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Let op: boeken en tijdschriftjaargangen die korter dan 140 jaar geleden verschenen zijn, kunnen
auteursrechtelijk beschermd zijn. Welke vormen van gebruik zijn toegestaan voor dit werk of delen
ervan, lees je in de gebruiksvoorwaarden.

i.s.m.
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Lexicologische kanttekeningen bij het woordenboek van de Brabantse
dialecten
door A. van Loey Lid der Academie
In 1967 verscheen de eerste aflevering, weldra gevolgd door de tweede, van het
Woordenboek van de Brabantse dialecten (WBD) van Dr. A. Weijnen en Dr. Jan
van Bakel, met medewerking van J.B. Berns (Assen, Van Gorcum). Het bewerkte
gebied is dat van de Nederlandse provincie Noord-Brabant en in België de provincies
Antwerpen en Brabant. De inhoud van de tot onze beschikking staande afleveringen
slaat op behuizing en landerijen. De schrijvers van het WBD geven een zo nauwkeurig
mogelijke beschrijving van zaak en woord, maar hebben zich, althans in de regel,
onthouden van elke etymologie.
In dit werk zijn mij, uit de zeer rijke inventaris, enkele woorden opgevallen bij
welke ik niet nalaten kan lexicologische en etymologische beschouwingen mee te
delen. Het geldt verrassende relicten, oude attestaties, verwikkelde verhoudingen.

Vroonte, vroon
Een relict is vroente (WBD, blz. 208). Het woord staat in het Woordenboek waar
het materiaal naar de betekenissen is ingedeeld onder het hoofd meent, waar bedoeld
wordt ‘weidegrond welke in gemeenschappelijk gebruik is, gelegen in het open,
onverkavelde veld’. Dergelijke synoniemen zijn bijv. meent, gemeente, vrij broek,
dries, bruul en... vroente en vroen.
Vroente, dat etymologisch vroonte moet gespeld worden, maar dat in het WBD
misschien de plaatselijke uitspraak met lange oe weergeeft, komt voor te Essen K
189. Het is een in het middelnederlands reeds zeer gebruikelijk woord, bij Verdam
IX 1419-21 te vinden onder vroonte, met de betekenis ‘herenland, domeingoed,
(vooral) gemeentegrond, bosgrond’, ook, bij Kiliaan, op vrunte ‘gemene weide’. Het
is een afleiding van het bijvoeglijk naamwoord vroon met de uitgang -te,
oorspronkelijk -de zoals het in de Vocabularius Copiosus nog voorkomt. Het bijv.
nw. vroon, vrone (Mnl. W. IX 1412) is, zoals sedert
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lang reeds bekend, eig. de genitief pluralis van het germaanse woord voor ‘heer’
(got. frauja; vgl. het vrouwelijke nog in ons woord vrouw); dit vrone was
oudhoogduits en oudsaksisch frôno, oudfries frâna (vgl. thans Franeker) en zit nog
in vroondienst, mnl. vroonlant, vroonwater, in Vronerode te Ukkel (thans in het
Frans verbasterd in Fond'Roy).(1)
Vroonte in het middelnederlands is ook gaan betekenen ‘des heren gevangenis,
de gravensteen’. Kiliaan geeft vrunte ‘carcer publicus, custodia publica’. Dit vrunte
is een vorm met i-umlaut (suffix -ida); het is niet ondenkbaar dat in de 16de eeuw
door verwarring met vrunt = vriend (vgl. hd. Freund) de Spaanse (schertsende?)
vertaling amigo tot stand kwam, thans nog een populaire franse benaming te Brussel
voor het politiewachthuis.
Een andere afleiding van vrone, vroon, met suffix -î(2) (got. -ei, bijv. managei hd.
‘Menge’, hauhei hd. ‘Höhe’, braidei hd. ‘Breite’), is mnl. zelfst. naamwoord vrone
(Mnl. W. IX 1412 v.). Het komt voor in nhd. frohne, fröhne (Grimm, Deutsches
Wörterbuch 4, 1, 234), mhd. vrône, vrôn ‘heerlijkheid, heerschappij; - gevangenis’.
In het mnl. betekent vrone o.m. ‘domein, heerlijk goed’, en hierbij tekent F.A. Stoett
(en ook reeds Verdam?) aan: ‘nog heden is vroon in zndl. tongvallen (Rutten,
Tuerlinckx) [d.i. resp. Haspengouw en Hageland] bekend in de bet. ‘onbebouwde of
onbewerkte grond’. Dit mnl. vrone is dus duidelijk gebleven in vrûûn (d.i. [y:ə]) te
Halen P 48 en vrûûn te Webbekom P 41 a, duidelijk te Halen en Webbekom met
i-umlaut van oudgermaans au (= ndl. ô; zonder umlaut dialectisch vaak [u.ə]), welke
umlaut dus te postuleren is voor het middelnederlands, waar het uit de spelvormen
niet op te maken is. De huidige dialectische uitspraak (WBD) ûû, d.i. [y.ə], maakt
het bijgevolg voor het mnl. aannemelijk, dat de i-umlaut van ô (oudgerm. au) iets
als [y.ə] klonk.(3)

(1) Van Loey A.C.H., Studie over de Nederlandsche Plaatsnamen in de gemeenten Elsene en
Ukkel. Leuven, 1931, blz. 291 v.v. (Kon. Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde, R.
VI, no 53).
(2) Walter Henzen, Deutsche Wortbildung. Halle/Saale, 1947, § 110, § 111 (Samml. kurzer
Grammatiken Germanischer Dialekte, B, Nr 5).
(3) De huidige isoglosse ô (zonder gepalataliseerde vocaal in geval van i-umlaut) / [y.ə] (met
gepalataliseerde vocaal bij i-umlaut) vindt men ‘schematisch’ bij Jan Goossens,
Niederländische Mundarten - vom Deutschen aus gesehen. Niederdeutsches Wort, Münster,
Band 10, ao 1970, blz. 67.
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De umlautsvorm vrûûn (te Halen en te Webbekom, in oostelijk Zuid-Brabant en in
Limburg) is een merkwaardig relict, naast het nhd. fröhne ‘dienerschaft, dienst’
(aldaar sedert de 17de eeuw, in het mhd. niet gevonden): beide vormen (de
nederlandse en de nieuwhoogduitse) steunen elkaar en postuleren een oudgermaans
*fraunî, naast oudgerm. *fraunô > mhd., nhd. frohne.
Mnl. vrone (zonder i-umlaut: vgl. mhd., nhd. frohne), mnl. *vröne (met i-umlaut:
vgl. nieuwbrabants vruun, nhd. fröhne) en mnl. vroonte, vruente (dit laatste met
i-umlaut < *fraunida) zijn concurrerende vormen, waarvan we voor de periode voor
de 8e eeuw (tijd van de i-umlaut) het bestaan mogen postuleren aan de hand van in
het ohd. en in het gotisch eveneens concurrerende vormen, zoals ohd. kalawa en
kalawî ‘kaalheid’, wâra en wârî ‘waarheid’, hwassa en hwassî (got. hvassei) ‘scherpte,
spits’, got. diupi a en diupei ‘diepte’, ohd. blîdida en blîdî ‘blijheid’, en vele andere.(4)
Het merkwaardige zou zijn - indien mnl. vrone niet een vorm van ontoereikende
spelling voor de i-umlaut zou zijn, of een vorm in het westelijk gebied waar de
i-umlaut nooit is doorgebroken, maar heus een vorm is die teruggaat op fraunô, - het
merkwaardige zou zijn, dat in het oudndl. de vormen met de drie suffixen -ô, -î en
-ida samen zouden hebben bestaan.

Freit
Wat men als frijt in WBD 12 b, 13 a, 13 b en 41 aantreft, dient in het lemma freit te
worden gespeld.
Freit (12 b), te Berlaar K 295, is ‘elk van de rechtopstaande houten zuilen welke
paarsgewijze met dwars door het huis lopende ankerbalken verbonden zijn tot
gebinten. In de oude boerenhuizen hadden de stijlen de primaire dragende functie
welke in latere constructies is overgenomen door de muren’ (12 d).
Uit deze definitie in het WBD onthouden we als elementen in de betekenis van
freit het begrip: stijl, balk, en de functie: steun.
‘Schuin geplaatste onderstaande balken’ is als betekenis ook vermeld (13 a) voor
freit te Haacht P 16, - ‘stijlpor(5), stenen pilaartje’

(4) W. Wilmanns, Deutsche Grammatik. Zweite Abteilung: Wortbildung. Zweite Aufl.,
Strassburg, 1899, § 205 Anm., blz. 259.
(5) por: WNT XII 3477 s.v. por (II) I 3: o.m. steunpunt voor de stijlen van het hoofdgebint
(neut), en I 4 (in de Neder-Betuwe) stut, steunbalk, pijler b.v. aan een spoorwegbrug.
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(blz. 13 b) heet freit alweer te Berlaar, - ‘schouwmuur’ (41 b) is de betekenis van
freit te Lier K 291, van freite te Broechem K 262, en van schouwfreit te Borsbeek
K 252, te Berlaar K 295, te Bossenhoofd K 175 a en te Sterrebeek P 72: die
schouwmuur is ‘elk van de beide aan weerszijden van het haardvuur gebouwde
muurtjes die dienen als vonkenscherm en meest als ondersteuning van de
schouwboezem’.
In al de genoemde plaatsen vinden we dus in freit het constituërend element:
‘steunmuur, steunbalk’.
Dit woord freit is oud. Hoewel noch Verdam noch het WNT het hebben
opgenomen, is het toch te vinden bij Stallaert(6): freit (met bijvormen freyt, fryt,
fereiten, foreiten) ‘steenmuur, schoormuur, fr. contre-fort, contre-boutant’. De
vindplaatsen zijn uit de 16de en 17de eeuw en komen voor te Aalst, Antwerpen,
Leuven, Brussel, Diest. Men treft het woord freit ook aan in de vindplaatsen voor
het woord masiergat (II, 191), t.w. ao 1570 te Antwerpen: ‘Als in eenen muer alleen
staen mosiergaeten oft freyten gemetst aen deen syde’ (vgl. het excerpt: ‘oude
masiergaten,... uuytstaende steenen...’ te Aalst).
Freit, met ei, met de vorm foreit, fereit, met de anlaut-f kan geen woord van
Nederlandse oorsprong zijn: het ziet er frans uit. Dat het wel zo is, moge blijken uit
het volgende betoog.
Het moderne frans kent een woord frette, femininum, met de betekenis ‘lien ou
cercle de fer dont on entoure l'extrémité du moyeu des roues, la tête des pilotis, etc.,
pour empêcher qu'ils n'éclatent, qu'ils ne se fendent’. Als term in de architectuur is
het een synoniem van ‘Grecque’ (d.i. ‘griekse rand, meanders’); deze laatste betekenis
is nauw verwant aan die van het werkwoord fretter, in toepassing op een blazoen:
‘se dit des pièces couvertes de bâtons en sautoir, qui forment des losanges’.(7)
Dit zijn enkele uit een veelheid van nauw verwante overblijvende opvattingen van
oudfrans frete, frette, fraite, freitte, t.w. ‘bande de fer ou d'étoffe servant à renforcer
un objet quelconque: récipient, tête d'outil, chausses’, zelfs ‘bandes d'étoffe croisées
sur des langes (de nourrisson)’. De van frette afgeleide infinitief fretter vertoont een
nog veel meer algemene betekenis: ‘renforcer, affermir (moyeu de roue, manche
d'outil, épaule de guerrier, chausses...)’ en ook nog

(6) Karel Stallaert, Glossarium van verouderde rechtstermen, kunstwoorden en andere
uitdrukkingen. Leiden, 1890.
(7) Dictionnaire français illustré et Encyclopédie universelle, par. B. - Dupiney de Vorepierre.
Deel A-F. Paris, 1881, blz. 1313.
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‘garnir un écu de bandes d'autres couleurs’.(8)
Twee oudfranse vindplaatsen: ‘pour fretter les viez pingnons dou moulin’ ao 1331
(Godefroy, IV 145b) en ‘Serjanz... qui, les mains garnies de plates, les épaules d'armes
fretees’ (= protégées par des armures) (Tobler-Lommatzsch, Altfr. Wörterb., III 2258)
leggen ons de plicht op, de vindplaatsen bij Stallaert een voor een nog eens nader te
bekijken en te ordenen.
Wel beschouwd zijn er bij Stallaert 429 twee opvattingen van freit te onderscheiden:
a) ‘steenmuur, schoormuur: steenen beer tegen eenen muur, om dien te ondersteunen,
fr. contre-fort, contre-boutant’, en b) ‘De werken aan den torenbouw van
St.-Sulpiciuskerk te Diest vereischten ook freiten, doch zoo zeer als versiersels en
kunstwerk dan tot ondersteuning, en zullen gevolgelijk wel wat verschillen van de
boven aangehaalde freiten’. Van beide opvattingen nu: de vindplaatsen.
Bij a): ‘schoormuur’ (Stallaert):
‘De barmen van der stede, binnen den ringmueren, behooren wyt te zine binnen
denzelven mueren XX voeten vry; te wetene v voeten de freyten, daer freyten zyn,
ende xv voeten, buten freyten ter stede waert in. Ende daer gheene freyten en zijn,
xx voeten binnen mueren, over elcke zijde een man ghewapent’ (Aalst): dus is freyt
hier wel ‘schoormuur’, 5 voet breed (denkelijk aan de basis);
‘Lysbeth Ghysels geconsenteert tegen den gesceurden muer, die gescapen waer
te vallen, tegen denselven te moegen doen maeken drie freyten, elcken twee voeten
breet, om denselven muer daermede te moegen houden staende’ (ao 1527): dus: tegen
een gescheurde muur drie freiten doen maken, elk twee voet breed: deze vindplaats
herinnert aan de franse (zie boven): ‘pour freter les viez pingnons dou moulin’ waar
de betekenis van freter is: ‘renforcer, affermir’, vermoedelijk met (ijzeren?) banden,
een betekenis die ook voor de gescheurde muur van Lysbeth Ghysels aannemelijk
is: drie banden die dan elk twee voet breed (of: lang?) zijn, anders dan de freiten aan
de ringmuur te Aalst, vijf voet breed? Ter staving van deze betekenis: ‘dwarsklamp
in een muur aangebracht’ moge nog de volgende vindplaats misschien dienen: ‘als
iemant door den muer geanckert is, oft

(8) De hele documentatie in verband met het oudfrans en de verwijzing ernaar kreeg ik van mijn
collega aan de U.L.B., prof. dr. Pierre Ruelle (brief van 12 okt. 1971), aan wie ik mijn
hartelijke dank betuig, evenals aan mej. Dr. Reine Mantou, docent aan de V.U.B.
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daerin fereyten heeft’ (let op daerin!; Stallaert 429, Brussel s.d.).
Samenvattend: in de Franse tekst valt veeleer te denken aan versteviging door
middel van een (ijzeren) dwarsklamp(9); in de Nederlandse tekst: versteviging door
middel van een schoormuur, mogelijk echter ook door middel van een dwarsklamp.
Verdere vindplaatsen bij Stallaert:
‘Freyte ofte muer’ (hier is de betekenis van of niet zo duidelijk: het kan een
eigenlijke tegenstelling uitdrukken(lat. aut of vel), of een schijnbare tegenstelling
(lat. sive). - Op iets anders zou het volgende kunnen wijzen:
‘Als in eenen muer staen freyten oft musiergaters’ (Antwerpen, ao 1545). Musiergat,
vaker masiergat (Stallaert blz. 191) is een uitholling in de diepte van een muur. Men
leze nu de volgende vindplaats s.v. masiergat (blz. 191)(10): ‘Als in eenen muer alleen
staen mosiergaeten oft freyten gemetst aen deen syde,... dyen muer behoort geheel
den proprietaris toe van der erfven oft huyse daer de mosiergaeten oft freytenwaerts
staende zijn’ (Antwerpen, ao 1570). Hier is of wel = ‘of nog, of ook’, en kan freit
misschien betekenen: ‘ijzeren band, dwarsklamp’, maar freit kan ook synoniem van
(masier)gat zijn. Freit = ‘gat’ is dan een homofoon van freit ‘schoormuur; - klamp’,
d.w.z. ontleend zijn niet aan oudfrans frete ‘band’ maar aan oudfrans fraite ‘brèche,
ouverture’ (W.v. Wartburg, Franz. etymolog. Wörterbuch, III 754). Zou deze tweede
interpretatie van freit ‘opening’ in dit geval juist zijn, dan staan we waarschijnlijk
voor een unicum, daar Stallaert geen lemma freit ‘opening, gat’ vermeldt en het
woord in deze betekenis in onze dialecten evenmin zou bewaard zijn.
Van al de vindplaatsen van freit wijst dus eig. slechts een enkele, t.w. die
betreffende de bermen binnen de ringmuren te Aalst, ondubbelzinnig naar de betekenis
‘schoormuur’; overal elders is de betekenis ‘dwarsklamp’ niet uitgesloten.
b) In een tweede reeks vindplaatsen is, volgens Stallaert, freit op te vatten als
‘versiersels en kunstwerk’. De vindplaatsen zijn: ‘Op penult. jan. anno xxxi... heeft
meester Hendrick Van Pee, van Bruessele, gelevert deser kercke het sluyten van vj
fryten aen den thoren, de hooghde van ij 1/2 voet... Noch heeft de voors. meester H.
gelevert de fryten boven de lijsten, het rechtstaen boven tbasement, den voet

(9) Een andere betekenis dan ‘band, stang, zwachtel’ in het oudfrans is niet aangewezen (dus
niet: ‘schoormuur’).
(10) Ontbreekt blz. 429 s.v. freit.
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voer xxxvj stuvers, aen elcke fryte iij voeten boghe, makende te samen aen de vj
fryten xviij voeten’ (Diest, ao 1531).
Lijst in deze passus mag wel opgevat worden als ‘rand, lijst’ aan timmer- en
metselwerk (vgl. bijv. ndl. kroonlijst): Mnl. W. IV 641(11): aan een graf, een dak, om
een tafel, om een muur, aan een altaartafel, om een schilderij. Wat kunnen, in onze
vindplaats, de ‘fryten boven de lijsten’ dan wel zijn? Als we die aanduidingen in
verband willen brengen met de franse term ‘frette’ in de bouwkunst, dan kunnen we
denken aan de ‘grecque’, d.i. ‘meanders’, eventueel ook aan schuin over elkaar
gestelde staafjes. Het ‘sluyten’ van de fryten doelt dan op de betekenis ‘bevestigen,
vastmaken’ (Mnl. W. VII 1319), ‘een balk op voeghouten sluiten’ (ao 1634: W.N.T.
XIV 1966, bet. 7). Daarmee staat de betekenis van freyt in onze 16de-eeuwse Diesterse
vindplaatsen nog vrij dicht bij de (oud)franse (vgl. ‘bandes d'étoffe croisées sur des
langes’) en zijn we zeker nog niet aan de latere ontwikkeling ‘schoormuur’ toe. De
hele preciese betekenis van freit blijft echter nog niet vast omlijnd: hoe zit het immers
met de volgende (laatste) vindplaats bij Stallaert: ‘xxxij voeten rechtstaens opte
freyten van den thoren onder de opperste lysten’? Zijn het ‘schuin over elkaar gestelde
staafjes’, of: ‘rechtopstaande zuiltjes’?
In het semantische vlak vertoont ndl. freit, fra. fret dus een waaier van
nauwverwante opvattingen of gebruikswijzen, met als kern de betekenis ‘band ter
versteviging, ter versiering’.
In het formele vlak voor de gelijkstelling van ndl. freit en fra. frete schijnt ook
geen hinder te bestaan, daar frete ‘band’ nevenvormen fraite, freite vertoont, tenzij
ai, ei slechts spellingen zijn van korte e; anders zou men aan oudfranse dialectische
nevenvormen met diftong ai, ei moeten denken, of... aan een dooreenlopen van frete
‘band’ en fraite ‘gat, opening’ reeds in het frans, of in het Nederlands (Brabants).
De oorsprong van fraite ‘gat’ hoort bij lat. frangere; die van fra. frette (ndl. freit)
‘band’ zoekt W. von Wartburg F.E.W. III 487 b in frankisch *fetur (vgl. ags. feter,
ohd. fezzara, nhd. fessel), nog in ons woord veter over.

(11) Van Dale: kroonlijst: 1. bovenste lijst van een hoofdgestel, boven het fries, in 't alg. ter
beëindiging van een gebouw naar boven (vaak als lijstgoot), ook aan poortjes, kasten enz.
en in zalen met rijk bewerkte plafonds; - 2. de derde en bovenste delen van het pedestal en
het ornement van iedere zuilenorde.
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Vatsend, vatsel, vatsland, vat; kopsend, kopsel, kopse, kop.
In het oosten van Noord-Brabant (in de streek van Os - Eindhoven - Asten - Maarheze,
dus in de Meierij, d.w.z. vak L) komen enkele benamingen voor landmaten voor, bij
welke in het opzicht van de etymologie wel problemen rijzen.
Die vormen zijn: vatsend, vatsland; - kopsend, kopse; - loopense.
Het meest bekende en tevens duidelijkste voorbeeld is de benaming loopzaad,
loopenzaad, die in het W.N.T. VIII, 2, 2875 een beschrijving en verklaring heeft
gekregen: ongeveer 1615 m2 of 50 roeden. Het betekent eig. zoveel lands ‘als met
een lope koorns kan bezaaid worden’ (aldus Hoeufft, aangehaald in W.N.T.); een
loope is een inhoudsmaat voor droge waren (graan bijv.), reeds middelnederlands
loop, lopin (waarvan de oorsprong niet met zekerheid bekend is). Loopzaad komt in
de vorm lup-saed reeds bij Kiliaan voor, lopenzaad in de 18de eeuw verkort tot
loopense (zegt het W.N.T., zonder bronaanduiding).
De Noordbrabantse vormen zijn talrijk (WBD 204 v); men kan er gemakkelijk de
jongere ontwikkeling in lezen: loopsaat, lopsat; - loppense, luupense (met umlaut
van ô verwekt door de i van mnl. lopin?), leuperse, voorts leupese, leupes (alle =
lopenzaad), daarnaast uit loopsaat/-sat (eveneens met wegval van de slotconsonant
-t): loopse, leupse, lupse. Deze laatste vormen: loopse enz. zijn van belang. Het
W.N.T. immers had bij de vorm loopense (waarin men, tegenover lopenzaad, een z
verwacht: *lopenze) aangetekend: ‘met s onder invloed van een niet opgegeven,
vorm loopse?’. Juist de huidige Noord-Brabantse zopas aangehaalde vormen loopse,
leupse, lupse komen de verklaring van het W.N.T. staven.
Een andere benaming is vatsend (WBD 205). Te oordelen naar het WBD 205 is
de oppervlakte ongeveer een zesde hectare, of schommelt tussen 7 en 10 are, wat
ook de maat is van vatsel en vat.
Tegenover de vorm vat zijn de vormen vatsend en vatsel niet zo gemakkelijk te
verklaren als dat zopas het geval is geweest met lopense, leupese, leupes, leupse.
De vorm vatsend is tergend: het lijdt geen twijfel dat die vorm verband houdt met
vat, maar op welke wijze? Men kan het vergelijken met de reeks kopsend, kopsel,
kopse en kop (WBD 205 v.): hierin houden de eerste drie vormen eveneens verband
met kop. Dit woord kop nu is evenals vat een maat voor graan (Mnl. W. III 1874,
W.N.T.
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VII 5473): het vierde van een vaat ‘vat’ (W.N.T. ibid.).
Vatsend en kopsend komen samen voor in twee plaatsen: L 262, L 284 (Leende
resp. Maarheze): dit zou kunnen wijzen op samenval uit verschillende oorsprong in
vorm tengevolge van semantische gelijkmaking, maar het kan eveneens wijzen op
een relict van éénzelfde oorspronkelijke formatie. Die oorspronkelijke formatie kan
wel niet vatsel, kopsel zijn: men ziet niet in, hoe een duidelijk, bekend, frequent
suffix -sel zou ‘verbasterd’ worden in het onduidelijke, nietszeggende -(s)end.(12)
Veeleer dan verbastering van -sel in -(s)end verwacht men omgekeerd: verduidelijking
van -(s)end in -sel.(13) Bij de keus tussen varianten, waarvan de ene duidelijk is (-sel)
en de tweede duister (-s-end) staat men eigenlijk voor dezelfde houding als bij de
methodologie van de interpretatie, in oude teksten, van twee varianten: de regel is
dat de voorkeur uitgaat naar de lectio difficilior, in casu dus -(s)end.
Van vat zijn de varianten vatsel, vaatsland en vatsend; van kop zijn de varianten
kopsel, kopsend en kopse.
We onderzoeken dus vatsend en kopsend, met daarbij ook kopse. Een tweede
woord met suffix -se hebben we boven reeds gehad: loopse. Evenals loopse nu via
het nog bewaarde lopset (K 161a, K 182) teruggaat op loopzaad, kunnen we voor
kopse (via een helaas niet - meer? - te vinden kopset)(14) een oudere vorm kopzaad
postuleren. Ik ben niet de enige die aan een dgl. gelijkstelling heeft gedacht: de kenner
bij uitstek van het Noordbrabants, A.A. Weijnen, schreef reeds in 1937(15): ‘Liesselsch
kopse (= kopzaad = 1/4 leupes)’; [Liessel = Liezel L 263a].
Gaat dan kopse - en tegelijk kopsend - terug op kopzaad, dan mogen we vatsend
eveneens terugvoeren op vatzaad. Welnu, vatzaad treffen we werkelijk aan in een
citaat in het W.N.T. VIII, 2, 2875 uit Hermans, Verz. v. Kron. 154, ca. ao 1600:
‘Vande quantiteyt lopen-

(12) Er zij hier al dadelijk aan toegevoegd, dat dit -end in beide woorden een doffe e bevat, zodat
verband met einde uitgesloten is (woorden met einde als tweede lid tonen steeds een diftong
of open è, bijv. wolfseind WBD 26).
(13) Kopsel komt voor in negen plaatsen (L 203, 204, 204a, 205, 206, 208, 226, 240, 261 (hier
samen met kopsend); vatsel vinden we in L 104, 150, 157 en vatsend in een groot aantal
plaatsen: L 99, 100, 146, 149, 151, 152, 227, 262, 283, 284, 285.
(14) In mijn optiek echter wel bewaard in kopsend: zie verder.
(15) A.A. Weijnen, Onderzoek naar de Dialectgrenzen in Noord-Brabant. Acad. proefschrift
Nijmegen, 1937. Fijnaart, 1937, blz. 222.
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saat, vaetsaet, mutsaet, boenderen, zillen, mergen’ (allemaal landmaten). Andere
citaten brengt W.N.T. XVIII (verschenen ao 1950) 894 uit Kiliaan (ao 1599) vat-saed,
uit P. De Buck, Der Cooplieden Handtboeck 74 (Gent, ao 1581): ‘int lant van
Dendermonde rekent men by bunders ende vaetsaen. Elck vaetsaet vyftigh roeden
groote mate...’.
Ouder dan deze citaten uit het WNT zijn de volgende mnl. vindplaatsen, die ik
gelicht heb uit een handschrift(16) dat op het Rijksarchief te Gent berust, Fonds Land
van Aalst, Denombrement, ao 1474: 1) ao 1474, oorkonde uitgaande van de heer van
Maldegem en Moerzeke voor Herzele: ‘es te wetene dat den driesch... groot es zes
vaetzaet’ (fol. 7 v.), - 2) id.: zo houdt men van mi... in leene... v vaetsaet’ (fol. 8 vo),
- 3) id.: ‘een leen groot zijnde vij vaetsaet’ (fol. 8 vo). Merkwaardig in deze
vindplaatsen is het feit, dat vaetsaet in 1474 reeds de benaming was van een landmaat,
en wel in Oost-Vlaanderen; voorts dat het eerste lid van de samenstelling (eig. een
syntagma: een vat zaad, vgl. bijv. een liter melk) kennelijk de meervoudsvorm vate
bevat, duidelijk te zien aan het getal (zes, vijf, twaalf) dat telkens voorafgaat.
Voor de etymologisering van vatsend en kopsend hebben we dus de weg der
analogie bewandeld: richtsnoer is de ontwikkeling van loopzaad tot lopset, lopse.
Koopzaad leidt tot kopse, maar een *kopset is niet overgeleverd; van vatzaad vinden
we geen tussenvorm *vatset, *vatse, en de vormen op -end (kopsend, vatsend) hebben
geen tegenhanger *lopsend. Maar de twee extremen zijn gedocumenteerd: loopzaad,
vatzaad en lopse, vatsend; weliswaar komt kopzaad in teksten niet voor, maar we
mogen het zonder schroom postuleren (W.N.T. XVII 5473 kent het simplex kop als
korenmaat, en 5475 onder de samenstellingen: ‘De Koptiende van de bezaaide
landen... bedraagt een of meer kop koorn’).
Hoe kunnen we dan -end in vatsend, kopsend verklaren?
We mogen uitgaan van (een tussenstadium) vatsəd, kopsəd (met -s ə d < zaad) en
de n beschouwen als een uitbreiding: -səd> -sənd.

(16) Een uitgave ervan, bestemd voor de (Belgische) Kon. Commissie voor Geschiedenis, is thans
in bewerking bij mijn Brusselse collega R. Jansen-Sieben (filoloog) en Dr. Jacques Mertens
(historicus). - Over ‘inhoudsmaten en veldnamen’ zie overigens: J.A. Huisman, Inhoudsmaten
en veldnamen, in: Mededelingen van de Vereniging voor Naamkunde..., 22e jaarg., Leuven,
ao 1966, blz. 33 v.v.
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De oorsprong van die parasitaire n, waarvan de articulatie met de punt of het voorblad
van de tong dezelfde is als die van de erop volgende dentaal, meen ik te kunnen
verklaren uit de verslapte articulatie in de sterk onbetoonde syllabe: vatsənd, kopsənd:
de huig, die voor de articulatie van een volle klinker de toegang tot de neusholte
afsluit, hangt bij slappe articulatie neer, zodat de voorwaarden er zijn om een n te
laten ontstaan. Deze visie van me is misschien verkeerd. Afgezien echter van die
‘verklaring’ moeten we toch vaststellen, dat onze twee woorden vatsənd en kopsənd
niet alleen staan. Weijnen, in zijn boven aangehaald (proefschrift) Onderzoek... in
Noord-Brabant, blz. 151, vermeldt in § 189 als dialectische uitspraak van de
plaatsnaam Lieshout voor het jaar 1629 de vorm Liessent, thans Liezənt (blz. 151,
kaart 85). Dergelijke gevallen zijn (§ 188) nog Barsənt voor Baarschot, Den Unənt
voor Udenhout,(17) Stippənt voor Stiphout, allemaal plaatsen in Noord-Brabant. Stiphout
is reeds in de 15de eeuw als Stippent geattesteerd; buiten de plaatsnamen treft men
de ‘epenthetische’ n in O.-N.-Brabant ook in appellativa met centraliserend accent
aan: lijvent ‘lijfgoed’, worrent ‘waarheid’ (A. Weijnen, Nederlandse Dialectkunde,
Assen, 1958, blz. 197). Aan kenners van het Noordbrabants laat ik overigens de taak
over na te gaan of hierin ruimer verband bestaat met een parasitaire n voor g, wat ng
heeft opgeleverd, t.w. (Weijnen § 174) ao 1619 (voor bezigen) te Deurne: besinghe,
reeds ouder ao 1444 te Grave: gebesengt ‘gebezigd’ (mijn Mnl. Spraakk., II Klankl.,
zesde dr., § 106 A, c, blz. 97).
Een andere verklaring van -ənd zou erin kunnen bestaan, in -ənd een verdoffing
te zien van de naam van de landmaat hond. Het verschil in maat tussen vatsend en
hond is niet zo groot: vatsend heeft een waarde van een zesde hectare, van 7, 9 of
10 are (WBD 205), hond heeft verschillende waarden, o.m. 14 are, een zesde hectare
(WBD 202). Mochten vatsed (= vatzaad) en hond dan min of meer als gelijkwaardig,
als synoniem beschouwd worden, dan begrijpen we dat *vatsəd wel verduidelijkt
zou kunnen zijn in *vatshond, later opnieuw verzwakt in vatsənd. In enkele plaatsen
zijn vatsend en hond trouwens nu nog in gebruik, t.w. L 99 Os, L 100 Berchem, L
149 Hees, L 151 Nistelrode: dus in het Noorden; of: in plaats van substitutie van -əd door hond kan -əd ook zijn n

(17) Naar Weijnen op mijn verzoek mij vriendelijk (19 aug. 1972) bericht, is Dən Munənt (§ 188,
blz. 151 r. 10) fout voor Dən Unənt (zo ook op het kaartje leze men Dən Unənt i.p.v. UUnent),
wat natuurlijk is Udenhout.
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onder invloed van hond hebben gekregen? Een moeilijkheid echter bij het leggen
van enig verband van vatsend met hond is de omstandigheid, dat vatsend ook is
aangetroffen in L 288 Soerendonk, L 284 Maarheze en L 285 Budel, d.i. in de
zuidelijke punt van de Meierij, nogal ver van het gebied waar hond (noordelijk)
voorkomt: misschien liggen L 227 Strijp en L 262 Leende in het midden als schakel,
of als indringers uit het noorden op de weg naar het ‘hond-loze’ zuiden? Kopsend
(= een vierde van een vat, ‘een kwart lopense’, welk lopense ook al = 1/6 hectare,
11 are) in het zuiden heeft zijn -ənd dan van vatsend. Daarmee kregen *vatsed,
*kopsed dan met hun ‘vreemde’ tweede syllabe -səd een allure die bij hond, of
verzwakt hond kon aanleunen.
Een andere wijze om aan te sluiten bij een meer vertrouwde vorm was de
vervanging van -səd door het suffix -sel: vatsel, kopsel. De uit kopzaad
verschrompelde kopse is moederziel alleen gebleven in slechts drie naburige plaatsen:
L 263 Asten, 263a Sterksel, L 264 Zomeren (WBD 206). Een ander dwergje: *vats
(<*vatsə, *vatsəd) meen ik te vinden in de zeker verduidelijkte vorm vatsland (WBD
205) in de eveneens aan elkaar grenzende plaatsen L 150 Schaaik en L 153 Reek.(18)
We vatten samen: het ligt voor de hand dat de dialectische vormen vatsend, vatsel,
vatsland verband houden met vatzaad. Terwijl in vatsel en vatsland de morfemen
-sel en -land bekende vormen en daardoor zgz. ‘duidelijk’ zijn, blijft in vatsend het
morfeem (s)end duister. We hebben, ter verklaring, aansluiting gezocht bij: 1) een
uit vatzaad verzwakte, maar niet gedocumenteerde vorm *vatsed met ‘invoeging’
van n: vatsend; 2) contaminatie met een andere benaming, nl. hond (door substitutie
van *-sed of -sel door hond waarna verdoffing, - of wel directe beïnvloeding door
hond), - ook, maar van de hand te wijzen, contaminatie met eind. Tot de kern
teruggebracht ligt de keuze tussen: 1) epenthetische n, en 2) invloed van hond. Met
deze verklaring no 2 (invloed van hond) kunnen we niet opereren omdat we geen
parallelle formaties met hond aantreffen: de verklaring staat geïsoleerd. Met de eerste
verklaring: ‘epenthetische’ n staan we op

(18) Het WBD vat die vormen votslaant, vootslaant te L 150 en L 153 op als meervouden met
de nabepaling land. Dat komt me niet overtuigend voor: bestaat in die streek wel een meervoud
op -s? De enige meervoudsvorm op -s van dit soort woord in dit gewest is, voor zover mij
uit WBD bekend: booms en houtes (WBD 121).
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vaste bodem: het verschijnsel der epenthese van n doet zich in vele vormen met
gelijkaardige structuur voor, t.w. een morfeem met -end verzwakt uit consonant +
vocaal (c.q. diftong) + dentaal: (plaats)-namen op -hout (Liezent < Lieshout), op
-schot (Barsent < Baarschoot), op -goed (lijvent < lijfgoed), op -heid (worrent <
waarheid). In dit rijtje staat vatsend < vatzaad dan netjes op zijn plaats.
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Een Leuvense theoloog uit de kring van Erasmus
Godschalc Rosemondt en zijn Boecxken vander biechten
door Luc Indestege Lid van de Academie
Onder de theologen aan de Leuvense universiteit, die bevriend waren met Erasmus,
ook als ze diens humanistische opvattingen niet helemaal deelden, moet Godschalc
Rosemondt gerekend worden.
Geboren omstreeks 1483 in het Noordbrabantse stadje Eindhoven, komt hij vroeg
naar Leuven, waar we hem ingeschreven vinden in het register van de universiteit
op 6 november 1499, als Godescalcus Rosemons de Eyndouia Leod(1). Hij studeert
er filosofie in de pedagogie ‘De Valk’, later theologie. Gepromoveerd tot magister
in de theologie, bekleedt hij verschillende functies aan de universiteit. In 1520 neemt
hij een semester lang het rectoraat waar en in 1524, na het overlijden van paus
Adrianus, wordt hij tot eerste praeses aangesteld van het zogenaamde Pauscollege,
welke functie hij uitoefent tot aan zijn dood, op 5 december 1526. Hij werd begraven
in de kapel van het Hospitaal, waar hij de geestelijke leiding had van de communiteit
van kloosterzusters. Twee grafschriften loofden zijn deugden en verdiensten; in één
daarvan, kwamen de volgende versregels voor:
Non etenim tituli vixi contentus honore:
Sed Christi docui nocte dieque gregem.(2)
Deze verzen, waarin naar het gebruik van de tijd de overledene zelf aan het woord
is, wijzen er op dat de theoloog ook de leiding had van Christus' kudde, dat hij zich
inzette voor het geestelijk heil der gelovigen.

(1) Matricule de l'Université de Louvain, ed. A. Schillings, Brussel 1958, III, blz. 194, nr 64.
(2) J.N. Paquot, Mémoires pour servir à l'histoire littéraire des dix-sept provinces des
Pays-Bas... (Leuven, 1763-1770, 18 delen), V, blz. 58-65. Biographie nationale de
Belgique, XX, kol. 102-110 (artikel van Willem de Vreese). Zie ook H. de Jongh,
L'Ancienne Faculté de Théologie de Louvain, au premier siècle de son existence
(1432-1540), Leuven, 1911, blz. 165-167.

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse taal- en letterkunde (nieuwe reeks). Jaargang 1973

t.o. 14

Afb. 1. - Titelblad (vergroot) van Een deuoet ghebet.
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Het heeft er de schijn van dat Rosemondt, in tegenstelling met zijn confraters van
de theologische faculteit, door zijn geschriften te kennen wilde geven dichter bij het
volk te staan dan bij de wereld der geleerden.
Te oordelen naar de gedrukte edities, neemt Rosemondt's bedrijvigheid als schrijver
van ascetische werken in 1516 een aanvang. Die werken zijn, op één uitzondering
na, in het Nederlands geschreven, door de auteur naar het gebruik van de tijd, Duits
genoemd(3).
Op een tijdstip waarop de klassieke letteren aan de universiteit tot bloei kwamen(4)
en de geleerde humanisten zich uitsluitend interesseerden voor de studie van het
Latijn en het Grieks en zelfs het Hebreeuws, hield Rosemondt er zich bezig met het
‘ordineren’ van geestelijke traktaten en vrome overwegingen, die de geest
weerspiegelen van de Moderne Devotie. Die stroming, welke in de 15de eeuw zo'n
hoge bloei had gekend, was niet weggeëbt: zij leefde voort in vele kloostermiddens
maar ook in lekenkringen en het humanisme dat nu in de mode kwam, had maar
weinig vat op haar.
Betekent dit, kan men zich afvragen, dat Rosemondt aan de voorbije cultuurfase,
die van de middeleeuwse wereldbeschouwing, de voorkeur gaf boven de eigentijdse?
Ik meen van niet. Veeleer lijkt het mij dat hij zich in wilde spannen - zoals Erasmus
dat deed op een ander vlak - om de twee wereldbeschouwingen met elkaar te
verzoenen(5). Jonger dan Erasmus, had ook hij ongetwijfeld zijn eerste opleiding
gekregen in een onderwijsinrichting van de Broeders van het Gemene Leven, terwijl
de wereld waarin hij nu een functie bekleedde die grote verantwoording meebracht,
gonsde van zoveel nieuwe ideeën op het terrein van wetenschap en geleerdheid,
denken en oordeel, filosofie en religie, dat hij zich af moest vragen welke zijde hij
kiezen zou!

(3) W. de Vreese, Over de benamingen onzer taal, inzonderheid over ‘Nederlandsch’, in:
Verslagen en Mededeelingen der Kon. Vl. Academie v. Taal- en Letterkunde, Gent, 1909,
blz. 9 van de overdruk: ‘De uit de middeleeuwen overgeleverde naam is dietsch, duitsch, die
alleenheerscher schijnt gebleven te zijn tot in de eerste jaren van de 16de eeuw’.
(4) Eigenlijk was dit de tweede bloeiperiode; de eerste moet gesitueerd worden in de jaren 70
der 15de eeuw. Te beginnen met 1474 drukte Jan van Westfalen te Leuven een reeks
belangrijke werken, waardoor de wetenschap der klassieke letteren zou worden vernieuwd.
Zie hierover H. de Jongh, op. cit., blz. 108.
(5) Erasmus zag de heropleving van de antieke beschaving in christelijk perspectief.

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse taal- en letterkunde (nieuwe reeks). Jaargang 1973

16
Theologie en humanisme sluiten elkaar niet noodzakelijk uit. De geest van de
humanistische Renaissance had reeds in de 15de eeuw over de Nederlanden gewaaid
en Leuven beroerd, maar tussen dat prille humanisme en het humanisme van een
goede kwart eeuw later, is er een onderscheid; een onderscheid bewerkt door de
opkomende Hervorming.
Het is bekend, dat de leden van de theologische faculteit waartoe Rosemondt
behoorde, er over het humanisme uiteenlopende meningen op nahielden. Toen
Erasmus, in juli 1517 aanstalten maakte om naar Leuven te komen, met de bedoeling
zich in de universiteitsstad te vestigen, waren zij dat plan niet ongenegen(6). Maar
nauwelijks vier jaar later was hun gezindheid tegenover Erasmus anders geworden.
Luther was in actie getreden en sommige theologen verdachten Erasmus ervan, in
het geheim met de reformator te heulen. Ten gevolge van allerhande wrijvingen
verliet Erasmus in oktober 1521 de universiteitsstad om er nooit meer terug te komen.
Rosemondt, die geprezen wordt als een vredelievend man, was nooit in conflict
met Erasmus geweest. Toen hij in 1520 rector was van de universiteit, schreef Erasmus
hem enkele malen om zich te beklagen over Egmondanus, die hem van op de kansel
van de St.-Pieterskerk, openlijk van Luthersgezindheid had beschuldigd(7). Na
Rosemondt's overlijden, noemde Erasmus hem in een brief aan J. Lasky ‘vir melior
quam pro vulgari sorte theologorum’(8). Dat de humanist en de theoloog over bepaalde
kwesties waarvoor zij zich interesseerden van gedachten hadden gewisseld, lijkt
aannemelijk.
De oorspronkelijke edities van Rosemondt's werken behoren tot de grote
zeldzaamheden. Het zijn, op één uitzondering na, boekjes in octavoformaat, van 8
tot 48 bladzijden omvang. Maar naast die kleine geschriften, waarvan we niet weten
of ze alle tot ons zijn gekomen, is er zijn hoofdwerk, het Boecxken vander biechten
en is er zijn Confessionale, in het Latijn(9).

(6) P.S. Allen, Opus epistolarum Desiderii Erasmi Roterodami, III. Oxford, 1913, 597: Louanium
commigraui totus, cum theologis aliquot menses acturus, qui me satis benigne acceperint.
(7) P.S. Allen, op. cit., IV. 1927, 1153. Een uitvoerige brief aan R., uit Leuven, 18 oktober 1520.
(8) P.S. Allen, op. cit., VII. 1928, 1821.
(9) W. Nijhoff & M.E. Kronenberg, Nederlandsche Bibliographie van 1500 tot 1540, I.
's-Gravenhage, 1923, nr. 1820.
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Het ligt niet in mijn bedoeling die kleine teksten hier uitvoerig te behandelen en ik
beperk er mij toe ze bondig te karakteriseren.
Het vroegste van Rosemondt's geschriften heeft voor titel: ‘Dit boecxken is wt
gegheuen bi den eerwaerdigen heere den Commissarius meester Godtschalc
Rosemondt, Licentiaet inder godheyt. Ende leert ons hoe dat wij ons vierichlijck
sullen oefenen in die seuen bloetstortinghen ons heren ende in die seuen sonderlinghe
droefheden van maria ende noch anders’(10). De tekst, die 40 bladzijden telt, is versierd
met zeven houtsneden en gedrukt te Antwerpen, bij Hendrik Eckert van Homberch,
‘int iaer ons heren m.ccccc.ende xvi, den 30. dach in Junio’.
Rosemondt noemt zich in de titel ‘Licentiaet’; datzelfde jaar 1516 wordt hij
uitgeroepen tot doctor in de theologie. De tekst van het werkje bestaat uit
overwegingen en oefeningen voor iedere dag van de week, rond het thema van de
bloedstortingen en dat van de zeven smarten, twee geliefkoosde onderwerpen van
volksdevotie op het einde van de middeleeuwen. Het exemplaar van Rosemondt's
eerste traktaatje, dat in de Koninklijke Bibliotheek te Brussel wordt bewaard, is
samengebonden met drie andere ascetische geschriften, waarvan er één uitvoerig en
nadrukkelijk handelt over de bloedstortingen, in een taal die oostelijke
dialecteigenaardigheden vertoont. De vier traktaten zitten in een kalfslederen band
over houten berderen, op voor- en achterplat versierd met een paneelstempel(11).
Een volgend werkje van Rosemondt, voor het eerst verschenen in 1517, behelst
‘Een seer goede leeringhe vanden Pater noster, een cort beduytsel ghemaect van
meester Godschalc Rosemont van Eyndouen Doctoer inder godheyt’. Van al de kleine
werkjes van onze auteur, heeft dit vermoedelijk de meeste edities gekend, nl. in 1517,
in 1520, in 1521, een ongedateerde editie, en een in 1531. De tekst heeft bovendien
aanleiding gegeven tot omwerkingen of toevoegingen. Dit is o.m. het geval voor de
druk die verscheen bij Willem Vorsterman, anno 1531. Van deze druk luidt de titel:
‘Een schoon leringe ende een goede

(10) Bij de transcriptie van de teksten werden de afkortingen stilzwijgend opgelost en de karige
interpunctie hier en daar genormaliseerd.
(11) De signatuur van de band is A 1535-7. De paneelstempel op het voorplat stelt voor Christus
aan het Kruis, met Maria en Johannes. Die op het achterplat, een zittende gestalte: Maria
met het Kind? De stempelindrukken, vooral die op het achterplat, zijn zo flauw dat het beeld
niet te onderscheiden is. De band ontstond ca. 1520 en komt hoogstwaarschijnlijk uit een
kloosterbinderij.
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beduydinge op den Pater noster, ghemaect van meester Godschalc rosemont, doctoer
inder godheyt. Ende de .xij. articulen des heiligen geloofs met een scoon dagelijcse
biechte’.(11bis)
Ook deze ‘uitbreidingen’ van het onze vader, komen in de late middeleeuwen
veelvuldig voor, in een grote verscheidenheid van bewerking. In deze ‘goede
leeringhe’, worden de zeven gebeden van het Pater noster tegenover de zeven
hoofdzonden gesteld en worden de devote zielen opgewekt God lief te hebben en
hun zonden met een waarachtig berouw te bewenen.
Er is haast geen enkele tekst van Rosemondt, waarin hij niet verwijst naar een
ander van zijn geschriften. Zo bv.: ‘daer ick meer af geruert heb in een ander boec...’;
‘(daer ic) wat meer gheruert (af) heb... in een boecxken van die vij bloetstortinghen
cristi ihesu...’.
Het lijstje verder zettend, komen we aan het derde werkje, waarvan de titel is:
‘Een gheestelijc Auontmael. Hoe alle deuote herten (om deuocie, gherusticheit ende
vrolicheyt der herten te crighen), Een vrolijcke kermisse ende een bly geestelic
auontmael bereiden ende houden sullen met christo ihesu dye weert ende huysheere
uan thuys onser herten. Van welc auontmael ghescreuen staet Apocal. iij ende Johannis
xij’. De titelpagina is met een houtsnede versierd (zie afb. 2).
De naam van de auteur is op het titelblad vervangen door een houtsnede die
voorstelt een roos, daarmee aansluitend het woord mondt gevolgd door een dubbel
verstrengelde schriftkrul. Het boekje is gedrukt te Antwerpen, bij Michiel van
Hoochstraten, in ‘die cammerstrate, in die rape’. Geen jaartal. Die fraaie
houtsnede-rebus treffen we enkel maar in drukken van Michiel van Hoochstraten
aan, nooit in die van Eckert van Homberch.
Bij dezelfde drukker, eveneens zonder jaartal, verscheen een tekst die als een
vervolg op Een gheestelijc Auontmael kan worden beschouwd en die heet: ‘Een
deuoet ghebet voor alle menschen besonder in tijden van druck ende lijden bescreuen
meesten deel van sinte pau-

(11bis) In de Kon. Bibliotheek te Brussel wordt een handschrift bewaard (4407-4408), herkomstig
uit het voormalige Brigitinessenklooster van Dendermonde, waarin fol. 1r.-3r., een tekst is
overgenomen uit Rosemondt's ‘Deuoet oeffeninghe ende maniere om te vercrijghen warachtich
berou...’. De kopiiste, blijkbaar een Westvlaamse, heeft Rosemondt's tekst een Westvlaamse
tint gegeven. Men zie de uitvoerige studie die Dr. A. Ampe aan dit handschrift heeft gewijd
in Handelingen der Kon. Zuidnederlandse Maatschappij voor Taal- en Letterkunde en
Geschiedenis, XVI, (1962), blz. 9-54.
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wels ad ephesios tercio ende in sommige ander scriftueren’. Ook hier vinden we de
houtsnede onder de titel (afb. 1).
Een gheestelijc Auontmael telt 40 bladzijden, Een deuoet ghebet... telt er 16. Op
blz. 8 van het eerste traktaatje citeer ik: ‘Eer ghi dit costelijc wertscap ende auontmael
voer die grote voerscreuen personagen wilt bereiden, soe suldi allen die cameren
ende hoeken uwer herten keren ende suuer maken metten bessem van waerachtige
biechte, te minsten metter herten als ic opt lanxte wt heb gheleyt in die confessionalen
in latijn ende in duitssche...’.
En op blz. 36: ‘O menschen deuote herten, mijn wtvercoren kinderen, broers ende
susters in dat roode open gebraden bloeyende hert christi iesu, hertelijc bemint
besonder van die steden ende plaetsen daer ic twoort gods door sijn gracie geseit
hebbe (Sonderlinghe van die goede stadt van Antwerpen daer ic dit bancket ende
auontmael wt een sonderlinge liefde voorbereit hebbe inden tijde van druc ende
lijden). Al ben ic van uwer liefden ghesceiden, den gheest is nochthans altijt met v
vereenicht, want int middel van mijnder herten suldy altijt zijn geprent ende
deelachtich wesen van allen missen, sermonen ende alle doechdelijke werken die ic
bij die graci gods... myn leuen lanc hope te doen’.
Hier wordt duidelijk gezegd dat het gheestelijc auontmael een preek is, die hij op
verschillende plaatsen gehouden heeft en klaar heeft gemaakt in Antwerpen ‘inden
tijde van druc ende lijden’. Wat met dit laatste wordt bedoeld, kan niet nader worden
bepaald. Ik hel intussen tot de mening over, dat ook zijn andere kleine traktaatjes
samenvattingen zijn van preken die hij voor de gelovigen heeft gehouden. In alle
wordt getracht de lezers een methode aan de hand te doen bij het overwegen van de
geloofswaarheden, de nadruk daarbij leggend op de krachten die van de deugd uitgaan
en de noodzaak van het vluchten der zonden. De gedachten zijn eenvoudig ingekleed
en er wordt druk gebruik gemaakt van het beproefde procédé der indelingen en
onderverdelingen, der contrasten en tegenstellingen. Hij schrijft voor de volksmensen,
‘die geen latijn verstaan’, zoals hij het noemt. Het is de geest der moderne devotie
die in deze teksten merkbaar is, ontdaan evenwel van zijn mystieke vlucht, gericht
op het praktische, niet steeds een voorbeeld van goede smaak, maar afgestemd op
een levenshouding die vele eenvoudige zielen een vorm van bevrediging kon
schenken.
Als besluit van zijn ‘deuoet ghebet...’, heeft de auteur een van elders bekend gedicht
over de broosheid van het leven en het nodeloos verweer tegen de dood opgenomen:
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O menschen tegen die doot en is geen schilt
Elck leue als hi steruen wilt
Och wat vruechden daer wesen mach
Daer duysent iaer is eenen dach
Voer dat is te weten daer
Daer eenen nacht is dusent iaer
Voer dien nacht moghen wij wel sorgen
Daer nemmermeer en sal sijn morghen
Daer om leeft altijt na goeden rade
Want na de doot eest al te spade(12).

Na die korte kennismaking met Rosemondt's voornaamste opera minora(13), komen
we tot zijn belangrijkste werk, waarvan de volledige titel als volgt luidt: ‘Dit is een
seer profitelic boecxken vander Biechten ende van die seuen dootsonden, ghemaect
van meester Godtschalc Rosemondt van Eyndouen, Doctor inder godtheit, ende leert
ons den rechten wech ende maniere wel te leuen om salichlijc te steruen ende altijt
een vuerich gerust hert te hebben’. De druk is met enkele houtsneden versierd,
waarvan de interessantste, op het titelblad, een biechtscène voorstelt: een biechteling,
geknield, belijdt zijn zonden aan een priester, terwijl een derde personage, rechts,
zijn beurt afwacht. Links en rechts van de houtsnede, staan de woorden: Cum gracia
et priuilegio regis (afb. 3).
Het boek verscheen voor het eerst te Antwerpen, bij Henrick Eckert van Homberch,
op 6 maart 1517 en werd datzelfde jaar, bij dezelfde drukker, minstens tweemaal
herdrukt, nl. op 6 juni en op 8 november.

(12) Deze overweging, in versvorm, is in de late middeleeuwen erg populair geweest. In zijn
werk: Het thema en de uitbeelding van den dood in de poëzie der Late Middeleeuwen en der
vroege Renaissance in de Nederlanden, uitgegeven door de Kon. Vl. Academie v. Taal- en
Letterkunde (Bekroonde werken), Gent, z.j., citeert Jan Vanderheijden de verzen: ‘Voor de
doot is gheen scilt/Daerom leeft als ghi sterven wilt’, die als bladvulling voorkomen in Hs.
11.112, fol. 9, van de Kon. Bibliotheek te Brussel.
Ook in de door mij uitgegeven: Middelnederlandse Geestelijke Gedichten, Liederen,
Rijmspreuken en Exempelen, Kon. Vl. Academie v. Taal- en Letterkunde, Gent, 1950, komen
onder nr. 25 van de Rijmspreuken, een paar verzen voor die tot hetzelfde gedicht behoren:
‘Een nacht moghen wy wel ghenesen/Mer die nacht daert ewelike nacht sal wesen/Ende
nemmermeer en sal wesen morghen/Voer die nacht soe moghen wy wel sorghen.’
(13) Zie de lijst in het geciteerd artikel van W. de Vreese, in Biographie Nationale. Een paar
stukjes van elk een viertal bladzijden heb ik niet besproken.
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Een volgende druk is gedateerd 18 maart 1518, vermoedelijk niet de laatste(14).
Rosemondt's boecxken behoorde ongetwijfeld tot het soort werken dat gretig aftrek
vond. De verklaring is vermoedelijk te zoeken in de omstandigheid dat het in een
eenvoudige, ongekunstelde taal was geschreven en bovendien, dat het opgevat was
naar een nieuwe formule.
Het nieuwe daarbij schijnt te zijn, dat er wordt afgeweken van het systeem van
vragen en antwoorden, dat de expositie wordt ingeschakeld in een overzichtelijk
plan, waarin de soorten van zonden en overtredingen geregistreerd worden en de
penitenten, gekozen uit zowat alle lagen van de samenleving, er aan het woord komen.
Een belangrijk punt lijkt wel dat er niet zozeer gedreigd wordt met straf en boete,
maar dat de beoefening der deugden er geprezen wordt als het beste voorbehoedmiddel
tegen zonde en kwaad. De tekst wordt hier en daar afgewisseld met ‘leeringen’ en
‘vermaninghen’.
Het biechtboekje, dat 436 bladzijden telt, is ingedeeld als volgt: Zoals de auteur
in de inleidende regels zegt, heeft hij zijn werk ‘gheordineert... ter eeren vanden
bloedige ghecruysten ihesu ende die schoone moeder maria ende salicheit der sielen...
Ende ter eeren van die .vij. bloetstortinghe christi iesu ende .vij. sonderlinghe
droeffenisse van maria wordet gedeelt in .vij. tractaten’.
Het eerste traktaat handelt over doodzonden en dagelijkse zonden in het algemeen
en over het ‘consent’, d.i. de toestemming tot zonde. In het tweede traktaat komen
de biecht en de doodzonden in 't bijzonder aan de beurt. Het is het uitvoerigste en
ook het belangrijkste; een waaier van zonden en overtredingen wordt er in
opengespreid en de geïnteresseerden worden er aan de hand van redeneringen en
vingerwijzingen, wegwijs gemaakt. In het derde traktaat heeft de auteur het over het
onrechtvaardig verkregen goed en de restitutie daarvan, terwijl in het vierde, het
leedwezen over de zonde aan de orde is. In het vijfde, krijgen de dagelijkse zonden
een beurt, terwijl het zevende gewijd is aan enkele vormen van devotie. Elk van die
zeven traktaten is in een aantal kapittels onderverdeeld.
In het laatste gedeelte van zijn biechtboekje, richt Rosemondt zich in ‘een
minnelijken brief’, tot alle ‘deuote herten van die goede stadt van Loeuen ende tot
alle mijn andere ghetrouwe broers ende susters vanden bloedigen gecruisten ihesum’,
met de mededeling dat hij dit

(14) Zie Nijhoff-Kronenberg, Nederlandsche Bibliographie, I, nrs. 1812-1816.
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boekje geschreven heeft tot hun intentie, opdat zij ‘de conste’ zouden leren ‘wel te
leuen ende wel te steruen om eewelic te leuen’.
De opmerking van W. de Vreese, die zegt dat het werkje van groot belang is wat
betreft de kennis van de zeden van de tijd(15), kunnen wij volledig onderschrijven. De
tekst levert inderdaad een aantal interessante gegevens op voor de studie van de
cultuur bij het begin van de 16de eeuw in onze gewesten en ook voor die van de taal.
Als theoloog, als zielszorger, heeft Rosemondt begrip voor de noden van de tijd
en voor de zwakheden van de mens, die van alle tijden zijn. Zo komt het dat we bij
de lectuur van zijn biechtboekje, zo nu en dan aan Erasmus' Lof der Zotheid denken.
Niet dat het werkje van de theoloog te vergelijken zou zijn met die beroemde satire,
maar omdat Rosemondt de kwalen waaronder individu en gemeenschap lijden, goed
lijkt te kennen en daar verbetering wil in brengen zonder te kwetsen of aanstoot te
geven. Hij beperkt er zich toe de anonieme zondaars, gepersonifieerd door het beroep
dat zij uitoefenen, de functie die zij bekleden, de stand waartoe zij behoren, de inkeer
in zichzelf te vergemakkelijken. Zonder dat iemand wordt genoemd, kan Elkerlijk
zichzelf herkennen.
Tot de misbruiken van de tijd behoorden, om er slechts twee te noemen, het
bijgeloof met zijn praktijken, en de willekeur bij de intrede in een
kloostergemeenschap, willekeur die vaak aanleiding was tot allerlei verwikkelingen
en tot grove ongeregeldheden. Beide kwesties worden in het biechtboekje behandeld(16),
terwijl Erasmus ze tot een voorwerp van vinnige discussie maakt in een paar van
zijn Colloquia(17). Het biechtboekje had al twee drukken beleefd, toen Erasmus zich
in 1517 in Leuven kwam vestigen. De Colloquia, die ik zoëven heb aangehaald,
waren nog in de maak, althans nog niet verschenen. Het zou wat waard zijn, te
achterhalen of Rosemondt en Erasmus over de hier vermelde punten van gedachten
hebben gewisseld.
Daar er niet kan worden aan gedacht, de inhoud van het biechtboekje systematisch
te behandelen, moet ik er mij toe beperken er enkele karakteristieke plaatsen uit te
citeren en die, voor zoverre dit nodig blijkt, van commentaar te voorzien.

(15) W. de Vreese, op. cit., kol. 105.
(16) Zie b.v. voor de bijgelovige praktijken, blz. 26-27.
(17) Zie b.v. ‘Virgo poenitens’, of De jonge dochter die zich beklaagt, voor het eerst opgenomen
in de editie van de Colloquia van 1523; ‘Naufragio’ of De Schipbreuk en ‘Exorcismus’ of
Het Spook, beide voor het eerst gepubliceerd in 1524.
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Een interessant kapitteltje b.v., in het derde traktaat, is dat waarin gehandeld wordt
over ‘die taverniers, brouwers ende herbergiers’ en hier wordt een van hen aan het
woord gelaten:
‘Ick vercoop lantwijn voer frans wijn, hoegartse most voer rinscen most, petau
voer rinsche wijn, franse wijn voer bean.
Item, ic menghe mijn winen met appeldranck, water, bier, melck, oft met enige
ander materien.
Item, ic menghe den bean ende rinswin met frans wijn, landtwijn of andere cleyne
wijne, ende al gheboeret somwilen dat die winen dair niet mede en ergheren mer
minliker vallen om te drincken..., nochtans en mach dat niet geschieden, ten si dat
ic daerna vanden prijs afslae ende den pot, so ghemengt sijnde, en mach ic niet so
duer vercopen als oft goeden pueren wijn waer, als Anthoninus seit’.
Te oordelen naar die tekst, ziet de Leuvense wijnkaart er bij de aanvang van de
16de eeuw, als volgt uit: men heeft de keuze tussen landwijn, Hoegaartse most,
waardoor jonge wijn of ook wel ongegist druivensap moet worden verstaan; verder
is er Franse wijn, petau, of witte wijn uit Poitou en de geprezen Bean, of wijn van
Beaune; ten slotte is er ook nog Rinsche, of Rijnse most. Het woordje ergheren
betekent slechter, of van minder kwaliteit worden. In het Leuvense, werd in de
middeleeuwen aan wijnbouw gedaan en dat de inlandse wijn van goede kwaliteit
was, blijkt uit een geestige samenspraak van Erasmus(18).
Het citaat eindigt op de woorden: ‘als Anthoninus seit’. Met deze Antoninus wordt
bedoeld Antonio Perozzi (1389-1459), een Dominikaner pater die de laatste tien
jaren van zijn leven aartsbisschop van Firenze was. Antoninus staat bekend als de
auteur van een aantal theologische werken en van een Confessionale, dat
buitengewoon populair is geworden en talloze malen, ook nog in de 16de eeuw, is
herdrukt. Dit Confessionale, door Rosemondt een paar keren geciteerd, behoort

(18) In een van zijn vroege Formulae, getiteld: ‘Non refert quo sit colore’, wat betekent: De kleur
heeft geen belang, wordt verteld dat fijnproevers Leuvense wijn, voor wijn van Beaune
hadden gehouden.
Over wijnbouw en wat er mee samenhangt, zie men R. van Uytven, Stadsfinanciën en
stadsekonomie te Leuven van de XIe tot het einde der XVIe eeuw, verschenen in de
Verhandelingen van de Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van
België, Brussel, 1961.
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zeer waarschijnlijk tot de inspiratiebronnen van zijn biechtboekje(19).
We luisteren nog even naar de zelfbeschuldiging van de tavernier:
‘Ic schaerley minen wijn ende valschen dicwijls met somige cruyen, consten ende
practiken, dat hi lichtelic die menschen int hooft loopt ende crighen daer af dicwijls
menige siecten ende worden daer lichtelic af droncken; ende dan sette ick haer quade,
verleghen wine voer ende vercoopen voer goeden wijn’.
Wijn schaerleyen, is er wilde salie aan toevoegen. Wijn kon worden vervalst, door
er bepaalde kruiden in te mengen; daar kwamen consten ende practiken, allerhande
kunstgreepjes, bij te pas. Verleghen wijn, is wijn die door het lange liggen zijn smaak
heeft verloren.
Van de taverniers, stappen we over naar een kapitteltje in het tweede traktaat,
waarin de vrouwen aan het woord komen. Het is de zonde der ‘hoverdie in die cleeren,
lichaemen, huysen, iuweele’, etc., die het eerst een beurt krijgt:
‘Ick heb grote hoverdie gehat ende menige menscen tot sonden ghetrocken in mijn
gestijfde doecken, in mijn lange sleypen, ringhen, ketenen ende ander costelike
iuwelen, in mijn schoon haer, voerhooft, smal lichaem, witten hals ende handen,
bruyn ogen ende ander schoonte ende gauen des lichaems. Ick heb dicwijls,
sonderlinghe op grote hoochtiden ende heylighe daghen te seer becommert gheweest
om my schoon toe te maken ende een half ure oft meer mij staen paleren in den
spiegel, mijn haer wt myn voerhoeft met groter pine ghetrocken...’.
Paleren, in de betekenis van optooien, komt reeds in het Middelnederlands voor.
De gestijfde doecken, zijn de fijne hoofddoeken die de vrouwen dragen en die we
op portretten van vroeg-zestiende-eeuwse meesters te zien krijgen. Interessant is
intussen wel, dat hier een canon wordt gegeven van de vrouwelijke schoonheid: smal
lichaam, witte hals en handen, bruine ogen, enz., zoals die tegen het einde van de
15de eeuw geldig was(20). Het epileren van het voorhoofd, sinds de 15de eeuw in de
mode, wordt er speciaal bij vernoemd.
Een stap verder gaan zij, in het kapittel over de oncuysheyt, die van zichzelf zeggen:
‘Ic heb dicwils inder kerken, opter straten ende elders

(19) Vgl. b.v. de passus over de tavernier bij Rosemondt, met die in Antoninus Confessionale, f.
lxxix ‘De tabernario et hospite’: Si vendit unam speciem vini pro alia, vel limphatum vinum
pro puro, vel ad clarificandum vinum fecit aut misit aliqua nociva corporibus, vel non dedit
plenas mensuras...
(20) Te oordelen naar wat Cornelius Agrippa in zijn omstreeks 1510 verschenen De praecellentia
feminei sexus, over de canon van de vrouwelijke schoonheid orakelt, moest die toen al een
aardige evolutie hebben doorgemaakt.
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gaen op ende neer wandelen, sonderlinghe tusschen den dienst gods, om schoon
herten te sien, ende heb mijn oghen onbehoorlicken ende met quader begheerten op
haer geslagen ende consent gegeuen, had ic tijt ende stont ghehadt.
Ic heb mi curioos ende proper toe gemaect, mijn borsten, bloten hals etc. getoont,
sonderlinghe op heylige dagen.
Item, als ic mercte dat sommighe studenten, oft ionghe gesellen mi gaerne saghen,
lief hadden ende veruolchden, so heb icse houwen gaende menighen tijt ende haer
aengeloct ende schoon woerden gegheuen ende ghiften ontfanghen, mer metter harten
en heb icx niet ghemeent.
Ick heb ten danse gegaen ende voer gesongen, sonderlinghe vleeschelike onsuuer
liedekens ende also mi selven verwermt ende met veel manieren verwect tot quade
becoringhe ende temptacie des vleesch.
Ick heb onabel, onbesneen ende onsuuer van woerden geweest, sonderlinge voer
die maechden, gheestelike ende ionge herten daer ic menighe mensche mede getoghen
heb tot sonden ende quade becoringe’.
Tijt ende stont, slaat hier op de geschikte gelegenheid. Curioos ende proper toe
gemaect, is wel keurig en met een zekere gezochtheid getooid. Houwen gaende, is
aan de draai gehouden. Onabel betekent onvoegzaam; onbesneen is onbehouwen.
De refereinendichters, of op zijn minst de refereinen, staan niet op een goed blaadje
bij de Leuvense theoloog. Is het verkeerd naar refereinen of onbehoorlijke liedjes te
luisteren, erger is het die zelf te zingen, of met muziekbegeleiding uit te voeren:
‘Ic heb met groter genoechte gehoort onsuuer lyekens, refereynen ende mi verblijt
als ic van sulcken materien heb horen spreken.
Ic heb onbehoorlicke liedekens oft motetten (in de tekst staat: monteten) die te
seer waerlijc waren... ghesonghen ende op orghelen gespeelt’(21).
Steeds in hetzelfde kapittel, wordt er gehandeld over de liefde, vanzelfsprekend
de liefde op het verkeerde pad. Hier een staaltje:
‘Item, ic heb een iaer oft meer verlieft ende vermutst geweest op al-

(21) Sommige kopersneden en gravures uit het einde van de 15de eeuw, met musicerende jongelui,
kunnen als illustratie dienen voor wat hier wordt gezegd. Karakteristiek zijn bv. de
kopersneden van Israhel van Meckenem (1450-1503) die afbeeldingen te zien geven met
een jonge man, die de luit tokkelt of het positief bespeelt voor de liefste, die aandachtig
toeluistert.
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sulcke personen, dye gehout waren oft meechden, religioosen etc., dat ick gheen
ruste heb gehadt, mer mijn leuen merckelic daer mede ghecort’.
Hoe komt men op het verkeerde pad?
‘Item, met gauen te senden, minnebrieven te scriuen, metter hant te nemen, boden
ende coppelerssen te seynden, snachts te wandelen, met luten singen, etc. ende ander
spelen ende met menighe andere manieren, diemen niet en behoort te scriuen’.
Vermutst, is dol verliefd. De opsomming, in de laatste geciteerde paragraaf, schijnt
naar een vaste formule bewerkt.
Een reeks belangrijke biechtpunten, vinden we opgesomd in het kapittel over ‘die
temptacie vant ongheloef’, steeds in het tweede traktaat. Daaruit het volgende:
‘Item, ic heb my beraden metten duuel, of metten ghenen die met swarten konsten
ende metten viant om gingen ende heb mijn gheloue daer op geset; ende heb met
menige manieren van supersticien ende ongheloue om gegaen. Als ic yet verloren
heb oft om kinderen ende knechtkens te crigen, so heb ic sommige cruyen oft scriften
ouer mi ghedragen ende met sommighe personen, die daer wat af wouden weten
ende nochtans daer niet af en weten, beraden ende mijn betrouwen ende gheloue
daer op ghestelt. Ende ghi sult die priester te kennen gheuen allen die wychelien,
supersticien ende manieren van onghelooue, daer ghi mede hebt om ghegaen, die
ghemeenlick wten boecke van den spinrock worden ghenomen’.
Men lette op het onderscheid tussen kinderen en knechtkens; met dit laatste worden
kinderen van het mannelijk geslacht bedoeld. Wychelien slaat op waarzeggerij.
Merkwaardig is, dat hier door de auteur verwezen wordt naar Den boecke vanden
spinrocke. Dit is wel een bewijs van de populariteit van dat volksboek in zijn dagen.
Van dit werk is een enig exemplaar, ca. 1520 gedrukt bij Michiel Hillen, te Antwerpen,
bewaard gebleven(22). Het ligt evenwel voor de hand, dat er oudere edities van hebben
bestaan, waarschijnlijk zelfs uit de 15de eeuw. Het volksboek zou vertaald of bewerkt
zijn geworden naar een origineel in het Frans, Euangiles des Quenouilles en lonneur
et exaucement des dames, waarvan de oudst bekende druk uit het werk-

(22) Een facsimile-editie van Die Euangelien vanden spinrocke..., met enkele toelichtingen,
bezorgde G.J. Boekenoogen, in 1910. Hij maakte daarbij gebruik van het enig bekend
exemplaar, dat te München bewaard wordt.
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huis stamt van Colard Mansion, te Brugge, en ca. 1480 kan worden gedateerd(22bis).
De Antwerpse druk, waarvan de titel luidt: ‘Die Euangelien vanden spinrocke
metter glosen bescreuen ter eeren vanden vrouwen’, bevat een aantal uitspraken,
beurtelings door zes vrouwen gedebiteerd, meestal zo dat wat de ene zegt, door de
andere wordt aangevuld, of in een andere zin geïnterpreteerd. De gesprekken lopen
over uiteenlopende onderwerpen: praktijken in verband met het volksgeloof,
tovermiddelen, vreemdsoortige recepten tegen allerlei kwalen, enz. Er ontspinnen
zich vaak boertige en ook gekruide gedachtenwisselingen, want de vrouwtjes nemen
geen blad voor de mond(23).
Tot bepaalde uitingen van een gebrek aan geloof, behoren volgens onze auteur,
de lichtvaardig ondernomen bedevaarten. Daarover zegt hij:
‘Ghi en sult niet licht sijn van gelouen, sonderlinge van bevaerden om die heilighen
te versoecken in verre landen... want daer is ghemeenlic clyn verdienst in geleghen
ende veel periculen. Meenige mensche ghelouen bevaerden om goet geselschaps wil
ende om goet chier te maken met onghelijke personen, ende comen ergher thuis ende
halen meer toelaets dan aflaets dicwil’(24).
Versoecken, betekent hier (heilige plaatsen) bezoeken. Meer toelaets dan aflaets,
zou kunnen verklaard worden dat ze zich meer gunnen dan ze bezorgd zijn om
kwijtschelding van straffen.
De Spaanse humanist Jualn Vives, die zoals bekend veel in ons land verbleef, laat
in een van zijn samenspraken, Domus getiteld, studenten op bezoek gaan bij een rijke
koopman, die zijn huis in Renaissancestijl

(22bis) M.F.A.G. Campbell, Annales de la typographie néerlandaise au XVe siècle, Den Haag, 1874,
nr. 714.
(23) Ter illustratie haal ik een paar van die uitspraken aan. Een vrouw zegt: ‘Ist dat eenre vrouwen
oft meysen haer cousse ontbint opter straten, ende si haren coussenbandt verliest, dats een
teyken dat haer man oft haer vrijer niet getrou en is. Glose: Ouermits desen, soe hielt daer
eene stille, gheheiten Transsie, die lxvij iaer oudt was ende seide dat waer was, want sindert
dinxdach dat ic mine coussebant verloes opt strate, so en sach ic mine vryere niet blide’. Een
ander staaltje: ‘Eest dat een vrouwe haeren voet vertreedt, soe dat hi wter leden is, soe moet
haer man pelgrimagie gaen doen tot sinte mertens; ende dat hi met hem breinghe vanden
voetwater van sinte mertens paerde ende dat si terstont daer mede haren voet wassche ende
si sal ghenesen’.
(24) Erasmus behandelt dit thema even later in zijn Perigrinatio religionis ergo (1526).

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse taal- en letterkunde (nieuwe reeks). Jaargang 1973

28
heeft laten inrichten, o.m. met gebrandschilderde ramen waarin scènes uit
heiligenlevens afwisselen met voorstellingen geïnspireerd door Boccaccio's
Decamerone. Vives spreekt er zijn afkeer over uit. Maar over dit euvel laat ook
Rosemondt zich niet onbetuigd. In het kapitteltje over de oncuysheit, waaruit reeds
meer werd geciteerd, lezen we: ‘Ic heb naecte mans ende vrouwen ende ander
onbehoorlijke figueren in mijn huis of glasen laten schilderen ende heb daer genuechte
ende delectacij in gehadt’.
Een kerkelijk voorschrift in de middeleeuwen verbood het schrijven of afschrijven
van boeken, op zon- en heiligdagen, als het ondernomen werd om er geld mede te
verdienen(25). Deze regel gold blijkbaar ook nog in Rosemondt's dagen, want hij laat
een penitent zeggen:
‘Ic heb op heilige dagen ii oft iii uren sitten scriven om gelt, libellen, processen,
instrumenten, sonder noot oft merckelicke saken’.
In het Boecxken vander Biechten komen, zoals te verwachten, ook zegswijzen en
spreekwoorden voor. Enkele daarvan, die bij het begin van de 16de eeuw nog
mondgemeen waren, zijn inmiddels uit het spraakgebruik verdwenen. Dit laatste is
het geval voor een uitspraak van een oorlogsman, een geweldenaar, die zich beroemt
over ‘veel dootslaghen int oorloch ende daer buten ende dat icker soe veel op mijn
schey hebbe ende doerghenomen ende ter doot toe gequetst’ (Traktaat 2, kapittel
‘van haet oft gramschap’).
Slaat schey eenvoudig op de degenschede waarop een teken werd gemaakt?
Harrebomée, Spreekwoordenboek der Nederlandsche Taal, II, blz. 214, citeert: ‘Hij
heeft er één op zijne scheede’.
Een man, laten we hem een aannemer noemen, ontvangt: ‘...menich dusent ducaten
tot profijt vanden gemeynen lande om die diken daer mede te maken...; en dan de
zelfbeschuldiging: ‘als ic dat gelt ontfanghen heb, soe en appliceerict daer toe niet,
mer triumphere daer mede ende hout voer mi selven ende werpt al in den blauwen
sac, die onder heeft een gat’ (Derde traktaat, veertiende kapittel).
Voor het Middelnederlands Woordenboek is blauwe sac, de zak waarin men een
onrechtvaardig verkregen winst bergt. In onze tekst gaat het evenwel om een zak
met een gat, wat niet hetzelfde is. Een boekje met vertalingen in het Latijn, van oude
Nederlandse spreekwoorden, bracht de oplossing. In Proverbia teutonica latinitate
donata

(25) Bonaventura Kruitwagen, Het schrijven op feestdagen in de Middeleeuwen, in: Tijdschrift
voor Boek- en Bibliotheekwezen, V (1907), blz. 97-120.
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collectore et interprete T. Nicolao Zegero Bruxellano, Antverpiae, Ex Officina
Joannis Loei, Anno MDLi, vonden we voor ‘den blauwen sac’: ‘saccus pertusus,
inexplebile dolium’, een opengesneden zak, een vat dat niet te vullen is; figuurlijk:
niet te verzadigen en daarom altijd leeg.
Het volks gezegde, door Bruegel op zijn Spreekwoordenpaneel afgebeeld: ‘God
een vlassen baard aanbinden’, treffen we in ons biechtboekje aan in het derde traktaat,
in een ‘vermaninge tegen die woekerie’. Het is aldus geformuleerd: ‘Menighe mensche
vintmen die slachten der spinnen: si maken veel webben ende spraeyen veel netten
wt om alle menschen te vangen ende te bedrieghen ende willen god eenen vlassen
baert maken, segghende dat si groote commer, interesse oft verlies hebben als si
yemant ghelt leenen’(26).
Bekend, en nog steeds in gebruik, is het gezegde: de huik naar de wind hangen.
In ons biechtboekje vinden we het in de volgende vorm: ‘Ick heb enen slechten
biechtuader gesocht ende die mi die rechtuerdighe waerheit niet en heeft dorren
seggen, oft niet geweten waer dootsonde in geleghen was, maer die die huycke heeft
gehangen nae den wint’ (tweede traktaat, kapittel: Van te biechten te gaen).
In traktaat 1, kapittel 15, komt een spreekwoord voor waarvan de zin uit de
samenhang kan worden afgeleid, maar waarvan de oorsprong niet duidelijk is. Het
heet daar: ‘Die lichtelick ghestoort ende gram wert ende inden haesselaer climmet,
en doet ghemeenlick gheen dootsonde, ten si dat hi met opsette wille daer in blijft
staen begheren wraeck van yemande, bedroeuende hem van yemants welvaert’.
De zin is: Wie zich vlug kwaad maakt en toornig wordt, doet geen kwaad tenzij
hij in die toestand volhardt, op wraak belust is, afgunstig op de voorspoed van een
ander. De gramschap wordt hier door de nijd versterkt.
In traktaat 2, kapittel over die hoverdie, zegt er een: ‘(ic) heb mij altijt aen thoechste
boert gehouwen, metten rijcste ende grootsten wil-

(26) Beide spreekwoorden: den blauwen sac, en God eenen vlassen baert maken, komen eveneens
voor in Des Coninx Summe, uitgegeven door D.C. Tinbergen, respectievelijk op blz. 135 en
72 van deel II. De teksten luiden: ‘... giericheit, die aenbedet den penninc gheliken dat een
heiden doet sinen afgod, want die en wil sinen afgod niet breken, dese en wil sinen scat niet
minren; die settet hope inden moloch, dese hevet groten toeverlaet tot sinen blauwen sac’. ‘Die vijfte maniere van woeker gheseyt in comenscappen... Dese willen gode enen vlassen
baert maken ende maken hem wys dat hi des niet en verstaet’.
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lende geacht sijn’. Aen thoochste boert, is een uitdrukking aan het zeewezen ontleend.
De betekenis is: ik heb steeds de zijde gekozen van hen die boven de anderen
uitsteken, de machtigsten.
Een pittoresk gezegde, blijkbaar aan de middeleeuwse dieventaal ontleend, treffen
we aan in traktaat 3, in een vermaninghe, bij het kapittel om te weeten wanneer ghi
yemant bedriecht: ‘Hier om suldi altijt rechtuerdich sijn in v comenschap, ambacht
ende neringhe, niet swerende, liegende noch bedrieghende; ghi sult er voorder mede
comen ende oock na der werelt meer proficieren ende rijker worden dan diegheen
die int futselboec studeren ende valschen haer goet’.
Het Middeln. Woordenboek kent de uitdrukking: het futselboek zoeken, met de
betekenis uitvluchten zoeken. In onze tekst, schijnt de zin te zijn: knepen en streken
gebruiken bij het handel drijven.
Uit traktaat 7, bij een vuerich ghebet voer die sielen, verdient de volgende passus
te worden geciteerd: ‘Ten derden worden de weeskens ende ellendige sielkens verlicht,
geholpen ende vertroost doer die milde aelmoesen die ghi den armen geeft, ende
doer die fundatien ende testamenten van erfmissen, van collegien, distribucien, oft
spinden ende ander doechden die ghy mit uwen levende liue doet (die aldermeest v
ende die siele te stade comen, want die kerse die voer gaet, licht wel) oft achter laet
te doe na v doot...’.
De laat-middeleeuwer, bedacht op zijn zieleheil, tracht dit te bewerken door
aalmoezen of spinden, bestemd voor de armen en door fundaties die zijn herinnering
moeten bestendigen. Van Rosemondt zelf, is bekend dat hij o.m. het Hospitaal te
Leuven, met aanzienlijke schenkingen heeft bedacht. Hier ook wordt een spreekwoord
bij te pas gebracht: ‘die kerse die voer gaet licht wel’, dat aldus kan worden verklaard:
Wat je in tijds doet, nl. bij je leven, heeft een krachtige uitwerking en verlicht het
pad voor wie volgen. In de reeds geciteerde Proverbia teutonica... komt het voor
onder de volgende vorm: ‘Die keerse die voorgaet licht achter best’, met de vertaling:
‘Praeuia lucidior multo candela sequenti’.
De vasten breken, was in Rosemondt's tijd een grof vergrijp. In traktaat 2, kapittel
22, zegt een penitent: ‘Ick heb mijn vasten ghebroken... ende heb sauonts te vallen
gecallacijt met fruyt, confecte, cruyen ende somwilen met sprot, bocxhoren, etc’. Te
vallen kan een drukfout zijn voor te vollen, volledig. Callacie, of collacie is een
(lichte) avondmaaltijd en bocxhoren is bokking. In dit verband noteren we ook de
schilderachtige uitdrukking: ‘ic eet ende drinc den buyck so vol, die duuel mochter
die trommelen op slaen’ (traktaat 2, kapittel 116).
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In traktaat 3, dat handelt over het onrechtvaardig verkregen goed, wordt een groot
aantal misbruiken aangeklaagd. Ik beperk mij tot een enkel citaat, in het kapittel dat
handelt over raetsheren, richters, aduocaten, enz. De zelfbeschuldiging waarmede
een advokaat hier uitpakt, klinkt brutaal en is in termen gesteld waarvan de betekenis
niet zo duidelijk tot ons spreekt. De man zegt van zichzelf: ‘ic ben een recht
loertsemijt, tribulet, cortesaen ende quelijser ende verblij mi als ic dingen, kyuen
ende pleyten mach ende doer myn importuniteyt, molestacy ende onghelijc win ic
menighe sententie...’.
Wat betekent loertsemijt? Blijkbaar is het uit twee woorden samengesteld en zou
het eerste lid: loerts, een dubbelvorm van lorts, in verband kunnen worden gebracht
met het middelnederlands lortsen, wat betekent oneerlijk zijn in de handel, bedriegen,
enz. Het tweede lid van de samenstelling is vermoedelijk een scheldwoord. Wat
tribulet betreft, dit lijkt afgeleid van tribuleren, wat zoveel betekent als kwellen. In
quelijzer zit ook een stam van quellen, maar het woord zelf heb ik, zomin als de twee
overige, in de woordenboeken aangetroffen. Ten slotte is er nog cortesaen. Het
Italiaanse cortigiano had als betekenis hoveling, later die van gerechts-assessor. De
zin die er in onze tekst moet worden aan gehecht, is mij niet duidelijk. Men lette
verder op de drie rechtstermen: dingen, een eis in rechte instellen; kyuen, twisten of
zich verzetten tegen; pleyten, een rechtsgeding voeren. Importuniteyt en molestacy
ten slotte, zijn synoniemen en betekenen: het iemand lastig maken.
De pauselijke ban, of excommunicatie, was een straf die tijdens de middeleeuwen
vrij vaak werd opgelegd. Rosemondt rept er enkele malen over zonder evenwel de
aangelegenheid ten gronde te behandelen. Aldus drukt hij zich, zeer in het vage, als
volgt uit in traktaat 2, in het kapittel dat aan Spaeus banne voorafgaat: ‘Die materie
vanden banne is seer breet, swaer ende periculoes, daer ruere ick wat meer af int
dander boecxken ende confessionael, dat ick int latijn voer die studenten ende
geestelike personen heb geordineert’.
Verschillende malen citeert hij, met naam en functies: ‘Meester Adriaen, deken
ende cancellier van louen, proest van utrecht, bisscop van darthosa (Tortosa)...’
Een enkele keer zijn zijn uitspraken geformuleerd in de rhetorische stijl van de
predikant. Wij vergeten overigens al te vaak dat hij dat was. Een voorbeeld (traktaat
2, kapittel 120): ‘Daerom en segghet niet: cras, cras, morghen, morghen, metter
rauen, mer sucht hier in tijts metter duuen, dat ghi metter rauen nyet wt ghestoten en
wort wter
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Arcken noé hier bouen’.
In de gevoelswereld van de late middeleeuwen spelen de tranen een belangrijke
rol. Een treffende uitspraak dienaangaande citeert Huizinga in zijn Herfsttij, blz. 318:
‘Devotio est quaedam cordis teneritudo, qua quis in pias faciliter resolvitur lacrimas’.
Van die door de H. Bernardus sterk beïnvloede gesteldheid, vinden we bij
Rosemondt een sprekend voorbeeld in traktaat 4, kapittel 3, Van die vuerighe tranen.
Aldus: ‘Al en eest slechtelick niet van node om warachtich berouwe te hebben, dat
ghi wtwendighe tranen weent, want somige menschen, sonderlinge die manspersonen
hert ende droghe van complexien sijn, die selden of nemmermeer en konnen
gheweenen gelijc die vroukens, die lichtelic weenen ende milt sijn van tranen,
nochtans ist seer goet, verdienstelic ende neemt veel pinen des vegheuiers af, bitterlijc
te wenen ende wt dijn ogen te storten die clare fonteynen der tranen voer v voerleden
sondich leuen’.
Rosemondt citeert in zijn biechtboekje een aantal namen van heiligen, kerkvaders,
mystieke schrijvers, waaronder Augustinus, Ambrosius, Antoninus, Bernardus,
Bonaventura, Brigitta, Crisostomus, Franciscus, Gerson, Gregorius, Hieronymus,
Petrus, Paulus, Schottus, Thomas, Alexander van Hales, enz. Maar evenmin als zijn
verwijzingen naar Antoninus werd opgemerkt, evenmin heeft men aandacht gehad
voor het feit dat hij tweemaal met verering spreekt over een man, die hij goed moet
hebben gekend, en van wie er invloed op hem is uitgegaan: ik bedoel Dirk Coelde
van Munster.
Een eerste vermelding komt voor in traktaat 2, kapittel 23, in de volgende
bewoordingen: ‘Ghi en sult niet lichtelic v broeders oft susters, dats uwen euen kerste
veroerdelen noch verachten, mer sullet altijt int beste interpreteren ende totter bester
menighe brengen wat ghi van ander menschen siet doen. Want hi is wijs ende wel
geleert, die alle dinck ten besten keert, als broeder dierick van munstere, die vuerighe
man, ons dicwijls plach te leeren’.
Een tweede maal wordt Dirk van Munster vernoemd in traktaat 4, kapittel 7, in
dezer voege: ‘O mijn ghetrouwe broeders ende susteren, en lates v niet verdrieten
hier in dit dal der tranen, daer wi vremde pelgrims sijn, te weenen vuerighe traenkens
op dat ghy toch niet en comet in die plaetse der helscher pinen, daer si meer tranen
sullen weenen dan daer droppelen waters sijn inder zee, al waren der noch hondert
duysent zeen, als sinte Bonauentura seyt ende die heylighe, vierighe man broer dierick
van munster ons dicwijls plach te vermanen’.
De epitheta vuerich en heylich hebben een bepaalde gevoelswaarde
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en in Rosemondt's verwoording schijnen ze te wijzen op een verhouding als van
leerling tot leermeester; tenzij men uit de woorden leeren en vermanen wil opmaken
dat de auteur van het biechtboekje de sermonen van de beroemde kanselredenaar
sterk bewonderde en er inspiratie in zocht voor zijn eigen preken.
De laatste jaren van zijn lang en werkzaam leven sleet de minderbroeder Dirk van
Munster te Leuven, waar hij in december 1515 op hoge leeftijd overleed(27). Rosemondt
had hem waarschijnlijk in Leuven leren kennen. Dirk van Munster staat bekend als
de dichter van het mooie, mystiek-getinte lied: Och edel siele wilt mercken(28), maar
hij schreef ook een reeks devotieboekjes, waarvan Kerstenspieghel het meest populair
is geweest en talloze malen, ook nog in de 16de eeuw, is heruitgegeven. In een
ongekunstelde stijl verklaart hij daarin voor de eenvoudige lieden, waaronder begrepen
worden ‘den deuoten borgheren te Loeven’, de leerstellingen van de godsdienst,
afgestemd op de drie grote richtlijnen: ‘hoemen geloouen sal, hoemen leuen sal, ende
hoemen steruen sal’. Het is hetzelfde grondthema als door Rosemondt ontwikkeld
wordt in zijn kleine geschriften. Bij de lezing van de Kerstenspieghel, wordt men nu
en dan getroffen door bepaalde uitdrukkingen en voorstellingen die men ook bij
Rosemondt aantreft(29). Daarbij hoeft niet onmiddellijk aan navolging worden gedacht;
het is veeleer dezelfde geest die uit beider werken straalt.
Het probleem van de oorspronkelijkheid, waar wij twintigste-eeuwers zoveel
belang aan hechten, interesseerde de schrijvers uit de middeleeuwen heel wat minder.
Zelfs beroemde auteurs uit de renaissance schamen zich niet er voor uit te komen,
dat zij ideeën en opvattingen

(27) Een uitvoerige bijdrage over Dirk van Munster werd door P. Benjamin de Troeyer
gepubliceerd in Franciscana, 1971, blz. 109-173.
(28) J.J. Mak, Dit is een suuerlijc boecxken..., facsimile-editie, verschenen bij de
Wereldbibliotheek, Amsterdam, 1957; daarin nr. xvi.
(29) In de Kon. Bibliotheek te Brussel worden twee 15de-eeuwse drukken van de Kerstenspiegel
bewaard, respectievelijk A 1575 en A 1856. Van de eerste is de drukker onbekend, terwijl
de tweede uit het werkhuis komt van Jan van Westfalen, te Leuven omstreeks 1490 of iets
later (M.-L. Polain, Catalogue des livres imprimées au quinzième siècle des bibliothèques
de Belgique, Brussel, 1932, resp. nr. 1316 en 1317). Op het laatste blad leest men:
Dit boexken is te louen gheprint
Bij meester Jan van Westfalen
Broeder dieric van munster hem bekint
God wil hoer beider siele halen.
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van anderen hebben overgenomen(30).
In de inleiding tot zijn Kerstenspieghel, deelt Dirk van Munster zijn lezers mede
dat ‘hier in besloten es alle dat noot es te wetene totter sielen heyl ende salicheyt te
samen gesocht wt vele heilighe scrifturen der leerars’(31). Rosemondt neemt een
gelijkaardig standpunt in bij het ‘ordineren’ van zijn traktaten. Lijdensdevoties,
passietaferelen, overwegingen over de bloedstortingen, de zeven smarten, de cronen
en cranskens... worden in de handgeschreven gebedenboeken van de tijd in een grote
diversiteit van lezingen aangetroffen. Toen de boekdrukkunst grotere mogelijkheden
van verspreiding bood, hebben vele auteurs daar een dankbaar gebruik van gemaakt.
Ze hebben overgenomen, bewerkt of aangepast al naar het hun goed leek. Onder die
auteurs zijn er ongetwijfeld mannen met talent die in plaats van te copiëren of aan
te passen, oorspronkelijk werk hebben geleverd. Alleen is het zo moeilijk, vergt het
zoveel geduldige nasporingen om uiteen te warren wat in een tekst authentiek is en
wat niet. Daaraan kan hier niet worden gedacht.
Rosemondt heeft Dirk van Munster vereerd en diens redenaarstalent bewonderd,
in zoverre dat hij het er op aangelegd heeft het na te volgen. De meeste van zijn
traktaatjes kunnen worden opgevat als preken en het feit dat hij op verschillende
plaatsen als predikant (denk alleen maar aan Antwerpen) optrad, schijnt er op te
duiden dat hij in het spoor wilde lopen van de man die hij als een meester beschouwde.
Leerrijk in dit verband is de titel van twee opeenvolgende edities van zijn Latijns
Confessionale waarover straks meer. Wordt hij in de editie van 1518 als ‘verbi dei
concionatorem’, als prediker van het woord Gods betiteld, een jaar later wordt hij
‘divini verbi declamatore facundissimo’, als welbespraakte redenaar begroet. Hieruit
is af te leiden, dat hij zich een naam als kanselredenaar had gemaakt, iets wat aan
zijn verzuchtingen leek te beantwoorden.

(30) Een typisch voorbeeld hiervan is wel Fr. Rabelais, die in een brief aan Erasmus, gedateerd
30 november 1532, verklaart: ‘Oui, tout ce que je suis, tout ce que je vaux, c'est de vous seul
que je le tiens, et, si je ne le crie bien fort, que je sois le plus ingrat des hommes présents ou
futurs’. Zie voor deze brief L. Thuasne, La lettre de Rabelais à Erasme, Parijs, 1905.
(31) In de boven aangehaalde studie over Dirk van Munster, zegt B. de Troeyer dat ‘de vraag
naar de authenticiteit van de Kerstenspiegel tot nu toe niet speciaal bestudeerd (werd) en dat
de auteur, na zijn mededeling over het samen zoeken van vele 'heiligher schrifturen',
ongetwijfeld zijn eigen aandeel minimaliseert’ (blz. 150). Men leze hierover ook de
opmerkingen van J.D. (Jan Deschamps) in Archief- en Bibliotheekwezen in België, 1972,
blz. 866-867.
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Maar om terug te keren naar het Boecxken vander biechten, dit lijkt me, in zijn opzet
en zijn vorm, een zekere graad van oorspronkelijkheid te bezitten. Het thema kreeg
een minder stroeve, minder dogmatische behandeling dan dit in de meeste geschriften
van die aard het geval is. Het ademt een, wat men zou kunnen noemen, volkse
gemoedelijkheid, iets waartoe natuurlijke ongedwongenheid van taal en toon in ruime
mate heeft bijgedragen(32).
Rosemondt heeft ook een Latijns Confessionale geschreven. Het verscheen voor
het eerst te Antwerpen, bij Michiel van Hoochstraten, op 14 mei 1518, met als titel:
‘Confessionale Godtscalci Rosemondi. Liber peroptimus. Clero et vulgo deseruiens:
cuilibet confessori et recte confiteri volenti admodum vtilis ac necessarius. Editus
et studiosissime collectus per Godtscalcum Rosemondt de Eyndouia: Artium et sacre
Theologie professorem: et verbi dei Concionatorem. De modo rite confitendi: recte
viuendi et salubriter moriendi’.
De tweede editie verscheen bij dezelfde drukker, op 1 maart 1519. De titel werd
licht gewijzigd, met aan het slot een stille wenk naar de bedrevenheid van de auteur
als kanselredenaar: ‘Confessionale siue Libellus modum confitendi pulcherrime
complectens. Necessarius atque vtilis, & cuilibet recte confiteri volenti & ipsis
sacerdotibus, qui aliorum confessiones audire habent. Editus a celeberrimo academiae
Louaniensis Artium & sacrae Theologiae professore, diuinique verbi declamatore
facundissimo, Magistro Godscalco Rosemondo Endouiensi. Denuo ab eodem
recognitus & castigatus’(33). Onder de titel, helemaal in rood gedrukt, de houtsnede
met het roos-motief.
Op de versozijde van de titelpagina is een Latijnse opdracht afgedrukt van de hand
van Levinus Linius, een Gentenaar die te Antwerpen ‘Hypodidascalus’, of
Ondermeester was(34). De laatste twee regels van deze laudatio bevatten een
woordspeling op de inhoud van het boek en op de naam van de auteur. Ik laat ze hier
volgen:

(32) Ter vergelijking zie men bv. B. de Troeyer, De Minderbroeder Jan Elen en zijn volks
biechtboekje, in Ons Geestelijk Erf, 1965, blz. 394-407.
(33) Nijhoff-Kronenberg, Nederlandsche Bibliographie, I, nrs. 1819-1820. Michiel van
Hoochstraten heeft het Confessionale op 8 juli van hetzelfde jaar 1519 herdrukt en ook nog
op 11 maart 1525. In augustus 1519 verscheen het eveneens bij Eckert van Homberch; zie
Nijhoff-Kronenberg, op. cit., nrs. 1821, 1822, 3815. Het wordt later nog herdrukt te Leuven,
bij Johannes de Winghe, in 1554 (geciteerd door W. de Vreese, naar Paquot).
(34) Fl. Prims citeert even Levinus Linius, in zijn lezing: Het Ontluiken van het Humanisme te
Antwerpen, in Verslagen en Mededelingen der Kon. Vl. Academie v. Taal- en Letterkunde,
1938, blz. 536.
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Quicumpe ergo voles aegri medicamina cordis:
Collige, quas rosas fundit ab ore rosas.
Het Confessionale heeft sommige trekken met het Boecxken vander biechten
gemeen; het is er evenwel geen vertaling van. De twee werken zijn onafhankelijk
van elkaar ontstaan, het Latijnse vermoedelijk na het Dietse. Niet alleen verschilt de
inhoud en de manier van voorstelling, ook de bestemming is verschillend.
Toen Rosemondt in 1517 zijn biechtboekje liet verschijnen, was Luther nog niet
in actie gekomen. In het ‘profitelick boecxken’ klinken dan ook geen toespelingen
door op de hervorming, ten hoogste enkele vermaningen en waarschuwingen tegen
ongeloof en ketterij. Dat er in zijn dagen toch al boeken in omloop waren, waarin
hervormingsgezinde opinies of theorieën werden uiteengezet, of waarin geprobeerd
werd het oude geloof te ondermijnen, blijkt uit een passus in het zevende traktaat,
in een kapittel dat handelt over de crachten der missen. Daarin laat onze auteur zich
als volgt uit: ‘... sint Augustijn, sint Thomas ende ander heilige doctoren scriuen daer
veel wonderlike dingen af. Maer dese materie is te subtijl voer die slechte menschen
ende men behoort ooc alsucke ende veel ander materien niet te scriuen, noch te
prenten in duytsche; men vint veel duytsche boecken die beter verbrant waren dan
datter veel slechte menschen in studeren ende lesen, want si sijn dicwijls oorsaec
van eenighe ongeloue ende ketterie’.
Het is wel jammer dat Rosemondt ons niet een paar titels opgeeft van boeken die
de slechte, de eenvoudige mensen niet behoren te lezen. Daar kunnen ook volksboeken
mee bedoeld zijn geweest, van het slag van die Euangelien vanden spinrocke.
In 1525 werd Rosemondt, samen met twee collega's van de theologische faculteit,
met een opdracht belast, waarop hij niet erg gesteld was. Het betrof de ondervraging
van de van ketterij beschuldigde Johannes Pistorius, of Jan Becker, in Den Haag.
Het blijkt uit de processtukken dat Rosemondt de man wilde redden, maar daar
uiteindelijk niet in slaagde.
Over Rosemondt's bedrijvigheid in de laatste jaren van zijn leven, is weinig bekend.
Een voorvalletje, dat licht werpt op de geestesgesteldheid aan de universiteit, toen
de strijd tegen Luther in volle gang was, is waard te worden aangehaald.
Omstreeks Pasen van het jaar 1524 liep te Leuven het gerucht, dat studenten van
de theologische faculteit, bij hun paasbiecht geen absolutie hadden gekregen omdat
ze de Colloquia van Erasmus hadden gelezen. Er wordt niet gezegd in welke uitgave,
maar het ligt voor de

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse taal- en letterkunde (nieuwe reeks). Jaargang 1973

37
hand dat het ging om de editie van 1522, die Erasmus kort na zijn aankomst te Basel,
bij Froben had laten verschijnen en die verschillende nieuwe samenspraken bevatte,
naast andere in omgewerkte vorm. De kwestie kwam ter sprake in de faculteitsraad,
waar de aanwezige theologen als hun mening te kennen gaven dat het weliswaar niet
schikte voor jonge lui, dit boek te lezen, maar dat zij voor het overige de mogelijkheid
niet inzagen om de lezing ervan te verbieden. Bij de aanwezige theologen wordt ook
Rosemondt genoemd(35).

(35) Het verslag over die raadsvergadering kan men lezen bij H. de Jongh, op. cit., blz. 43.
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Het Keulse fragment van een Middelnederlandse Herbarijs
door Dr. W.L. Braekman
Inleiding
Met de naam Herbarijs worden gewoonlijk een ganse reeks middeleeuwse traktaten
aangeduid. Ze zijn gewijd aan de bespreking van de medische eigenschappen en de
toepassingsmogelijkheden van de simplicia of enkelvoudige medicinale stoffen die
voor een groot deel uit geneeskruiden bestaan. In deze gewoonlijk in proza geschreven
traktaten, die in de middeleeuwse vakliteratuur een vooraanstaande plaats hebben
ingenomen, worden de geneeskruiden een voor een behandeld. Gewoonlijk zijn de
planten in alfabetische volgorde gerangschikt naar het voorbeeld van Latijnse werken
als het Liber de simplici medicina van Platearius, dat ook dikwijls naar de
aanvangswoorden Circa instans genoemd wordt. Dit werk van Platearius genoot in
de middeleeuwen een grote bekendheid. Het werd in de meeste Westeuropese talen
vertaald of bewerkt, ook in het Middelnederlands(1), en er is nauwelijks een herbarijs
in een volkstaal denkbaar die geen sporen van beïnvloeding van dit Latijnse werk
zou vertonen. Diezelfde grote bekendheid echter is er ook de oorzaak van dat deze
invloed zich in vele gevallen slechts onrechtstreeks liet gelden. Een bekend voorbeeld
hiervan is het tiende boek uit Van Maerlants Der Naturen Bloeme waarin Platearius
herhaalde malen bij name genoemd wordt, alhoewel het zeer waarschijnlijk is dat
Van Maerlant van de Circa instans zelf in het geheel geen rechtstreeks gebruik
gemaakt heeft.
Ook in het fragment van een Mnl. herbarijs dat hier voor het eerst wordt bekend
gemaakt, is de invloed van het werk van Platearius onmiskenbaar, doch ook hier is
deze naar alle waarschijnlijkheid slechts onrechtstreeks geweest.

(1) Cf. mijn bijdrage ‘Een gecommentarieerd antidotarium en de Circa instans van Platearius
in een Oostmiddelnederlandse bewerking’, Scientiarum Historia IX (1967), 182-210, en
‘Een onbekend Mnl. medisch handschrift uit de veertiende eeuw’, VMKVA (1968), 99-131.
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Afb. 2. - Titelblad (vergroot) van Eeln gheestelijc Auontmael.
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Afb. 3. - Titelblad (vergroot) van
... elen seer profitelijc boecxken vander Biechten...
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Dit fragment, dat te Keulen in het Stadsarchief(2) bewaard wordt onder de signatuur
W 4o 327*, is een perkamenten dubbelblad (4 bladzijden) waarvan de buitenkant
sterk geleden heeft daar het blijkbaar lange tijd als kaft dienst gedaan heeft. Op de
buitenzijde was bovendien tot voor korte tijd wit papier gekleefd zodat de ontcijfering
zo goed als onmogelijk was. Door de bemiddeling van Dr. M. Gysseling(3) heeft het
archief er welwillend in toegestemd dit papier van het manuscript te verwijderen en
er uitstekende foto's van ter beschikking te stellen. Het grootste gedeelte van de
buitenzijde van het dubbelblad is nog leesbaar gebleken, zij het niet zonder moeite.
Dit handschriftfragment is geschreven in twee kolommen, elk steeds van 32 regels,
in een sierlijk gotisch boekschrift uit het begin van de veertiende eeuw. De afmetingen
van de bladen zijn 16 × 13 cm en die van de schriftspiegel 14 × 11 cm. De opschriften
en de initialen zijn in rubriek geschreven en vooral de eerstgenoemde zijn soms nog
slechts met grote moeite te ontcijferen.
Daar de bewaarde bladen geen nummering dragen, is het onmogelijk met zekerheid
te bepalen welke plaats het bewaarde fragment in het oorspronkelijk handschrift
ingenomen heeft. Toch kan men zich op grond van interne criteria wel enig idee
vormen van wat als de minimuminhoud van het oorspronkelijk Hs. dient beschouwd
te worden, zoals we hierna hopen aan te tonen.
Bij de inhoud van het bewaarde fragment dient men drie groepen teksten te
onderscheiden. Eerst en vooral is er de bespreking van zeventien planten (nrs. 1-17)(4);
hierop volgen twee losse geneeskundige recepten (nrs. 18-19), terwijl de overblijvende
ruimte wordt ingenomen door de aangifte van de graden van hitte, koude, droogte
en vochtigheid van een groot aantal planten (nrs. 20-50). Zoals men ziet is, met
uitzondering van de twee recepten, het ganse bewaarde fragment aan de bespreking
van planten gewijd, zodat we het zonder aarzelen als een herbarijs kunnen
beschouwen.
Wanneer men de eventuele verwantschap nagaat van dit fragment met andere Mnl.
traktaten die dezelfde materie behandelen, komen

(2) Zie K. Menne, Deutsche und niederländische Handschriften (Mitteilungen aus dem
Stadtarchiv von Köln X, 1, Keulen, 1937), 2e deel, p. 227.
(3) Ik dank Dr. Gysseling voor zijn vriendelijke tussenkomst, en ook de directie van het Keulse
archief voor haar tegemoetkomende houding.
(4) De teksten werden door mij gemakshalve doorlopend genummerd.
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naast de reeds genoemde Mnl. bewerking van de Circa instans(5) vooral twee andere
werken in aanmerking. Het eerste is het door W.F. Daems uitgegeven Boec van
Medicinen in Dietsche(6) uit Hs. 1328 van de Utrechtse Universiteitsbibliotheek,
waarin op fols. 79r-99v een kruidenboek voorkomt waarin 73 simplicia, op enkele
uitzonderingen na alle planten, besproken worden. Dit kruidenboek is een popularisatie
van gegevens die in hoofdzaak aan Platearius ontleend zijn.
Ongeveer een halve eeuw ouder dan het kort vóór 1400 ontstane Utrechtse
handschrift, is het boek dat ‘geheten es herbarijs’ en voorkomt in het bekende
handschrift 15624-41 van de Koninklijke Bibliotheek te Brussel. Dit
verzamelhandschrift, waarin de herbarijs voorkomt op fol. 91r-107r, werd voltooid
in 1351. De herbarijs is een van de oudste botanisch-medische traktaten uit het
Nederlands cultuurpatrimonium. Alhoewel het werk sinds lang algemeen bekend
was en er herhaaldelijk door auteurs in vroegere jaren uit werd geciteerd, is de
volledige tekst slechts enkele jaren geleden door de uitgave van L.J. Vandewiele in
ieders bereik gekomen(7).
Een vergelijking van de tekst van het Keulse fragment met de zoeven genoemde
andere Mnl. traktaten, toont aan dat er zo goed als geen verwantschap bestaat met
het Boec van Medicinen in Dietsche, doch dat er wel een grote overeenstemming is,
niet alleen in inhoud doch ook in de formulering, tussen de Keulse tekst en de
Brusselse herbarijs(8). Deze overeenstemming is echter niet volledig en ook niet zo
groot dat men de Brusselse tekst als een kopie zou kunnen beschouwen van een Hs.
waarvan het Keulse fragment het enige stuk is dat tot ons gekomen is. Wat de precieze
verhouding tussen beide is, valt moeilijk uit te maken.
Opvallend is het dat de volgorde van de planten in beide teksten geheel verschillend
is, zoals uit het volgend overzicht moge blijken:

(5) L.J. Vandewiele, Een Middelnederlandse versie van de Circa instans van Platearius
(Oudenaarde, 1970).
(6) W.F. Daems, Boec van Medicinen in Dietsche (Leiden, 1967).
(7) L.J. Vandewiele, De ‘Liber Magistri Avicenne’ en de ‘Herbarijs’ (K.V.A. Brussel, Klasse
der Wetenschappen, 3e Jrg. XXVI, nr. 83, Brussel, 1965), Tweede deel: Herbarijs.
(8) Zie de aantekeningen. De Brusselse Herbarijs wordt verder in deze bijdrage afgekort tot H.
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Keulse fragment
1.

dille

Brusselse Herbarijs
nr. 6

2.

miede

163

3.

morboeme

123

4.

huems

ontbreekt

5.

kerule

49

6.

schelwort

47

7.

boragen

19

8.

sicorien

56 en 174

9.

naschaden

182

10.

violetten

88

11.

esche

72

12.

merradeke

162

13.

laituen

109

14.

eppe

7

15.

herstonghe

90

16.

venkel

80

17.

eglentier

21

Bovendien ontbreekt niet alleen ‘huems’ in H doch in de meeste gevallen is de
bespreking van eenzelfde plant beknopter in het Keulse fragment, alhoewel er,
omgekeerd, ook wel eens gegevens in voorkomen die in H niet worden vermeld en
ontleend zijn aan Platearius, Ysaac Judaeus en wellicht nog andere Middeleeuwse
autoriteiten op dit gebied.
Een eigenaardige afwijking tussen beide teksten is ook dat in H zo goed als elke
bespreking, naar het voorbeeld van Platearius, aanvangt met de opgave van de
warmte-koude, droogte- of vochtigheidsgraden van de plant, doch dat in het Keulse
fragment deze aanvangsgegevens telkens ontbreken, tenminste op de plaats waar
men ze, blijkens H, zou mogen verwachten. De opgave van de graden komt echter
wel in het Keulse fragment voor, doch als een afzonderlijk geheel (nrs. 20-50). In
deze nummers worden van elke plant alleen deze graden opgegeven. Zo komt het
dat bepaalde planten tweemaal in het fragment ter sprake komen, een eerste maal
uitvoerig, een tweede maal met slechts de opgave van de graden: b.v. kervel (nr. 5
en nr. 41). Het aantal planten waarvan de graden opgegeven werden is veel groter
dan het aantal waarvan de medicinale eigenschappen besproken worden. Wanneer
men beide lijsten naast elkaar plaatst, valt het op dat ze voor een klein deel met elkaar
in overeenstemming zijn, in zekere mate ook wat de volgorde betreft. Men vergelijke
de
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nummers 1-12 en 39-49. Uit deze overeenstemming kan men met de nodige
voorzichtigheid de mogelijkheid vooropstellen dat de planten die in nrs. 20-38
genoemd worden, in het oorspronkelijk handschrift ook wat betreft hun medicinale
eigenschappen besproken werden.
Daar het Keulse fragment ouder is dan H zou men ook kunnen vermoeden dat in
het handschrift waarop zowel H als het Keulse fragment teruggaan, de graden der
planten en de medicinale eigenschappen afzonderlijk behandeld werden. Toch is dit
niet met zekerheid aan te tonen en aangezien reeds bij Platearius en nog vroeger bij
Constantinus Africanus de opgave der graden de bespreking van de planten steeds
vergezelt, kan deze scheiding ook door de scribent van het Keulse fragment gemaakt
zijn, om redenen die niet met zekerheid te achterhalen zijn, doch die wel verband
zullen houden met de eeuwenlang gangbare opvatting van de correspondentie tussen
macroen microcosmos en de bestrijding van ziekten door tegengestelde middelen
volgens het principe contraria contrariis. Ter verduidelijking van wat hiermee bedoeld
wordt, lijkt een beknopte uitweiding verantwoord.
Aan de vier elementen lucht, vuur, aarde en water beantwoorden in het menselijk
lichaam de vier grondsappen of humeuren, respectievelijk bloed (sanguis), gele gal
(cholera), zwarte gal (melancholia) en slijm (flegma). Elk van deze vier is op zijn
beurt parallel met de vier kwaliteiten der dingen: warm, droog, koud en nat. Het
bloed is het warm-vochtige dat in de lente overheerst; de gele gal is het warmdroge
dat in de zomer overheerst; de zwarte gal, gekarakteristeerd als koud en droog, is
overwegend aanwezig in de herfst, terwijl het vierde seizoen, de winter, beheerst
wordt door het slijm, d.i. het koudnatte. De vier elementaire kwaliteiten warm-koud
en droog-vochtig vormen dus de band tussen de grondsappen en de jaargetijden. Op
deze wijze is het parallellisme tussen de micro- en de macrocosmos opgenomen in
een systeem dat gebaseerd is op het viertal van de Griekse natuurfilosofen en op de
opvattingen van Galenus en de gezaghebbende autoriteiten van de Arabische
geneeskunde, die vooral door Avicenna in zijn Kanon werd verspreid en verder
uitgewerkt.
Het produkt van de onderlinge verhouding van de vier humeuren in het menselijk
lichaam is een evenwichtstoestand die men als temperament aanduidt. Zoals in de
macrocosmos een bepaald humeur in een seizoen overweegt, terwijl in een ander
seizoen een ander grondsap zijn invloed doet gelden, zo is dit eveneens in de
microcosmos, het menselijk lichaam, het geval.
Een ziekte is niets anders dan de verstoring van de evenwichts-
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toestand der vier humeuren, en om hieraan te verhelpen dient men door ingrepen van
buitenuit dit evenwicht te herstellen. Daar voorkomen beter is dan genezen zal men
ook in de vier seizoenen dieetvoorschriften in acht nemen die op hetzelfde principe
gebaseerd zijn. Zo b.v. is het aangewezen dat men in de herfst, het droge en koude
seizoen, waarin melancholie een te groot aandeel in de vermenging der humeuren
dreigt in te nemen, om dit te keer te gaan warme en vochtige spijzen zal eten. In Van
Maerlants Heimelykheid der Heimelykheden lezen we dan ook:
Herfst es droghe ende coud;
So eist tijt dat men spise houd
Warem ende wacke...(9)
De enkelvoudige geneesmiddelen werden ook in dit systeem ingeschakeld. Elke
plant wordt gekarakteriseerd als zijnde in min of meer sterke graad(10) heet, koud,
droog of vochtig. Een ziekte die men toeschreef aan overtollige gele gal (warm en
droog) wordt bestreden door het toedienen van kruiden die naargelang van de graad
der ziekte, min of meer sterk de eigenschappen koud en vochtig bezitten.
Het lag dan ook voor de hand dat het voor de praktijk van het grootste belang was
te weten welke kruiden heet, welke droog, enz. waren. Een opsomming van de
planten, gevolgd door hun karakterisering op gebied van hun kwaliteiten, was dan
ook een soort vademecum voor de op de humoraaltheorie ingestelde beoefenaar der
geneeskunde.
Na deze uitweiding over de medische opvattingen die aan de basis liggen van de
opsomming in nrs. 20-50, dienen nog enkele woorden gewijd te worden aan de
dialectkenmerken van dit fragment(11).
De grens tussen oostelijk d en westelijk t als proclitisch lidwoord onzijdig
enkelvoud vóór vokaal of stemhebbende consonant (dlancheuel 6, duater 12, dwitte
14, dbeen 17) volgt ongeveer de loop van Leie en Schelde (Kortrijk, Gent,
Antwerpen).

(9) A.A. Verdenius, Jacob van Maerlant's Heimelykheid der Heimelykheden (Leiden,
1917), vv. 1153-1155.
(10) Men onderscheidde 4 graden. Opvallend is het steeds terugkerende getal vier, dat ook opduikt
bij de vier hoofddelen van het menselijk lichaam die op hun beurt beantwoorden aan de 4
organische krachten die elk hun zetel hebben in een van de vier hoofddelen van het lichaam
(hersenen, hart, lever en voortplantingsorganen).
(11) De hiernavolgende gegevens werden mij bereidwillig verstrekt door Dr. M. Gysseling.
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Woch (4) is Zuidvlaams (Calais, Kortrijk, Oudenaarde, Geraardsbergen). De grens
tussen noordwestelijk up en zuidoostelijk op (4, 5, 6, 10, 12, 13, 19) is, in de streek
van Oudenaarde, de Schelde. Oudenaarde heeft in de 13e en 14e eeuw nog socht,
maar het Land van Aalst reeds sacht (5, 17). Jof (12) is vooral Kustnederlands, maar
komt ook in enkele van de vroegste Gentse teksten voor, evenals in het Enaamse
handschrift van rond 1290 (in de tekst komt ook of voor, 16).
In hun geheel genomen laten de klank- en spellingseigenaardigheden van het
Keulse fragment toe deze tekst te localiseren in de streek ten Oosten van Oudenaarde.
Vooraleer we de tekst van het fragment meedelen dient nog vermeld te worden
dat, wegens de gebrekkige leesbaarheid van het handschrift, de tekst zo getrouw
mogelijk wordt weergegeven. Alleen werden de afkortingen opgelost en gecursiveerd;
wat in het Hs. in rubriek staat, werd vetjes afgedrukt, met uitzondering van de
opschriften. Wat boven de regel werd toegevoegd werd tussen < > geplaatst en de
enkele toevoegingen die in het Hs. niet voorkomen werden met [ ] aangeduid.

Tekst
1. [Dille]
[fol. 1ra]
[......................................................... geten met] vleesche iof ghedronken staerct de
hersenen ende de maeghe. ende beneempt walghinghe ende spuen. ende ijsghinghen(12)
die comen van vervultheden(13). ende doet de spise verduen ende maect den lechame
verch ende gheuet vele melke der borst. ende doet wel slapen. Dille te vele ghenut
ende dicke cranket sien(14). ende benempt de vrailechede(15). Dille ghesoeden met olien
doet slaepen ende riip muerwe sueren. ende droeghet versche wonden alsoe es metter
netlen gheminghelt.

(12)
(13)
(14)
(15)

ijsghinghen: zie de aantekening bij dit nummer.
vervultheden: overdaad van eten en drinken.
sien: het gezichtsvermogen.
vrailechede: daar de Herbarijs op de overeenstemmende plaats luxurie heeft, is v. wel corrupt
voor vraichechede begerigheid (hier (zinnelijke) begeerte), cf. Mnl. Wdb. s.v. vrac. MS. W
4o 327*, fols. 2v en 1r.
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2. Miede
Miede ghesoeden in wine met mastike es goet ieghen de cranke maghe. ende ieghen
de cranke leure. si dat saeke dat men den win drinct. si dat saeke dat men make ene
plaestre van der wortle van der miede. ende van mastike ende ment der op lecghe.
dit starct de maeghe ende leure die cranc sijn. Miede ghesoeden in wine ende
ghedronken onstopt de leure. ende de melte. De wortle ghesoeden in borne ende
daraf loeghe ghemaect maect scoene haer. tsap van der mieden ghedronken met
lowersen(16) es goet ieghen dlancheuel(17) ende ieghen fledersin ende ieghen ichtechede.
ende suvert den lechame ieghen alle onsuverhede. Miede ghedronken met occimelle(18)
es goet ieghen sueren van leuren. van melten. ende ieghen hare verstopthede. soe
doet(19) orine maken soe siere dat soe doet pissen bloet. Miede ghedronken met wine
es goet ieghen sue[fol. 1rb]ren. van binnen. die comt van quetschinghen. ende soe
suvert wonden.

3. Van morboeme
De scorche van der wortlen van den morboeme ghesoeden in rou wei es goet
ghedronken ieghen melancolie.

4. Van huems
De borne dar huems in es ghesoeden es goet ieghen droeghe hoeste. huems ghesoeden
ende geminghet met olien van oliuen menret harde sueren. huems metter borne(20)
ghesoeden zuvert wonden ende vulletse met goeden vleessche. huems gheplaestert
met roeden coelen doet woch clieren. huems stop bloet. huems ghesoeden ende tsop
ghedronken es goet ieghen verbernde orine ende ieghen berninghe van darmen. ende
ieghen de bloetsocht(21). ende ieghen sueringhe van den fundemente. ende helpt
muerwen den steen. huems ghesoeden ende ghestampt es goet op ghequetchede lede.

(16) lowersen: zie de aantekening bij no 5.
(17) dlancheuel: pijn in de onderbuik, koliek.
(18) occimelle: een preparaat van honig, azijn en water.
(19) doet: moeilijk leesbaar in het Hs.
(20) borne: alleen de ne is leesbaar in het Hs.
(21) bloetsocht: bloederige stoelgang.
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5. Van kerule
Tsop van kerule ghedronken met loewersen doet wel orine maken. ende suvert de
moeder. keruel ghesacht zerede van der(22) leueren ende van der melten ghedronken
ende gheplaestert sacht cremminghe van den lechame die comt van gorsemen(23)
winde. het onstopt leure ende melte. het verteert alden wint van den lechame. Keruel
ghedronken met aisile doet de worme. ende beneempt spuen(24). ende stop lichten
lechame(25). keruel ghestampt ende gheplaestert op thoeft gheneset seeren. keruel
ghestampt ende gheplaestert op den can[fol. 1va]ker. ende den festel gheneest het.

6. Van schelwort
Scelwort es goet ieghen tansuere van couder materien. en lettelkin ghestampt ende
der op gheleit. Scelwort es goet ieghen den huef(26) die comt van couden humore.
ende coelt thoeft. si dat sake dat ment siedet in wine. ende men den win hout in den
mont. Scelwort met roesen in aisile ghesoeden es goet op den kanker. Scelwort
ghesoeden in win es goet gheplaestert op dlancheuel. Schelwort met zeeme ghesoeden
es goet opden festel. warem purgier(27) melancolie.

7. Van boragen
Borage maect goet bloet. dar ombe es soe goet geten den ghenen die comen van
ziechede. ende den ghenen die cranc sijn van herten. den ghenen die sin in melancolien
den ghenen die rudech sijn. ende den ghenen die lasers sijn. ende ieghen de
ghe<el>socht.

8. Van sicorien
Sicorie es goet ieghen venin dat proue men bedie den(28) mushont alsi ghebeten es
van gheveninden beesten soe loephi ende etet van

(22)
(23)
(24)
(25)
(26)
(27)
(28)

van der: het Hs. heeft dittografie van van.
gorsemen: drabbig; in het Latijn (zie aantekening): crossa ventositate.
spuen: de laatste twee letters zijn in het Hs. onleesbaar.
lichten lechame: diarree.
huef: huig.
purgier: lees purgiert, d.i. purgiert het.
Na den is een woord uitgekrast.
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desen crude dan es hi ghenesen. Die ghebeeten es van gheveninden bielsten hi drinke
tsap. ende legse op de wonde. tsap ghedronken met sucre onstopt de levre. ende melte
die verstopt sijn van hitten. ende es goet ieghen de gheelsocht. Sicorie es goet
gheplaestert ieghen de levre die verhit es.

9. Van naschaden
Naschade es goet ieghen verstopthede die comt van den levren. ende van melten die
comt van hitten. ende ieghen de gheelsocht si dat sake dat men neme hare sop
ghesoeden met [fol. 1vb] sucre ende ment drinke. sop van der naschaden met tisanen(29)
ghedronken es goet ieghen heten sueren die zijn in de maghe ende in de darme.
Na[s]chade ghestampt ende ene plaestre der af ghemaect es goet op hiete sueren.
tsap van der naschaden ghedronken stelpt bloet dat comt van binnen.

10. Van violetten
Violette ghesoeden ende gheten maect goet bloet. ende es goet ieghen hete hoeste.
ende droeghe. ende bernende maeghe. ende ieghen hoeft suere. violette ghestamt
ende gheplaestert es goet ieghen rudechede. ende ieghen hoeftsuere. ende doet slaepen
alse men met haren soepe duat thoeft. ende voete. violette ghestampt ende gheleit
op de wonde dar te broekene been in sijn so trect vte de been ende suvert de wonde.

11. Van den esche
De wortle ende saet van den esche es goet ieghen den coeke(30).

12. Van merradeke
Tsaet van den merraedecke met aisile geminghelt(31) doet den canker.

(29) tisanen: zie de aantekening bij no 9.
(30) coeke: verharding in of aan de oppervlakte van het lichaam.
(31) geminghelt: na ge werd een deel van een woord door de scribent uitgekrast.
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ende gheneset den cheter(32). Echter tsaet gheneest de sereden ende de steecden van
den leeden. Echter tsap met aisile ghedronken doet walghen ende spuen ende verteert
de sueren van der melten. het es goet ieghen venin. ende ieghen gheveninde beesten
si dat saeke datmen nemt een stic van den merra[d]ecke. iof tsop ende doet [op] den
scorpione hi steruet stappans. ende si dat sake dat scorpion bitet <den ghenen> dien
merradec heuet ghethen hen nedert(33) hem niet. tsaet van den merraedecke es goet
[fol. 2ra] den sproeten ende andren quaden varruwen die sin in daensinthe. si dat
sake dat ment der op strijct. merraedech. ghestampt ende gheminghelt met bloemen
van doelken(34) doet weeder coemen haer. Merradech gheten maecht vele luse.
merradech. es goet ieghen pueste. merra. ghestampt ende met zeeme gheminghelt
gheneest quaede wonden hi claert doeghen alse men duater deraf drupet der in. hi
claeretse ende nemet alde smetten van den oghen. tsop ghegoeten in doren neemt de
rutinghe van den oeren. merra. ghesoeden es goet ouder hoesten ende corten ademe.
Ende merra. meerret spunne(35). hi doet ruepsenen(36). hi es goet der melten ghestampt
ende der op gheleit. Duater van den blaedren van den merradecke(37). ghedronken
onstopt de leure die ghestopt es. ende gheneest de gheelsocht. De wortle van den
merra. doet spuen. ende tsaet verteert den wint vanden lechame ende maectene slanc.
ende neemet de seerede van <der> leuren. ende van der melten Duater van den merra.
es goet dien duater(38) hebben. merra. es goet ieghen alle euele die sijn van couder
materien ende van taiher.

13. Van der laituen
Laitue ghesoeden ende(39) gheeten maect goet bloet ende viele spunnes ende doet wel
slaepen. tsaet van laituen ghestampt ende gheminghelt

(32) cheter: ziekteverschijnsel, in het Lat. serpigo: ‘zeter verwandelt vander ere stat op dandre
&de gaet vorwert &de achterwert &de hi bedruct die stede al omtrent’ (L.J. Vandewiele, De
(33)
(34)
(35)
(36)
(37)
(38)
(39)

'Liber Magistri Avicenne' en de 'Herbarijs' (K.V.A., Brussel, 1965), I Liber Avicenne, no 20.
nedert: schaadt; bedoeld is ne dert.
doelken: dolik (Lolium temulentum L.).
spunne: zog, vrouwenmelk.
ruepsenen: oprispen.
merradecke: het Hs. heeft merrad'.
duater: het water, d.i. de waterzucht.
Na ende is een woord door de scribent uitgewist.
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met spunne ende met enen eie. ende ghestreken op [fol. 2rb] den slaep doet wel(40)
slaepen ende vercoelt thoeft ende veruersghet oec. Laitue es goet op hiete sueren.
int beghin. Laitue ghesoeden in aisile met suffraene. onstopt de levre. ende de melte.
ende doet wel slaepen.

14. Van der epp[e]
Eppe. tsap van der eppen doen wel orine maeken. ende breeken den steen. Eppe
onstopt leure. ende de melte. ende es goet ieghen de gheelsocht die comt van
uerstoptheden. Eppe es goet ieghen dwitte waeter. ende ieghen de daegheliken corts.
Eppe verteret den wint ende heffinghe van lichame. ende ontstopt. ende doet sveten
ende ghenest stinckende mont(41) ende stinkende rupseninghe. soe es goet der melten.
ende der leuren. ende der maeghe. ende nochtan trec soe quaede humeure ter maeghen.
ende den hoefde. dar ombe deer<t> soe den ghenen die quaet heuel hebben. ende
dien in frenesien sin. so es quaet den fleumaet(42) bedi si sijn ghereet ten quaert...(43)
ende den vrouwen dien kint draeghen ne sins niet schuldech te nuttene. ende die
kinder soeghen oec. bedi soe deert den kindren.

15. Van herstonghe
Herstonghe es goet ieghen den coeke si dat saeke dat mense drinct met oximelle .xl.
daeghe soe veel.................. sie. soe es <goet> ieghen dischen(44). ende ieghen de
ghelsocht. ende breec den steen. ende de vrouwe diese hoeuer hare draeghet en mach
negheen kint draeghen.

16. Van venkel
Venkel gheten of ghedronken es goet(45) de melte ende de leure

(40)
(41)
(42)
(43)
(44)
(45)

Na wel zijn door de scribent twee letters uitgekrast.
mont: lezing onzeker.
fleumaet: lezing onzeker.
Onleesbare passages worden door puntjes aangegeven, ook hierna.
dischen: betekenis onzeker. Misschien d'hisschen: de hik?
es goet: onleesbaar in het Hs.
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ende(46) de..................(47) [fol. 2va] blaese. ende doit wel orine maken, ende breket den
steen. ende hi es goet ieghen serede. van der maeghe die comt van vercoutheden. of
van winde. ende <doet> spise verduen. ende <his> goet ieghen dwitte water. ende
merret spunne. veenkel verclaert doeghen. ende nemet de ioc<h>te van den oeghen.

17. van den eglentier
Eglentier stoppet de maege. hi sacht den cuerts die verhout es. ende de crampe van
der maege. ende es goet ieghen de bloetsocht ende gheneest versche sueren. hi sacht
de tansuere. Eglentier ghestampt met aisile gheneest rudechede. ende wonden
duamense der mede hi gheneest saen <dbeen> dat te broeken es.

18. iegen(48) droeghe borst
Die hevet droeghe borst salue hem met olien van violetten. ende met onghesouterre
boetren.

19. Jegen steken(49) in de levre
Die heuet steken in de leure hi sal sieden veenkel in borne of in wine. ende doen in
een sackelkin ende legghent alsoe heet op de levre.

20. Van rute
Rute es heet ende droeghe inden andren graet.

21. van der neetlen
Neetle es hiet in den derden graet. ende droeghe in den andren.

22. van sailhe
Sailhe es heet in den iersten graet ende droeghe in den andren.
(46) ende: het Hs. heeft het teken voor Lat. et, hier wel als ende op te lossen (ook enkele malen
verder in de tekst).
(47) Na de volgen een tiental onleesbare letters.
(48) iegen: lezing onzeker.
(49) steken: eerste vier letters onzeker.
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23. van bivoete
Bivoet es heet ende droeghe in den derden graet.

24. van persine(50)
Persin es heet ende droege in den andren graet.

25.
Alsene es heet in den iersten graet ende droeghe in den andren.

26. van der lilien
[fol. 2vb]
Lilie es hiet ende droeghe in den andren graet.

27.
Serpentine(51) es heet ende droeghe.

28.
Flammula(52) es heet ende droeghe(53) in den derden graet.

29.
Celue(54) es heet in den derden graet ende vers(55) in den iersten.

(50)
(51)
(52)
(53)
(54)
(55)

Dit opschrift is toegevoegd in een andere hand.
Serpentine: de S is bijna geheel uitgewist in het Hs.
Flammula: de F is bijna geheel uitgewist in het Hs.
droeghe: het Hs. heeft droeg met boven de g een horizontaal streepje.
Celue: de C is onleesbaar, doch in de kantlijn staat als representant een kleine c.
vers: lezing onzeker.
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30. van griseconte
Griseconte es heet in den iersten graet ende droeghe in den andren.

31. van der ysoepe
Ysoepe es heet ende droeghe in den derden graet.
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32. van der gladi
Gladie es heet ende droghe in den andren graet.

33.
Gloriaphilate es heet ende droeghe.....................

34. van polion(56)
Polion es heet ende droeghe.

35.
Cuelne es heet ende droeghe.

36. van malue
Malue es cout in [den] ersten graet ende versch in den andren.

37.
Lovesche es heet ende droeghe in den andren graet.

38.
Surcle es droeghe ende cout inden derden graet.

39.
Dille es heet ende droeghe inden andren graet.

40.
(56) Het opschrift is bijna geheel uitgewist.
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Huemps es heet inden iersten graet ende versch in den andren.

41. van kervle
Keruel es heet in den andren graet ende droeghe in den derden.
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42. van der miede
Meede es heet ende droeghe in den andren graet.

43.
Scelwort es heet ende droeghe in den virden graet.

44.
Varen(57) es heet ende droeghe.

45.
Sicoreie es cout ende droeghe in den iersten graet.

46.
Naschaede es cout ende droeghe in den andren graet.

47.
Violette es cout ende droeghe in den ersten graet ende(58) versch in den andren.

48.
Esch es cout ende droeghe in den andren graet.

49.
Merraedech es heet ende droeghe in den andren graet.

(57) Varen: het Hs. heeft Vvaren, waarin de kleine v verbeterd werd uit w.
(58) ende: het Hs. heeft het afkortingsteken voor Lat. et, gevolgd door de.
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Eglentier es cout in den derden graet ende droeghe in den eersten.
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Aantekeningen
1. Dille (Anethum graveolens L.). Een vergelijking met de behandeling van dille in
H (nr. 6) toont enkele overeenkomsten aan. Men vergelijke in het bijzonder de
volgende passage uit H:
... ende bedwinct walginge ende spuwen van spisen die in die mage es of
vloyt. ende si slanket sieken dat van vervultheiden comt. Ende gesoden
met olyen... rijpt apostemen. Nochtan dicwile genomen donkert die zie.
ende droget luxurie van mannen ende van wiven.
In H wordt echter, opvallend genoeg, geen vermelding gemaakt van dille die ‘gheuet
vele melke der borst’, noch van de noodzakelijke vermenging met ‘netlen’ om verse
wonden te doen drogen.
Met het Boec van Medicinen in Dietsche, pp. 116-117 valt alleen de volgende
inhoudsovereenkomst te noteren: ‘Item, ghesoden in wijn sterct die maghe ende die
herne’.
Het woord ysghinghe is de vertaling van het Latijn singultum (Cf. Circa instans:
singultum ex plenitudine amputat); dus: de hik (zie Mnl. Wdb. s.v. hissen). Men
vergelijke ook de afwijkende versie in het hierboven aangehaalde citaat uit H.
2. Miede, d.i. meekrap (Rubria tinctorum L.). De behandeling van deze plant vertoont
grote overeenkomst met nr. 163 in H, zoals uit de volgende aanhaling moge blijken:
... Ende gesoden met mastike in wine es goet jegen cranke mage &de
cranke levere gedronken. Ten selven mac .i. plaester vander wortelen
vander meeden &de van mastike &de legt optie mage &de op die levere
het starcse. Die wortel vander meeden in watere gesoden &de daer af loge
gemaect dat maect scoen haer. Tsap vander meeden gedronken met
loyworssen &de met lovesscen es goet iegen dlanc evel &de iegen
tfledersiin. Ende jegen die jucht. &de suvert den lichame van al
onsuverheiden. Meede gedronken met oximelle es goet jegen sweren
vander leveren ende vander melten. Meede gedronken mit wine es goet
iegen sweren van binnen die van quetsingen comen. Ende mede suvert
wonden.
In de Circa Instans komen de volgende parallelle plaatsen voor (pp. 244-245):
Tgheghen crancheyt des maghen ender der leuere ende der laxeringhe:
gheuet wiin dar rubea in ghesoden is mit mastic;
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wiin gedronken dar rubea in ghesoden is ontsluut bestoppinghe der milte
ende der leuere.
.....................
Vort ofmen thoeft duaed mit water dar mede is inghesoden het maket die
hare roetachtich of roet.
Het Keulse fragment voegt alleen nog toe dat meekrap ‘doet orine maken soe siere
dat soe doet pissen bloet’. Deze opmerking is gesteund op het feit dat wanneer men
de wortel van meekrap eet de urine roodgekleurd wordt, iets dat reeds Galenus
opgemerkt had. Deze rode kleur heeft blijkbaar tot de gedachte aanleiding gegeven
dat het bloed was. Deze invloed op de kleur van de urine heeft ook geleid tot het
gebruik van meekrap als diureticum.
3. morboeme (Morus nigra L.), moerbeiboom. De more domestica wordt in H
besproken (nr. 123), doch daar wordt met geen woord gerept over de schors van de
wortels; aan het wortelsap wordt alleen een wormdodende eigenschap toegeschreven.
In de Circa Instans wordt voor de behandeling van deze plant verwezen naar het
eerst deel van het Portland Hs. dat nog niet werd uitgegeven (cf. p. 188).
4. huems (Althaea officinalis L.), heemst, komt in H niet voor. Volgens de Latijnse
Circa Instans is Malaviscus een synoniem van altea. (Cf. De virtutibus herbarum
van Rufinus, ed. L. Thorndike, The Herbal of Rufinus (Chicago, 1946), pp. 18-19:
Malaviscus mollificat et maturat;... Tota etiam herba cum radice decoquatur
fere usque ad aque consumptionem et apparebit superius quedam viscositas
que superposita apostemata maturat, duritiem relaxat et remollit. Ex aqua
addita cera et oleo competens fit unguentum ad predicta. Aqua decoctionis
seminis ipsius et etiam malve valet contra siccam tussim et prodest ethicis.
Men vergelijke Circa Instans, pp. 191-193.
5. kerule d.i. kervle (Scandix cerefolium L.), kervel. Een vergelijking met H (nr. 49)
brengt een grote overeenkomst aan het licht:
... Tsap van kervele met lauwer werssen gedronken. doet wel orine maken.
ende suvert die moeder. ende sacht die zericheit der leveren enter melten
gedronken ende geplaestert dus sachtet crempinge van den lichame die
comen van gorssemen winde.
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Ende kervel gedronken met aysine dodet die worme. ende beneemt spuwen
ende stopt den lichten lichame. Ende es goet iegen canker ende fistel...
In H gaat alleen nog de opgave der graden vooraf, doch op de aangehaalde tekst
volgt er nog een uitvoerige passage die in het Keulse fragment ontbreekt. Zoals de
tekst in dit fragment voorkomt, treft ons de grote overeenstemming met de
verhandeling ‘in dietis’ van Ysaac Judaeus:
Quod potui datum cum mellicrato menstrua provocat et urinam; laterum
dolorem renum atque visice placat; ventris solutionem de crossa ventositate
mitigat; stomacum et ventositatem omnium viscerum dissolvit et
oppilationem aperit (aangehaald naar L. Thorndike (ed.), The Herbal of
Rufinus, p. 86).
Deze aanhaling toont aan dat mellicratum, d.i. mede, een honingdrank, overeenkomt
met wat in H lauwer werssen en in het Keulse fragment loewersen genoemd wordt.
Als hetzelfde woord dient ook lowersen (in nr. 2 hierboven) en het equivalent in H
loyworssen beschouwd te worden. Ook in het laatste geval blijkt er een verband te
zijn met honing. Cf. Circa Instans: ‘Si vero iungatur melle... predictos effectus melius
consequitur’. De betekenis van dit woord en de etymologie ervan zijn duister. L.J.
Vandewiele, Herbarijs, p. 430 verklaart loyworssen als werse (afkooksel) van loy
(eik, eikeschors). Wegens het verband met mellicratum lijkt dit echter
onwaarschijnlijk. Misschien is de oplossing te zoeken in de richting van Hoogduits
lauer: nawijn (wijn van een tweede persing der druiven). De betekenis zou dan zijn
afkooksel van nawijn dat misschien als substituut van honingdrank kan dienst gedaan
hebben.
Het gebruik van kervel als een plaaster op het hoofd komt in H niet voor. Wel
wordt het aangetroffen in Macer Floridus: ‘Herbaque tymporibus et fronti cocta
ligetur’.
Men vergelijke ook de volgende parallelle plaatsen in de Circa Instans (pp.
117-118):
Keruel met honinghe ghestoten cureert cancer, ofmen dar op leyt... Vort
keruel ghestoten mit starken edic ghemenghet ende ghedronken, dat
verdriuet pyre ende miten. Vort mit wine ghedronken doet urine ende
menstrua vort comen... Vort keruel in starcken edic ghenet ende gheten,
dat onthout ducke vomitum ende den ontslotene buuc... ontsluut al die
beslotene toe pade der urinen. Vort of men thoeft wasschet mit ziedin-

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse taal- en letterkunde (nieuwe reeks). Jaargang 1973

57
ghen van keruel al werme ende ducke dat verdriuet swymelinghe des hoefts
ende oec dat ghesoden cruut mede opden slaep ende opt voerhoeft
gebonden.
6. schelwort (Celidonia), stinkende gouwe (C. majus L.) of speenkruid (Ranunculus
ficaria L.). In H wordt onderscheid gemaakt tussen de twee soorten ‘scelleworte’
(nr. 47), doch in het Keulse fragment is dit niet het geval. Het fragment behandelt
deze plant veel bondiger dan dit in H het geval is. Men vergelijke de volrende regels
uit H:
... iegen dien tantswere van couden saken. salmen dese wortel stoten ende
leggen opten tant diere sweert. Die thoeft vervult heeft van quaden couden
humoren. hi stote die wortele wel ende ziedse in wine ende dan houde
sinen mont over dien pot ende ontfae den wasem in sine kele... Scellewort
es goet iegen den huuf in die kele die van couder materien comt. ende
ydelt. eist dat mense siedt in wine. ende men den wiin houde in den mont.
Scellewort in wine gesoden es goet geplaestert opt lanc evel. Scelleworte
in aysine gesoden es goet opten canker. Ende scel. met zeeme gesoden es
goet opten fistel... ende purgiert melancolye.
Men vergelijke de volgende parallelle plaatsen uit de Circa Instans (pp. 114-115):
Tgheghen den tantsueer van couder zake: Die wortel een deel ghestoten
ende tusschen den zeren tant ende den anderen gheleyt ende dan
ghehouden. Totten hoefde te purgiren ende den huuch als sy verwlt siin
mit couden humoren: Die wortel wel ghestoten ende in wine ghezoden
ende die zieke ontfaen den roec dor den mont, dar na maket
gharhariziringhe van desen wine, dat verdroecht den huuch ende purgiert
dat hoeft... Totten cancer inden mont of tot teringhen van buten: Nemet
puluer vander wortel van scelwort ende puluer van droghen rosen mit edic
te zamen gheconficeert ende ghesoden... Tgheghen fistulen: conficeert
den puluer vander wortel mit loghen ende steket mit ere wieke inden mont
der fistulen.
7. boragen (Borrago officinalis L.), borragie, bernagie. Deze tekst vertoont slechts
vage verwantschap met nr. 19 uit H:
... Si purgiert oec hete colere. ende helpt den genen die therte evel hebben
van melancolien...
Men vergelijke echter de Latijnse Circa Instans: ‘Virtutem habet generandi bonum
sanguinem, unde valet convalescentibus ex egritudine sincopizantibus cardiacis
melancolis...’. Hierbij sluit de Mnl. Circa Instans nauw aan (p. 84):
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... tzaed... heuet macht te voeden ghoet bloet ende bliitscap te voedene.
Dar omme yst ghoet den ghenen die bekeren van ziecheden ende die den
hartuanc hebben ende wie des harten ende melancolicis...
Tgheghen yctericiam dats die gheluwe...
8. sicorien (Chicorium endivia L.), wilde cichorei of andijvie (Chicorium intybus
L.), cichorei. Terecht schrijft L.J. Vandewiele: ‘Er heeft veel verwarring geheerst
bij de middeleeuwse schrijvers over andijvie en cikorei’ (p. 282). Noch H noch het
Keulse fragment maken op deze regel een uitzondering. Dit is nog meer het geval
voor de Keulse tekst dan voor H. In deze laatste worden de twee planten in een
afzonderlijk nummer behandeld (nr. 56 en 174), alhoewel de scribent de behandeling
van ‘cycorea’ besluit met: ‘Ende tselve doet endivia’. In de Keulse tekst werden
beide planten zodanig met elkaar verward dat we er bij de behandeling van ‘sicorien’
passages aantreffen die in H ofwel aan de wilde cichorei of aan de cichorei zelf
toegeschreven worden.
Men vergelijke H nr. 174:
... Ende es goet op alle gevenijnde beten van scorfyonen.
Het ‘bewijs’, dat in de vorm van de anekdote van den mushont, d.i. de wezel, in de
Keulse tekst volgt, komt in H niet voor. Echter wel in de Latijnse Circa Instans van
Platearius:
virtutem habet resistendi veneno: unde etiam mustela et quedam animalia
alia a venenosis animalibus lesa tactu huius herbe sanantur
(aangehaald naar L.J. Vandewiele, p. 451).
In de Mnl. Circa Instans komt de passage echter evenmin voor. Wel zijn er bij de
behandeling van endiuia enkele parallelle gegevens (p. 131):
Oec is siin sap ghoet droncken mit water. Tgheghen die vorseyde
bestoppinghe der milte ende der leuere...
In H nr. 56 treffen we de volgende gelijkende passage aan:
... Ende iegen die geelsucht. Ende dien de levere verhit es salmen des
cruuts vele stoten ende siedent in watere... Ende si es goet iegen verstopte
levere ende melte die comt van heeter saken...
9. naschaden (Solanum nigrum L.), zwarte nachtschade. Men vergelijke H (nr. 182):
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... Ende sijs goet der leveren enter bestopter melten &de jegen die geelsucht
gestoten &de tsap gedronken. &de oec iegen heete sweren an die levere
of ane die mage of an die darme. gedronken in borne daer gerste is es
gesoden. dat verlicht die hitte entie swere Ende siis goet geproeft jegen
dat bloeden... &de selke drinkent...
De Keulse tekst is veel beknopter dan die uit H; een goed voorbeeld hiervan is het
woord tisanen dat in H juist omschreven wordt als ‘borne daer gerste in es gesoden’.
Hetzelfde geldt ook voor de Circa Instans (pp. 248-249), waar de volgende parallelle
passages voorkomen:
... Tgheghen bestoppinghe der milte ende der leueren ende meest tgheghen
yctericiam dat is die ghele zocht...: men gheue siin zap in drancke, Of
maket syruup van synen zape ende zucker... Tgheghen hete apostemen
inden maghe, inder leuere ende inden darmen: gheuet siin zap mit gharsten
water... Tgheghen hete apostemen in haren beghin omme te verslaen ende
te verdriuen die materie: dit cruut ghestoten ende dar op gheleyt ende
ducke vernyuwet.
10. violetten (Viola), een van de vele soorten viooltjes. Men vergelijke H nr. 88 waar
zoals in de Keulse tekst ‘hoeftsuere’ meermaals vermeld wordt:
... Ende es goet iegen heete hoeftswere geplaestert... olye vyolaet... es goet
dien die siin hoeft sweert eist dat men daer met bestrijct den slaep ende
dat voerhoeft... Ende tcruut gesoden maect goet bloet. Ende es goet iegen
heeten hoest ende droge. Jegen rudechheit stampt vyoletten ende legse
daer op Vyoletten gestoten ende geleit op wonden daer been uut gaen. het
trecse ute ende suvert die wonden.
In de Circa Instans komt de behandeling van deze plant niet voor, wel wordt er
verwezen naar het nog onuitgegeven eerste deel van het Portland-Hs. (cf. p. 276).
11. esche (wellicht Fraxinus ornus L.), es. In H (nr. 72) wordt de esch boem wel
behandeld doch over de ‘wortle ende saet’ wordt niets medegedeeld. In het Boec van
Medicinen komt de es eveneens ter sprake (nr. 43), doch hier is evenmin sprake van
de wortels of het zaad. Ook in de Circa Instans (pp. 147-148) ontbreken parallelle
plaatsen.
12. merradeke (Cochlearia armoracia L.), mierikswortel. Er is sterke overeenkomst
met de bespreking van Rafanus in H (nr. 162):
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... &de es goet jegen alle evele die siin van couder naturen. Ende tsaet met
aysine geminct dodet den canker &de geneest dat zeter. of tsap met aysine
geminct Ende gedronken doent walgen &de spuwen &de verteert sweringe
vander melten &de es goet jegen venijn. Tsap geneest die zeerheit vanden
steecten in die lede. Nemt merradec of tsap der af ende doet op .1.
scorpioen. het sterft staphans. Ende eist dat .1. scorpioen bit den genen
die merradic geten heeft. en sal hem niet scaden. Tsaet es goet iegen
sproeten &de iegen andere vlecken die siin int anschiin eist datment daer
op strijct. Merra. gestampt &de geminct met bloemen van doleke doet
haer wassen. Ende geeten met vleesche eist goet iegen puusten. Ende
gestampt &de geminct met zeeme geneest quade wonden. &de claert die
ogen. &de benemt alle smette vanden ogen. Tsap gedruppet in die oren
benemt die rutinge vanden oren. Merradec gesoden &de genut es goet
iegen hoeste &de cortten adem &de meerret sponne &de doet rupsenen.
&de es goet der melten daer op geleit. Dat water van den bladren van mer.
gedronken. ontstopt die verstopte levere &de geneest die geelsucht. Ende
es goet iegen twitte water. Die wortele genut doet spuwen. &de tsap verteert
den wint van den lichame &de benemt die zeerheit vander leveren ende
vander melten. Merradec vele geten maect vele lusen.
Alhoewel de gelijkenis zeer groot is, valt het toch op dat de volgorde van de
medegedeelde gegevens niet gans dezelfde is. Ook heeft de Keulse tekst enkele kleine
toevoegingen. Men vergelijke ook de Circa Instans (pp. 242-243).
13. laituen (Lactuca sativa L.), latuw. Er is sterke verwantschap met de behandeling
van lactuca in H (nr. 109).
... Ende tcruut geeten maect goet bloet. ende den wiven vele melcs... Die
wel wille slapen. hi stote latuwe ende mingese met wijfs melke ende met
witten van den eye ende make der af .1. plaester ende legt dien zieken
opten slaep ende opt voerhoeft ende dit vercoelt dat hoeft. Of diese ziedet
met soffrane es goet iegen heete sweren in dierste.
Men vergelijke de volgende passage uit de Circa Instans (pp. 183-184):
... Dit cruut ghesoden of al rau gheten is harde ghoet in heten cortsen;
lactuwe in edic ghesoeden ende zucker dar toe ghedaen ontsluut
bestoppinghe der milte ende der leuere. Omme te doen slapen: conficeert
lactuwen zaed mit wiues melcke ende mit witten des eyes ende dar af
plaester op den slaep.
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14. eppe (Apium graveolens L.). De tekst in H (nr. 7) is veel uitvoeriger; min of meer
overeenstemmend zijn alleen de volgende passages:
... tsaet... opent verstoptheit vander milten. ende doet orine maken... Ende
apie heeft macht te verduwene vloyende humoren ten hoefde ende ter
magen enter tongen. Ende den genen die tgroet evel hebben en salmen
niet geven. want si deert hen ende doetse vallen... Ende si deert kindren.
Ende si es quaet geten vrouwen die kint dragen. om dat quade humoren
siin getogen ter moeder van den wive... Ende sachtet die nieren entie
lendinen. ende torcioen entie blase dat van groven winde comt...
Er is eveneens sterke overeenkomst met de Circa Instans (cf. pp. 37-38).
15. herstonghe, lees hertstonghe (Asplenium scolopendrium L.), tongvaren. Men
vergelijke H (nr. 90):
... Ende jegen den coeke sal mense drinken met oximelle .40. dage lanc.
hi sal vergaen. Ende es goet op tseter. Ende iegen die zerecheit vander
borst gesoden met ricolissien ende gedronken.
Zoals men ziet is de gelijkenis beperkt tot een paar regels: van de geelzucht, het
breken van de steen en de anticonceptionele eigenschappen wordt in H geen melding
gemaakt.
15. venkel (Anethum foeniculum L.), venkel. Bij vergelijking met nr. 80 in H vindt
men overeenstemming alleen in de vermelding aldaar van ‘claert donker ogen’ en
van ‘es oec goet iegen twitte water’. Alle andere eigenschappen die in de Keulse
tekst aangegeven worden, ontbreken er.
Men vergelijke de Circa Instans (pp. 148-149):
... het is dyuretica... Tgheghen bestoppinghe der milte ende der leuer,
stranguiriam ende dissuriam ende tgheghen den steen van heten humoren...
ontsluut we des magen van coutheden of van windichede ende starket
verduwinghe... Tgheghen leucofleumanciam... Tgheghen doeken of scellen
der oghen ende juchte...
17. eglentier (Rosa canina L.), hondsroos. Men vergelijke H (nr. 21):
...starct die mage. ende sacht dagelijxen rede... ende doet sceeden versche
apostemen... sacht den tantswere... Eglentier
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gestampt met aysine geneest rudecheit ende versche wonden. als mense
daer met dwaet Ende hi geneest saen dat tebroken es.
In de Circa Instans wordt verwezen (p. 242) naar het eerste deel van het Portland-Hs.
18. Dit recept tegen ‘droeghe borst’ bevat als werkzaam middel ‘olien van violetten’.
Dit gebruik van oleum vyolateum komt in H niet voor.
19. Venkel is het werkzaam bestanddeel van dit recept tegen ‘steken in de levre’. Bij
de behandeling van venkel in H wordt dit gebruik niet vermeld.
20. Rute (Ruta graveolens L.), wijnruit. In H leest men (nr. 164): ‘Ende si es heet
&de droge in den .3. graet’.
21. Neetle (Urtica), een van de netelsoorten. In H (nr. 198)): ‘Si es heet in den .3.
graet’.
22. Sailhe. Mag hier, zoals in H (nr. 57) geïdentificeerd worden met leverkruid
(Eupatorium cannabium L.), daar het in H ook heet: ‘Ende es heet in den iersten
graet ende droge in den .2.’.
23. Bivoet (Artemisia vulgaris L.), bijvoet. Volgens H (nr. 14) is het kruid echter
‘heet ende droge in den .2. graet. sulke seggen in den vierden graet’.
24. Persin (Apium petroselinum L.), peterselie. Ook in H (nr. 139) heet het: ‘es heet
&de droge in den .2. graet’.
25. Alsene (Artemisia absinthium L.), alsem. Ook volgens H (nr. 3) is dit kruid ‘heet
in den iersten graet, ende droge in den .2.’.
26. lilien (één der talloze soorten van het geslacht der Liliaceae), lelie. H beperkt
zich ertoe mee te delen dat dit kruid ‘es heet ende wac’.
27. serpentine (Polygonum bistorta L.), adderwortel. Volgens H (nr. 52) is de plant
‘heet ende droge in den .3. graet’.
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28. flammula (Clematis flammula L.), brandkruid of (C. vitalla L.), bosrank. Volgens
H (nr. 78) is dit kruid ‘heet ende droge in den .4. graet’.
29. celue (gewoonlijk gespeld selve) (Salvia officinalis L.), salie. Komt in H niet
voor. In het Boec van Medicinen (nr. 88) leest men: ‘Selve is heet inden iersten graet
ende droeghe inden anderen’.
30. griseconte, in H (nr. 71) grisecom geheten (Fumaria officinalis L.), duivekervel,
aardrook. In H wordt dit kruid eveneens ‘heet in den iersten graet. ende droge in den
.2.’ genoemd. Griseconte komt ook voor in W. De Vreese, Middelnederlandsche
Recepten & Tractaten, Zegeningen en Tooverformules (K.V.A. Gent, 1894), nrs. 192
en 310.
31. ysoepe (Hyssopus officinalis L.), hysop. Is volgens H (nr. 100) ook ‘heet ende
droge in den .3. graet’.
32. gladie (Iris pseudo-acorus L.), gele lis. Is volgens H (nr. 4) eveneens ‘heet ende
droge in den .2. graet’.
33. gloriaphilate (Geum urbanum L.), nagelkruid. In H (nr. 81): ‘gariofilate. dats
glorifilate’. Het is er ‘heet ende droge. inden .2. graet’.
34. polion (Mentha pulegium L.), polei. Is volgens H (nr. 134): ‘heet in den .2. graet
ende droge in den derden’.
35. cuelne (een van de soorten van het geslacht Brassica), kool. Volgens H (nr. 36)
‘siin coolen... cout ende droge in den iersten graet’.
36. malue (Malva silvestris L.), groot kaasjeskruid. Volgens H (nr. 114) is deze plant
echter niet ‘cout in [den] ersten graet ende versch in den andren’, zoals in de hier
uitgegeven tekst, maar, omgekeerd ‘cout in den .2. graet. ende wac in den iersten’.
37. Lovesche (Ligusticum levisticum L.), lavas. Is volgens H (nr. 103) eveneens ‘heet
ende droge. in den .2. graet’.
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38. Surcle (Rumex acetosa L.), grote zurkel. Is volgens H (nr. 15) ‘cout in den .3.
graet ende droge in den iersten’.
39. Dille. Zie nr. 1 hierboven. Volgens H is de plant ‘heet ende droge in den .2. graet’.
40. Huemps. Zie nr. 4.
41. Keruel. Zie nr. 5. Volgens H is kervel ‘heet in den (andren graet) .3. graet ende
droge in den .2.’.
42. Meede. Zie nr. 2. Volgens H: ‘heet &de droge int begin vanden iersten grade.
Ende selke seggen in den andren graet’.
43. Scelwort. Zie nr. 6. Volgens H: ‘heet ende droge in den .3. graet. ende sulke
seggen in den .4.’.
44. Varen (Polypodium filix-mas L.), mannetjesvaren of (Aspidium filix-femina Sw.),
wijfjesvaren. H (nr. 79) heeft geen vergelijkbare passage.
45. Sicoreie. Zie nr. 8. Volgens H (nr. 56) is deze plant ‘cout ende droge in den iersten
graet’.
46. Naschaede. Zie nr. 9. Volgens H: ‘cout &de droge in .2. graet’.
47. Violette. Zie nr. 10. Volgens H: ‘cout in den iersten graet’.
48. Esch. Zie nr. 11. Volgens H: ‘droge in den .2. graet’.
49. Merraedech. Zie nr. 12. Volgens H ‘heet inden iersten graet &de droge in den
andren’.
50. Eglentier. Zie nr. 17. Volgens H: ‘cout in den iersten graet. ende tusscen versch
ende droge’.
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Toenemende belangstelling voor de zalige Jan van Ruusbroec onder
Franse lezers*
door Stephanus G. Axters, O.P. Lid van de Academie
In Frankrijk was er aanvankelijk niet zo heel veel belangstelling voor de zalige Jan
van Ruusbroec († 1381). Aanvankelijk oogstte Ruusbroec immers bij de Parijse
kanselier Jean de Gerson († 1429) vooral kritiek. In het jaar 1398-99 maakte de
kanselier in een brief aan het adres van de kartuizer Bartolomaeus Clantier († 1428),
wat de Brulocht betreft, zijn standpunt bekend dat bepaald niet gunstig was(1) en in
het jaar 1422 maakte hij nog steeds voorbehoud voor het derde boek uit het hier zo
even vermelde werk(2). Ook is J.B. Bossuet († 1704), die zich hierbij van de
bewoordingen van de Parijse kanselier bediende, bij dit voorbehoud gebleven(3).
Intussen heeft men in Frankrijk, om de zalige Jan van Ruusbroec te benaderen,
niet moeten wachten tot een Parijse kartuizer, vermoedelijk Richard Beaucousin, O.
Cart.(4) in het jaar 1606 een eerste Franse

*

In deze bijdrage bedien ik mij van de hier volgende afkortingen: a. = annus; c. = caput; col.
= columna; ed. = editio; f. = folio; l. = liber; p. = pagina; s.a. = sine anno; s.l. = sine loco; t.
= tomus.
(1) Epistola prima ad fratrem Bartholomaeum, ug. A. Combes, Essai sur la critique de
Ruysbroeck par Gerson, t. I, Introduction critique et dossier documentaire, in Etudes de
théologie et d'histoire de la spiritualité, t. IV, Parijs, 1945, p. 615-635.
(2) Ug. A. Combes, Essai..., t. I, p. 82317-8246.
(3) Instruction sur les états d'oraison, in Oeuvres complètes, t. V, Parijs, 1879, p. 419a.
(4) L'ornement des nopces spirituelles, Composé par le divin Docteur et très escellent
Contemplateur Jean Rusbroche, Traduict en François par un Religieux Chartreux de Paris...,
Toulouse, 1606. In dit verband werd ons onlangs door het archief bij de ‘Grande Chartreuse’
welwillend meegedeeld dat Richard Beaucousin reeds in het jaar 1602 uit Parijs werd
verwijderd en tot prior te Cahors en visitator voor Aquitanië werd aangesteld. Zie hiervoor
J. Huijben, O.S.B., Aux sources de la spiritualité française du XVIIe siècle, in La Vie
spirituelle, Supplément, a. XIII, t. XXVI, 1931, p. 44-46. - Ook J. Huijben, O.S.B., Nog een
vergeten mystieke grootheid, in Ons Geestelijk Erf, t. IV, 1930, p. 16. - Zo zou dan de Franse
vertaling reeds in het jaar 1602 zijn voltooid. - Verder wordt er mij uit Rome door J.B. Porion,
O. Cart., op gewezen dat Richard Beaucousin op 24 september, 1605, te Toulouse was en
er de volgende dag de goedkeuring kreeg van de censoren. Ook kwam hij nog weleens meer
te Toulouse. Hiervoor verwijst J.B. Porion mij zeer welwillend naar Abbé Petit, Vie de la
Mère Antoinette d'Orléans, Parijs, 1880, p. 122-127.
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vertaling van de Brulocht ging publiceren. Sinds het jaar 1512 beschikte men immers
over een te Parijs bij Henri Etienne gepubliceerde uitgave van Jordaens' Latijnse
vertaling van dit werk(4bis), sinds 1552 verder dank zij de vlijt van de kartuizer
Laurentius Surius, O. Cart. († 1578) ook over een Latijnse vertaling van Ruusbroecs
volledige werken met de titel Opera omnia(5). Ook de zeven door L. Verschueren,
O.F.M., achterhaalde uitgaven van Hendrik Herp, O.F.M., de heraut van Ruusbroec,
in Franse vertaling(6) en de in het jaar 1602 door Richard Beaucousin, O. Cart.,
gepubliceerde Franse vertaling van Die grote evangeliche Peerle(7) konden overigens
aan de verspreiding van Ruusbroecs inzichten alleen ten goede komen.
Rond het midden van de negentiende eeuw heeft er zich intussen op de Franse
boekenmarkt een en ander voorgedaan waaraan wij enige aandacht moeten schenken.
Vooreerst verscheen in het jaar 1863 te

(4bis) Devoti et venerabilis patris Joannis Rusberi presbyteri canonici observantiae beati Augustini
de ornatu spiritualium nuptiarum libri tres, Primus de ornatu vitae moralis et activae,
Secundus de ornatu vitae spiritualis et affectivae, Tertius de ornatu vitae superessentialis et
contemplativae, Parijs, Henricus Stephanus, 1512. - Hierbij willen wij er ook aan herinneren
dat er reeds in het jaar 1538 te Bologna een Latijnse vertaling is verschenen van Van seven
trappen en Van den blinckenden steen, namelijk D. Joannis Ruisbroici canonici Regularis
libelli duo, vere divini, Prior De Septem Scalae divini Amoris, seu vitae sanctae gradibus;
Posterior, De perfectione filiorum Dei, s.l. en s.a. (1538) (Zie R. Roemans, Beschrijvende
bibliographie van en over Jan van Ruusbroec, in Jan van Ruusbroec, Leven, Werken, onder
de redactie van het Ruusbroec-Genootschap, Mechelen-Amsterdam, 1931, p. 343).
(5) D. Joannis Rusbrochii summi atque sanctiss. viri, quem insignis quidam theologus alterum
Dionysium Areopagitum appellat, opera omnia, Keulen, Haeredes Joannis Quentel, 1552.
(6) Herp-uitgaven in Frankrijk, in OGE., t. IV, 1930, p. 183-193.
(7) La Perle Evangelicque, Tresor Incomparable de la Sapience divine, Nouvellement traduict
De Latin en François Par les PP. Ch(artreux) lez Paris, Parijs, Veuve Guillaume de la Noue,
1602.
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Parijs de ontluisterende Vie de Jésus(8) van Ernest Renan, een boek dat voor de Franse
boekenmarkt van toen als een ‘bestseller’ is te beschouwen. Verder had hij reeds,
zonder hiervoor begrip te tonen, in het jaar 1848 te kennen gegeven dat Maria
Magdalena, zinnebeeld van het contemplatief gebed, volgens de christenen te recht
aan de contemplatie de voorkeur had gegeven(9). Zonder enige belangstelling voor
de mystieke literatuur is Ernest Renan intussen niet gebleven. In de hier zo pas
vermelde uiteenzetting over L'avenir de la science(10) schrijft hij verder nog dat, wat
Spanje betreft, Sint Teresa van Avila, O.C.D. († 1528) en Luis de Granada, O.P. (†
1588), even markante geesten zijn geweest als in Frankrijk Descartes († 1650) en
Diderot († 1784).
Intussen heeft het echter voor onze opzet meer belang dat in het jaar 1869, dit is
zes jaar na de Vie de Jésus van Renan, door Ernest Hello († 1885) in Franse vertaling
een bloemlezing uit Ruusbroecs werken werd gepubliceerd met de titel Oeuvres
choisies(11), die in het jaar 1926 nog een vierde druk zal beleven. Bij Ernest Hello
werden de teksten aan de Latijnse vertaling van de kartuizer Laurentius Surius
ontleend. Ook geeft Hello in zijn Woord vooraf te kennen dat, volgens hem, onder
alle mystieken de Pseudo-Areopagiet en Ruusbroec de grootsten zijn. Dionysius de
Pseudo-Areopagiet verstrekt immers de eerste beginselen voor een verklaring van
de mystieke ervaring. Ruusbroec past ze toe.
Belangrijker dan de op Surius teruggaande Franse bloemlezing van Hello is intussen
de vertaling van de Brulocht welke Maurice Maeterlinck († 1949) in het jaar 1891
heeft gepubliceerd met de titel L'ornement des Noces spirituelles, de Ruysbroeck
l'Admirable, traduit du flamand et accompagné d'une introduction(12). Bij zijn
bewondering voor Ruusbroec geeft Maeterlinck te kennen dat Emmanuel Swedenborg
(† 1772) en Novalis, eigenlijk Leopold von Hardenberg († 1801)

(8) In het jaar 1898 verscheen te Parijs een 66ste uitgave van de Franse tekst.
(9) ‘Les mystiques chrétiens ont développé sous toutes les formes ce thème favori que Marie,
symbole de la contemplation, a dès ce monde la meilleure part, et que celui qui a embrassé
la vie parfaite trouve ici-bas une récompense suffisante’, L'avenir de la science, Pensées de
1848s, Parijs, 1890, p. 450.
(10) ‘Ces mystiques, sainte Thérèse d'Avila, Grenade, ces infatigables théologiens, Soto, Bañez,
Suarez, étaient au fond d'aussi hardis spéculateurs que Descartes et Diderot’, p. 261.
(11) Rusbrock l'Admirable, Oeuvres choisies, Parijs, 1869.
(12) Brussel, 1891.
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beter te gebruiken zijn. Ook spreekt Ruusbroec volgens Maeterlinck als een onwetende
over de meest alledaagse dingen, kan alleen schrijven over het onuitspreekbare en
is hierbij meer ter zaak dan Platoon († 247 vóór Christus). Hij is voor platonizering
opgewassen, schijnt vertrouwd te zijn met het soufisme van Perzië, met het
brahmanisme van Indië en met het bouddhisme van de Thibet. Hele bladzijden van
Platoon en van Plotinus († 269), van Porphirius († 233) en van de Zend-literatuur,
van de gnostieken en van de ‘kabbala’ vindt men volgens Maeterlinck, wat de kern
van het probleem betreft, in de Brulocht terug. Ook kan, volgens de vertaler, alleen
Plotinus ons in het hoge bergland van Ruusbroec helpen.
Ghi sult weten dat die hemelsche Vader
alse een levende Gront, met al dien dat
in hem levet, werkelijc es ghekeert in
sinen Sone alse in sijns selfs eeuwighe
Wijsheit; ende die selve Wijsheit, ende
al dat in Hare levet, es werkelijc
wederboghet inden Vadere, dat es inden
selven Gronde daer si ute comt(13).

Vous apprendrez que le Père céleste,
comme un fonds vivide, avec tout ce qui
vit en lui, est activement incliné en son
Fils, comme en sa propre sagesse
éternelle. Et cette même sagesse et tout
ce qui vit en elle, est activement inclinée
dans le Père, c'est à dire dans le fond
même d'où elle sort(14).

Bij confrontering van de Franse en van de Middelnederlandse tekst van het laatste
hoofdstuk uit de Brulocht stelt men onmiddellijk vast dat Maeterlinck de grondtekst
op de voet volgt. Dit brengt er de vertaler toe te spreken over ‘repos jouissant’ en
over ‘contemplation super-essentielle’, over ‘embrassement des personnes’ en over
‘unité essentielle’, over ‘être Dieu avec Dieu, sans intermédiaire et sans différence’
en over ‘vacuité oisive de l'esprit’, over ‘nudité simple’ en over ‘fond vivide et
fécond’. Voor Franse lezers waren dit geen vertrouwde begrippen, maar doorheen
de vertaling proeft men meermalen de grondtekst. Hiertoe beschikte de vertaler over
de tekstuitgave uit de reeks der Vlaamse bibliofielen, een tekstuitgave waarmede
J.B. David († 1866) was begonnen. De tekst van de Brulocht werd echter, door J.B.
David klaargemaakt, eerst na zijn overlijden door F.A. Snellaert († 1872) met
toelichtingen van J.B. David gepubliceerd. Het

(14) L'ornement des Noces spirituelles, p. 294-295.
(13) J. David en F.A. Snellaert, Werken van Jan van Ruusbroec, bij de Maetschappy der Vlaemsche
Bibliophilen, 1868, p. 248.

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse taal- en letterkunde (nieuwe reeks). Jaargang 1973

69
aanzienlijkste gedeelte van Maeterlincks tekst sluit volgens zijn eigen verklaring
hierbij aan, wat betekent dat hij zich ook van andere teksten heeft bediend. In zijn
Inleiding neemt Maeterlinck overigens bladzijden op uit andere werken van Ruusbroec
waarvoor hij beroep doet op de Latijnse vertaling van Surius.
Maeterlinck kwam in de jaren 1885-1888 voor het eerst in voeling met Ruusbroec.
R. Pouillart(15) heeft er ons immers op gewezen dat Maeterlinck in het jaar 1885 een
artikel schreef over Ruysbroeck l'Admirable dat in het jaar 1889 verscheen in de
Revue générale(16).
R. Pouillart(17) heeft er ons ook op gewezen dat Maurice Maeterlinck met een Franse
vertaling is begonnen van Ruusbroecs Van den xij beghinen en een veertigtal
hoofdstukken heeft vertaald, waarna P. Cuylits in het jaar 1900 de eerste zestien
hoofdstukken van dit werk nog in Franse vertaling heeft gepubliceerd(18).
Voorts valt hier nog de Franse vertaling te vermelden van Ruusbroecs volledige
werken, waarmede in het jaar 1912 door de benediktijnen van Oosterhout werd
aangevangen(19). Hierbij moet men er echter rekening mee houden dat in laatste
instantie door de Nederlandsonkundige J. de Puniet, O.S.B. († 1941) aan de vertaling
een litteraire wending en een met de traditie strokende interpretatie werden verstrekt.
Af en toe gaat men dan ook, bij de vertaling, voor van de traditie afwijkende
standpunten van Ruusbroec al te vrij te werk.
Intussen is er in het jaar 1946 nog naar het Nederlands een nieuwe Franse vertaling
gepubliceerd van Rike der ghelieven en van de Brulocht die het werk is van J.A.
Bizet die zich vroeger reeds verdienstelijk had gemaakt bij het onderzoek van de
voornaamste Rijnlandse mystieken. Hoewel de titel Ruysbroec, Oeuvres choisies(19bis)
een bloemlezing laat verwachten, gaat het echter bij J.A. Bizet om de volledige tekst
van twee werken van Ruusbroec.
Bij de in het Frans gestelde tekstuitgaven sluiten verder ook de Franse
bloemlezingen aan. Belangrijke teksten van Ruusbroec werden namelijk in in het
Frans gestelde bloemlezingen opgenomen door Marc

(15) Maurice Maeterlinck et la mystique flamande, Notels complémentaires, in Dr. L.
Reypens-Album, Antwerpen, 1964, p. 281-282.
(16) A. 25, t. 50, october-november, 1889, p. 453-482, 633-668.
(17) Maurice Maeterlinck et la mystique flamande, p. 281-282.
(18) Le Livre des xij béguines, avec introduction, Brussel-Parijs, 1900.
(19) Oeuvres de Ruysbroeck l'Admirable, Traduction du flamand par les Bénédictins de Saint-Paul
de Wisques, t. I-V, Brussel, 1912-1928.
(19bis) Parijs, z.j. (1946).
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Eemans(20) en door Fr. Closset(21), door P. de Jaegher, S.J.(22) en door Cl. Lemaire(23).
Hoe werd Ruusbroec nu, met de hulp van de hierboven besproken tekstuitgaven
en van de hier zo even vermelde in het Frans gestelde bloemlezingen in Frankrijk
onthaald? Bij deze vraag moeten wij rekening houden met de Nederlandse grondtekst.
In een uitvoerig hoofdstuk over de vrijzinnigheid van Albert Camus († 1960) deelt
Charles Moeller(24) ons mede dat Ruusbroec bereid was om, bij het geroep van een
arme om hulp, uit zijn extase te treden en de bedelaar ter hulp te snellen. Een
dergelijke passus over Ruusbroec vindt men ook bij Georges Bernanos († 1948) in
het Journal d'un curé de campagne(25). Bij Ruusbroec komt intussen een dergelijke
passus niet voor. Men vindt echter wel in het traktaat Van den xij dogheden(26), in een
spurium waarvoor er veel aan Meester Eckhart († 1328) werd ontleend, twee
volkomen anders geconcipiëerde teksten die met het door Georges Bernanos aan
Ruusbroec toegeschreven standpunt kunnen worden verzoend. In het tweede hoofdstuk
van Van den xij dogheden gaat het namelijk eens over een kloosterzuster die zich
met bescheiden keukenwerk verdienstelijk maakte terwijl de andere zusters van haar
klooster gingen communiceren(27). In het achtste hoofdstuk gaat het verder

(20)
(21)
(22)
(23)
(24)

(25)

(26)
(27)

Anthologie de la mystique des Pays-Bas, Brussel, z.j., p. 55-59.
Joyaux de la litérature flamande du moyen âge, Brussel, s.a. (1949), p. 173-205.
Anthologie mystique, Parijs, 1933, p. 78-96.
Le cercle des choses, Textes traduits du moyen néerlandais choisis et présentés, Brussel,
1970, p. 177-198.
‘Qui ne connait le mot de Ruusbroec disant que s'il entendait, au coeur de son extase en Dieu,
le cri d'un pauvre, il laisserait là sa contemplation divine pour aller donner son aide au
mendiant’, Littérature du XXe siècle et christianisme, t. I, Silence de Dieu, Doornik-Parijs,
1953, p. 75.
‘Souviens-toi de cette parole de Ruysbroeck l'Admirable, un Flamand comme moi: ‘Quand
tu serais ravi en Dieu, si un malade te réclame une tasse de bouillon, descends du septième
ciel, et donne-lui ce qu'il demande’, Journal d'un curé de campagne, Parijs, s.a. (1936), p.
115.
Ug. Jan van Ruusbroec, Werken, naar het standaardhandschrift van Groenendaal, uitgegeven
door het Ruusbroec-genootschap, t. V, 1932.
‘Het was op enen groten-dach dat graeuwe nonnen souden gaen totten heilighen Sacramente
van oerdene; ende dat daer een joncfrou was die ten Sacramente gaen soude, ende dat doe
quam hoer abdisse, ende beval hoer dat si gaen soude in die koken, ende soude doen dat daer
te doen waer. Die jonfrouwe ghinc altehans daer men hoer gheboet sonder murmerieren ende
mit groter devocien, ende dede datmen hoer heet. Doe alle die ander joncfrouwen dat heilighe
Sacrament ontfanghen hadden, doe sprac daer een stemme ende seide: ‘Die joncfrouwe die
in die koken ghinc die heeft alre-waerlicste die vrucht des heilighen Sacraments ontfanghen,
overmids hoerre ghehorsamheit’, in Jan van Ruusbroec, Werken..., t. IV, p. 253.
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over een zuster uit een ziekenhuis te Brussel die de intiemere omgang met het Kind
Jezus onderbrak om een zieke bij te staan en bij de terugkeer in haar cel Jezus als
een volwassen man aantrof(28). Hierbij willen wij er aan herinneren dat Van den xij
dogheden, dat door vier handschriften aan Ruusbroec wordt toegeschreven(29),
waarschijnlijk een werk is van Godfried van Wevel (1396)(30).
Voor de belangstelling welke Ruusbroec gedurende de laatste honderd jaren in
Frankrijk heeft gevonden, willen wij acht dichters en romanciers, drie wijsgeren en
acht historici ondervragen. Bij de dichters en romanciers gaat het om Joris Karl
Huysmans en om Charles Péguy, om Paul Valéry en om André Gide, om Paul Claudel
en om Francis Jammes, tenslotte ook nog om Emile Baumann en om Georges
Bernanos.
Daar is vooreerst Joris Karl Huysmans († 1907). In de lijst van geraadpleegde
werken welke hij aan zijn Sainte Lydwine de Schiedam(31) heeft toegevoegd, vermeldt
hij onder meer het bekende essai van de Waalse priester A. Auger († 1905) met de
titel Etude sur les mystiques des Pays-Bas au moyen-âge(32). Hiermede moeten wij
rekening houden omdat A. Auger het in één derde van zijn essai over Ruusbroec
heeft gehad. Autobiografisch blijft intussen het werk met de titel En route als
bekeringsverhaal het voornaamste werk van J.K.

(28) ‘Het was te Brussel in sinte Jans gasthuus een devoet suster, die die sieke plach goedertieren
te wesen. Eens, doe si lach op hoer bed ende onse heer Jhesus Christus quam bi hoer leghen
als een jonc kijndekijn, doe hoerdse, dat daer was een siec mensche, die hulpe te doen hadde.
Doe stont si op ende ghinc ten sieken ende stont hem bi van dien des hi te doen had, ende
liet onse Heer alleen legghen. Doe si wederquam, toe vant si onsen Heer Jhesum Christum
als enen groten man, dien si liet als een cleine kijndekijn. Ende si sprac: ‘Aldus so bin ic in
uu herte vermeert, want ghi Mi om Mi liet, ende dat solaes, dat ghi van Mi hat, om minen
wille liet, ende ghinc dienen minen leden’, in Jan van Ruusbroec, Werken..., t. IV, p. 289.
(29) Hierbij gaat het om de handschriften Brussel, Koninklijke Bibliotheek, 1610-20, 9320-24
en 14069-14088, alsook de handschriften Den Haag, Koninklijke Bibliotheek, 73. H. 16 en
Keulen, Stadtarchiv, GB. 8o 53.
(30) Zie onze Geschiedenis van de vroomheid in de Nederlanden, t. II, Antwerpen, 1953, p.
329-339.
(31) Parijs, 1901, p. VI.
(32) Brussel, 1892.
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Huysmans. Daar geeft hij vooreerst te kennen dat mystieke ervaring niet met onze
tijdgeest is te verzoenen(33) en hij schrijft verder als Fransman dat alle mystieken
buitenlanders zijn. Voor ons heeft het nu zijn betekenis dat in zijn lijst van twaalf
mystieken onder meer Ruusbroec voorkomt(34). Hij verkiest overigens Ruusbroec
boven Sint Teresa van Avila († 1582) die hij te redenierziek verklaart en hij geeft
hierbij de Franse bloemlezing van Ernest Hello als referentie(35). Verder verklaart hij
dat de goddelijke Drieëenheid zo groots is dat het gevaarlijk wordt hierbij te willen
overwegen en hij roept, in dit verband, het getuigenis in van Ruusbroec(36). Duidelijk
blijkt uit dit alles

(33) ‘Et une fois de plus, il reculait, car il avait autrefois fréquenté un certain nombre
d'ecclésiastiques et il les avait trouvés si médiocres, si tièdes, surtout si hostiles à la mystique,
qu'il se révoltait rien qu'à l'idée de leur exposer le bilan de ses postulations et de ses regrets.
Ils ne me comprendront pas, se disait-il, ils me répondront que la mystique était intéressante
au moyen âge, qu'elle est maintenant désuète, qu'elle est, en tout cas, en parfait désaccord
avec le modernisme. Ils croiront que je suis fou, m'assureront d'ailleurs que Dieu n'en demande
pas tant, m'engageront, en souriant, à ne pas me singulariser, à faire comme les autres, à
penser comme eux. Je n'ai certes pas la prétention d'aborder, de moi-même, la voie mystique,
mais enfin qu'ils me laissent au moins l'envier, qu'ils ne m'infligent pas leur idéal bourgeois
d'un Dieu!’, En route, Parijs, 1895, p. 45.
(34) ‘Tous les écrivains surélevés sont étrangers. Saint Denys l'Areopagite est un Grec; Eckhart,
Tauler, Suso, la soeur Emmerich sont des Allemands; Ruysbroeck est originaire des Flandres;
sainte Térèse, saint Jean de la Croix, Marie d'Agréda sont Espagnols; le père Faber est
Anglais; saint Bonaventure, Angèle de Foligno, Madeleine de Pazzi, Catherine de Gênes,
Jacques de Voragine, sont Italiens’, En route, p. 184. - Bij dergelijke beschouwingen kijkt
men verbaasd toe omdat de schrijver belangrijke Franse mystieken zoals Sint Bernardus van
Clairvaux, O. Cist., en Jean de Gerson over het hoofd ziet.
(35) ‘Oui, monsieur l'abbé, je le reconnais, sainte Térèse a exploré plus à fond que tout autre les
régions inconnues de l'âme; elle en est, en quelque sorte, la géographie; elle a surtout dressé
la carte de ses pôles, marqué les latitudes contemplatives, les terres intérieures du ciel humain;
d'autres saints les avaient parcourues avant elle, mais ils ne nous en avaient laissé une
topographie ni aussi méthodique, ni aussi exacte. N'empêche que je lui préfère des mystiques
qui ne s'analysent pas ainsi et raisonnent moins, mais qui font, tout le temps, dans leurs
oeuvres, ce que sainte Térèse fait à la fin des siennes, c'est-à-dire qui flambent de lapremière
à la dernière page et se consument, éperdus, aux pieds du Christ; Ruysbroeck est de ceux-là;
quel brasier que le petit volume qu' traduit Hello’, En route, p. 89-90.
(36) ‘Décidément, la Trinité est effrayante; elle est le vertige même; Ruysbroeck l'Admirable l'a
du reste écrit: ‘Que ceux qui voudraient savoir ce qu'est Dieu et l'étudier sachent que c'est
défendu, ils deviendraient fous’, En route, p. 83.
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dat J.K. Huysmans, met de hulp van de in het Frans gestelde bloemlezing van Ernest
Hello, Ruusbroec ten zeerste waardeerde.
Wat verder Charles Péguy († 1914) betreft, meen ik niet dat wij kunnen zeggen
dat hij zich met Ruusbroec heeft ingelaten. Voor de mystiek van de heilige ‘Jeanne
d'Arc’ heeft hij het echter opgenomen en hij heeft, in dit verband, aan een mij niet
nader bekende M. Laudet geantwoord dat het een zware vergissing, ja historisch een
ketterij is de mystiek af te wijzen omdat zij alleen tot de legende, niet tot de
geschiedenis (zou) behoren(37).
Enige aandacht moeten wij verder ook schenken aan André Gide en aan zijn vriend
Paul Valéry. Over de rooms-katholieken oordeelde André Gide († 1951) niet mild.
Denkt U dat Christus Zich in de Kerk zou erkennen. Uit naam van Christus moet U
de Kerk bestrijden(38). Dit schreef Gide neer in zijn dagboek. In hetzelfde dagboek
schreef hij verder ook: ‘Haat tegenover de mystiek? Zonder twijfel; nochtans sluit
mijn angst aan bij de mystiek(39).
Intussen bezat en las hij Ruusbroec, blijkens een brief aan het adres van Paul
Valéry uit het jaar 1891(40) met de hulp van Hello's bloemlezing, niet met de hulp van
Maurice Maeterlinck. Ook heeft hij deze bloemlezing even later aan Paul Valéry ter
inzage meegedeeld en kreeg

(37) ‘Pour M. Laudet la surnaturelle Jeanne d'Arc, enfin sainte Jeanne d'Arc ne sont pas de l'histoire
et sont de la légende. Pour nous chrétiens, disons - le hautement, le surnaturel et la sainteté,
c'est cela qui est l'histoire, la seule histoire peut-être qui nous intéresse, la seule histoire
profonde et profondément réelle et nous accorderions plutôt que c'est tout le reste qui serait
de la légende. Cette hérésie centrale de M. Laudet et de la Revue hebdomadaire que le
surnaturel et le saint ne seraient pas de l'histoire et seraient de la légende, (notamment le
surnaturel et le saint de l'histoire de Jeanne d'Arc), cette hérésie centrale est tellement
monstrueuse que l'on peut dire qu'elle est historiquement la plus grave et qu'elle commande
et enferme historiquement toutes les autes’, Un nouveau théologien M. Fernand Laudet, ed.
Charles Péguy, Oeuvres en prose 1909-1914, in Bibliothèque de la Pleiade, Parijs, 1961, p.
899.
(38) ‘Pensez vous que le Christ se reconnaitrait aujourd'hui dans son Eglise? C'est au nom du
Christ que vous devez combattre celle-ci. Ce n'est pas Lui, le haissable, mais la religion que
l'on édifie d'après Lui’, Pages de journal (1929-1932), s.l. (Parijs) en s.a. (1934), p. 155.
(39) ‘Haine du mysticisme... oui, sans doute. Et pourtant mon angoisse est d'ordre mystique’,
Pages de journal (1929-1932), s.l. (Parijs) en s.a. (1934), p. 128.
(40) ‘Je lis Ruysbroeck, non pas celui de Maelterlinck, mais les fragments qu'en a traduit Hello’,
in André Gide - Paul Valéry, Correspondances 1890-1942, Parijs, 1955, p. 118.
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hierop het bericht van Valéry met de datum 27 april 1892, waar deze te kennen gaf
dat ‘Uw Ruusbroec een uniek geval is, diepzinnig en nauwgezet bij de formulering’(41).
Hierbij kan men voor alle beiden, voor Gide en voor Valéry betreuren dat zij de
vertaling van de Brulocht door Maurice Maeterlinck niet hebben ter hand genomen.
Aan de volledige tekst van Ruusbroecs werk zouden zij immers meer hebben gehad
dan aan de fragmenten welke Hello heeft opgenomen. Maeterlinck had overigens
zijn vertaling reeds in het jaar 1891 gepubliceerd.
Belangrijk is verder voor de literatuurgeschiedenis in Frankrijk ook Paul Claudel
(† 1955). Bij zijn verblijf in China heeft hij zonder enige toelichting twee
auteursnamen in zijn Journal(42) opgenomen. Deze waren Ruusbroec en Sint
Hildegarde († 783). Zo kan men de vraag stellen in hoever het om twee auteurs gaat
welke Claudel zich voornam te lezen. In een dergelijk verband vermeldt hij immers
in 1908 Rupert van Deutz († 1129), auteur van het De div(inis) off(iciis)(43). Meer
belang heeft het echter voor ons dat Fr. Varillon die het Journal persklaar heeft
gemaakt, in de aanvullende notities aanstipt dat Claudel zich voor Ruusbroec van de
in het Frans gestelde bloemlezing bediende van Ernest Hello.
Dit laat ons intussen niet toe te besluiten dat Claudel Ruusbroec slechts
oppervlakkig kende. Wanneer in het jaar 1907 Jacques Rivière († 1925), slechts 22
jaar oud, in vertwijfeling aan Claudel heeft gevraagd waar hij enig houvast kon
vinden, heeft Claudel hem immers op 25 mei 1907, vanuit Tien-Tsin geantwoord:
‘Lees Pascal, de ware gids voor Fransen van onze tijd. Lees vooral veel mystieke
literatuur en meer bepaald Angela van Foligno († 1309), Ruusbroec en Sint Teresa
van Avila († 1582). Lees ook de heiligenlevens, hoe onbeholpen deze ook kunnen
zijn geschreven’(44). Ook wil ik hierbij er op wijzen dat Jacques Rivière tot zijn
overlijden in het jaar 1925 als

(41) ‘Ton Ruysbroeck est décidément unique. J'y plonge - et si tu savais quel admirable savant
il est. Comme il est sûr et précis. C'est la langue même de l'âme... Je suis tout plein de vérités
et c'est en lui que je les trouve sous le triple symbole du sujet, verbe, et attribut’, André Gide
- Paul Valéry, Correspondance 1890-1942, p. 158.
(42) Journal, I, 1904-1932, s.l. en s.a. (1968), p. 136.
(43) Journal, p. 62.
(44) Jacques Rivière en Paul Claudel, Correspondance 1907-1914; s.l. en s.a. (1926), p. 50.
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redaktieleider van de Nouvelle Revue française veel invloed heeft gehad.
Voorts wil ik er hier aan herinneren dat Claudel op 1 januari 1933, te Washington
in een bladzijde voor Présence et prophétie(45) met een verwijzing naar Ruusbroecs
Brulocht(46) heeft te kennen gegeven dat wij reeds vóór onze geboorte verlangend
naar de Godservaring uitkeken. Een dergelijke bewering vindt haar verklaring in de
hierop volgende toelichting luidens welke onze behoefte aan Godservaring aanvangt
bij de voortbrengst van de oerbeelden nog vooraleer de tijd

(45) ‘Ce beson de voir en nous est antérieur à notre nativité. Il est contemporain, nous dit
Ruysbroeck (Orn. de N. Sp., 1. III, c. V) de cette génération éternelle en qui toutes les créatures
sont nées éternellement avant d'avoir été créées dans le temps’, Présence et prophétie,
opgenomen in Oeuvres en prose, in Bibliothèque de la Pleiade, in Oeuvres complètes, t. XX,
Parijs, 1965, p. 277.
(46) Hierbij gaat het om de hier volgende passus: ‘Hier ontspringhet ende beghint een eewich
uutgaen ende een eewich werc sonder beghin. Want hier es een Beghin sonder beghin. Want
na dien dat die almachtighe Vader inden gronde sire vrochtbaerheit Hem selven volcomelijc
begrepen hevet, soe es de Sone dat ewighe Woort des Vaders uutghegaen een ander Persoen
inder Godheit. Ende overmids die eewighe gheboert sijn alle creaturen uutghegaen eewelijcke,
eer si ghescapen waren inder tijt. Soe heefse God aenghesien ende bekint in Hem selsen, met
ondersceede in levenden redenen, ende in eere anderheit sijns Selfs; doch niet een ander in
alre wijs: want al dat in God es, dat es God. Dit eewighe uutgaen ende dit eewighe leven dat
wij in Gode ewelike hebben ende sijn sonder onse selven, dat es eene Oersake ons ghescapens
wesens inder tijt. Ende onse ghescapen wesen hanghet in dat eewighe Wesen, ende het es
één met Hem na weselijcken sine. Ende dit eewighe Wesen ende Leven dat wij hebben ende
sijn inder eewigher Wijsheit Gods, dat es Gode ghellijc. Want het hevet een eewich inbliven
sonder onderscheet in dat godlijcke Wesen, ende het hevet een eewich uutvlieten, overmids
die ghebort des Soens, in eere anderheit, met ondersceede na eewigher redenen. Ende overmids
dese .ij. poente eist Gode alsoe ghelijc, dat Hi Hem sonder onderleet bekint ende herbeelt in
deser ghelijcheit na Wesene ende na Personen. Want al es hier ondersceet ende anderheit na
redenen, dit ghelijc es nochtans één metten selven Beelde der heiligher Drivuldicheit dat die
Wijsheit Gods es, daer God Hem selven in bescouwet ende alle dinc in eenen eewighen nu
sonder voer ende na. Met eenen eenvuldighen siene soe siet hi Hem selven ane als alle dinc:
ende dit es Gods Beelde ende Gods Ghelijckenisse, ende onse Beelde ende onse
Ghelijckenisse, want hier-in herbeeldt Hem God ende alle dinc. In desen godlijcken Beelde
hbben alle creatueren een eewich Leven sonder hem selven alse in haren eewighen Exemplare.
Ende toe desen eewighen Beelde, ende toe dese Ghelijckenisse hevet ons ghemaect die
heilighe Drivoldicheit’, Die geestelike brulocht, ed. Jan van Ruusbroec, Werken2, t. I, Tielt,
1944, p. 24420-24524.
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zou aanvangen. Ook wordt er in de toelichtingen bij het Journal(47) nog op gewezen
dat Claudel in het jaar 1948 het werk van A. Combes († 1971) over de polemiek
tussen Gerson († 1429) en Jan van Schoonhoven († 1431) betreffende Ruusbroecs
rechtgelovigheid heeft ingekeken(48).
Met Claudel was verder Francis Jammes († 1938) bevriend. Op 29 december 1907,
schreef nu Francis Jammes aan Arthur Fontaines († 1931) dat hij bij innerlijke onrust
overeenkomstig de raad van Ruusbroec had te handelen. Naar een bepaald werk van
Ruusbroec de Wonderbare heeft hij hierbij niet verwezen(49).
Voorts heeft Emile Baumann († 1941), auteur van Job le prédestiné, in de eerste
jaren na de eerste wereldoorlog voor het Instituut voor wijsbegeerte te Leuven een
lezing gehouden over Ruusbroec welke hij in het jaar 1924 heeft opgenomen in
L'anneau d'or des grands mystiques, de saint Augustin à Catherine Emmerich(50).
Een laatste romancier met wie wij ons hier willen inlaten, is Georges Bernanos (†
1948). In Sous le soleil de Satan(51) heeft de auteur het over een dorpskapelaan die
alles, ook zijn eigen zaligheid wil in de weegschaal werpen en, op haar verzoek, een
meisje na een zelfmoordpoging op de drempel van de kerk stervend heeft neergelegd.
Hierom wordt hij als geesteszieke aan een ziekenhuis en na gedeeltelijke opknapping
aan een trappistenabdij toevertrouwd. Ook had de kapelaan enkele weken vroeger
op straat de Satan ontmoet en met hem een onderhoud gehad(52). Duidelijk gaat het
hierbij om de strijd tussen God en de geest van het kwaad in een priesterleven en om
de diepere zin van de deugd van hoop tot in de doodstrijd. Hiermede wordt de later
tot pastoor gepromoveerde ‘saint de Lumbres’ een kopie van de door de Kerk heilig
verklaarde pastoor van Ars Jean Vianney

(47) Journal, t. I, p. 1303.
(48) Essai sur la critique de Ruysbroeck par Gerson, t. I, Introduction critique et dossier
documentaire, in Etudes de théologie et d'histoire de la spiritualité, t. IV, Parijs, 1945.
(49) ‘C'est surtout dans la tempête que la voix de Dieu se fait entendre. Il ne me parait pas que
vous ayez, aujourd'hui à vous dire autre chose à vous même que ce que Ruysbroeck indique
à l'homme qui a besoin du secours du Créateur: que vous n'êtes rien par vous même’, Francis
Jammes - Arthur Fontaine, Correspondance 1898-1930, Introduction et notes par J. Labbé,
Parijs, s.a. (1959), p. 104.
(50) Parijs, 1924, p. 155-198.
(51) Parijs, 1926.
(52) P. 157-180.
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(† 1859). Op de gelijkenis heeft overigens de romancier wel enige nadruk gelegd(53).
Intussen blijft echter het Journal d'un curé de campagne het meest gewaardeerde
werk van Bernanos. Meermalen zet de schrijver er zijn lezers toe aan om over het
bovennatuurlijke ernstig na te denken. Zo schrijft Bernanos bij voorbeeld dat alle
priesters reeds vóór 2000 jaar door Christus bij zijn ontmoeting te Bethlehem, te
Nazareth of waar ook in Galilea werden geroepen omdat de tijd bij God geen rol
speelt(54). Ook blijft deze bladzijde verwant met een hierboven reeds besproken
bladzijde van Paul Claudel over het verlangen van de gelovigen naar de Godservaring
nog vóór hun geboorte. Dit kan men verrassend vinden omdat Claudel bij Bernanos
niet al te veel waardering vindt. In het Journal d'un curé de campagne(55) geeft de
auteur namelijk te kennen dat Claudel, zoals andere literatoren, zodra hij het wil over
heiligheid hebben, overal het sublieme zoekt terwijl heiligheid volgens hem niet
bepaald subliem is. Hierop kan men antwoorden dat het bij een theologisch
gefundeerde heiligheid niet in de eerste plaats gaat om wat men op een uiterlijk
controleerbaar vlak presteert, maar wel om de manier waarop men te werk gaat.
Heiligheid bestaat namelijk in de beleving van de drie goddelijke deugden van geloof,
hoop en liefde bij een meestal bescheiden dagtaak. Ook zal dit nederige

(53) P. 270.
(54) ‘Bref, j'ai beaucoup réfléchi à la vocation. Nous sommes tous appelés, soit, seulement pas
de la même manière. Et pour simplifier les choses, je commence par essayer de replacer
chacun de nous à sa vraie place, dans l'Evangile. Oh! bien sûr, ça nous rajeunit de deux mille
ans, et après! Le temps n'est rien pour le bon Dieu, son regard passe au travers. Je me dis
que bien avant notre naissance - pour parler le langage humain - Notre-Seigneur nous a
rencontrés quelque part, à Bethléem, à Nazareth, sur les routes de Galilée, que sais-je? Un
jour entre les jours ses yeux se sont fixés sur nous, et selon le lieu, l'heure, la conjoncture,
notre vocation a pris son caractère particulier. Oh! je ne te donne pas ça pour de la théologie!
Enfin je pense, j'imagine, je rêve, quoi! que si notre âme qui n'a pas oublié, qui se souvient
toujours, pouvait traîner notre pauvre corps de siècle en siècle, lui faire remonter cette énorme
pente de deux-mille ans, elle le conduirait tout droit à cette même place où... Quoi? qu'est-ce
que tu as? qu'est-ce qui te prend?’, Journal d'un curé de campagne, Parijs, 1936, p. 247-248.
(55) ‘Remarque que ce M. Claudel est un génie, je ne dis pas non, mais ces gens de lettres sont
tous pareils: dès qu'ils veulent toucher à la sainteté, ils se barbouillent de sublime, ils se
mettent du sublime partout! La sainteté n'est pas sublime...’, Journal d'un curé de campagne,
p. 250.
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plichtsbesef de beste scholing blijven voor wie eens voor een ongewone toestand
komt te staan.
Intussen blijven de twee hier behandelde romanciers, wat hun begrip voor heiligheid
betreft, nog het best te benaderen vanuit het exemplarisme dat Hadewijch(56) eens aan
Ruusbroec(57) heeft doorgegeven. Voor Ruusbroec leven wij namelijk, wat ons oerbeeld
betreft, sinds alle eeuwigheid in God en gaan wij met het Woord van God uit om
met de Heilige Geest in God terug te keren.
Naast de romanciers verdienen ook een paar Franse wijsgeren uit de jongste 70
jaar onze aandacht. Sinds de eerste jaren van de twintigste eeuw gaat de aandacht in
Frankrijk vooral naar Henri Bergson († 1941) die reeds in het jaar 1889 promoveerde
met een Essai sur les données immédiates de la conscience(58) en in het jaar 1928 de
Nobelprijs kreeg voor literatuur. Ook heeft het zijn betekenis dat Henri Bergson met
zijn oeuvre Frankrijk bevrijdde uit de greep van het positivisme. Aan de mystiek is
hij nu niet onverschillig voorbij gegaan. Wanneer men nader toekijkt en wil weten
wat hij met mystiek bedoelt, dan noteren wij een volzin uit Les deux sources de la
morale et de la religion(59) waar hij de mystieke ervaring voorstelt als een deelhebbing
in Gods wezenheid. Hiermede kunnen theologen intussen niet instemmen. Met
Bergson zullen sommige lezers het wellicht wel eens zijn wanneer zij bij hem lezen
dat mystieke ervaring het voorrecht blijft een zeldzame Vromen. Zolang men het
over Godservaring wil hebben en niet over mystieke literatuur van groot formaat,
blijft dit alles niet bij enkele zeldzame gevallen. Voor het standpunt van Bergson zal
men echter wel begrip tonen wanneer men vaststelt dat hij met mystieken heiligen
bedoelt die bij de kerkgeschiedenis zijn op het

(56) ‘Nameleke ghi ende ic, die noch niet worden en sijn dat wi sijn ende noch niet vercreghen
en hebben dat wi hebben, Ende dien noch soe verre sijn dat onse es’, Brief VI, 29-32; uitgave
J. van Mierlo, S.J., Hadewijch, Brieven, t. I2, Antwerpen - Brussel - Gent - Leuven, 1947,
p. 55.
(57) ‘Ghi selt weten dat wi hebben een eewigh Leven in den Beelde der Wijsheit Gods. Dat Leven
blijft altoes inden Vader, ende vloeyt ute met den Sone, ende es wederbooeght in die selve
natuere met den Heileghen Gheeste; ende aldus leven wi eewelec in onsen Beelde der
Heilegher Driheit ende der vaderleker Eenheit’, in Spieghel der eeuwigher salicheit, uitgave
Jan van Ruusbroc, Werken2, t. III, p. 19812-17.
(58) Parijs, 1889.
(59) ‘Transportons-nous alors en haut: nous aurons une expérience d'un autre genre, l'intuition
mystique. Ce serait une participation de l'essence mystique’, Les deux sources de la morale
et de la religion48, Parijs, 1946, p. 281.
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voorplan getreden, Sint Paulus († 64?) en Sint Teresa van Avila († 1582) bij
voorbeeld, de heilige Catharina van Siëna († 1380) en Sint Franciscus van Assisi (†
1226), tenslotte de heilige Joanna van Arc († 1431). De Godservaring van in
verborgenheid levende Vromen kan echter even belangrijk zijn als die van een Sint
Teresa van het Kind Jezus die, nauwelijks 24 jaar oud, in het jaar 1897 is overleden.
Voorts kijkt men bevreemd op wanneer men bij Bergson(60) leest dat het heelal als
een werktuig is te begrijpen dat moet dienen om goden te vervaardigen. Vooral moet
men er echter rekening mee houden dat Bergson zijn oeuvre niet als voltooid
beschouwde en aan het hier besproken werk bij een nieuwe uitgave een paar
ophelderende bladzijden wilde toevoegen. Wanneer hij hiermede wilde aanvangen
werd hij echter door verlamming getroffen en heeft zijn laatste dagen in eenzaamheid
doorgebracht(61).
Veel invloed heeft verder ook Jacques Maritain gehad die in het jaar 1913 Bergson
heeft bestreden in een werk met de titel La philosophie bergsonienne, Etudes
critiques(62). Daar is vooreerst een werk van Maritain met de titel Distinguer pour
unir ou les sources du savoir(63), een synthetisch werk waar de Franse filosoof driemaal
naar Ruusbroec verwijst, een eerste maal aan het optreden herinnerend van de
Brabantse mysticus tegen de quiëtisten(64), een tweede maal in dezelfde zin(65), tenslotte
een derde maal in verband met de vereniging met God zonder enige bemiddeling(66).
Hierbij maakt J. Maritain intussen voorbehoud voor de gebruikte bewoordingen
welke hij alleen

(60) ‘A elle de se demander si elle veut vivre seulement, ou fournir en outre l'effort nécessaire
pour que s'accomplisse, jusque sur notre planète réfractaire, la fonction essentielle de l'univers,
qui est une machine à faire des dieux’, p. 338.
(61) Zie A.D. Sertillanges, O.P., Henri Bergson et le catholicisme, Parijs, s.a. (1941), p. 96-102.
(62) Parijs, 1914.
(63) Parijs, 1932.
(64) P. 657.
(65) P. 687.
(66) ‘Quand le contemplatif connait Dieu par amour, d'une connaissance plus haute que tout
concept distinct et supérieurement une dans son mode, c'est la Trinité divine qu'il connait
ainsi, et en même temps et du même coup l'unité de l'essence divine, atteinte par une
expérience surnaturelle qui dépasse à l'infini toute philosophie. Quand Ruysbroeck insiste
sur l'unité où s'immerge le contemplatif, c'est de l'unité ainsi atteinte qu'il parle. Encore ses
formules ne sont-elles pas toujours irréprochables’, p. 756.
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met de hulp van een Latijnse of van een Franse vertaling zal hebben gekend. Verder
maakt Jacques Maritain in een later verschenen boek met de titel Le paysan de la
Garonne(67) nog enig voorbehoud voor het De imitatione Christi van Thomas
Hemerken van Kempen († 1471). Hierbij gaat het over het verzaken aan de wereld.
De invloed van Jacques Maritain onder Franse lezers mag men intussen niet
overschatten. In zijn Journal(68) heeft André Gide immers verklaard dat het oeuvre
van J. Maritain eerlang alleen nog voor een archeologisch museum enige betekenis
zal hebben en, zich hierbij van beginletters bedienend, geeft hij verder in zijn
Journal(69) te kennen dat men, zonder met J(acques) M(aritain) in te stemmen, kan
katholiek zijn en ook aan thomisme doen.
De derde Franse filosoof over wie wij het hier willen hebben, is Etienne Gilson.
Eens heeft hij te kennen gegeven dat het bij neoplatonizerende mystieken steeds
moeilijk blijft om uit te maken in hoe ver zij bewust of onbewust bij het pantheïsme
aansluiten. Hierbij noemt hij nu Meester Eckhart († 1328) en Joannes Tauler (†
1361), Heinrich Seuse († 1366) en Jan van Ruusbroec († 1381) en hij voegt hieraan
toe dat hun werken getuigen voor de leefkracht van de mystieke beweging gedurende
de veertiende eeuw(70). Dit schreef hij in het jaar 1930.
In het jaar 1944 heeft Gilson zich verder opnieuw met Ruusbroec ingelaten. Hierbij
gaf hij namelijk te recht te kennen dat men bij Ruusbroec moet rekening houden met
de nawerkende invloed van Sint Bernardus van Clairvaux († 1153). Hij voegt hier
echter aan toe dat het

(67) Parijs, s.a. (1966), p. 77.
(68) ‘Cette reprise du thomisme et les écrits de Maritain ne paraîtront bientôt plus que curiosités
historiques et je doute si quelque autre qu'un achéologue y pourra prendre quelque intérêt’,
Pages de journal (1929-1932), p. 17.
(69) ‘Car il parait qu'on peut être catholique, et même thomiste convaincu sans J(acques)
M(aritain)’, p. 106.
(70) ‘Chez Eckhart comme chez tous les mystiques chrétiens plus ou moins teintés de
néoplatonisme, il est extrêmement difficile de savoir si l'on aboutit à un panthéisme voulu
et avoué, ou si l'on a affaire à un panthéisme de fait qui se désavoue et se renie... Les noms
et les oeuvres de Jean Tauler (1300-1361), de Henri Suso (1300-1365) et de Jean Ruysbroeck
(1293-1381) témoignent de la vitalité profonde du mouvement mystique au XIVe siècle. Les
successeurs de maître Eckhart en ont cependant moins développé le côté spéculatif que le
côté affectif et pratique’, La philosophie au moyen âge de Scot Erigène à G. d'Occam, Parijs,
1930, p. 302-303.
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aandeel van de wijsbegeerte bij Ruusbroec zeer gering blijft(71). Daar het exemplarisme,
een wijsgerig probleem bij uitstek, bij Ruusbroec een aanzienlijke plaats bekleedt,
kan ik het hier met Gilson niet eens zijn.
Zo zijn wij dan van de vertalers van Ruusbroec, met de hulp van acht romanciers,
tot de Franse wijsgeren gekomen en wij kwamen hierbij, met het oeuvre van Etienne
Gilson, tenslotte bij de historici terecht. Daar is vooreerst het omvangrijke oeuvre
van Henri Bremond met de titel Histoire littéraire du sentiment religieux en France
depuis la fin des guerres de religion jusqu'à nos jours(72). Voor dit werk is er reeds
vlug veel belangstelling geweest. Ook heeft Bremond tientallen volkomen vergeten
schrijvers aan Franse lezers aanbevolen. Niemand zal intussen beweren dat de
belangstelling voor nawerkende litteraire invloeden en meer bepaald voor de invloed
van de Nederlandse mystiek bij Henri Bremond aanzienlijk is geweest. Ook kan men
het vreemd vinden dat hij in dit werk aan kardinaal Pierre de Bérulle († 1629)
honderden bladzijden heeft gewijd zonder zich met Die grote evangelische peerle
in te laten, een werk waarvan Richard Beaucousin, O. Cart. († 1610), biechtvader
van Bérulle, een Franse vertaling heeft gepubliceerd(73).
Bij de negatieve houding van Henri Bremond is men intussen in Frankrijk, wat
de Nederlandse mystiek betreft, niet gebleven. Dank zij de aandacht welke druk
gelezen literatoren sinds de publikatie van een in het Frans gestelde bloemlezing van
de hand van Ernest Hello aan Ruusbroec wijden, is de belangstelling voor Ruusbroec
ook tot de historici doorgedrongen.

(71) ‘Pour la même raison il ne serait pas exact de dire que Ruysbroeck ait renoncé à la spéculation.
Toute son oeuvre s'inscrit en faux contre cette thèse. Mais il est au contraire vrai de dire que
la spéculation de Ruysbroeck se passe de philosophie. Dans cette doctrine mystique, comme
dans celle de saint Bernard dont elle n'est d'ailleurs pas sans s'inspirer, la spéculation
philosophique ne se reconnait plus qu'à l'état de trace, et comme chez saint Bernard encore,
c'est d'un néoplatonisme chrétien inspiré de Denys que ces traces permettent de décoler la
présence’, La philosophie au moyen âge des orgines patristiques à la fin du XIVe siècle,
Parijs, 1944, p. 702-703.
(72) T. I-XII, Parijs, 1923 - 19.
(73) La Perle Evangelicque, Tresor incomparable de la Sapience divine, Nouvellement traduict
De Latin en François, Par les PP. Ch(artreux) lez Paris, 1602.
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Nadat de Waalse priester A. Auger(73bis) reeds in het jaar 1892 in een eerste
overzichtelijke schets bij de vroomheidsliteratuur in de Nederlanden, met de titel
Etude sur les mystiques des Pays-Bas au moyen âge († 1904), 100 bladzijden wijdde
aan Ruusbroec, is de belangstelling onder Franse lezers nog aanzienlijk toegenomen.
Zo besteedde A. Combes aan het geschil tussen kanselier Gerson en Jan van
Schoonhoven betreffende Ruusbroec een omslachtige uiteenzetting met de titel Essai
sur la critique de Ruysbroeck par Gerson(73ter) waar hij wil aantonen dat de Parijse
kanselier niet bij zijn eerste afwijzend standpunt is gebleven.
Aan Ruusbroec schonk men bijgevolg sinds de jaren van de eeuwwisseling veel
aandacht. Dit deden vijftig jaar later ook P. Henry, S.J., A. Wautier d'Aygalliers en
M. d'Asbeck(73quater).
Sinds enkele jaren neemt de belangstelling voor Ruusbroec onder Franse lezers
echter nog toe. In het jaar 1966 publiceerde immers J. Orcibal een werk met de titel
Saint Jean de la Croix et les mystiques rhéno-flamands(74). Hierbij ging het, wat de
Nederlanden betreft, om Ruusbroec en om Herp. Twee jaar later, in het jaar 1968
namelijk, publiceerde verder L. Cognet een Introduction aux mystiques
rhénoflamands(75) en ook hij heeft het, wat de Nederlanden betreft, over Ruusbroec
en Herp. Dit heeft zijn belang omdat L. Cognet voor een nieuwe Histoire de la
spiritualité chrétienne(76), waarvan het eerste deel in het jaar 1960 te Parijs is
verschenen, de moderne tijd te behandelen kreeg. Ook publiceerde hij intussen voor
de hem toegewezen periode een eerste deel met de titel L'essor: 1500-1530(77). Herhaal-

(73bis) Brussel, 1892. - In hetzelfde jaar publiceerde deze auteur overigens ook zijn bij de
theologische fakulteit te Leuven verdedigd proefschrift met de titel: De doctrina et meritis
Joannis van Ruysbroec, Leuven, 1892.
(73ter) Essai sur la critique de Ruysbroeck par Gerson, t. I-III, Etudes de théologie et d'histoire de
la spiritualité, t. IV, Parijs, 1945.
(73quater) Belangrijk is ook: P. Henry, S.J., La mystique trinitaire du bienheureux Jean Ruusbroec, in
Recherches de science religieuse, t. XL, 1952, Mélanges Jules Lebreton, t. II, p. 335-368. In dit verband herinneren wij ook aan A. Wautier d'Aygalliers, Ruysbroeck l'Admirable,
Parijs, 1923. - M. D'Asbeck, La mystique de Ruysbroeck l'Admirable, Un écho du
néoplatonisme au XIVe siècle, Parijs, 1930.
(74) In de reeks Présence du Carmel, t. VI, s.l. (Parijs) en s.a. (1966).
(75) S.l. (Parijs) en s.a. (1968).
(76) L. Bouyer - J. Leclercq, O.S.B. en Fr. Vandenbroucke, O.S.B., s.l. (Parijs), 1960.
(77) Sl. (Parijs), 1966.

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse taal- en letterkunde (nieuwe reeks). Jaargang 1973

83
delijk heeft de auteur het hierbij over Nederlandse invloeden. Ook lijkt het mij zeer
te betreuren dat L. Cognet, die reeds had naam gemaakt met een nieuw onderzoek
van het geval ‘Fénelon’(78), zijn bijdrage tot de in 1960 begonnen Histoire de la
spiritualité chrétienne niet heeft kunnen voltooien. L. Cognet is immers gedurende
het jaar 1970 overleden.
Intussen kunnen wij de door J. Orcibal en door L. Cognet gebruikte titel niet
toejuichen. Wanneer men het opneemt voor een Rijnlands-Vlaamse school moet men
namelijk enkele tientallen Nederlandse schrijversnamen uit de geschiedenis van de
literatuur der Nederlanden schrappen omdat zij bij een dergelijke vluchtige
schematizering niet bruikbaar zijn. P. Pourrat(79) heeft in vroegere jaren dit bezwaar
willen ontzenuwen met Ruusbroec zonder aarzelen op te nemen in een hoofdstuk
over La doctrine des mystiques allemands du XIVe siècle, waarna Francis Hermans(80)
en François Vandenbroucke, O.S.B.(81) het eveneens voor een dergelijk standpunt
hebben opgenomen. Ook heeft laatstgenoemde ten behoeve van een in 1969
verschenen Italiaanse vertaling(82) zijn standpunt tegenover Ruusbroec niet gewijzigd.
Dit is intussen fout omdat Ruusbroec zijn belangrijkste stellingen ontleent aan
Hadewijch die 50 jaar vóór het optreden van Meester Eckhart († 1328) heeft
gschreven. Om de nauwe verwantschap van Ruusbroec met een Nederlands verleden
en meer bepaald met Hadewijch en om zijn verwantschap met jongere auteurs zoals
Jan van Leeuwen († 1378) en Pelgrim Pullen († 1608) kunnen wij Ruusbroec niet
afstaan aan de Duitse mystiek waaraan Ruusbroec schijnt niets te hebben ontleend.
De niet te overdrijven verwantschap blijft dan ook bij het gebruik van dezelfde
neoplatonizerende bronnen die toen in de smaak vielen.
Voorts kan men nog steeds niet beweren dat de belangstelling voor de standpunten
waarvoor Ruusbroec het opneemt, tot het verleden behoort. Vorig jaar, in het jaar
1972, werd immers bij de theologische fakulteit te Straatsburg nog door een Vlaamse
jezuiet, door J. Alaerts een proefschrift verdedigd over La terminologie ‘essentielle’
dans

(78)
(79)
(80)
(81)
(82)

Crépuscule des mystiques, Bossuet-Fénelon, Doornik, s.a. (1958).
La spiritualité chrétienne, t. II, Parijs, 1923, p. 339-378.
Mystique, Parijs-Brussel, 1936, p. 303-328.
La spiritualité du moyen âge, s.l. (Parijs), 1961, p. 478-485.
La spiritualité del medioevo, Nuovi ambienti e nuovi problemi (sec. XII-XVI), Bologna, s.a.
(1969), p. 288-298.
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l'oeuvre de Jan van Ruusbroec (1293-1381)(83). In deze verhandeling waarvoor het
onderzoek tot de Brulocht en tot het Boecske der verclaringhe beperkt bleef, gaat
het over de semantiek van de vakwoorden wesen en weselyc, weselycheit en
overwesen, overweselyc en overweselycheit. Ook lijkt het mij zeer te hopen dat er
van dit proefschrift waar? van er tot nog toe slechts enkele gestencylde exemplaren
bestaan, eerlang in de boekhandels een kopie in druk of in offsett zal kunnen worden
te koop aangeboden.
Bij zoveel belangstelling voor Ruusbroec onder Franse lezers moet men niet
antwoorden met het woord van Vergilius:
Timeo Danaos et dona ferentes.
Ik vrees buitenlanders die ons lof toezwaaien.

(83) T. I-II, bij de Université de sciences humaines de Strasbourg, Faculté de théologie catholique,
Straatsburg, 1972. - Voor Rike der ghelieven heeft de auteur reeds in het jaar 1969 een
dergelijk onderzoek ingesteld in Bijdragen, Tijdschrift voor filosofie en theologie, t. XXX,
1969, p. 279-297, 415-435.
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Foto van het ontwerp voor Consciences grafmonument (August van Beurden, 1886; niet uitgevoerd);
in bezit van het A.M.V.C., Antwerpen.
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‘Kleinbeeld’ van het Consciencegedenkteken door Frans Joris uitgevoerd (Antwerpen 1883); in bezit
van Kon. Acad. v. Nederl. taal- en letterk., Gent.
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Wie heeft de slagzin ‘hij leerde zijn volk lezen’ bedacht?
door G. Schmook Lid van de Academie
I.
Zou het onze plicht niet zijn, het zou ons sieren, zo wij in deze ruimte, waar de naam
van Hendrik Conscience met gouden letters op één van de wanden is aangebracht,
dit jaar de man zouden gedenken die - uitgerekend op 10 september - negentig jaar
geleden stierf: het laatste decennium vóór zijn eeuwgedachtenis. Had hij het toenmaals
nog drie jaar kunnen uithouden, hij zou immers, met bepaalde, mooie namen uit gene
tijd: Gezelle, Rooses om slechts de twee grootsten te noemen, deel hebben uitgemaakt
van de eerste kern, die de Koninklijke Vlaamse Academie voor taal- en letterkunde
zou vormen. Eén der onzen had zo waar zijn zetel moeten innemen.
Sta mij dan toe, als een groet aan hem, op deze plaats na te gaan wie de slagzin
bedacht, die op zijn tijd meer dan een vondst leek, ook direct tot de verbeelding van
een dankbaar ingestelde collectiviteit blijkt gesproken te hebben. Enkele commentaren
daarrond lijken mij bijzonder leerzaam... te kunnen zijn, voor wie bereid is tot
luisteren.
Het is waar, de inspirerende vonk van romantisch, extatisch allooi - de spreuk kan
de meest moderne lezerspsychologie op weg helpen voor wat sociologisch getinte
theorieën - deze vonk vindt haar oorsprong bij een dankbare lezeres, die, volkomen
naar de tijdstrant der apodiktische waarheden, wat emfatisch maar oprecht, spontaan
uit naam van de gehele Vlaamse, bekommerde gemeenschap sprak; een etiket op het
voorhoofd plakte van een vermoeid man. Goed en wel op het ogenblik, dat hij
gehuldigd werd bij de verschijning weliswaar niet van zijn honderdste boek of volume,
dan toch van zijn honderdste titel. Zij, Henriette Mertens, bedacht, mede om
prestige-redenen - er was vooraf in de Vlaamse wereld veel geruis in huis - de
gevleugelde formule: 1881, ev. wat later.
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Henriette Mertens was dan niet meer de jonge vrouw(1), dochter van Frans Hendrik
(= Henry) Mertens (stadsbibliothecaris van Antwerpen, onderwijsman, mederedacteur
van de ‘Geschiedenis van Antwerpen’), zoals Jan Bertou haar overgevoelig had
uitgeschilderd (1850), vertrouwend luisterend naar een door Jan van Beers
voorgedragen vers. Zij had vóór vele jaren, lang vóór het ogenblik van haar vondst,
met de natuurlijk-begaafde dichter een familie gesticht: haar zoon Jan, die te Parijs
als schilder een zeer bewogen leven leidt, zal zijn zeer bejaarde ouders weldra
portretteren (1888); zijn zusters hebben in de familiemozaïek voor Antwerpen
representatieve namen binnengevoerd: De Man, Buschmann, Kemna, waarvan de
geschiedenis in werk van Rik De Man en Yvonne De Man op sommige bladzijden
waard is nagelezen te worden.
Vader Jan van Beers heeft in 1881 heel graag de opdracht van zijn Gemeenteraad
uitgevoerd om, te Brussel, in een stampvolle Beurs de gevierde, volkomen onthutste
auteur mede te delen, dat het Jezuïetenplein van zijn geboortestad voortaan zijn naam
zal dragen en dat, vóór de weldra als ‘Stadsbibliotheek’ in te nemen ‘Sodaliteit’, zijn
standbeeld zou verrijzen onder een baldakijn van steen; nog tijdens zijn leven.
Toen het in 1883 zo ver was, viel, helaas in afwezigheid van de held van de snikhete
dag, dezelfde Jan van Beers Sr. weer de eer te beurt de gelegenheidstoespraak te
houden, en dit voor een opeengepakte menigte met standaarden en wimpels. De
orator bracht hulde aan de jonge beeldhouwer ‘uit het volk gesproten’, Frans Joris,
die de auteur naar het leven had afgebeeld: zittend, schrijvend. Hij had een zieke
Conscience in het Wiertzmuseum bezocht en een treffende profielfoto van het gelaat
van de man meegebracht, om aan het met ontzag benaderde model zo weinig mogelijk
verraad te plegen. Jan van Beers zei: ‘Schetsend en boetseerend, zal Joris vast
nagedacht hebben over al, wat hij als mensch, als vaderlander en als kunstenaar aan
dien Conscience te danken had en, beseffend hoe, hij niet slechts, maar
honderdduizenden met hem, in den lande hun zedelijke ontwikkeling en verheffing
voor 't grootste gedeelte aan dien man verschuldigd waren, ‘schreef’(2) hij als
erkenningsleuze op den voet van zijn ontwerp: ‘HIJ LEERDE ZIJN VOLK LEZEN!’.

(1) Antwerpen, 6 juli 1825 - 20 mei 1896.
(2) Nadruksteken van auteur.
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Grifte Joris deze woorden op de basis, die de stoel draagt van Conscience, of in het
grondvlak? Wij zullen zien.
Wel had men zich afgevraagd waarom de held van het woord niet was afgebeeld
staande als de gevierde, de gevreesde energieke redenaar uit de grote jaren, maar
daar Conscience niet bestand zou zijn geweest tegen het inspannend poseren, zo had
Joris zijn toevlucht tot de zittende schrijver, tot de iet of wat denkende auteur
genomen. Joris haalde het in de jury (Van Beers maakte daarvan deel uit) met 5 tegen
2 stemmen; in de Gemeenteraad met 16 tegen 1 en 8 onthoudingen. Tien beeldhouwers
waren aanzocht geworden mee te dingen; zij dienden kleinmodellen in te leveren
onder een schuildevies: J. De Braekeleer, F. Deckers, E. de Plijn, J. Dillens, J. Ducaju,
R. Fabri, G. Geefs zn., F. Joris, J. Lambeaux, E. Van der Linden. Een jongere, E.
Van Beurden, werd achteraf aan de lijst toegevoegd (ook J. De Bock). Hij leverde
zo maar vier stuks in, één daarvan na datum. Max Rooses zal later uitbrengen, dat
Van Beurden een ontwerp had voorgebracht met een Conscience als ‘gevierde dichter’
(lees hier ‘ziener’) in denkende houding ‘terwijl hij zijn honderdste werk schrijft’.
(Invloed van Rodin?, te Antwerpen wel bekend door zijn verblijf.)(3) Wie had hier
uit de biecht geklapt wat ‘de schrijvende auteur’ betreft? Er heeft, zou men zeggen,
wel een zekere spanning in de gemoederen geheerst én onder de artiesten. Daarom
ook is Jan van Beers zó omstandig en citeert hij de kenspreuk door Joris gebruikt.
Het jurylid verdedigt zijn keuze!
Op de authentieke verklaring, ontleend aan de gedrukte tekst van Van Beers'
toespraak (13-10-1883), is Pol de Mont verder ingegaan, toen hij de levensbeschrijving
van de romancier opstelde (reeds afgesloten op 3 oktober 1883!). Omstandig weidt
De Mont uit over de wijze waarop in zíjn jeugd - De Mont werd geboren in 1857 het lectuurprobleem zich voordeed in een haast analfabeet Vlaanderen. De entoesiaste
auteur doet begrijpen hoezeer Joris' slagzin de optimistische scharen naar de mond
was gesproken in een tijd, die, door gebruik van slogans alleen al - net zoals nu! hoopte mijlpalen te heien in evenwel moeilijk in beweging te brengen gemoederen,
wat wel enigszins veranderd is! Voor Benoit zou het motief een decennium later, in
verband met het Conservatorium, luiden: ‘zij wilden wat was recht en wonnen wat
zij wilden’... ‘reis de wereld rond...’.

(3) De Vlaamsche school. N.R.I. 1888. Rodin werkte mede aan het thans verdwenen
Loos-gedenkteken: 1877.
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Het wonder is, dat de op blijdschap onthaalde toverformule waarover iedereen zo
trots was en werkelijk zelfvoldaan, niet voorkomt op het zitbeeld te Antwerpen, al
staat dat thans nog in menige algemene ‘informatie’-bron te lezen! De onwaarheid
werd nog in de ether rondgegeven tot zelfs op 28 januari 1972, 20 uur; maar ja, onder
de commentaren bij Herman Teirlinck's ‘Verzameld werk’ is de vergissing even
dievelings binnengeslopen.
Op een heel stel ‘kleinbeelden’, die wij kennen en in het A.M.V.C. bewaard
worden, komt de spreuk evenmin voor, maar... op het exemplaar (50×20×25 cm) in
het bezit van wat op het ogenblik blijkt te zijn de ‘Koninklijke Academie voor
Nederlandse taal- en letterkunde’ (Gent) wel! Dat moet dan, vermoedelijk, de
authentieke maquette zijn! Want tussen 1933 en 1937 werd zij door de heer L.
Heuvelmans, zoon van Flor Heuvelmans ons allen wel bekend (1858-1931), tijdgenoot
van Pol de Mont en Albrecht Rodenbach, aan de Academie als een reliek geschonken.
Het zware monumentje prijkt thans in de bestuurskamer. Wij bewaren dus wel een
trofee.
Plezierig om constateren wordt nu dat August van Beurden (1854-1938), de rijzige,
bespiegelende beeldhouwer, die het keer op keer tegen de kleine maar geagiteerde
Frans Joris (1851-1914) in prijskampen voor monumenten moet afleggen, in zijn
ontwerp voor het praalgraf van Conscience (1886) de ‘leren-lezen’-formule vrank
en vrij, als gemeengoed opgenomen, varieert, zoals dat nu eenmaal met romantische
pianostukken gebeurt. Als kenspreuk grift hij in zijn ontwerp, rechts onder in het
voetstuk (wij beschikken over een fotografische reproductie): ‘Hij was mijn (=
Antwerpens) beroemdste zoon’, wat dan weer min of meer teruggaat op een van de
zinsneden uit de gelegenheidscantate van de vergeten Victor dela Montagne (muziek
Peter Benoit). Wat gaf die gedenksteen te aanschouwen? ‘De drie zustersteden’ (nog
weer een populair motief) omringen, dicht aaneengesloten, Conscience's stellig
minder goed geslaagde borstbeeld: ‘Gent’ en ‘Brugge’ treuren terwijl de Antwerpse
Maagd (met de burcht-fortenkroon) de linkerarm om Conscience heen slaat (op de
plaats van het hart natuurlijk; men moet dit soort van traditionele veruiterlijking leren
verwerken om duidelijk in de tijd ‘hinein’ te blikken); de rechter arm wijst opwaarts
(‘hinauf in die Höh’) naar de toekomst, waar Conscience's roem voor alle tijden
bevestigd zal blijken. Onderaan, iets schuin oplopend tegen het eigenlijke voetstuk
aan, liggen alle titels van het ontzaglijk Conscience-oeuvre in een als oneindig lijkend
toch regelmatig ontrolde rol verwerkt. Passende
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lauwertakken zijn aangebracht, ook het (door het Brugse Davidsfonds als onvoldoend
geachte) katholieke kruis, omgeven door de inscriptie ‘de Vlaamse bevolking
erkentelijk aan de stoffelijke overblijfselen van Hendrik Conscience’.
Voor ons blijft thans, in dit niet bekroonde ontwerp voor het grafmonument, het
schoolgaande jongetje hoofdzaak, dat onderaan het borstbeeld, tussen ‘Brugge’ en
‘Gent’, in de als het ware gevarieerde tekst ‘hij leerde ons lezen’ met zijn
rechtervingertje het persoonlijk voornaamwoord ‘hij’ beklemtoont om alzo de
‘geestelijke’ betekenis van Conscience te benadrukken, de blijvende, dit in
overeenstemming met de triomferende uitdrukking van ‘Antverpia’(4).
De door ‘vlijt en inspanning uit den nederigen werkmansstand tot den rang van
kunstenaar opgestegen’ Joris (dixit Van Beers) had toch wel een magistrale zet op
het propaganda-schaakbord van de volksontwikkeling gedaan. Niemand minder dan
de hiervoren genoemde schrandere, kalme Max Rooses gaat in 1886 met genoegen
in het ernstige leuzespel op. Wanneer hij in ‘De Vlaamsche school’ het oeuvre van
Van Beurden ontleedt, naar aanleiding van de Victor Driessens-prijskamp, weer door
Joris gewonnen,(5), dan komt hij op het ontwerp voor het praalgraf van Conscience
terug en zegt met kennelijke voorkeur voor Van Beurden boven Joris - die ‘het
heldhaftige van Conscience's vaderlandsch streven’ onderstreepte - dat Van Beurden
‘meer den gemoedelijken verteller herdacht had die zijn volk leerde luisteren’(6) d.w.z.
ook en vooral niet-lezenden gebracht had tot het scherpen van hun aandacht en
gaandeweg had leren lezen! Deze nuances hebben hun zin.

(4) Even nog deze, wel verhelderende opmerkingen voor het curriculum vitae van beide
beeldhouwers: Frans Joris, de perpetuus concurrent van Van Beurden, zal steeds geroemd
blijven voor de kinderlijke interpretatie van jeugdfiguren in zijn beeldhouwwerken
‘geassimileerd’: bij Evarist Allewaert, schepen voor onderwijs; bij Tony, auteur; bij de familie
Van Geert (Max Rooses' schoonouders). Joris doet dan als modellen beroep op zijn zoon
Edgard, later beeldhouwer en dochter Malvina, later lerares normaalschool.
(5) Staande gebeeldhouwd; figuur stond, als toneelspeler, destijds in de hall van de K.N.S.
(Victorieplaats), daarna ter vervanging van componist Albert Grisar in de gelagzaal van het
‘Théatre Royal d'Anvers’ (omgedoopt in K.N.S.). Beeld thans om veiligheidsredenen
opgeborgen, wachtend op plaatsing op de Graanmarkt tussen twee schouwburgen: ‘de oude’
(1834) en ‘de nieuwe’ (197?).
(6) Spatiëring door auteur.
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Sedertdien mag de karakteristiek om de levenwekkende kracht van Conscience te
omschrijven (wel eens à tort et à travers gebruikt!) beschouwd worden als zijnde in
ons land mondgemeen geraakt; zij klinkt ons nu zelfs in de oren als een sterke repliek
op de woorden van de Prince de Ligne - ook in 1933(7) door wijlen onze collega Jozef
Muls in het Paleis der Academiën te Brussel aangehaald - ‘on ne sait pas lire dans
mon pays’, doelend op het feit dat de Vandernootisten en Vonckisten niet wijs waren
geraakt uit ‘le bourguignon du bon duc, auteur de leur Joyeuse Entrée’(8).
Het is goed dat wij dergelijke zaken almaardoor in hun tijdsverband zien en houden,
om de betekenis van de verschijnselen van het verleden te leren verstaan, want het
plots diep in de gemoederen inslaan van de leuze ‘Hij leerde zijn volk lezen’ (met
welke klemtoon op één van de vijf woorden óók uitgesproken) staat buiten de literaire
gestalte van de auteur-zelf: in de jaren tachtig was men zich diep bewust van de
socio-culturele waarde van een figuur, zelfs met inbegrip van zijn tekortkomingen,
waar haast een eeuw later die positieve inbreng vlotweg, door wie wensen de lakens
der onsterfelijkheid uit te delen, of ontkend, of voorbijgezien, of bedolven wordt
onder smaad. Curieus verschijnsel van massaal tekort aan zelfkritiek in een tijd
vechtend voor ‘adult’ en ‘permanent education’. Een gebrek waaraan b.v. de generaties
van 1890-1914, 1920-1940 nooit geleden hebben, want na Joris, Van Beers, De Mont,
Rooses en... de ‘Van Nu en Straksers’! was er niet Frans Meire die in de parafrase
van ‘De leeuw’ in juli 1938 de ‘ziener’, de ‘oude profeet’ tot besluit van een
massa-spel opriep om te komen getuigen?

II.
Terwijl het eerste ontwerp tot deze regels neergeschreven werd (1 januari 1973),
werd het zitbeeld van Hendrik Conscience aan het door het Stadsbestuur van
Antwerpen beslist keurig gerenoveerd pleintje (met zowaar zelfs een beslist nodig
honden-w.c.!) voor de x-ste maal ontsierd. Ditmaal door een blikken of plastieken
potje op het hoofd, overblijfsel van een of andere luidruchtige kerst- of nieuwjaarsfuif.
Waarmee werd hij ‘die zijn volk leerde lezen’ al niet getooid, net

(7) Vijftigste verjaring van Conscience's overlijden. Spraken daar bovendien A. Vermeylen, M.
Sabbe en H. Teirlinck.
(8) Oeuvres du Prince de Ligne précédées d'une introduction par A. Lacroix. Bruxelles, 1860.
II, p. 231. Brief aan J.J. Rousseau, 1809.
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alsof hij de plaatsvervanger van ‘Teun den Eyerboer’ zou moeten worden? Maar...
in gene jaren speelde ‘Teun’ de rol van het ‘vox populi...’. Soms krijgt ‘Rik’ van de
Academie-jeugd die ‘leert schilderen’ een kalkemmer bijgezet; dan weer hangt een
afgedankte fietsen zelfs autoband als ‘grand cordon’ om zijn hals. Op Merckx werd
nog niet gezinspeeld. Het ergst van al was wel dat een flinke dosis vette blauwe
goed-beklijvende vloeistof over heel de gestalte van de aan maagkanker overleden
man werd uitgestort; de sporen zijn duidelijk op het kwaliteitsbrons zichtbaar
gebleven, want daarvoor bestaat nog geen afdoend K2R.
Heeft de representatieve cultuurdrager, die ons Europese én universele roem
inbracht, dat verdiend? Wij blijken, als volk, nog geen hoge dunk van onszelf te
hebben gekregen door aldus te handelen. Ik wil ook aanvaarden dat de hippies die
onder leiding van Wannes van de Velde ‘zijn’ plein in de jongste jaren van ontsierende
auto's gezuiverd hebben gekregen, precies DAT ook stellig niet hebben gewild.
Zoniet moet een verongelijkte Breugel niet in treffende liedjes gewroken worden!
Wij zitten aan de grens.
Minder erg is, zo nemen wij aan, dat thans op een leger genieën beroep wordt
gedaan terwille van de reclame-stunt om het ‘volk te leren wassen’, ‘te leren bakken’,
‘te leren eten’ enz. en alle soort van materiële noodwendigheden meer om fit en...
proper te blijven. Pol de Mont had al gezegd, ter gelegenheid van de opening van de
‘Vlaamse Opera’ (1907) dat Benoit zijn volk had ‘leren zingen’, maar toen Laura
Hiel in 1933 het tweede deel van de ‘Volledige werken’ van Emmanuel Hiel
publiceerde en de lijst bracht van alle composities die op woorden van deze dichter
op muziek waren gezet geworden (door Benoit meer dan 70!), eiste zij de formule
voor de dichter opnieuw op en zo pas blijkt Conscience door het T.V.-medium
(11-1-1973, god betert!) ‘zijn volk te hebben leren zien’! Werkelijk al te banaal... en
ook verkeerd. Hoe meer de slogan gebruikt wordt, des te geringer wordt zijn betekenis,
zelfs voor Conscience. Is het niet potsierlijk dat Eddy van Vliet in 1972 in
‘Elfkroegentocht door Antwerpen’ een Adriaan looft, omdat deze zijn volk niet heeft
leren drinken (dat deed het wel altijd), maar... ‘leren exposeren’?
In dit verband denken wij aan het onsmakelijke modetje na 1932 om Lode Zielens
al maar door te pasticheren, omdat de auteur als een aanklacht een werkelijk originele
romantitel op onze wereld had afgeschoten: ‘Moeder, waarom leven wij?’. Het is
alles zo weinig overtuigend, zo laag bij de grond.
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Wij zijn nog niet aan het einde van ons potsierlijk lijden, want Jan Berghmans brengt
zo pas, april 1973, na zijn pompeuze begrafenis, een verhaal op de markt met de niet
te originele titel ‘Vader, waarnaar streven wij?’, hij die zelf de 10de druk bracht van
Zielens' roman!
Zelfs wanneer onze ‘leren-lezen’-spreuk wordt gebezigd om zekere relativiteit der
dingen aan te tonen, schrijnt iets in ons gemoed, want komen wij uit onze
spellingsmoerlemeie zo, met goede bedoelingen maar spottend wordt voorgehouden,
dat ‘Conscience zijn volk leerde lezen’ terwijl burgemeester Craeybeckx ons een
eeuw later fatsoenlijk wil doen spellen?(9)
Wij verwijzen dan liever naar het oordeel, dat b.v. Georges Eekhoud ooit over
zijn collega in literis wist te strijken, oordeel dat door ‘De Vlaamsche school’ in 1892
graag werd aangevoerd om toen aanrukkende verguizers te neutraliseren: Eekhoud
kwam er voor uit dat de ‘vertelkunst’ van de begenadigde auteur van superieure
kwaliteit was, waardoor een analfabete massa van verknechte zielen als het ware had
kunnen ontdekken dat het tóch mogelijk was in een half ontwrichte taal - na eeuwen
- opnieuw het menselijk leed van stervelingen te verwoorden, zo, dat zij weer kon
gaan geloven in de waarde van het eigen wezen. Ook al werd dat geloof hun
bijgebracht door de zoon van een Fransman hier door het Napoleontisch noodlot
neergezet in de onfatsoenlijkste buurt van de onfatsoenlijkste grachten.
Dat alles immers ligt besloten in de uitdrukking ‘hij leerde zijn volk lezen’. Men
heeft het Hugo Claus ten kwade geduid, dat hij zich liet kieken in volle lengte bij
Conscience's zitbeeld, of dat hij, bij de regieinterpretatie van ‘zijn’ Goudland, acteurs
er toe verlaagd heeft schootje te gaan zitten op Hendriks nagebootste knie, in volle
K.N.S. Is de insinuatie wel goed gericht? Houdt Claus' ‘spel’ kritiek in op de
voorganger? Ging het niet veeleer - en terecht - om het overbruggen van meer dan
generatieverschillen? Om het vastleggen van een, misschien wat al te zelfbewust,
beleden continuïteitsbewustzijn, met invoeging van een niet benadrukt persoonlijk
voornaamwoord en een bijvoeglijk naamwoord: Ik leer NU mijn volk critisch lezen,
eindelijk! Richard de Cneudt was met zijn ‘Hineininterpretierung’ in 1912, al zo ver,
toen hij ter gelegenheid van Conscience's eeuwfeest zei: ‘hij deed meer dan dat! dan
leren lezen’. Daarom ook bleek

(9) W. Couvreur: ‘Sluipmoord op de spelling’. In Wetenschappelijke tijdingen; febr. 1972.
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de generale dankbaarheid nog zo groot, honderd jaar na de geboorte van een wel
aangevochten, maar geëerbiedigde auteur.
‘Rendre à César...’ wat X of Y toekomt is niet meer dan rechtvaardig handelen en
zo wil ik ook de anonymus uit de kroniek ‘La Ville’ in ‘Le Matin’ van 29 juli 1910,
die wel eens de schrandere, maar dikwijls nijdige journalist Charles Bernard zou
kunnen zijn, dank weten voor het stukje dat hij meende te moeten plegen in verband
met Conscience's ‘renommée’, twee jaar nog vóór de glansrijke eeuwfeesten met
duurzame gevolgen. Een geleerde Duitse uitgever wordt in het ootje genomen, omdat
de man - willende de Franse literatuur in Duitsland vulgariseren - naast Pascal,
Descartes, Gréville, Ohnet (wat doen deze beiden in deze galei?), Pailleron,
Saint-Evremont, Maeterlinck (‘rien n'est plus naturel’), ook Conscience (‘un nom
bien français’) in de serie Duitse vertalingen wenste op te nemen. Wat betekent dan
toch die fameuze Duitse wetenschappelijke methode, vraagt ‘Le Matin’ zich af, zo
de initiatiefnemer niet weet, dat déze Conscience ‘le père’ is ‘de NOS’ - u hoort het!
- ‘de nos romanciers flamands’. ‘Souvenez-vous’, voegt de vermoede Bernard er aan
toe, ‘“du” hij leerde zijn volk lezen’, al mag dan waar zijn dat de auteur zijn werk
begon, stuntelig, in het Frans. De ezelsstamp komt evenwel, onbedwingbaar: ‘Est-ce
qu'il [Conscience] ne serait connu à l'étranger que par les traductions françaises de
son oeuvre?’ Maar ja, op deze wijze, kan je met de hele Skandinaafse literatuur, grote
en kleine, die langs Duitsland heen over Europa's land- en zeekaarten borrelde, de
Franse mantel uitvegen! Arme Conscience om ook al daarvoor gebruikt te worden.

III.
Maar de beginjaren van onze onfortuinlijke twintigste eeuw voerden ons als vanzelf
terug tot de wel fortuinlijke uitroep-zelf. Hij klonk dan ook als continu-motief, een
‘Leit-motiv’, in alle manifestaties van 1912 door. Niet enkel te Antwerpen, waar hij
bij de Eeuwfeesttentoonstelling - en daaruit is, in hetzelfde gebouw, in 1933, het
A.M.V.C. ontstaan - als welkom-formule uitgeschilderd stond, maar ook te Brussel:
August Vermeylen toch stapte er achter het spandoek met de kerngedachte aan, om,
bij het Wiertzmuseum, met een nadrukkelijk - ook behouden - woord een gedenkplaat
te onthullen. De Antwerpse Maagd, die het voorplat van het Feestprogramma heette
te versieren (ter gelegenheid van de Blijde Intrede van Albert
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en Elisabeth) laat uit haar hand een rol wegwimpelen waarop de zin alweer te lezen
staat. De sluitzegels voor de tentoonstelling (met de Joris-Vaes beeldenaar) dragen
bovenaan de zo gemakkelijk in de mond genomen woorden. Er is niets of niemand
die aan de greep blijkt te ontsnappen. Zagen wij in onze jonge jaren het zitbeeldje
van Joris niet, als exponent, in tientallen uitstallingen prijken tussen boeken, onder
chocoladeartikelen, groenten, timmergerief (Conscience was een handig
schrijnwerker), tuingerief (hij had toch bij Rooses' schoonvader Van Geert gewerkt?),
kinderspeelgoed en... damesondergoed! Maat houden in entoesiasme is te allen tijde
voor dronken-barok-lui als de Sinjoren zijn, heel moeilijk gebleken.
Nu geloof ik de schuldige te kunnen aanwijzen, die in 1912 duchtig op het pedaal
heeft doorgetrapt. En, wat merkwaardig mag heten, precies hij zal ons tot ons
uitgangspunt terugvoeren. Het gaat om wijlen onze collega Mane de Bom! Hij had
mede de leiding van de Conscience-herdenking en hij hield te dier gelegenheid een
van zijn meest subtiele toespraken over Conscience. Of beter, hij hield er drie:
- één tijdens het beruchte 32ste Taal- en Letterkundig Congres (28 augustus); de
voorzitter van de sectie ‘letterkunde’, Frans van Cuyck, dankte de spreker voor de
‘geestige’ (inderdaad luchthartige) voordracht, ‘die een zeer eigenaardig licht liet
schijnen ‘op den man die het Vlaamsche volk leerde lezen’;
- de tweede - de officiële wereld heeft het Mane zeer ten kwade geduid dat hij zijn
tekst de dag daarvoor al eens onder vrienden, maar toch te luidop!, had ten beste
gegeven - de tweede dus: bij de opening van de revelerende Tentoonstelling-zelf in
het Huis De Beukelaer aan de Minderbroedersrui (nr. 17). De Bom kreeg de mooie
inval ‘huis’ en ‘gast’ te vereenzelvigen. Hij borduurde op uiterst beminnelijke, ja
argeloze wijze - wij denken ondertussen aan het niet-onschuldige Dumas-incident op de coïncidentie voort, wat de tekst tot een benijdenswaardig voorbeeld van
receptiespeeches stempelt voor bloemlezingen: Bertou's plechtige Conscience-portret
in groot ovale kader voert De Bom aan als levend; hij laat het fungeren als werkelijke
‘gastheer’ die de bezoekers welkom heet (in wat eens inderdaad zijn ‘Huis’, voor
ons allen, zal zijn): brengt de formule niet de treffend romantische scene in herinnering
uit het voorlaatste bedrijf van ‘Hoffmanns Erzählungen’ van Offenbach, waarin het
levensgrote moederportret dialogeert met de dochter? (opvoering in 1911!)
- de derde keer gold het woord van De Bom ‘De Vlaamsche Wacht’ te Antwerpen
(2-12-1912; de vriend en medestander Karel Angermille
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is er de spil): hij hernam de themata van zijn hooggestemde inspiratie(10).
Verrassend wordt nu voor ons in 2o en 3o de sleutel aan te treffen van het
slagzin-geheim, dat zo velen als het ware generaties-lang behekst heeft. Inderdaad
het was niet Frans Joris, de beeldhouwer van het populaire monument, die de woorden
heeft bedacht om zijn ontwerp zonder visitekaartje door te kunnen geven, neen, zo
verraadt De Bom, de glunderende bibliothecaris, woordelijk (als late opvolger van
Frans Henry Mertens, die een aardig stelletje jaren achter het zitbeeld heeft
doorgebracht): ‘weinigen is 't bekend dat het woord eerst werd gezegd tot de
beeldhouwer door moeder Van Beers’. De Bom doelt dan op Henriette Mertens, hier
bij de aanhef voornoemd, de wel terdege geletterde vrouw uit wat men zou kunnen
bestempelen als de Vlaamse élite-kring dier dagen, waartoe b.v. een Hendrik Leys
behoorde, die ooit een getuigenis schreef in haar meisjes-album. In de late jaren,
toen het echtpaar Van Beers in zekere zin salon hield tegen de Franse burgerij op,
woonde het gezin aan het nieuwe Stadspark, het oude Longchamp, waar in illo
tempore Theodoor Van Rijswijck heeft gestaan.
In de tekst van De Bom's toespraak (gepubliceerd door de zorgen van ‘De
Vlaamsche Wacht’) heet het dan, als verklaring dat Conscience - het zijn De Bom's
authentieke woorden - ‘de man is die de breede scharen van zijn volk tot het bewuste
leven zou oproepen; de sluimerenden wekken, de onwetenden het A.B.C. leeren’ denken wij hier niet aan het jongetje in Van Beurden's ontwerp? - ‘want’, zo gaat
De Bom voort: ‘hoe vaak het woord ook gebruikt is, ontalrijke keeren, het blijft waar,
[dat woord] van moeder Van Beers tot Frans Joris den beeldhouwer: Conscience
leerde zijn volk lezen’.
Conclusie? Ik houd het nu voor mogelijk dat in Van Beers' druk bezochte huis en
vriendenkring, zelfs al was Van Beers - de dichter en politicus - niet meer zo gezond
(wij merken het aan het dubbelportret van de zoon Jan, geschilderd als ‘pendant’ van
het liefdestafereel van Bertou), dat in de jaren 1884-86 gereageerd is geworden op
de aanvallen van een terecht verontwaardigde Jakob Karsman, die in 1883 én
Conscience én De Laet, én alle naar zijn vinnig oordeel andere zwakkelingen(11),
vrijzinnigen en niet-geuzen, te lijf is gegaan

(10) De diverse teksten zijn na te lezen in: a) de verslagen van het Congres; b) Vlaamsche arbeid,
1912; c) Nieuw Vlaanderen, 1925.
(11) ‘Het praalgraf van Hendrik Conscience. In: Mijne biecht IV (Cf. Confiteor van Van Beers!)
in: Gedichten. Antwerpen, 1884.
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met brutale verzen. Was Karsman niet smadelijk door het Vlaamsvijandig gerecht
bejegend en verongelijkt geworden? En stonden te dien tijde de gezindheden niet
briesend tegenover elkaar opgesteld, zó briesend dat eventuele bemiddelaars ter wille
van de ‘volkszaak’ in één zak werden gestopt met wie al eens daden had gesteld die
menselijk gezien niet zo fraai waren? Er was immers het incident, en meer dan dat:
het geval Jan Van Rijswijck Sr. dat diepe wonden had geslagen? Maar moest Karsman
daarom een soms angstvallige Conscience en een te drieste De Laet zo te lijf gaan
met incluis ‘...pluralisten’ avant la lettre? Een en ander brengt er mij toe zeer precies
in deze jaren de gesprekken in de intieme Van Beers-kring te laten uitlopen, ook
onder principieel vrijzinnigen, op een nuance als deze: ‘hoe voorzichtig Conscience
tijdens zijn leven en in zijn werken ook moge geweest zijn, hij TOCH is het geweest
die zijn volk leerde lezen’. Wat stellig paste in de atmosfeer van de huldigingen van
1881, waar ook Jan de Laet verschenen was; van 1883 bij Conscience's overlijden;
van 1886 bij de onthulling van het grafmonument, versierd met een kruis dat niet
het orthodox-katholieke mag heten en toen De Laet flink wat deining verwekte. Broos
en breekbaar was de atmosfeer.
Aldus beschouwd wordt de slagzin een sociologisch geladen slotzin, die een periode
afsluit, een opening wordt naar nieuwe tijden, waarin een ‘Nederlandsche dicht- en
kunsthalle’ een rol gaat spelen, een nieuwe beweging als deze van ‘Van nu en straks’
ontluiken en doorzetten kan: generaties bleken gereedgemaakt beschikkend over
eigen alaam. De slagzin voorzeker is zijn gewicht in goud waard. Moeder Van
Beers-Mertens was er toe in staat gebleken het eindpunt te zetten achter de discussies.
Zij gaf Conscience's bestaan en verschijning in onze wereld van de negentiende eeuw
een zin. Zij reikte de sympathiesleutel over. Zij speelde ‘pacificatie’-engel in de
werkelijke betekenis des woords.
Achteraf doet het vreemd aan Carl Scharten, die Mane de Bom kende, bij de
bespreking van: 1o de Jubeluitgave van ‘De Leeuw van Vlaanderen’ (bezorgd door
De Bom); 2o de Catalogus van de Tentoonstelling (voorbereid door De Bom en
Eugeen de Bock); 3o van De Bock's eerste werk over Conscience, in ‘De Gids’, in
1913 let wel, te horen verklaren dat hij het wel eigenaardig vond ‘niemand’ te
ontwaren die weten zou wie voor het eerst het gezegde heeft uitgesproken, zoals het
in ‘gulden letteren den bezoeker der tentoonstelling tegenblonk’!
Vreemd is ook dat Maurits Sabbe twintig jaar later (hij is toch wel
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‘Maur’?) in ‘De nieuwe Gazet’, 1933, het ogenblik gedenkend van de onthulling van
het standbeeld: Conscience nog in leven, er niet bij, niet getroffen bleek door het
probleem! Tenzij hij, als halve tijdgenoot, geheel op de hoogte was van het raadsel.
De Bom zelf kon de waarheid hebben gehad uit eerste hand, want hij kende
beeldhouwer Joris zeer goed. Toch is weer twijfelachtig of hij, als zo jonge medespeler
destijd (1883), de toedracht der dingen wel direct uit een Van Beers-mond heeft
opgevangen. Van Beers overleed in 1888. Er waren echter anderen-wetenden: De
Bom's voorgangers, Hansen zeker en zijn onmiddellijke chef: Frans Gittens van
zovele markten thuis. Beiden waren kroongetuigen.
Hier sluit zich dus onze ring. En weer op één kleinigheid na, want in de
openingsspeech van 1912 uitte De Bom de wens: ‘Moge dan eerlang dit woord, dat
boven den ingang dezer tentoonstelling prijkt’ - de slagzin namelijk - ‘ook op het
voetstuk van zijn beeld gegrift worden’.
Dat is nooit gebeurd tot op heden. Zal het dan in 1983 mogen geschieden? Kunnen
geschieden?
Sta mij ondertussen toe nog af te rekenen met al maar door nóg lopende vergissingen,
want het is beslist fout wat in de vijfde uitgave van Winkler Prins te lezen staat dat
Conscience's zitbeeld vervaardigd zou zijn door Jef Lambeaux. Evenmin is waar dat
de slagzin waar wij heden omheen draaien: ‘Hij leerde zijn volk lezen’ dan maar te
vinden zou zijn op zijn praalgraf! Daar staat sinds 1886 wel een zeer goed bekend
gebleven tekst: de strijdleuze die Zetternam, Conscience's en Van Beer's vriend, in
1851 bedacht voor de hulde-optocht georganiseerd door ‘Voor taal en kunst’: ‘Gij
zult uw vaderland beminnen, en zijne taal en zijnen roem’, maar dat is dan weer niet
- zoals beweerd wordt! - het forse besluit van ‘De leeuw van Vlaanderen’!
Het bezielend zinnebeeld van een en ander: de ‘Vlaamse leeuw’, die ligt wel,
rustig, bij het voeteneinde van de zieltogende auteur. Aan diens afhangende hand
ontglipt ‘nu’ de pen, hem meegegeven in 1883. De geciteerde woorden zijn te
interpreteren als een testamentair bevel op Conscience's tong gelegd, als een parafrase
van wat vader Julius Hoste meende aan het nageslacht te mogen doorspelen. In
hoeverre strookt het romantische getuigenis met de physieke waarheid en is het niet
de synthese van een verondersteld eerbiedwaardig inzicht. Geheim...
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Naar de annalen het willen, lagen meer dan 200 kronen van plus minus 130 kringen
bij de onthulling van het grafmonument gespreid. Bij dag en bij avond kwamen
duizenden kijken naar de naar de vorm ongewone, massale en hoge pyramide op
Kielkerkhof(12), ver van de stad afgelegen: een vestinggordel met monumentale poorten
en akelig boven water klinkende doorgangen lag tussen de nog zeer landelijke wijk
en de metropool. Niet velen gaan nu nog zo ver te voet!

IV.
Maar goed, het kwam er in 1973 op aan te pogen enkele mythen te ontzwavelen, die
zich in onze gesproken en gedrukte overlevering sterk genesteld hebben. Ook de
woorden, eens spontaan geuit door Henriette Van Beers-Mertens tijdens een,
misschien geïnteresseerd, vriendenbezoek, toen beeldhouwer Frans Joris met het
gemeenteraadsen jurylid Jan Van Beers Sr. over zijn opvatting van het te ontwerpen
beeld kwam praten, mochten naar hun ware oorsprong terugvloeien. Waren zij, drie
jaar na de onthulling van het standbeeld, bij de inwijding van het praalgraf onder
stralende zon, al niet mondgemeen om als slagzin - door Van Beurden voor zijn
ontwerp geparafraseerd - op één van de kartels te worden meegedragen, die aan de
vier gevormde groepen in de betoging voorafgingen? Er stond namelijk te lezen:
a) ‘Het Vlaamsche volk aan Hendrik Conscience’;
b) ‘Gij zult uw vaderland beminnen en zijne taal en zijnen roem’;
d) ‘Hij stelde paal en perk aan de verbastering’;
met tussen de tweede en vierde groep in:
c) ‘Hij leerde zijn volk lezen’!(13)
(12) In 1947 naar Schoonselhof overgebracht, waar jaarlijks, op 11 juli, door Gemeentebestuur
en Verbond van Cultuurverenigingen, ingetogen hulde wordt gebracht.
(13) Om de atmosfeer weer te geven die plechtigheden kenmerkten als deze, worden even de
commentaren van Eugène Landoy overgenomen: Le mausolée d'Henri Conscience, produit
d'une souscription qui, ouverte il y a trois ans, a été arrêtée, croyons-nous, a vingt mille
francs, vient d'être solennellement remis à la Ville dans une cérémonie qui a amené au
cimetière du Kiel une foule d'admirateurs du vieux maître flamand, l'aïeul qui ‘apprit au
pleuple à lire’. La participation à cette cérémonie de cent trente-cinq sociétés, toutes
brillamment représentées, lui a donné le caractère d'une véritable manifestation. Lorsque, la
partie officielle du programme épuisée, toutes ces sociétés ont défilé devant le mausolée,
oeuvre estimable de M. Joris, dont il y aura lieu de reparler, il a paru à tout le monde que la
nature s'associait à cet hommage, tant était pure l'atmosphère de ce jour d'automne, et radieux
encore le soleil, qui prodguait ses rayons avec une égale libéralité aux vivants et aux morts.
Pendant une grande heure, drapeaux et cartels se sont inclinés devant le héros de marbre,
ayant à son chevet, pour le garder, le Lion de Flandre lui-même. Et les couronnes
s'amoncelaient lentement, riches, de ces fleurs de bruyère, aux tans si délicats, au feuillage
si léger, qu'affectionnait le fécond romancier.
Parlerons-nous de la cantate de Peter Benoit? Nous le devrions, car c'est une belle fresque
musicale, comme notre maëstro sait les brosser; les lignes en sont pures et nobles. Nous
devrions aussi dire un mot des vers de M. Victor De la Montagne [Nederlandse tekst en
Franse vrije vertaling in proza in zelfde aflevering], d'une douceur et d'un sentiment qui ont
ravi tout le monde; mais il faut nous borner pour le moment. Nos derniers mots seront pour
dire combien elle a été réconfortante cette journée toute frissonnante d'au-delà. Vivant,
Conscience faisait taire les dissentions et les haines; chacun de ses ouvrages, universellement
applaudis, était autant d'ajouté à la zone neutre qu'il avait créée, et où les partis, fatigués de
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se combattre et de se désister, venaient communier secrètement. Mort, son influence
bienfaisante rayonne autour de lui, et l'on revient meilleur de l'asile où il repose pour l'éternité.
Chronique in: Chronique des beaux-arts et de littérature. 20 september 1886.
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Toen Vermeylen Hugo Verriest te Ingooigem ging huldigen: 17 augustus 1913,
vlocht hij - Conscience niet vergetend - de leuze in zijn woordenkrans. Voor de jongst
gekomen bezieler vormde hij haar, naar V.N. en S.-recept, gewiekst om tot: ‘Verriest,
hij leerde zijn volk schoon zijn’. Zó sterk had Conscience tot het gevoelen én de
verbeelding dus wel gesproken. Van stap tot stap.

V.
Naspel; met misschien verhelderend voorspel en themata uit andere werelden.
... en indien Hendrik Conscience, geheel onbewust van zijn ‘euveldaad’, de slagzin
nu eens zelf zou ingegeven, ja bedacht hebben? Zo maar de idee op papier hebben
laten weglopen in zijn vloeiend handschrift haast zonder ductus, onder de greep van
wat men gemeenlijk ‘inspiratie’ noemt, maar wat ook, voor een begenadigd auteur
met schrijfgewoonte, tot de elementaire tactiek van het ‘pennen’ kan behoren?
‘O Albufaragus, geef mij een boek, om godswille’ roept de veertienjarige Bernhart
uit in hoofdstuk I ‘De twee herders’ van de ‘Geschiedenis van Hugo van Craenhove
en van zijnen vriend Albufaragus;
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historische tafereelen uit de XIVde eeuw’(14), waarop onmiddellijk volgt: ‘leer mij
lezen’. In het kapittel II ‘De weerwolf’, steekt de schrijver zijn tijdgenoten (en ons,
nu! par personne interposée) de sleutel van zijn betrachtingen toe: ‘Ha, ha,
lezen-weten! Hoe schoon!’
Tussen deze uitroepen en de slagzin zelf van 1883, men zal het willen toegeven,
ligt als deductie, geen grote afstand. Er gingen slechts veertig jaar overheen: een
generatie met naar ‘weten’ snakkende analfabeten, want er zit nog iets meer in het
tijdsspel: in 1844-1845, even nadat Jan Frans Willems op het ‘Vlaemsch Congres’
de nooddruft aan boeken voor het Vlaamse volk, als sociaal probleem, had
aangeklaagd. ‘Geestelijk voedsel moet er zijn’, zo luidde immers zijn formule, parallel
met de wil tot noodzakelijke bevrediging van de begrijpelijke materialistische eisen
die het dierlijk leven (biefstukkenpolitiek) in onze beproefde gewesten als vanzelf
stelde, welnu, kort daarop zette Conscience zich aan het schrijven van ‘Hugo van
Craenhove’. In het mysterieus-gehouden dubbelverhaal met moraliserende strekking
en Oosterse elementen, vormt de strijd tegen het analfabetisme één van de
hoofdmotieven, door middel van formuleringen als de aangehaalde en nog andere,
o.a.: ‘ik bleef bij mijn besluit om TE LEREN LEZEN(15), wat dit mij ook’ - let wel, in
de middeleeuwen, in de XIVde eeuw - ‘zou kosten’. Voorzeker opnieuw een
uitdrukking om, regresserend, ons in de tijd, in de personen, in de karakters ‘hinein’
te dromen, want ‘laag gezonken, moeder’ waren de volkslagen van de XIXde eeuw,
om nu eens Multatuli te parafraseren, eveneens.
Het zou ook nog lang duren vooraleer de ‘leerplicht’ hier zou aanvaard (1914) en
ingevoerd worden (1920-21), hoezeer bepaalde culturele verenigingen en politieke
formaties zich er zouden op toeleggen te doen geloven dat een betere wereld, een
‘welvaart’-toestand slechts te veroveren zouden zijn langs ‘geleerdheid’ =
‘geletterdheid’ om.
Een typisch document wordt ons zo pas in handen gespeeld om die drang naar
‘vervolmaking’ visueel te illustreren. Sedert enkele maanden verschijnen in twee
series, een Noordnederlandse en een Belgische, haast ontelbare boekjes met ‘reprints’
van oude prentbriefkaarten. De

(14) Als eerste feuilleton gepubliceerd in het eerste en geruchtmakende dagblad ‘Vlaemsch België’,
verschenen. 1844.
(15) Kapitalen van auteur.
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oude ‘Ansichten’ zijn er in onze zo snel veranderende wereld op berekend in ons op
te roepen het ‘aanschijn van wat eens was’, dat nooit gezien of in een wegstervende
herinnering nog omgedragen werd.
Zo kwam in 1972 door de zorgen van A. Verbeke en Dr. J. Decavele Gent aan de
beurt(16), en wàt geeft ‘postkaart 8’ te zien? Het interieur (zelf een afbeelding uit een
reeks) van de eerste kinderbibliotheek te Gent: Geetstraat (1909) mét de oude
deterministischoptimistische begeleidende opvordering: ‘leeren wij het kind lezen
en het volgend geslacht zal lezen’! Vermoedelijk zit hier een G.D. Minnaert achter
de schermen. Wij kennen trouwens het experiment, maar het is vooral de slagzin,
die ons welkom is, zo laat buiten de pedagogische drijfveren om, die hun stimulansen
in de Verlichting hebben zitten. In de ‘Aufklärung’.
Geestelijke vooruitgang evolueert, massaal, traag. En weer staat ons een voorbeeld
ten dienste om dat aan te voelen, niet naar tijdseenheden berekend, wel op een
afstandsschaal, zodat wij in staat worden gesteld te beoordelen welke reuzenstap wij,
op zeker welbepaald ogenblik in de negentiende eeuw, vermochten te zetten.
Het blijft heden ten dage zeer goed mogelijk, nog steeds, de weerloosheid van
‘beschavingen’ ver buiten de onze te bevroeden. Haast tastbaar. Aldus komt uit
Brazilië een liedje, een volksliedje uit de zondagmorgen-radio over: het werd
geschreven door een volkszanger, geen ‘chansonnier’, voor analfabete
medeburgers-van-nu, ‘geletterden’ in hun ‘kinderen-van-straks’. De parallel met
Gent ligt zo voor de hand, want de auteur werd met nadruk gevraagd zijn tekst zo
op te vatten dat zelfs ongeletterde mensen zijn bedoelingen zouden kunnen vatten.
Resultaat: er klinkt in exotische sfeer een sterke, gebiedende bede à la
Joris-Mertens-Conscience-Gent in de tekst door: ‘leer mij schrijven’. Een ultieme
bede, ‘un appel à la raison’ en... tot het geweten van de verantwoordelijken. Wij
voelen ons onmiddellijk in de ginds-over-de-plas hangende, onheilspellende leegte,
als het ware thuis: bij de povere, onverdedigde menigten in een zo ver continent.
Precies zó diep waren wij in de XIXde eeuw dan gezonken. Misschien verkeerden
wij in een nóg gevaarlijker positie door de taalversperringen die artificieel werden
opgeworpen tussen arbeider en burger, tussen de geslachten in de middenklasse. Er
was toen te volharden in de boosheid der ontkluistering, omdat alleen langs die weg
de ont-

(16) A5. Zaltbommel.

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse taal- en letterkunde (nieuwe reeks). Jaargang 1973

102
sluiting van de geesten mogelijk zou worden. Een gemakkelijk volgbare parallel
voor ons, te meer daar de Zuidamerikaanse liedjeszanger nog voorhield: ‘weet dat
dit, het schrijven’ - wij denken andermaal aan Van Beurden's jongetje op het
grafmonument! - ‘de eerste stap is tot ontvoogding, zo, na het schrijven ook het lezen
komt en dat voor iedereen’.
Wij, in een mooi gestoffeerd Europa, in een land met hoe dan ook een groots
verleden, wij kunnen over de zin van dergelijk verlangen immers meepraten! Met
gezag nog wel. Wij weten drommels goed waar de klepels hangen!
Keren wij dan, eindelijk voor het laatst, op onze stappen terug om te besluiten dat
de oud-geworden Henriette Mertens in 1883 in de eigen jonge, glansrijke, maar voor
de massa arme, negentiende-eeuwse jaren is ondergedoken om andermaal te bewijzen
dat Conscience destijds, als een ‘Albufaragus’, als ‘wijze’ het volk (dat het zijne
geworden was) ook, opnieuw, heeft leren lezen. Wellicht heeft zij de prachtuitgave
van ‘Graef Hugo van Craenhove’ in oblong, met de overvloedige illustratie van
Edward Dujardin,(17) uit de boekenkast in haar huis aan de Quinten Matsyslei
opgehaald en ter demonstratie voor de vrienden-bijeenkomst passages aangewezen
of... voorgelezen, die haar als voor de gelegenheid passend, stimulerend, inspirerend
voorkwamen. Hoe schitterend! zouden wij durven zeggen. Hoe geslaagd de ingreep.
Trouwens, negentiende-eeuwse vrouwen hebben, ook te onzent, meer invloed
uitgeoefend dan gemeenlijk gedacht wordt.
Q.E.D. Ook als afscheid van het ‘Jaar van het boek’ is de gebeurtenis, iets meer dan
een anecdote, hoogst welkom. Ten dienste dan van de velen die zich in overrijpe
tijden menen te moeten haasten om de toekomst van ‘het boek’ te gaan betwijfelen;
óf: de betekenis van een ‘geval’ als dat van auteur Hendrik Conscience, zoals Jan
Van Beers keer op keer beklemtoonde: ‘uit het volk gesproten’.(18)

(17) Nieuwjaar 1845.
(18) Tekst van lezing in de plenovergadering van de Academie voorgebracht op woensdag 18
april 1973 als herdenking van Conscience's overlijden in 1883.
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Dwers door eenen duysteren nacht
Zeventiende-eeuwse Nederlandse vertalingen van gedichten van Juan
de la Cruz
door Dr. K. Porteman
‘San Juan de la Cruz es el más maravilloso artista literario y el más alto
poeta de Espana’ - D. ALONSO, La poesía de San Juan de la Cruz, Madrid,
1942, blz. 241.
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Dat de grote zestiende-eeuwse Spaanse mystici door de Nederlandse beïnvloed zijn,
wordt door de geschiedschrijving en de exegese van de westerse mystiek niet langer
betwijfeld. Het hoe van deze beïnvloeding blijft voor het onderzoek echter een
krachtige aantrekkingspool: het valt altijd moeilijk de bewijzende teksten nauwkeurig
af te bakenen en de golfslag van eenzelfde geestelijke belevenis binnen verschillende
kultuurgebieden precies te registreren en te interpreteren(1).
Is op dit punt derhalve over de grond van de zaak een soort sensus communis
bereikt, over de wijze waarop de Spaanse mystiek op haar beurt later door de
Nederlandse werd onthaald - de andere richting dus - is veel minder bekend. Wat
wij vernemen uit Jean Orcibal's La rencontre du Carmel thérésien avec les mystiques
du Nord (Parijs, 1959) is immers fragmentarischer dan de ambitieuze titel van deze
overigens knappe studie laat vermoeden. Met de ‘Carmel thérésien’ zijn vrijwel
alleen H. Gracián en Thomas a Jesu bedoeld, terwijl ‘les mystiques du Nord’ er
vertegenwoordigd zijn door een paar kapucijnen die met gloed hun Frans-Britse
medebroeder, Benoît de Canfeld, en de Theologia deutsch tegen de aanvallen van
beide karmelieten verdedigen. Hoe interessant deze fase (1609-1612) ook is, men
kan bezwaarlijk beweren dat het hier om een diepgaande ontmoeting gaat tussen
twee mystieke tradities: de houding van de partijen is polemisch en de Spanjaarden
dienen er zich minder aan als vertegenwoordigers van de Teresiaanse school dan als
bekampers van de zoëven vermelde werken.
Deze bijdrage wil een facet belichten van het onthaal dat de Spaanse grootmeester
der mystiek en dichter Juan de la Cruz in de Nederlanden te beurt is gevallen. De
heropflakkering van de oude middeleeuwse inlandse mystiek bij de kapucijnen biedt
de mogelijkheid om dit onderzoek te richten op de konfrontatie tussen twee scholen,
terwijl het feit dat ik mij beperk tot de gedichten deze onderneming een
literair-historisch belang wil verschaffen, wat inmiddels niet betekent dat Juans proza
geen literaire kwaliteiten zou bezitten: ik ben het trouwens volkomen eens met het
oordeel van talrijke hispanisten die menen dat dit proza schromelijk wordt onderschat.
Toen Paul Valéry eens een bestofte zeventiende-eeuwse band inkeek van het soort
waarvan hij vindingrijk beweerde dat ze met hun rug

(1) Merkwaardig én om de vernieuwende metodische aanpak en om de resultaten is in dit opzicht
J. ORCIBAL, Saint Jean de la Croix et les mystiques rhéno-flamands, Parijs, 1966.
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naar het leven gekeerd staan, wachtte hem de ontdekking van een dichter die hij ‘un
des plus parfaits poètes de France’ zou noemen. In zijn handen hield hij ‘Les oeuvres
spirituelles du B. Père Jean de la Croix... traduit en français par le R.P. Cyprien de
la Nativité de la Vierge’, gedrukt te Parijs in 1641. Valéry introduceerde de bescheiden
vertaler met geestdrift op het podium van de Franse literatuur. In Cyprien zag hij
trouwens een realisatie van zijn eigen poëtische idealen(2).
Of de oude Nederlandse vertalingen of bewerkingen van Juans gedichten die ik
hier bijeenbreng eveneens als nieuwe sterren in het toch al duister firmament van
onze zeventiende-eeuwse Zuidnederlandse letteren zullen fonkelen, laat ik voorlopig
in het midden. Vast staat in elk geval dat deze vertalingen, in een letterkunde waar
de geestelijke lyriek overwegend didaktisch was georiënteerd, als een getuigenis van
een geheel nieuw poëtisch type verschijnen én door hun literaire gestalte én door
hun afkomst: zij vertegenwoordigen een ervaringsmystiek verwoord in de taal van
een exotische volkspoëzie vol italianiserende versverfijning. Hoe zal de Nederlandse
traditie deze nieuwe inbreng vertalen en onthalen?
Het wekt trouwens enige verbazing dat de oude Nederlandse versies van deze
gedichten, die toch tot de toppen van de wereldliteratuur behoren, nog nooit werden
onderzocht. De literatuurgeschiedenis treft hier geen verwijt: de vertalingen bleven
verscholen in verloren gewaande handschriften en enkele zeldzame drukken. De
geschiedenis van de vroomheid kende uiteraard dezelfde handicap. Van een
diepgaande invloed van Juan de la Cruz op het mystiek renouveau in de eerste helft
van de zeventiende eeuw is blijkbaar weinig spraak, zodat de vraag naar de vertalingen
slechts door specifiek bibliografische werken werd gesteld. Nu het blijkt dat Juan
ten onzent meer en vooral vroeger vertaald werd dan men tot nog toe meende, rijst
de vraag naar het waarom van zijn beperkte invloed, inzonderheid op de mystieke
geschriften van de kapucijnen.
Vertalingen en navolgingen zijn een onmisbare bron voor wie de

(2) Les cantiques spirituels de Saint Jean de la Croix. Traduits en vers françois par le R.P.
Cyprien, carme déchaussé. Préface de Paul Valéry, Parijs, (1941), V-XXXVI. Dezelfde tekst
in Variétés, Parijs, 1944, t.V, blz. 165-182. De gehele vertaling van P. Cyprien werd bovendien
vanaf 1941 herhaaldelijk door P. Lucien-Marie de S. Joseph uitgegeven. Zij gaat nu nog
door voor de beste Franse vertaling: ‘Malgré des essais, tentés assez nombreux dans un
espace de trois cents ans, (cette) traduction se détache nettement de toutes les autres’ (ed.
1949, blz. LIX).
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ontwikkeling van de Nederlandse spiritualiteit grondig wil bestuderen. Men kan
echter ook een vertaling bestuderen om zichzelf, als literaire herschepping, en
vervolgens nagaan of de vertaalde teksten op hun beurt geen literaire invloed hebben
uitgeoefend.
Exhaustief kan deze bijdrage niet zijn. Zij legt zich vooral toe op een inventarisatie
en een uitgave van de teksten. De neerslag van de vertalingen op de Nederlandse
spiritualiteit wordt behandeld in zover de huidige stand van de
vroomheidsgeschiedenis dit toelaat, d.w.z. dat slechts de kapucijnse school bij deze
vraagstelling kan worden betrokken. Ten slotte zal mijn onderzoek van de vertalingen
meer oog hebben voor opvallende aksentverschuivingen dan linguïstische details.
De zorg voor deze laatste laat ik graag over aan de betere kenners van de Spaanse
taal.
Graag dank ik Br. Willem Audenaert, archivaris van de Vlaamse karmelieten te
Gent, voor de loyale wijze waarop hij mij enkele moeilijk bereikbare drukken en
gegevens uit zijn archief ter hand heeft gesteld en Prof. Dr. E. Rombauts voor zijn
daadwerkelijke belangstelling.

A. Inventarisatie en situering van de teksten
I. Gedichten van Juan de la Cruz vertaald door de kapucijnen.
a. Het getuigenis van Michiel Zachmoorter(3).
Toen de Oostvlaamse priester Michiel Zachmoorter in 1623 aan de eerste uitgave
van zijn Thalamus Sponsus of Bruydegoms Beddeken toe was, beloofde hij zijn lezers
ervoor te zorgen dat een begrijp van dertig belangrijke kapittels uit het werk van
Juan de la Cruz zou worden gedrukt tot dat Godt eenighen beminder verwecke om
den selven gheheel over te setten om sulck een licht onder de corenmaete niet te
laeten (blz. 17). Lezen wij in deze aankondiging het oudste getuigenis over het
bestaan van een (blijkbaar partiële) Nederlandse vertaling van Juan de la Cruz? Was
er amper vijf jaar na de editie van Alcala

(3) Over Zachmoorter: N.-N. Huyghebaert in Biographie Nationale. Supplément, t. IV, Brussel,
1964, kol. 797-804 en C. Coppens, De geestelijke schrijver Michiel Zachmoorter († 1660)
in Ons Geestelijk Erf, XXXIX, (1965), blz. 299-309. Over Zachmoorters relaties met de
kapucijnen: Franciscaansch Leven, XV, (1932), blz. 297-301 en 323-330.
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(1618) en twee jaar na het verschijnen van de eerste Franse vertaling (1621) al een
Nederlandse versie in handschrift voorhanden?
Van Zachmoorters belofte is niets in huis gekomen. Wanneer hij in 1625 zijn
Thalamus aanzienlijk uitbreidt, laat hij aan het slot van het tweede deel als kapittel
XX de vertaling afdrukken van Llama, III, 4-12 sonder iet van de mijnen daer by te
voeghen en ghetrocken uyt eene oversettinghe uyt het Spaensch by my oversien
teghens het Fransoys (blz. 391). Er bestond derhalve een Nederlandse vertaling van
de Llama-kommentaar. Zachmoorter verklaart bovendien dat hij tot dan toe verwacht
had dat eenen beminder des gheestelycks levens / alle wercken van desen salighen
ende verlichten Vader in onse nederlandtsche tale overgheset / in 't Licht soude
ghebrocht hebben / soo die van over langhe in 't Spaensch ende in 't Fransoys
ghedruckt zijn geweest / waer af mij byna versekertheydt ghegheven was (blz.
390-391). Tot zijn ontgoocheling was deze vertaling uitgebleven.
Voortgaand op deze getuigenissen beschikte men dus tot nog toe over de volgende
informatie in verband met de oudste Nederlandse vertalingen van de beroemde
Spaanse mysticus: in 1623 bestonden plannen tot uitgave van een bloemlezing van
30 kapittels; in 1625 was er zeker al een vertaling van de Llama voorhanden, waarvan
een gedeelte door Zachmoorter werd uitgegeven, nadat zeer ernstig spraak was
geweest van de publikatie van een volledige vertaling.

b. De vertaling van Marcellianus van Brugge.
Van de teksten waarop Zachmoorter zinspeelt werden tot op heden nooit sporen
gevonden. Het is al lang bekend dat de kapucijn Marcellianus van Brugge († 1637)
geschreven had een Inganc tot het schauwende leven, ghetrocken ut die gheestelycke
boecken vanden Salighen Jan Vander Cruyce. Het bestaan van dit handschrift ontdekte
P. Hildebrand omstreeks 1914 in een stuk van een gedrukte verkoopskataloog in het
bezit van pastoor Slosse te Rumbeke (W.-Vl.). De catalogus kon hij niet identificeren
en het handschrift zelf waande hij verloren. Volgens de verkoper telde het 95 folio's
in 8o en was het in perkament gebonden; ‘Ce volume a appartenu à Car. de Visch,
1633, et à Gérard Willaert, de l'Abbaye des Dunes à Bruges, 1683’(4). Niets bewees
dat deze vertaling ouder was dan Zachmoorters allusie uit 1623. Van de-

(4) Franciscaansch Leven, XIX, (1931), blz. 206.
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zelfde Marcellianus bleef echter wel een kort brieftraktaatje bewaard, Dit is het
geestelijc pepelken, in een afschrift van 1628(5). Het stuk is m.i. op en top Teresiaans(6)
en eindigt op een spreuk (‘Die wilt worden het gene dat hij niet is, die moet ontworden
hetgene dat hij is’), die sterk herinnert aan het derde aforisme van Juans ‘hooglied
der onthechting’ in Subida, I, 13. Het Pepelken getuigt derhalve van een belangstelling
van Marcellianus voor de mystiek uit de karmelitaanse school.
Dank zij de speurzin van Dr. J. Deschamps kon ik in 1972 de vertaling van
Marcellianus terugvinden. Zij berustte op dat ogenblik sinds korte tijd in de
Koninklijke Bibliotheek te Brussel (sign.: III, 1349). Het bleek al snel dat Zachmoorter
in 1623 op deze vertaling had gezinspeeld: Marcellianus' Inganc dient zich aan als
een verkorting van de leer van de Spanjaard in de vorm van een bloemlezing van
31.Capittels. Hiermee worden niet alleen de reeds lang bekende spirituele relaties
van Zachmoorter met de kapucijnen nog eens konkreet bevestigd, maar bevinden
wij ons voor de oudste vertaling van Juan de la Cruz in het Nederlands!
Het uitzicht van het handschrift stemt overeen met de korte beschrijving die
Hildebrand in de verkoopskataloog had ontdekt. Het titelblad is evenwel niet
genummerd, de nummering van fol. 52 wordt per vergissing herhaald en die van fol.
86 overgeslagen; vooraan bevinden zich twee, achteraan vier onbeschreven bladen.
Het handschrift bevat dus 102 bladen in plaats van 95. Het is gebonden in een
varkensleren bandje, meet 185 × 115 mm en is, op enkele opschriften na, geschreven
in een zeventiende-eeuws lopend gotisch schrift. De inhoud ziet eruit als volgt:
titelblad:
Inganc tot het // schawende leuen // Vercort Jn / 31. Capittels, ghetroc= // ken wt
die Gheestelycke boucken vanden // Salighen ende Eerwerdighen Jan vanden //
Cruijce Eersten sone van de H. // Moeder Teresa de Jesus, ende // haer ghetrauwe
helper. // Ghedruckt tot Alcala / Ende goet // ghevonden duer die universiteyt der //
seluer stat // Waer door men sien can- // welck het ghebet

(5) Brussel, K.B., ms. 4920-21; ed. P. GERLACH in Franciscaansch Leven, XVI, (1933), blz.
17-24; kommentaar: blz. 239-247.
(6) Sommige motieven laten daaromtrent nog weinig twijfel bestaan: het wit-zijn van het pepelken,
het verlangen om duysent dooden te sterven, het verlies van de voeten, die de deugdelijke
werken verbeelden. Cfr. Moradas, V, c. 2 en 3; in een andere zin: Vida, 18, §. 5.
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van stillicheijt / ruste / // Ende vereeninghe met Godt. is / daer // Die voorseyde
Moeder af spreckt // Ende wat die gheestelijcke Leeraers // Noemen / het blijuen
inden Grondt der // Sielen / ende in synen Niet // Overgheset wt het Spaensche //
door den Eerw. Pater Maersiliaen de // Pardo Capucin vande Provincie // van
Vlaendere
links van onder naar boven: Fortiter, & integrè. Non semisauciam hac atque ver- //
sare et jactare voluntatem. S. Augustinus lib. 8. Conf. Cap. 8.
fol. 1r: Ouerghesette Cappittelen vanden Eerwerdighen P. Jan vanden Cruce, vanden
eersten bouck het 2e. Cappitt. Waer wtgeleyt wordt Dwelck desen nacht is die de
siele heet doorgegaen te syn tot de vereeninghe met godt, ende de reden van dien.
= Subida, L. I, c. 2(7).
fol. 2r: Annotatie (de vertaler zet uiteen waarom hij slechts een aantal kapittels
vertaalt).
fol. 3r: Het tweede Capittel vanden Tweeden boeck. Daer begost wort te tracteren
van het tweede deel ofte oorsaecke van desen nacht, d'welck het ghelooue is, wort
beuesticht door twee redenen, dat sy donckerder is als den eersten ende derden nacht.
= Subida, L. II, c. 2.
fol. 4r: Het derde Capittel. Hoe dat het ghelooue eenen donckeren nacht is aen de
sielle, wordt beuesticht door redenen en Auctoriteyten vande Heylighe Schriftuere.
= Subida, L. II, c. 3.
fol. 6v: Het vierde Capittel tracteert int generael hoe dat siele oock van harent
weghen moet syn in duijsternissen om wel geleyt te moghen woorden door thgeloof
tot de opperste volmacktheyt.
= Subida, L. II, c. 4.
fol. 9r: Het vijfde Capittel - In welcke verclaert wordt wat dat is vereeningh van
de siele met Godt, ende een ghelijckenisse tot dien propooste.
= Subida, L. II, c. 5.
fol. 12v: Het seste Capittel. Waer in ghetrackteert woort dat het de drije Goddelijcke
deuchden syn die drie crachten vande siele moeten volmaken,...
= Subida, L. II, c. 6.

(7) Wij verwijzen telkens naar de editie Alcala 1618.
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fol. 14v: Het seuenste Capittel. tracteert Hoe enghe den padt is die tot het Leuen
leydt / ende hoe ontbloot ende onbecommert dat moeten syn de ghene die daer Door
moeten gaen / ende beghint te spreken van de ontblootinghe des verstand.
= Subida, L. II, c. 7.
fol. 18v: Het achtste Capittel. Tracteert int generael hoe dat gheen creatuere noch
eenighe kennisse die in haer verstandt can vallen, hem can dienen voor naeren middel
tot de goddelijcke vereeninghe met Godt.
= Subida, L. II, c. 8.
fol. 21v: Het neghenste Capittel. Hoe dat gheloof den aldernaesten ende
bequaemsten middel is aen het verstaent, om de siele te doen gheraeken tot de
goddelijcke vereeninghe...
= Subida, L. II, c. 9.
fol. 23r: Het thienste Capittel. In het welck een onderscheijdinghe wordt ghemackt
van alle de begrijpinghen ende verstandenissen die int verstant conen vallen.
= Subida, L. II, c. 10.
fol. 23v: Annotatie. Van het naervolghende capittel sullen wij alleen stellen den
tijttel ende die substantie, om dat het an luttel sielen gheschiet, het sellefde sullen
wij doen met andere dierghelijcke, die niet ghemeijnelijck noodich en sullen sijn aen
alle sielen om die lanckheyt te schouwen.
= Subida, L. II, c. 11, titel + samenvatting.
fol. 24r: Het twaelfste Capittel. Waer in ghetrackteert wordt van de imagineerlijcke
ende naetuerlijck begrijpinghen...
= Subida, L. II, c. 12.
fol. 27r: Het. 13. Capittel. Waer in ghetoont worden de teeckenen die den
gheestelijcken mensch in sijn seluen moet bekennen / om te beghinnen het verstant
te ontblooten van de beldelijcke ghedaenten ende discoursen der meditatie.
= Subida, L. II, c. 13.
fol. 28v: Het. 14. Capittel. Betoont de nootsakelijckheijt van dese teekenen...
= Subida, L. II, c. 14.
fol. 34r: Het. 15. Capittel. Waer in verclaert wordt hoe het aen de voortgaende
menschen / die in dese generaelle kennisse van de con-
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templatie beghinnen te treden, somtijds gheraden is hun te behelpen met het
overdincken, ende met de wercken der naetuerlijcke crachten der siele.
= Subida, L. II, c. 15.
fol. 35v: Het. 16. Capittel. Waer in ghetrackteert wordt van de beeldelijcke
begrijpinghe die ouernaetuerlijcke aen de fantasie verthoont worden...
= Subida, L, II, cap. 16.
fol. 39v: Den derden Bouck - In den welcken ghetrackteert wort van de suijveringhe
ende werckelijcken nacht van De memorie ende vanden wille... Argument.
= Subida, L. III, titel + argument.
fol. 40r: Het eerste Capittel. Van de naetuerlijcke beghrijpinghen van de memorie...
= Subida, L. III, c. 1.
fol. 43v: Wij sullen de naervolghende Capittelen voorbij gaen om cort te maecken,
ende om datse bijcans begrepen sijn in het ghene dat gheseyt is, ende oock om dat
sommighe Capittelen van die om luttel persoonen dienen.
(volgen de titels van Subida, L. III, c. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11).
fol. 44r: Het. 12. Capittel. Van de profijten die de siele ontfanght vervremdende
de beeldelijcke begrijpinghen van haer memorie...
= Subida, L. III, c. 12.
fol. 48r: Het. 13. Capittel. Van de gheestelijcke kennissen voor soo veel als sij in
de memorie moghen vallen.
= Subida, L. III, c. 13.
fol. 48v: Het. 14. Capittel. Waer in een generale maniere aenghewesen wordt, hoe
den gheestelijcken mensch hem moet draghen met sijne memorie.
= Subida, L. III, c. 14.
fol. 50r: Het. 15. Capittel. Waer begonst wordt te traeckteren van den donckeren
nacht vanden wille...
= Subida, L. III, c. 15.
fol. 52r: Wy sullen de naervolghende Capittelen voorbij gaen om dat sij ghemeyn
ghenouch syn.
(volgen de titels van Subida, L. III, c. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25).
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fol. 52r: (herhaalde nummering!) Het. 26. Capittel. Beghindt te traeckteren van de
vierde soorte der goederen, welcke sedelijcke sijn...
= Subida, L. III, c, 26.
fol. 54r: Titels van Subida, L. III, c. 27, 28, 29, 30, 31, 32. Het. 33. Capittel. Van
de gheestelijcke goederen die bisonderlijck int verstant ende memorie conen vallen...
= Subida, L. III, c. 33.
fol. 54v: Ick slaen voorbij de thien naervolghende capittelen om dat sij ghemeijn
ghenouch sijn (geen titelopgave).
fol. 55r: Van den Donckeren nacht. Den Eersten Boeck. Het eerste Capittel. Waer
wtgheleijt wordt het eerste veersken, ende beghindt te trackteren van donuolmacktheyt
der beghinnende.
In eenen Donckeren nacht
In eenen nacht die duijster was
van Liefden seer ontsteken
Och groot gheluck! want op dat pas
ghinck wt sonder bemeerckt te wesen
als nu mijn huijs in vreden was.
= Noche, L. I. c. 1.
fol. 56r: Wy sullen de naervolghende Capittelen voorbij gaen al ist dat sij seer
schoon sijn, om dat sij het werckelijck leven meest raecken.
(volgen de titels van Noche, L, I, c. 2, 3, 4, 5, 6, 7).
fol. 56v: Het. 8. Capittel. In het welck het eerste versken van dit eerste lideken wordt
ghetrackteert...
= Noche, L. I, c. 8.
fol. 58r: Het. 9. Capittel. Van de teeckenen door de welck men sal connen kennen
oft de siele gaet door desen nacht ende suijveringhe des ghevoelens.
= Noche, L. I. c. 9.
fol. 61r: Het. 10. Capittel. Van de maniere diemen houden moet In desen donckeren
nacht.
= Noche, L. I. c. 10.
fol. 63r: Het. 11. Capittel. Waer in dese drie naevolghende veerskens wtgheleyt
worden.
= Noche, L. I, c. 11.
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fol. 65r: Het. 12. Capittel. Van de profitten die den nacht des ghevoelens aen de siele
veroorsackt.
= Noche, L. I, c. 12.
fol. 68v: Het. 13. Capittel. Van ander profitten die desen nacht des ghevoelens aen
de siele veroorsaeken.
= Noche, L. I. c. 13.
fol. 71r: Het. 14. Capittel. Waer in het laetste versken van dit liedeken wtgheleijt
wordt.
= Noche, L. I, c. 14.
fol. 73r: Den tweeden Boeck. Van den Donckeren nacht, waer ghetracteert wordt
van de alderinnichste suijveringhe welck den tweeden nacht is van den gheest.
Het eerste Capittel - Waer ghetracteert wort van den tweeden nacht des gheests.
= Noche, L. II, c. 1.
fol. 74r: Het tweede Capittel. Van eenighe onvolmacktheden die dese voortgaende
hebben.
= Noche, L. II, c. 2.
fol. 75v: Het derde Capittel. Anmerckinghe om het ghene datter naevolcht.
= Noche, L. II, c. 3.
fol. 77r: Het vierde Capittel. Alwaer dit eerste dicht vant lideken wort wtgheleyt
Dwers door eenen duysteren nacht,
Door geluc met stilder vreden/
Ben ick alleen door liefden cracht
ter goijer uren wtghetreden.
Heel onbelet ginck ich met lust
Doen mijn huijs' stil bleef en in rust.
= Noche, L. II, c. 4.
fol. 77v: Het vijfde Capittel. Alwaer wort betoont dat dit doncker schauwen niet
alleen nacht en is an de siele, maer oock swaere pijne ende torment.
= Noche, L. II, c. 5.
fol. 80r: Het. 6. Capittel. Van ander soorten van pijnen die de siele in desen nacht
is lijdende.
= Noche, L. II, c. 6.
fol. 82r: Het seuenste Capit. Van ander pijnen ende benautheden van den wijlle.
= Noche, L. II, c. 7.
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fol. 85r: Het. 8. Capittel. Van ander pijnnelijckheden die de sielen noch benauwen
in desen staet.
= Noche, L. II, c. 8.
fol. 88r: Het. 9. Capittel. Hoe desen nacht den gheest verduijstert om hem daer
naer te verlichten ende claer te maecken.
= Noche, L. II, c. 9.
fol. 91v: Het. 10. Capittel. Waer den gront ende fondament van dese suijveringhe
door een ghelijckenisse wort wtgheleyt.
= Noche, L. II, c. 10.
fol. 94r: Hier volcht het liedeken vanden donckeren nacht ende gaet op de wyse
Al soot beghint (cfr. infra).
fol. 95v: Finis coronat opus.
De vlag lijkt dus de lading niet te dekken: er worden in de titel 31. Capittels
aangekondigd, terwijl in feite 40 hoofdstukken en een argumento (fol. 39v) zijn
vertaald. Wellicht heeft de vertaler zijn oorspronkelijke opzet al vertalend uitgebreid.
Een scheiding valt na het 31e vertaalde hoofdstuk (fol. 34r) niet waar te nemen; de
overschakeling naar Noche geschiedt na de vertaling van Subida, III, c. 33 als 22e
vertaald kapittel (fol. 55r). De improviserende planning van de vertaler blijkt ook
uit het feit dat de belangrijke annotatie, waarin de opzet en de bedoelingen van de
vertaling worden verklaard, pas na het eerste capittel is geschreven (fol. 2r).
Uit een vergelijking met een eigenhandig geschreven brief van Marcellianus mag
met veel waarschijnlijkheid worden afgeleid dat ons handschrift geen autograaf is(8).
Geeft de aantekening van Carolus de Visch (onderaan fol. 95v)
Usui fratris Caroli de Visch, / Confessarij in Groenynghe, / anno 1633
een belangrijke aanwijzing voor de datering van het handschrift, het ontstaan van
de vertaling valt veel moeilijker in de tijd te situeren.
Een terminus postquem is uiteraard de editie van Alcala uit 1618, waarop
Marcellianus blijkens de titel van zijn bloemlezing heeft gewerkt. Voor een telg uit
een adellijk Spaans geslacht woonachtig te

(8) Antwerpen, Archief der P.P. Kapucijnen, I, 4428. Vgl. P. HILDEBRAND, De kapucijnen in
de Nederlanden en het Prinsbisdom Luik, dl. VI, blz. 208.
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Brugge, zal dat wel geen zware opdracht geweest zijn(9). De allusie van Zachmoorter
uit 1623 biedt een terminus antequem. De zinspeling heeft het uitdrukkelijk over
drukplannen. Daar zulke plannen normaliter naar aanleiding van bestaande
handschriften worden gemaakt, lijkt het aannemelijk dat de vertaling in 1623 reeds
klaar was of ten minste reeds ver was gevorderd. Zachmoorter zal er ‘de handt aen
houden dat binnen corten tijdt in onse taele gedruckt sal worden een begrijp van
dertich principaelste Capittels vanden voorseyden Salighen P. Joannes vanden Cruyce
/ tot dat Godt eenighen beminder verwecke om den selven gheheel over te setten /.../
want Pater Benedictus [van Canfeld] onlanckx inde nederlandtsche taele ghedruckt
ende uytghegheven is’ (blz. 17-18). De tekst verwijst, zoals gezegd, onmiskenbaar
naar de vertaling van Marcellianus. Zachmoorter zal hier wel bij benadering gesproken
hebben over 30 kapittels.
Uit deze passage valt echter nog nauwkeuriger informatie te halen. Zachmoorter
heeft het over een onlanckx verschenen Nederlandse editie van Benoît de Canfeld.
Daar hij geregeld citeert uit het derde deel van de Reghel, bedoelt hij de vertaling
uit 1623, die voor de eerste maal ook de vertaling van het derde deel bevatte en die
slechts kort voor zijn Thalamus moet verschenen zijn. In de belangrijke annotatie
(fol. 2r-3r), waarin Marcellianus de aard en de bedoeling van zijn werk uiteenzet,
wordt naar dezelfde vertaling van Canfeld verwezen. De kapucijn vat zijn vertaling
van Juan de la Cruz op als een hulp voor mensen die naar de Règle willen leven.
Hierbij veronderstelt hij bijkbaar het bestaan van een vertaling van het derde deel
van de Règle(10).

(9) Marcellianus, in de wereld Joannes Pardo, werd ± 1580 te Brugge geboren als zoon van
Joannes - en... d'Espinosa. Geprofest te Doornik op 1 nov. 1601. Hij stierf, bekend om zijn
heiligheid te 's-Hertogenbosch op 29 nov. 1639, nadat hij in de orde belangrijke ambten had
bekleed: hij was herhaaldelijk definitor van de Vlaamse kapucijnenprovincie en
achtereenvolgens overste te 's-Hertogenbosch (1613), gardiaan te Gent (1614-16) waar hij
terzelfdertijd novicemeester was o.m. van de mystieke auteurs Joannes Evangelista van Den
Bosch en Lucas van Mechelen, te Leuven (1616-17), Aalst (overste) (1621), Antwerpen
(1622-23), St.-Winoksbergen (1625-1628?), Ieper (1628-29) en weer Aalst (1630-31). In
1633 en 1634-36 was hij vicaris-provinciaal voor Holland, waar hij als redenaar zeer gevierd
werd (HILDEBRAND, De kapucijnen..., VII, blz. 456 en passim).
(10) Marcellianus heeft ‘eenighe van de noodichste capitelen [van Juan] overgeset, op dat die
sielen die in haer die verheyste teekenen bevinden / cloeckmoedichlick geresolveert om
t'selue te volbringhen... daer naer stantvastelijck mochten volbringhen ende volgen de
leeringhe vanden voorseyden Pater Benedictus van desen wech sprekende in sijnne
8.9.10.11.12.13.14. ende 15. cappittelen vanden derden bouck...’ (fol. 2v-3r). Over deze
motivering zie mijn Nederlandse mystici uit de 17e eeuw of de mystici van ‘Den Niet’ in Ons
Geestelijk Erf, XLVII, (1973), afl. 4.
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1623 is dus niet alleen een nieuwe terminus postquem, maar in dat jaar valt ook het
ontstaan van Marcellianus' Inganc te situeren, meer precies in de maanden tussen
het verschijnen van de Thalamus en de Reghel.
Een hypotese van P. Hildebrand komt deze vaststelling echter weer op losse
schroeven zetten. In zijn geschiedenis van De kapucijnen in de Nederlanden en het
Prinsbisdom Luik, suggereert deze dat Marcellianus ook de vertaler zou zijn van de
Règle(11). De vertaler van Juan de la Cruz zou derhalve in zijn annotatie op de
publikatie van zijn vertaling van het derde deel van Canfelds boek hebben kunnen
vooruitlopen. De veronderstelling van Hildebrand spekuleert hierbij op de kennis
die de vertaler van Canfeld, blijkens de waerschouwinghen die aan de Nederlandse
edities van de Reghel voorafgaan, van het werk van Juan de la Cruz bezit en op het
feit dat Marcellianus in 1619-1620 en 1622-23 te Antwerpen woorde, waar de
vertalingen van Canfeld werden gedrukt. Deze veronderstelling berust op een smalle
basis, o.m. omdat zij aan Marcellianus het monopolie van de kennis van Juan de la
Cruz lijkt toe te kennen. De waerschouwinghe uit de editie 1922 beroept zich
bovendien uitdrukkelijk op het getuigenis van een kapucijn (nae dat my eenen Pater
van sijn Ordre geseyt heeft) om het nakend verschijnen van Les secrets sentiers de
l'amour divin van Constantin de Barbençon of Beaumont (in de tekst staat
verkeerdelijk Beauvois!) aan te kondigen: dit kan evengoed een argument zijn om
de vertaling niet aan een kapucijn toe te kennen. Voor de veronderstelling van
Hildebrand pleit wel het feit dat zowel de annotatie als de voormelde
waerschouwinghe het hebben over de ontoereikendheid van de biechtvaders en
geestelijke leiders, die de lektuur van Canfeld en Juan de la Cruz kan verhelpen. Is
de hypotese juist, dan komt zij een nieuw licht werpen op de verhouding
Marcellianus-Zachmoorter: wanneer de Gentse deken in 1625 een gedeeltelijke
vertaling van de Llama in zijn Thalamus opneemt, doet hij dit uitdrukkelijk ter attentie
van dezelfde Biecht-vaders ende gheestelijcke Leydtsmans en waar hij de gelijkenissen
tussen de Fransman en de Spanjaard bespreekt, laat hij zich door de waerschouwinghe
inspireren. Over Marcellianus' auteurschap van de Nederlandse Canfeld-vertalingen
zeggen deze teksten natuurlijk

(11) VIII, blz. 715-717.
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niets met zekerheid; zij bieden wel een kijk op de waardering voor Juan de la Cruz
in de milieus van de Canfeldiaans georiënteerde kapucijnse spiritualiteit.
Een laatste en zekerder terminus postquem is ten slotte het verschijnen van de
eerste Franse vertaling van Juans Subida, Noche en Llama in 1621. Zoals uit het
tekstonderzoek zal blijken, is Marcellianus' vertaling van het gedicht En una noche
oscura duidelijk op de Franse versie geïnspireerd.
Samengevat mag het dus luiden dat de Inganc tot het schauwende leven in de jaren
1621-1623 tot stand is gekomen. De antologie behoort dus, met de Franse uitgaven,
tot de oudste vertalingen van Juan de la Cruz in Europa. De eerste Italiaanse vertaling
dateert uit 1627, de eerste Latijnse uit 1639; een Duitse vertaling kwam pas tot stand
in 1753 en het zou duren tot de 19e eeuw eer Juans werken in het Engels werden
vertaald(12).
Over de geschiedenis van het handschrift kan ik kort zijn. Het werk is na de dood
van de Visch, gezien de aantekening ‘Bibliotheca Dunensis’ bovenaan de
titelbladzijde, in het bezit van de Brugse abdij Ter Duinen gebleven. Onderaan
dezelfde bladzijde lezen we: ‘voor heer gerard: Willaert//Religieus ende
Novitiemeester inde // Abdije Van Duijnen tot Brugghe 1683’. Rechts daarvan: ‘Wel
willen // en // wel doen’, kennelijk de lijfspreuk van Willaert. Later belandde het
manuskript in de verzameling van graaf Albert Visart de Bodarme(13). Diens neef, de
Luikse hoogleraar Prof. Dr. B. van de Walle, verkocht het aan de Kon. Bibliotheek
te Brussel(14).
Ascetische en mystieke traktaten, liedbundeltjes en verzamelingen van geestelijke
gedichten werden in de zeventiende eeuw nog druk afgeschreven en cirkuleerden
binnen en buiten de kloostergemeenschappen(15). Op deze wijze had Marcellianus'
vertaling een zeker sukses, zoals het getuigenis van Zachmoorter en het exemplaar
uit de Duinenabdij aantonen. Nog twee andere, jongere manuskripten komen de
bijval van Inganc verrassend bevestigen. Erg groot zal de belangstelling

(12) P.P. OTTONELLO, Bibliografia di S. Juan de la Cruz, (Bibliotheca Carmelitica, III, 3), Rome,
1967, nr. 706 en 671 (in 1864).
(13) Blijkens het ex-libris op het voorste binnenberd.
(14) Mij vriendelijk medegedeeld door Dr. J. Deschamps.
(15) Vaak was deze onkontroleerbare verspreiding van handschriften aanleiding om de betrokken
werken te laten drukken. Dit geschiedde op deze wijze o.m. met Het Ryck Godts inder zielen
van Joannes Evangelista van Den Bosch en La Règle de Perfection van Benoît de Canfeld.
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niet geweest zijn, vermits de zetter de vertaling uiteindelijk nooit in handen kreeg.
Merkwaardig is alleszins dat beide afschriften gemaakt werden na 1637, het jaar
waarin de vertaling van de karmeliet Antonius a Jesu van de pers kwam.
In zijn bronnenverzameling voor de studie van Het geestelijk leven der katholieken
in de Nederlanden onder de apostolische vicarissen(16) noteerde P. Gerlach uit het
handschriftenbezit van de bibliotheek van het Theologicum te Warmond een
manuskript met ‘verhandelingen getrokken uit de werken van Joannes a Cruce’ uit
1641 (sign.: 92 F 24). Na de opheffing van het Warmondse seminarie belandde het
handschrift in de bibliotheek van de Theologische Hogeschool te Amsterdam(17). Bij
nader toezien bleken deze verhandelingen niets anders te zijn dan een volledig afschrift
van de vertaling van de Brugse kapucijn.
Het handschrift telt 500 beschreven en (door een moderne hand) genummerde
bladzijden, met voorin 8 en achterin 21 onbeschreven bladen. De titel is algemeen
gehouden en laat vermoeden dat de kopiist(e) het ms. als een verzamelhandschrift
heeft opgevat:
De geestelijc = //ke wercken om // te beleijden de// zielen tot de per =
//feckte ver = //eeninghe // met Godt//†//Anno Domini 1641 (blz. 1).
Veel meer dan de vertaling van Marcellianus blijkt het evenwel niet te bevatten.
Deze vertaling wordt op blz. 2 als volgt aangekondigd:
Inganck vant Schouwende//leven.//Getrocken wt de boecken// vanden
Salighen Vader Ioan//nes vanden Cruyce, Eersten// Soone vande H. Moeder
-//Teresa de Jesús ende haeren// getrouwen Helper.//Waer doormen can
weeten welck//het gebedt van stillicheijt is,//Daer de selve Moeder in
heur-// boecken affspreeckt ende hoemen//in sijnen niet Ende grondt
der//zielen altijt sal woonen.//†//
De titel is aanzienlijk verkort: de naam van de vertaler, de verkeerde opgave van het
aantal kapittels en de aanduiding van de grondtekst zijn weggevallen. Bovendien
werden tussen de prozatekst en het liedeken ‘Sommighe sententien // vanden selfden
Au=/theur’ ingelast (blz. 495-497)(18). Voor de rest is er, op enkele zeer lichte

(16) Ons Geestelijk Erf, XXV, (1951), blz. 209, nr. 495.
(17) De Warmondse signatuur bleef er bewaard. Ik dank Dr. Th. Ausems S.J., conservator der
handschriften van deze bibliotheek, voor de talrijke inlichtingen en de foto's die hij mij van
dit handschrift heeft verstrekt.
(18) Vgl. Bijlage, nr. 5.

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse taal- en letterkunde (nieuwe reeks). Jaargang 1973

119
veranderingen in de spelling en het taalgebruik na, niets vergeten. Het taalgebruik
is onmiskenbaar Zuidnederlands. Over de geschiedenis van het handschrift is weinig
bekend. Naar Dr. Th. Ausems mij meedeelde stamt het uit een kollektie manuskripten
afkomstig uit Den Hoeck, d.w.z. uit het Groot Begijnhof te Haarlem. Meer dan
waarschijnlijk werd de tekst van Marcellianus verspreid door de kapucijnen werkzaam
in de Hollandse missie. Alhoewel deze de Spaarnestad niet als een vaste statie
bedienden, is bewezen dat zij er geregeld zijn opgetreden(19). Het is bovendien best
mogelijk dat Marcellianus zelf zijn tekst aan belangstellenden heeft bezorgd tijdens
een van zijn lange visitatietochten door Holland(20). Er zijn duidelijke aanwijzingen
voorhanden dat de kapucijnen de mystieke oriëntatie die zij in het Zuiden aan hun
geestelijke begeleiding gaven ook in het Noorden hebben toegepast(21).
Een laatste spoor van de bekendheid van Marcellianus' Inganc vinden wij in een
handschrift uit de Kon. Bibliotheek te Den Haag. Het gaat om een anonieme kodex
uit de verzameling Scheurleer, die voornamelijk liederen van de mystieke dichter en
kapucijn Lucas van Mechelen, o.m. een verworpen ontwerp van diens Cloosterken
der gheestelijcke verryssenisse bevat (sign.: 133 K 32). Het bundeltje werd, met

(19) De Haarlemse kapucijn, Benedictus van Haarlem († 1651) heeft er met veel sukses gepreekt
(HILDEBRAND, o.c., VI, blz. 49). Meer bepaald hadden de paters er moeilijkheden met Joost
Cats († 1641), begijnhofpastoor in Den Hoeck! Deze man was zeer geldzuchtig, stond nooit
toe dat een vreemde biechtvader de ‘Maagden’ bezocht, en regulieren, waaraan hij een
bijzondere hekel bleek te hebben, mochten nooit zijn kansel bestijgen (o.c., blz. 49). Wellicht
schuilt hier de reden waarom in de titel van het handschrift de naam van Marcellianus
ontbreekt. Een zekere Magdalena Cousebant uit Haarlem was een weldoenster van het Gentse
kapucijnenklooster en werd daar in 1643 begraven (o.c., blz. 144).
(20) HILDEBRAND stipt reizen aan in de winter van 1632-33 (VI, blz. 176), in het voorjaar van
1636 (VI, blz. 77-80) en in oktober 1637 (Amsterdam) (VI, blz. 140). Wij weten dat een
Bossche zuster, Catharina Vijders, Marcellianus' Pepelken kopieerde (Franciscaansch Leven,
16, (1933), blz. 244-45).
(21) De historiograaf van de kapucijnse spiritualiteit, P. OPTATUS, heeft het over een ‘mystiek
milieu te 's-Hertogenbosch’, stad waar Marcellianus de mystieke traditie die er vooral tijdens
het verblijf van P. Pullen was gestimuleerd, in stand heeft gehouden (De spiritualiteit van
de capucijnen in de Nederlanden gedurende de XVIIe en XVIIIe eeuw, Utrecht-Brussel, 1948,
blz. 113-116). Columbanus van Leuven en Basilius van Brugge kregen er in 1630 trouwens
last omdat ze de lezing van de hoge mystieke boeken bevorderden bij kloosterzusters
(HILDEBRAND, o.c., VIII, blz. 720). De bekende missionaris Bonaventura van Oldenzaal (†
1653) liet brieven en preken na die duidelijk Tauleriaans en Herpiaans zijn georiënteerd
(Franciscaans Leven, 38, (1955), blz. 124-125).

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse taal- en letterkunde (nieuwe reeks). Jaargang 1973

120
veel onjuistheden, beschreven door J.F.J. van Tol(22). Wij hebben elders uitvoerige
beschouwingen aan dit belangrijk manuskript gewijd(23). In deze kontekst wil ik slechts
wijzen op de Oostvlaamse (Gentse) en kapucijnse afkomst. Het handschrift stamt
uit de kollektie van C.P. Serrure en valt, zolang geen nieuwe gegevens uit de
identifikatie van enkele liederen kunnen worden gehaald, te dateren in de jaren
1650-1660. Op fol. 76v-77r lezen wij er het lied van de duistere nacht uit de vertaling
van Marcellianus.

c. Het liedeken vanden donckeren nacht.
Juan de la Cruz schreef zijn prozawerken Subida del monte Carmelo (1578-1583)
en zijn Noche oscura (1582-84) als kommentaar op de eerste strofen van zijn beroemd
gedicht En una noche oscura (1578), een tekst die zijn tijdgenoten zo hermetisch
voorkwam, dat ze om verduidelijking vroegen. Een vertaling van dit lied, die in een
zeer vrije parafrase uitmondt en zelfs een andere weg inslaat dan de Spaanse tekst,
biedt Marcellianus aan het slot van zijn bloemlezing. Het is de eerste weergave in
het Nederlands van een der bekendste Spaanse gedichten uit de wereldliteratuur.
Ik geef de tekst uit naar het Brusselse handschrift (A), waarbij in het kritisch
apparaat naar de lezingen van de Amsterdamse (B) en Haagse (C) versies wordt
verwezen. Wijziging in de spelling die geen invloed hebben op de klankwaarde of
het ritme van de vertaling werden niet opgenomen.
hier volcht het

fol. 94r

liedeken van den
donckeren
nacht ende gaet op de wyse
al soot beghint
C:
Op de wyse
Ryst op ghy blyde van
gemoet
Als wy verr' van Palestyn
Votre humeur ne m'a pas
fasché

(22) Lucas van Mechelen en een anonieme codex van de verzameling Scheurleer, in Leuvense
Bijdragen, LV, (1966), blz. 72-84.
(23) Cfr. mijn nog niet gepubliceerde dissertatie over De mystieke lyriek van Lucas van Mechelen,
Leuven, 1972, blz. 44-99.
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1 Dwers door eenen duysteren nacht+
Door groot gheluc, met stilder vreden,
ben ick alleen, door liefden cracht
Ter goeder uren wtghetreden
5 heel onbelet ghijnck ick met lust
Doen mijn huijsken stil bleef ende gherust

+

fol. 94v

Door doncker maer sonder dangier
met een vrempt dexselken ghedoken
heb ick verlicht vant liefden vier,
10 het deurken van een leere ontloken,
Door welcke ick daelde int duijster Landt
Daer mijn siele al haer ruste vant
Onder dat swert maer salich douck
Schulde ick om niet ghesien te wesen
15 Mijn oochskens lieten oock seer clouck
Al datter cost hun opsicht wesen,
gheen licht en hadde ick op dat pas
Dant vier dat in myn siele was
Die vlamme door haer schinsel claer,
20 Leijde mij door die doncker weghen,
Met meerder sekerheyt voorwaer
Van dat die sonnestraelen pleghen,
tot hem die door sijn lecker aes
my spent van alle vrempt solaes

B:

C:

1:

Dwars; een

1:

zeer duysteren

2:

stiller; vrede

6:

myn huysken
blyfvende gherust

6:

mijn huijsken
blijvende gerust

10:

van eenen trap

8:

vreemt

11:

door twelck

11:

door d'welcke

12:

ziel'; gheluck

12:

alle haer geluck

13:

Al onder eenen
swarten doeck

13:

Al onder eenen
swarten doeck

16:

t'aensien, alle
gheschaepen wesen

19:

De

20:

donckere

22:

de sonnestralen

24:

mijn speent; vreemt
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25 O schoonen nacht die gaet te boven+
Den daegheraet met sijnen schijn,
In wiens sterck gloijenden oven
Mijn siele ende haer Lief tsaemen sijn,
Nacht onder wiens doncker cleet
30 Meer schuijlt als ijghelijck en weet

+

fol. 95r

In mijnen onbevleckten schoot
bereyt om hem allen tontfanghen
Myn siele pleecht met liefden groot
Aen haeren bruijdegom te hanghen
35 Daer overformt hij haer in hem
Doort hooren van sijn lieve stem.
Syn doncker licht doort soet ghenaecken
van sijnnen schijn, dat ontweckt mij,
Sijn stille clopkens doen my waecken
40 Want altijts aen vernieutse hij,
Al mijn ghevoelen ende moet
beswijckt door hun aenraecken soet
Die soeticheijt van hunnen slach,
dreef wt mij alle ghedincken,

B:

C:

27:

stercken gloeijende 25:

O schoon'
end'alderliefste
nacht!

28:

en

26:

o nacht vervult met
all'wellusten!

33:

plach

27:

o nacht, in wiens
beddeken zacht,

34:

haere

28:

Godt en de ziele
t'saemen rusten!

37:

geraecken

29:

zoo doncker

38:

mijn

30:

dan

32:

daer niemant rust
dan Godt alleene,

33:

uut

34:

in hem, met hem te
worden eene:

36:

soete

37:

Syn licht, door een
aanraecken zacht,

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse taal- en letterkunde (nieuwe reeks). Jaargang 1973

38:

ontwect my
dicmaels uut den
vaecke,

39:

zyn stille clopkens,
onverwacht

40:

leyden my daer ic
zoo naer haecke:

41:

en ghemoet
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45 Mijn aensicht op mijnnen mijnnaer lach,
Men sach er noch roeren noch wincken,
Och bleef ick soo in mij ghedoot
Soo leefden ick in sijn wesen bloot
O sielkens die mij quelen siet
50 Anhoorende mijn vremde tale
verwondert u maer en oordeelt niet
voor ghij en ghevoelt de selve quale
Want niemand eer hij is hier binnen
en weet wat is te recht te minnen

B:

C:

44:

gedencken

44:

verdreef uut my,
myns zelfs
gedyncken,

45:

mij minnaer

46:

wencken

45:

myn minnaer

49:

sielken; mijn quele 46:

52:

selfste

54:

te recht beminnen

daer hiel op, roeren
ende wyncken:

48:

en levend'in

49:

quelen

51:

verwonderstse,
maer oordeelt

52:

voor gh'en; zelfste

53:

eer hy hiertoe quam

54:

en wist de cracht
van dese vlamme!

Het valt onmiddellijk op dat het gedicht als lied een autonoom bestaan heeft geleid
en het lot heeft gekend dat alle liedteksten is beschoren: een haast voortdurende
aanpassing, hetzij door de zangpraktijk, wat vaak leidt tot ritmische en metrische
wijzigingen, hetzij door ingrepen om andere motieven, zoals bv. de didaktische
duidelijkheid. Hoe deze labiliteit in de eerste Nederlandse versie van En una noche
oscura heeft gefunktioneerd is niet zo gemakkelijk uit te maken. Het belangrijkste
fenomeen dat zich bij de (tot nog toe gekende) overlevering van de tekst voordoet,
is de aanzienlijke afwijking die, inzonderheid in strofen 5 en 7, in C plaats vindt
tegenover de verzen die samen met de prozatekst zijn bewaard. De onderlinge
verhouding der teksten kan slechts worden begrepen tegen de achtergrond van de
grondtekst.
1. Een eerste vaststelling die zich opdringt is de rol die de Franse vertaling van het
gedicht bij het ontstaan van het lied uit Inganc heeft gespeeld. In 1621 verscheen bij
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p. Jean de la Croix, een vertaling die Subida, Noche en Llama bevatte(24). Deze
vertaling kende in de Nederlanden een vlugge verspreiding en zeker in kapucijnse
milieus(25). Gaultier vertaalde Juans lira(26) in zesregelige strofen, waarin de Nederlandse
auteur van het liedeken hem is gevolgd. Een sluitend bewijs voor de onafhankelijkheid
van de Nederlandse tekst ten opzichte van de Franse is dit evenwel niet: in de Franse
tekst is het rijmschema aabcbc, in de Nederlandse ababcc. Konkrete bewijzen zijn
echter voldoende voorhanden in de tekst zelf. Wij noteren slechts de opvallendste
parallellen tussen de Franse en Nederlandse teksten die wij plaatsen naast het Spaanse
origineel (Alcala, 1618):
A
1:

En una
noche

Au travers d'une... nuit

6:

y segura

7:

sans nul danger 7:

sonder dangier

7:

disfraçda

8:

Couverte d'une
voile estranger

8:

met een vrempt
dexselken
ghedoken

por la
secreta
escala

9:

Par l'huys d'une 10:
eschelle secrete

het deurken van
een leere

Dwers door eenen...
nacht

11:

En la Noche 13:
dischosa

Soubs ce
bien-heureux
manteau noir

13:

Onder dat swert
maer salich
douck

18:

Adonde me 22:
esperaua
Quien yo
bien me
sabia En
parte, donde
nadie
parecia

Au lieu, où
23:
m'estoit attirant
Celuy qui par sa
douce amorce,
Me va des autres
retirant.

tot hem die door
sijn lecker aes
my spent van
alle vrempt
solaes.

(24) P. OTTONELLO, Bibliografia di S. Juan de la Cruz, (Bibliotheca Carmelitica, III, 3), Rome,
1967, nr. 533.
(25) Over de vergelijkingen die in deze milieus tussen Canfeld en de Spanjaard werden gemaakt
zie n. (10) en het daar opgegeven artikel. Zie verder: K. PORTEMAN, Het gedicht uit de derde
Nederlandse editie van Canfelds ‘Reghel der volmaecktheyt’ (1631) in Ons Geestelijk Erf,
XLVI, (1972), inz. blz. 267, waar gewezen wordt op letterlijke aanhalingen uit Gaultier's
vertaling in Nederlandse Canfeld-edities.
(26) De lira is een strofe van vijf verzen, waarvan het tweede en het vijfde elf, de drie andere
zeven syllaben tellen, in de Spaanse literatuur ingevoerd door de italianiserende dichter
Garcilaso de la Vega (1503-1536) en door Juan overgenomen. Vgl. M. MILNER, Poésie et
vie mystique chez Saint Jean de la Croix, Parijs, (1950), blz. 64-65, 87 en 125-134.
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40:

Quedeme, y 43:
oluideme

43:
Ce doux coup
m'arresta ci coy
Qu'il me fit
oublier de moy

Die soeticheijt
van hunnen
slach, dreef wt
my alle
ghedincken...

Van de vrijheid waarmee de Franse vertaler te werk ging heeft de
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auteur van het liedeken blijkbaar dankbaar gebruik gemaakt. Terloops zij opgemerkt
dat de veel betere vertaling van Cyprien de la Nativité, waarmee Valéry zo hoog
opliep, heel wat aan Gaultier heeft te danken.
2. Vooral vanaf de zesde strofe (v. 31 in de Sp. tekst) gaan de Nederlandse versies
hun eigen weg. De mystische erotiek van het Spaanse gedicht wordt er van zijn
idyllisch-wachterliedachtige omkleding (de geheime nachtelijke bijeenkomst der
geliefden in de bloeiende kasteeltuin) ontdaan. De pecho florido (v. 26; fr.: sein
parsemé de fleurs) wordt een onbevleckten schoot (v. 31); van el ventalle de cedros
(v. 30; fr.: l'eventail d'un beau Cedre), van de wind die speelt in de haren van de
geliefde (vv. 31-32)(27) en de azuzenas (v. 40; fr.: les Fleurs-de lys) is niet langer meer
sprake. In de plaats daarvan komen ondubbelzinnige verwijzingen naar de vertrouwde
mystieke terminologie het geestelijk karakter van de tekst duidelijk maken. Hiernaar
verwijzen niet enkel het herhaaldelijk gebruik van het woord siele (vv. 12, 18, 27,
33), maar uitdrukkingen als:

(27) Zo althans luidt het in de grondtekst. Esparcía wordt er dus beschouwd als derde persoon;
in de editie van Alcala staat immers:
El aire de la almena
cuando ya sus cabellos esparcia...
Sommige hss. hebben yo: het is dan de ik van het gedicht die de haren van de geliefde
uiteenstrijkt. De 17e-eeuwse Nederlandse vertalingen interpreteren esparcia alle als derde
persoon; P.N. van Eyck doet nog hetzelfde en verantwoordt zijn lezing met een beroep op
de kommentaar van Antolinez (Verzameld werk, II, Amsterdam, 1958, blz. 242). In de tweede
uitgave van zijn vertaling van de Geestelijke werken van den H. Joannes a Cruce, Brussel,
1931-32, kiest P. Hendrik van het H. Huisgezin voor de eerste persoon, nadat hij in de eerste
uitgave het vers in de derde persoon had vertaald. Beslissend is hier geweest een aantekening
van de kritische uitgave van P. Silverio de Santa Teresa volgens welke de strofe in de lezing
met ya: ‘se quita... una familiar y delicadísima operación - esparcir los cabellos del Amado
- en que la Esposa se entretiene, cuando el aire de la almena hiere su cuello y la suspende’
(Obras de San Juan de la Cruz, dl. II, Burgos, 1929, blz. 5, n. 1). Ook de laatste Spaanse
editie van Simeón de la Sagrada Familia (Burgos, 1959) leest yo... esparcía. De yo-lezing
verdient naar mijn gevoel de voorkeur, mede omdat het vers (yo... esparcia) dan goed aansluit
met het vers ‘y yo le regalaba’ uit de voorgaande strofe. Beide lezingen doen echter niets af
van het idyllisch karakter van de strofe, dat in het liedeken is weggewerkt.
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27:

in wiens sterck gloijenden oven
Myn siele ende haer Lief tsaemen sijn(28)

34:

aen haeren bruijdegom te hangen

35:

daer overformt hij haer(29)

37:

soet ghenaecken

39:

clopkens(30)

47:

in mij ghedoot

48:

wesen bloot.

42:

aenraecken soet

De supplementaire slotstrofe wil ten slotte elke verkeerde indruk voorkomen. Met
vremde tale wordt m.i. niet alleen een vertrouwde topos uit de mystieke literatuur
ingeleid(31), maar wordt tevens gezinspeeld op de bevreemdende en nieuwe wijze
waarop de Spanjaard zijn mystieke ervaring bekend maakt. In Nederlandse oren moet
de mystieke lyriek van Juan vreemd hebben geklonken.
Dit verklarend vertalen is in C nog sterker doorgevoerd. De geliefde wordt er
tweemaal uitdrukkelijk geïdentificeerd met Godt (vv. 28 en 32), de tweede keer zelfs
met een verwijzing naar de goddelijke inwoning in de ziel.
Het spreekt vanzelf dat het bij zulke vertaling, die antologisch was opgevat en
waarin het gedicht een gedeelte van zijn hermetisch uitzicht verloor, niet langer
noodzakelijk was de tekst vóór de kommentaar aan de lezer aan te bieden. Een andere
reden maakt de plaats die het liedeken in Inganc inneemt misschien nog aannemelijker.
Bij de aanvang van het eerste kapittel van het eerste boek van de Noche oscura (fol.
55r) bezorgt de kapucijn een andere vijfregelige vertaling:

(28) Daniël, 3; Vgl. met de middeleeuwse voorstelling van de Caritas (W. MOLSDORF, Chrichtliche
Symbolik der mittelalterlichen Kunst, Leipzig, 1926, nr. 1058).
(29) Daar het Spaanse ‘transformada’ niet uitsluitend mystieke term is, kon het in het
oorspronkelijke gedicht niet storend werken. Het Nederlandse ‘overvormd’ behoort echter
uitsluitend tot het technisch mystiek taalgebruik (Cfr. P.N. van Eyck, o.c., blz. 241). Een
gelijkaardige invoering van een typische mystieke term lezen we in de vertaling van Gaultier,
v. 18: ‘Dedans le centre de mon coeur’.
(30) Cfr. Hooglied, 5, 2; klassiek beeld voor de goddelijke uitnodiging, hier wel duidelijk gemaakt
door de nabijheid van waecken.
(31) De eigenheid van de mystieke taal berust op haar ervaringskarakter.
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In eenen nacht die duijster was
van Liefden seer ontsteken
Och groot gheluck! Want op dat pas
ghinck wt sonder bemeerckt te wesen
als nu mijn huijs in vreden was.
Deze tekst heeft de latere versie van Antonius a Jesu waarschijnlijk geïnspireerd.
Boven Noche II, c. 4 (fol. 77r) citeert Marcellianus echter weer de zesregelige
beginstrofe van het liedeken. Waarom deze dubbele vertaling? Probeerde de vertaler
het tweemaal of verkoos hij uiteindelijk een tekst die niet van zijn hand was en die,
als lied, een autonoom bestaan leidde? In 1625 waren, zoals blijkt uit de tweede editie
van de Thalamus Sponsus, in elk geval meer vertalingen voorhanden dan de Inganc.
Of moeten wij aannemen dat de kapucijn pas tijdens zijn vertaalwerk de Franse tekst
van René Gaultier in handen kreeg? Hiervoor pleit wellicht de titelbladzijde die het
enkel over de editie van Alcala heeft. De oplossing van dit raadsel ligt waarschijnlijk
in de opbouw van de bloemlezing. Uit het eerste boek van de Noche oscura neemt
Marcellianus in zijn Inganc o.m. de hoofdstukken 8, 11, 13 en 14 op, waarin de
verzen van de eerste strofe afzonderlijk worden geciteerd en gekommentarieerd.
Daarvoor was de zesregelige strofe van het liedeken minder geschikt. Op het citaat
van de eerste strofe van het liedeken, bovenaan de vertaling van Noche II, c. 4 (fol.
77r) volgen slechts de hoofdstukken 5, 6, 7, 8, 9, 10 als kommentaar op de
openingsregel van het gedicht. De uitleg van het tweede boek op de andere verzen
is in de bloemlezing niet opgenomen.
3. Ten slotte kan de evaluatie van de oudst bekende Nederlandse vertaling van het
Noche-gedicht niet zeer positief zijn: het liedeken blijkt niets meer dan een parafrase
die bovendien de toon van het origineel grondig heeft gewijzigd. Precies omdat men
de tekst als een afzonderlijk geestelijk lied wou verspreiden was men verplicht hem
duchtig aan te passen. De meer vertrouwde verwijzingen naar de bruidsmystiek
moesten er de voor de Nederlandse lezer van devotieliteratuur bevreemdende en
tropologisch irreferentiële taal van het genre, waarin Juan zijn geestelijk avontuur
beschreef, komen vervangen, te meer daar de autonomie die op deze wijze aan het
gedicht werd verleend de herinnering aan Juans kommentaar uitsloot.
Ook als lied is liedeken geen hoogvlieger. Van het streven der samenstellers van
het Prieel der gheestelicker melodie (1e ed. 1609) naar een streng gelijkmatige
verdeling der syllaben per versregel had
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de vertaler (althans in de versies A en B) blijkbaar nog niets gehoord(32). C houdt zich
daarentegen streng aan het aantal lettergrepen van zijn wijslied, het mooie Als wy
verr'vande Palestijn uit de Goddelicke Lof-Sanghen van Justus de Harduwijn
(8/9/8/9/8/8)(33), een melodie die o.m. langs de liedboeken van Lucas van Mechelen
een zeker sukses heeft gekend(34). De varianten in C, vv. 6 (ook in B), 10, 13 (ook in
B), 25, 26, 29, 37, 38, 39, 40, 44, 45, 48, 51, 53, 54 maken de tekst telkens beter
zingbaar. Met de viervoudige herhaling van nacht in de vijfde strofe, tegenover A
en B een terugkeer naar het origineel, komt deze toename van de zingbaarheid de
didaktische inbreng in C goedmaken. C is toevallig de tekst die niet met het proza
is overgeleverd. De zangpraktijk heeft hier onmiskenbaar een gunstige invloed op
het estetisch uitzicht van de vertaling uitgeoefend.

II. Gedichten van Juan de la Cruz vertaald door de karmelieten.
a. De vertaling van Antonius a Jesu.
Het zou duren tot 1637 eer een, dan nog onvolledige, gedrukte Nederlandse vertaling
van de werken van Juan de la Cruz tot stand kwam. De wensen van Zachmoorter
werden dus vrij laat vervuld en niet door de kapucijnen, maar door de ongeschoeide
karmelieten die, als ordebroeders van de Spanjaard, uiteraard zeer geschikt waren
voor deze taak. Zo laat is dit intussen weer niet wanneer we in aanmerking nemen
dat de eerste Latijnse vertaling pas in 1639 te Keulen van de pers kwam en de
beroemde Franse tekst van Cyprien de la Nativité in 1641 het licht zag. Van deze
belangrijke en vrij zeldzaam geworden Antwerpse druk geef ik eerst een uitvoerige
beschrijving.

(32) Vgl. I. DEMARRE, Het katholieke volksliedboek in Zuid-Nederland in de eerste helft van de
XVIIe eeuw, Leuven, 1962 (dissertatie in ms.), blz. 94 e.v.
(33) Ed. O. DAMBRE, lied LXI, blz. 133.
(34) Zij fungeert o.m. als wijsopgave voor het bekende openingslied van Den bliiden Requiem
(Antwerpen, 1631) met de beginregel Rijst op ghy blijde van ghemoet. Op deze verzen, naar
de Harduwijns tekst gemodelleerd, schreef Tiburtius van Brussel ook een nieuwe melodie.
Wanneer bij sommige liederen, zoals o.m. in hs. C., verwezen wordt naar de melodie van de
Harduwijn en Den bliiden Requiem betekent dit derhalve niet dat het tweemaal om dezelfde
zangwijze zou gaan.
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Lit.: I. ROSIER, Biographisch en bibliographisch overzicht van de vroomheid in de
Nederlandse Carmel, Tielt, 1950, blz. 163, CCXCIV, nr. 821; S. AXTERS,
Geschiedenis van de vroomheid in de Nederlanden, dl. IV, Antwerpen, 1960, blz.
183; Vier eeuwen Discalsen, Gent, 1968, blz. 89-90.
Titelblad:
DEN // DONCKEREN // NACHT DER ZIELEN. // Ende wtlegginge van het liedeken
// inhoudende den wech van de vol- // maeckte vereeninge der liefde met // Godt /
tot soodanige men kan ge- // raeken in dit leven. // Ooc de wonderbaerlijcke eygenthe// den van de ziele die totte selve // ghecomen is. // Midtsgaders den Verholen
Minne-sangh // met sijn verclaringhe. // Ghemaeckt door den hoogheerweerdi- //
ghen Pater Ioannes vanden Cruyce, on- // gheschoeyde Carmeliet / eerst-geboren //
Sone in Christo vande H.M. TERE- // SA van IESVS, ende mede-hulper in // haere
stichtinghen. // Overgheset uyt de Spaensche in onse ne- // der-duytsche Taele, door
den Eerw. P.F. // Antonius van IESVS, Religieus // van de selfde Orden. // [versierd
kruis] / // T' ANTWERPEN. // By Geeraerdt van Wolschaten // woonende naest
d'Abdije van Sinte // Michiels / Anno 1637.
127 × 73; 28 rr.; Got.; 4A-N6 O-P2 a-s6 t1;
(16) + 316 + (12) + 437 + (1) blz.
(1)

Voordehandse titel in ets van A. Voet
voorstellend links de H. Teresia, rechts
Jan van het Kruis, met boetetuig en helse
gedrochten; onderaan wapen en lijfspreuk
van Ioannes Isenbaert, abt van Baudeloo
te Gent: Omnibus Omnia.

(2)

blanco

(3)

titel

(4)

blanco

(5)-(11)

Opdracht van de vertaler aan abt Ioannes
Isenbaert

(12)

Inhouwdt des boecx.

(13)-(16)

Liedeken + Verclaringhe

1-116

Het I. Boeck // In het welck gehandelt
wort // vanden nacht der sinnen.

117-1(3)16

Het II. Deel // Des // Donckeren Nachts.

(317)

Facultas Ordinis, gegeven door Hilarius
a S. Augustino, provinciaal op 15 mei
1637 (Lat.).
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(318)

Approbatio Ordinis, gegeven door
Andreas Barnabas a S. Ioanne, op 11 mei
1637 (Lat.).

(319)

Approbatie door Gaspar Estrix op 5 febr.
1637.

(320)

blanco

(321)-(325)

Copije van eenen brief gheschreven van
den // Eerw. Vader Ioannes vanden
Cruyce aen // de Ongheschoeyde
Carmeliterssen vande // Stadt van Beas.

(326)-(328)

D'Enghe // Voetbane // Der //
Volmaectheyt. // Maniere om te comen //
tot AL.

a1 (1)

Voordehandse titel

(2)

blanco

(3)

nieuw titelblad:
DEN // VERHOLEN // MINNE-SANGH
// Tusschen de ziele ende Christum //
haeren Bruydegom, // Ghedicht door den
eerweerdighen // Pater Ioannes vanden
Cruyce on-//gheschoeyde Carmelijt / //
Ter begheerte van de Eerw. Moeder Anna
// van Iesus, wesende Priorinne der
onghe-//schoeyde Carmeliterssen van het
Con-//vent van S. Ioseph tot Granada in
het // Iaer 1584. // vignet //
TANTWERPEN // By Geeraert van
Wolschaten naest // d'Abdije van S.
Michiels. 1637.

(4)

blanco

5-10

Voor-reden

11-22

Den verholen Minne-sangh

23-437

Wtlegginghe // Van het Liedeken tusschen
de Ziele // ende Christum.

(438)

Fauten verbetert.

Vindplaatsen:
Gent, Bibliotheek Karmelieten Discalsen, sign.: MTEC. 30 a-b.
Haasrode, Klooster der P.P. Karmelieten.
Heeswijk, Bibliotheek van de Norbertijnen-abdij.
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Over de vertaler is in de archieven van de karmelietenorde weinig terug te vinden.
Nergens wordt hij vermeld als prior, subprior of definitor. Antonius a Jesu, in de
wereld Hubertus Antonius Velpius, zoon
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van de gelijknamige Brusselse drukker(35), werd geboren te Brussel omstreeks 1596(36).
Hij trad in de Carmel in 1616 en werd geprofest op 21 december van het
daaropvolgend jaar. Hij stierf te Brugge op 20 oktober 1661. Naast Juan de la Cruz
vertaalde hij een werk van Joannes a Jesu Maria(37) en bezorgde hij een nieuwe en
verbeterde uitgave van Spoelberchs vertaling van Teresa's Moradas in 1650 en een
vertaling van haar Conceptos del amor de Dios sobre algunas palabras de los cantares
de Salomon (Antwerpen, 1647)(38). Aan hem mag met veel waarschijnlijkheid ook
worden toegeschreven een Nederlandse vertaling van het Epitome passionis Domini
nostri Jesu Christi, ex ea quam habet Blosius... et ex aliis plurimis S. Birgittae
revelatis concinnata in 1643 te Brussel verschenen bij Jan Mommaerts(39).
Een motivering, zoals wij lezen in Inganc en in de latere volledige vertaling door
Servatius van de H. Petrus, wordt niet gegeven. De opdracht aan de abt van Baudeloo
is niets meer dan een vergelijking van Isenbaerts wapenspreuk (Omnibus Omnia)
met de juanistische antithese tussen het Al en het Niet. Ook de reden waarom precies
Noche en Cantico voor een vertaling werden gekozen is niet aangegeven.

(35) In 1610 verscheen bij Rogier en Hubertus Antonius Velpius (de vader van onze vertaler) een
Spaanse uitgave van Teresa's Libro de las fundaciones. Deze belangrijke editie was het werk
van Anna van Jezus en Hiëronymus Gracián.
(36) Brugge, archief karmelietenklooster, IV.3.A.p.18. Andere bronnen vermelden als geboortejaar
1600 (Vier eeuwen Discalsen 1568-1968. Geschiedkundig overzicht van de Teresiaanse
hervorming, Gent, 1968, blz. 98. - Gent, archief karmelietenklooster, Liber professionum,
A.II.1.1o).
(37) Nl. de eerste Nederlandse vertaling van de Instructio novitiorum. Volledige titel: Leydtsman
der Nieu-bekeerde Zielen, soo Gheestelijcke als Wereltlijcke, leerende de Verstervinghe der
Passien ende quaede gheneghentheden, de Verkryginghe der deuchden, den Handel des
Ghebedts, ende Geestelijcke Oeffeningen. Ghemaeckt door den Eerw. P. Ioannes van Iesus
Maria eertyts Generael van het Orden der ongheschoeyde Carmeliten. Verduytst uut het
Latyn / Door den Eerw. Pater Antonius van Iesus..., Antwerpen, C. Woons, 1649. Joannes
a Jesu Maria († 1615) was de grote figuur van de Italiaanse kongregatie van de hervormde
Carmel.
(38) Spoelberch's vertaling verscheen te Antwerpen bij H. Verdussen in 1608, de herdruk van
Antonius in dezelfde stad bij Le Chien. Zie ook n. (122).
(39) Nederlandse titel: De wyn-persse Jesu Christi, oft kort begryp van syn bitter lyden, schickelyck
byeen ghevoeght, soo uyt de schriften van P. Blosius als uyt d'openbaringhen van de H.
Brigitta; verduytscht door P. A(ntonius) V(an) I(esus) C(arm.) D(isc.)? Antwerpen, J.
Cnobbaert, 1646.
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1. Het lied van de donkere nacht.
Liedeken
Op den thoon vande noten.
Offte
Als wy verr' vanden Palestyn.
1 In 't duyster, en by doncker Nacht
Ben ic met anxst in liefd' ontsteken,
(O groot geluck en onverwacht!)
Stil wt mijn eygen huys gestreken,
5 G'heel onbemerckt gingh ick met lust,
Mijn huysken blyvende gerust.
In 't doncker, maer gerust en vry,
In vremde cleederen gedoken,
Ben ick, verlicht met liefd', en bly
10 Lanckx een verborghen leer ontloken;
O groot geluck! ick gingh met lust,
Bedect in 't doncker, 't huys in rust.
In 't groot geluck van desen Nacht,
Sonder dat ick ghesien cost wesen,
15 Noch oock self sien met al mijn cracht
Eenigh dinck van geschaepen wesen,
'K en had licht noch geleyd-gemack,
Dan t' gene dat mijn hert onstack.
Dit selfde licht geleydde my,
20 Veel sekerder dan smiddachs straelen,
Daer my verwachte cloeck en vry,
Die my bekent was sonder faelen,
Stil op een syd' heel onbewoont,
Daer niemant ons en wiert vertoont.
25 O Nacht die my wel hebt geleyt!
O Nacht lieflijcker als d'Aurore!
O Nacht die op den selven tijdt
Hebt twee geliefkens uutvercoren
Vereenicht sonder t'minst belet,
30 En d'een in d'ander overset.
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Op mijn seer schoon gebloemde borst,
Die ic voor hem bewaerd'alleene,
Bleef hy in slaep door liefden dorst,
Ic toefden hem boven t'ghemeene(40),
35 Den waeyer van 't Ceder-gheboomt
Vercoelden hem, maer wel ghetoomt.
De locht des coelen dagheraet,
Als hy sijn hair nu wyt wtspreyden,
Sloech m'in den hals tot mijnder baet
40 Met haer claer hant sonder verbeyden,
En alle mijnder sinnen cracht
Ded' sy ophouden door haer macht.
Ic bleef daer en vergat my vry,
En ruste d'aensicht op mijn liefste,
45 t' Hiel al op, ick versaeckte my,
En liet mijn sorgh in 't alderdiepste
Der witte lelien gh'eel versmacht,
Vergeten, en oock wel veracht.

Dat de vertaling van Antonius van een veel beter gehalte is dan die van zijn
voorganger valt reeds op bij een eerste lektuur. Dit betekent echter niet dat de
karmeliet niets aan het liedeken uit de Inganc zou te danken hebben. Kan men bij
zijn zesregelige strofe nog aan het Franse voorbeeld denken, het rijmschema en de
wijsopgave herinneren duidelijk aan het liedeken. Echo's daarvan zijn, gezien de
zelfstandigheid waarmee de vertaling van 1637 werd opgezet, in de tekst nog slechts
hier en daar te vinden. Zij situeren zich vooral in de aanvangsstrofen, wat zou kunnen
wijzen op de mogelijkheid dat Antonius het liedeken uit de zangpraktijk kende. Aan
te stippen vallen hier vooral de vv. 5, 6, 8, 9, 10 en het citaat boven cap. XV van deel
II (blz. 228), waar het luidt: Door 't doncker.
De werkelijkheid is evenwel komplekser. De enige versregel waarin de
overeenkomst kompleet is (v. 6) komt slechts voor in de versies B en C van het
liedeken, die beide na 1637 zijn overgeleverd. Antonius'

(40) toeven in de betekenis van knuffelen, strelen.
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vertaling zou dus ook de overlevering van het liedeken kunnen beïnvloed hebben.
Men vergelijke in dit opzicht ook v. 16 met de daaraan korresponderende versregel
uit C. Een dergelijke beïnvloeding lijkt echter twijfelachtig; de veel betere tekst van
1637 was wellicht niet aan de kopiisten of de zangers van het liedeken bekend, anders
zou hij wel veel sterker op deze zwakkere versie ingewerkt hebben. V. 6 in de
overlevering A van het liedeken is bovendien zo storend dat de korrektie in B en C
voor de hand lag. Voorts kan hier ook de Franse tekst hebben meegespeeld, wat o.m.
in de vertaling van alborada door Aurore tot uiting komt. Vervolgens is het de vraag
of Antonius' kennis van het liedeken enkel aan diens geheugen moet worden
toegeschreven. Heeft hij de Inganc in handen gehad? Zoals gezegd, is Marcellianus'
vertaling van de eerste strofe bij de aanvang van het eerste hoofdstuk van de
Noche-kommentaar waarschijnlijk aan Antonius bekend geweest. Deze vertaling is
echter alleen met de prozatekst overgeleverd. Het antwoord op onze vraag ligt in een
nauwkeurige vergelijking van beide prozateksten. Een willekeurig voorbeeld moge
aantonen hoe moeilijk het is zich op dit punt uit te spreken. We vergelijken even de
aanvang van Noche, I, cap. 8 in beide vertalingen.
Marcellianus:

Antonius:

Desen nacht den welcken wij de
contemplatie seggen te wesen oorsaeckt
twee soorten van duysternissen ofte van
suijverijnghen inde gheestelijcke
persoonen nae de twee deelen van den
mensche / welcke sijn beuoelijck ende
gheestelijck /: soo sal den eenen nacht oft
beuoelijcke suijeringhe daer de siele
mede ontbloot ende ghesuijert wordt sijn
naer het gheuoelen / dat selue bereydende
ende bequaem maeckende tot het
gheestelijck deel: ende den anderen nacht
ofte suijuerijnghe / daer de siele haer
mede suijuert ende ontbloot sal naer den
gheest sijn / die bereijdende ende
suijuerende tot de vereeninghe der liefde
met godt. Den beuoelijcken is ghemeyn
ende ghebuert aen veel meijnschen die
noch maer en beghinnen van den welcken
wij eerst sullen tracteren (fol. 56v).

Desen nacht dien wy segghen de
Co[n]templatie oft aenschouwinghe te
sijn / veroorsaeckt inde Gheestelijcke
persoonen twee soorten van duysternissen
oft suyveringhen / nae de twee deelen van
den mensch / te weten t'sinnelijck / ende
t'Gheestelijck. Den eenen nacht dan oft
sinnelijcke suyveringhe door de welcke
een siele haer reynicht oft ledich sal
wesen nopende de sinnelijckheyt / die
voeghende naer den Gheest; ende
d'andere is eenen nacht oft gheestelijcke
suyveringhe door de welcke de siele
ghesuyuert / ende ghelevert wordt naer
den Geest / dien voeghende / ende
bequaem makende tot de vereeninghe der
liefde met Godt. De sinnelijcke is
ghemeyn / ende gheschiet aen vele / te
weten aen de nieuwelinghen / van de
welcke wy voor al sullen vermellen (blz.
51-52).
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Deze bedenkingen doen niets af van de grondige zelfstandigheid waarmee Antonius
heeft gewerkt: het gaat hier werkelijk om een nieuwe vertaling die op een veel
trefzekerder en nauwere wijze bij de Spaanse tekst aansluit dan het parafraserende
liedeken en soms de Franse tekst van Gaultier merkbaar verbetert. Dit geldt zeker
voor de verzen 22-24 en de aanvang van strofe 5 (v. 25). De erotische beeldspraak
van het origineel wordt, in tegenstelling tot het liedeken, nergens omzeild: Antonius
wil vertalen, niet verklaren. Niet alles is echter even geslaagd. Str. 7 (vv. 37-42) voor alle Juan-vertalers een crux(41) - blijft als vertaling duister: wie is hy in v. 38 en
wie is sy in v. 42? Esparcía vertaalt Antonius, voortgaand op de editie van Alcala
en in overeenstemming met de vertaling van Gaultier als een derde persoon, maar
voor de lezer kan zowel locht als hy (= de geliefde) onderwerp zijn. Heeft Antonius
het laatste bedoeld, dan heeft de vertaling weinig zin. Is locht onderwerp, dan is dit
woord in vv. 37-38 mannelijk (zeer on-Brabants!) en in vv. 40-42 vrouwelijk, tenzij
hier - en dit is zeer waarschijnlijk - dagheraet als onderwerp wordt gedacht. De
karmeliet volgt hier kennelijk Gaultier die iets dergelijks doet:
De l'Aurore les airs sucrins,
Lors qu'elle esparpille ses crins,
Avec l'art de sa main serene
Me frapoient de leurs mouvemens,
Et par leur douceur souveraine
Suspendoient tous mes sentimens.

Aurore is onderwerp van esparpille, les airs van frapoient. In beide vertalingen gaat
de volledige aktie uit van de dageraad en de ochtendwind (verkeerde vertaling voor
el aire de la almena, letterlijk: de wind van het kanteel), zodat we ons terecht mogen
afvragen of de vertalers het poss. sijn (ses) (sp.: sus cabellos) (v. 38) ook niet op de
dageraad betrekken. Vv. 37-38 zouden dan het bekend renaissancistisch beeld kunnen
vertolken van de ochtendzon die haar stralen (sijn hair, ses crins) uitspreidt, wat
natuurlijk totaal aan de betekenis van de Spaanse tekst (ook in de ya-versie)
voorbijschiet. De aanvang van de slotstrofe overtreft bij Antonius echter weer duidelijk
de Franse versie. De slotverzen zijn - uit rijmnood? - weer zwakker. Rijmdwang ver-

(41) cfr. n (27).
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klaart zeker het driemaal herhaalde vry in rijmpositie (vv. 7, 21, 43).
Ook verstechnisch betekent deze vertaling een vooruitgang: het syllabenaantal per
vers sluit precies aan bij het wijslied; metrisch manifesteert zich een neiging tot de
jambe, die evenwel nergens eentonig, laat staan dwingend wordt.

2. De verholen minne-sangh.
Op de wijse, van het voorgaende ofte
Aen Venus doen ic mijn beclach.
De Ziele.
1.
Lief, waer hebd'u soo langhen tijdt
Verborghen, en m'in sucht gelaten?
Als eenen hert ghevlucht ghy sijt,
En hebt ghewont my boven maten,
'K liep uyt met groot gheroep u naer,
Maer nerghens werd'ick u ghewaer.
2.
Ghy Herders, die daer sult doorgaen
Tot 't sop der berghen toe, de weyden,
Siet ghy hem erghens gaen, oft staen,
Dien ick bemin, seght sonder beyden,
Seght hem dat ick om sijns ghederf
G'heel droevig ben, pijn lijd' en sterf.
3.
Ick sal hem soecken over al,
Doorgaen des' berghen, en rivieren,
Waer ick niet een bloem plucken sal,
Noch vreesen al de wilde dieren;
De stercke schanssen sal ick saen,
En all' de palen stout doorgaen.
4.
O dicht geboomt, o bosschen all'
Gheplant van mijn bemindens handen!
O groen doorwrocht van bloemen, dal,
O schoonste weyden, vruchtbaer landen,
'K bid u segt my met klaren sin,
Heeft u door-wandelt dien ick min.
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5. Antwoorde der Creatueren.
Hy heeft des' bosschen snel doorgaen,
Met duysent gratien doen begoten,
Met sijn gedaent' die siende aen,
(Waer door uyt hem al is gevloten)
Heeft hy tot alle goet bereet
Met sijne schoonheyt die bekleet.
6. De Ziele.
A'h wie sal maecken my gesont?
A'h wilt m'u doch oprecht eens geven.
En seynt my doch van desen stont
Gheen bode meer, mijn eenich leven,
Want my en kan, naer mynen wensch,
Gheen antwoort geven eenich mensch.
7.
En al die met u besich zyn
V duysent gratien my verhaelen,
En quetsen my in meerder pijn,
Ter doot my laten afghemaelen,
Sy seggen met ghestamel yet,
maer wat sy segghen vat ick niet.
8.
Maer hoe, mijn ziel, hoe leefde ghy
Sonder te leven daer gh'in levet?
Die oock door pijlen t'allen tij
Den dootsteeck aen u selven ghevet,
Door pijlen, die ghy self u baert,
Als g'in uw liefs volmaectheyt vaert.
9.
Hebt ghy dit hert ghewont soo seer
Waerom en hebdy't niet ghenesen?
Hebdy't ghestolen, soetsten Heer,
Waerom moet dat verr' van u wesen?
Het is beminde, al te vremt,
Dat gh'uwen roof niet tot u nemt.
10.
Blust mijn verdriet en my bevrijt
Daer 't niemant van my kan geweyren,
Dat u myn ooghen sien, die sijt
Hun licht, en alle hun begheyren,
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Mijn ooghen, waer van ick't gheniet
Begheir om u, en anders niet.
11.
V edel aenschijn my ontdeckt,
My dood' de schoonheyt van u wesen
Want siet, 't hert dat van liefde brect,
En kan niet anders sijn ghenesen,
Dan van des liefstens soet ghesicht,
Dan dit alleen troost, en verlicht.
12.
O schoon fonteyn, klaer als Cristal!
Och oft ghy eens in dees u schijnen
(Die sijn versilvert over al)
Die ooghskens, die ic derf met pijnen,
My druckte uyt, die maer en sijn
In 't hert gheteeckent door den schijn.
13.
'K vlieg wegh, u ooghskens van my slaet Christus.
Keert weer, mijn duyf, keert mijn wellusten,
Siet hoe dat naer de heuvels gaet,
Om in de lommer daer te rusten,
Den hert ghewont; gaet ghy dus nu
In uws vleuchs wint verkoelen u.
14. De Ziele.
Lief, ghy sijt berghen, my sijdy
Beloomerd'afghescheyden dalen,
En alle vremt schoon Eylandt my
Veel wonders daermen gaet uyt-halen,
Ghy sijt der beken soet ghedruys,
Des minnelijcken wints gheruys.
15.
Den stillen nacht, als nu begint
Den schoonen daeghraet op de velden,
Dat stom Musiec 't welc ons ooc dient,
De klinckend'eenigheyt vol welden,
Het Avont-mael dat 't hert vermaect,
En dat met reyne liefde raect.
16.
Ons bedd' is bloemich menichfout,

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse taal- en letterkunde (nieuwe reeks). Jaargang 1973

139
Van Leeuwen-hollen wel doorvlochten,
Gheverwt met purper, en ghebouwt
Van vred', allom gansch onbevochten,
Met duysent schilden ist beset,
Van louter gout, tot strijdts belet.
17.
De jonghe dochters loopen seer
Door uwen geurs wellustigh locken,
Door uwer genstren raeck noch meer,
En heel door uwen wijn ghetrocken
Ghemenght met specerijen soet,
Den Goddelijcken balsems vloet.
18.
In 't alderdiepst'wyn-kelder-gat
Van mijn soet lief dronck ic met lusten,
Maer als ick daer wt weder trat,
En liep daer over al de custen,
Vergat ick 't al, noch meer en sach
De cudden d'ick te volghen plach.
19.
Sijn volle borst gaf hy my daer,
Een soete weet hy daer my leerde,
'K gaf hem my selven allegaer,
Hem, die soo seer my doen vereerde.
Ick en behiel niet van het mijn,
'K beloofd'hem daer sijn bruyt te zijn.
20.
Mijn ziel heeft sich besteet gheheel
Tot sijnen dienst, haer winst, haer erven,
'K en hiel voor my oock niet een deel,
Ick gaf mijn vee, om 't al te derven.
Gheen ander ampt m'is bleven by,
Als te beminnen t'allen ty.
21.
Ist saecken dat ick my voortaen
Noyt op de pleyn laet sien als voren,
Seght dat met my 't soo is gegaen,
Dat ick door liefde ben verloren,
Maer dat nochtans dies niet te min
Ick ben gevonden met ghewin.

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse taal- en letterkunde (nieuwe reeks). Jaargang 1973

140
22.
Van bloemen en smaragden schoon
In koelen morgen-stont ghelesen;
Wy vlechten sullen u een croon,
Die in u min gebloeit sal wesen,
En met een van mijn hairen sal
Aen een gewrocht zijn over al.
23.
Dat hair alleen, soo weldech dat
Gh'aen mijnen halsch met vleuch merckt hanghen,
Aen mijnen halsch aenschouwen hadt,
Heeft u in minne-strick ghevanghen,
En hebt oock op den selven stont
Aen mijn een oogh u t'hert ghewont.
24.
Doen ghy op my een oogsken sloegt,
V gratien my in 't hert dat dructe,
Daerom gh'ooc liefde tot my droeght,
Waerom mijn oogh dit ooc ghelucte
Weert dat sy was op u te staen,
t Gheen s'in u sagh, te bidden aen.
25.
Ick bidd'u en misacht my niet,
Al hebd'yet swarts in my ghevonden,
Het voeght u wel dat gh'op my siet
Naer u eerst'oogh tot my ghesonden,
Met gratie en schoonheyt wel bejont
Blev'ic als die maer op my stont.
26.
Vanght ons de voskens allegaer:
Want onsen wijngaert is in 't bloeyen;
Ter-wijlen dat van rooselaer
Een haegh'w, u planten, die mach groeyen
Tot u vermaeck, dat niemant gae
Op het ghebercht', oft ons kom' na.
27.
Wegh Noorts geblaes, wegh dooden wint,
Comt Zuyden, die komt liefde wecken,
Mijn hofken van u adem dient,
Dan sal het sijnen geur verstrecken,
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Mijn lief ghevoet dan worden sal,
In 't midden van de bloemen all'.
28. Christus.
De bruydt is inden hof gegaen
Van haer begeert, vol van wellusten,
Al waer sy nu geheel voldaen,
Seer soetjens heeft begost te rusten,
Met haren hals lagh sy verheught
Op d'armen van haer soete vreught.
29.
Onder den Appelboom, vrindin,
Heb ick aen u mijn trouw gegeven,
Mijn handt ghegeven uyt reyn min,
Daer is her-stort in u het leven:
Waer onder eerst, met schande groot,
V Moeder komen is ter doodt.
30.
Ghy voghels, die de locht doorsnijdt,
Ghy Leeuwen, Herten, snelle Deynen,
Die op de heuvels u verblijdt,
Ghy bergen, dalen, en fonteynen,
Ghy wat'ren, wintjens, soeten brandt,
Nacht-vreesen, die den slaep verbandt.
31.
'k Besweer u by den hellen klanc
Van d'alder-welghesnaerde lieren,
Ey der meyr-minnen soetsten sanck,
Dat gh'ophout al u grammich tieren,
Dat gh'aen den muer geensins en raect,
Oft ghy mijn bruyt haer slapen braect.
32. De Ziele.
Ghy Nymphen van het Iootsche lant,
Soo langh het Amber sal begeuren
De bloem, de Roos, aen alle kant,
Blijft in de voor-stadt, van ons deuren
V verr' doch hout, en niet ghenaeckt,
Veel min de dorpels daer van raeckt.
33.
Mijn lief, verberght u doch terstont,
Met t'aensicht gaet t'gebergt aenschouwen,
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Gheen woordt u kome uyt den mont,
Wilt op het velt u ooghen houwen
Der gener, die tot haerder baet
Door menich vremt schoon Eylant gaet.
34. Christus.
Het duyfken wit, en onbevlect
Tot d'Arc met tacxken is weerkomen,
Het Tortel-duyfken opgewect
Door liefde, heeft haer paer vernomen,
Heeft dat met een verheught gemoet
Ghevonden in den groenen vloet.
35.
Het leefde in het eenigh wout,
Al waer'langh heeft genest met vreugden,
Al waer haer lief met haer sich hout,
Leyt eenigh haer in suyver deuchden,
In d'eenigheyt die ooc gewis
In 't hert gewont van liefden is.
36. De Ziele.
Laet w'ons genieten, soeten Heer,
En in u schoonheyt gaen aenschouwen,
't Sy op den bergh geklommen seer,
't Sy dat w'ons op den heuvel houwen,
Daer 't suyver nat van vloeyt, treet aen,
Laet dieper ons in 't dichtste gaen.
37.
En sullen stracx met blijden sin
Gaen tot der rotsen hooge koten,
Die wel verborgen sijn waer in
Soo menich hert u heeft genoten;
Daer sullen w'ingaen en te gaer
Most van Granaten drincken daer.
38.
Daer suldy aen my toonen klaer
T'gen' daer ghy siet myn hert na jagen,
En sult terstont my gheven daer,
'Tghen' dat ghy in voorleden daghen
My hebt ghejont, o eenich goet,
Dat my alleen hier leven doet.
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39.
Het wintjens aenghenaem ghewaey,
Der Nachtegalen sanghs behagen,
Den bosch, die groen is, en seer fraey
By nacht van alle wolc ontslagen
Met t' vier, daer t' hert wel door verdwijnt,
Maer dat nochtans geenszins en pijnt.
40.
Niet eenen mensch doen op haer sagh,
Aminadab dorst niet meer komen,
En het belegh in stilte lagh,
De Ruyterij', nu opghenomen,
In 't aensien van het Hemelsch nat
Met blijden moede neder trat.

De eerste vraag die bij de lezer van de oudste Nederlandse vertaling van de Canciones
rijst, is de vraag naar de grondtekst. Het zal de kenners van het oeuvre van Juan de
la Cruz zeker niet onbekend zijn dat de eerste twee gedrukte edities van het gedicht
en de kommentaar buiten Spanje zijn tot stand gekomen. René Gaultier gaf reeds in
1622 een Franse vertaling uit, gemaakt op een handschrift dat hem, hetzij gedurende
zijn reis in Spanje, hetzij later door Anna van Jezus, die in Frankrijk de Teresiaanse
hervorming was komen verbreiden, was overhandigd(42). De eerste Spaanse uitgave
verscheen te Brussel bij Godfried Schoevaerts in 1627 op last van de Infante Isabella,
weer op een manuskript dat haar ter hand was gesteld door Anna van Jezus, die sinds
1607 in de Nederlanden werkzaam was(43). Eigenaardig genoeg

(42) Cantique d'amour divin, entre Jésus Christ et l'ame dévote composé en espagnol, par le B.
Père Jean de la Croix, premier Religieux de l'Ordre des Carmes déchaussez, Coadjuteur de
la Saincte mere Tereze. Traduit par M. René Gaultier Conseiller d'Etat. A Paris chez Adrien
Taupinart, rue sainct Iacques à la Sphere. 1622. Avec privilège du Roy. Een ex. berust in de
bibliotheek van de jezuïeten te Heverlee. Een luxe-editie van deze vertaling verscheen te
Parijs in 1944.
(43) Ph. CHEVALLIER, Le Cantique spirituel de Saint Jean de la Croix, docteur de l'Eglise,
(Brugge), 1930, blz. 29-30. In hetzelfde jaar verscheen ook een Italiaanse vertaling van
Allessandro di S. Francesco, met een approbatie van 9 dec. 1626 (OTTONELLO, o.c., nr. 623).
De titel van de Brusselse uitgave luidt: Declaración de las Canciones que tratan del ejercicio
de amor entre el alma y el esposo Christo, en la qual se tocan y declaran algunos puntos y
effectos de oración. Por el venerable Padre Fray Juan de la Cruz, primer Descalzo de la
Reforma de nuestra señora del Carmen. A petición de la Venerable Madre Ana de Jesus,
siendo Priora de las Descalzas Carmelitas de S. Joseph de Granada año de 1584 en Bruselas
en casa de Godfredo Schoevarts, 1627.
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lijkt Antonius deze edities niet als grondtekst voor zijn vertalingen te hebben gebruikt.
In de Parijse vertaling en de Brusselse editie telt het gedicht slechts 39 strofen en
komt in de kommentaar een merkwaardige leemte voor(44). Bij Antonius lezen we 40
strofen en de bewuste lacune is aangevuld. De verklaring hiervan ligt voor de hand.
De Nederlandse karmeliet gaat bij zijn vertaling uit van de Madrileense editie van
de Obras uit 1630(45), die 40 strofen telt, in een volgorde die Antonius overneemt, en
de leemte aanvult. Deze uitgave verkreeg een groot gezag: ze was op bevel van het
generaal definitorium van de orde op het getouw gezet ‘con las 40 canciones, añadidas
conforme a los originales’(46). Zulk een beroep op autenticiteit kon niet anders dan
de Brusselse uitgave binnen de orde en ook daarbuiten in diskrediet brengen.
Bij een lang gedicht als de canciones is het goed even bij de tekst zelf stil te staan,
ten einde de bespreking van Antonius' vertaling zo

(44) Ph. CHEVALLIER, o.c., blz. 71, différences I. In de kommentaar op de 21e strofe wordt een
drievoudige verklaring van de guirnaldas aangekondigd, slechts twee zijn er uitgewerkt.
Voor de uiterst ingewikkelde en omstreden tekstoverlevering van de Canciones, waarover
we in deze kontekst niet hoeven uit te weiden, verwijzen we naast het genoemde werk van
Chevallier naar:
- J. KRYNEN, Le cantique spirituel de Saint Jean de la Croix commenté et refondu au XVIIe
siècle, Salamanca, 1948.
- JUAN de JESUS MARIA, El ‘Cantico espiritual’ de San Juan de la Cruz y ‘Amores de Dios
y el alma’ de A. Antolinez, in Ephemerides Carmeliticae, III, (1949), blz. 443-542; IV, (1950),
blz. 3-70.
- PH. CHEVALLIER, Le Texte du cantique spirituel mis au net par Saint Jean de la Croix,
premier définiteur de l'ordre de juin 1588 à juin 1591, Solesmes, (1951).
- EULOGIO de la VIRGEN del CARMEN, El Cantico espiritual. Trayectoria historica del texto,
(Bibliotheca Carmelitica, Ser. II, Studia, Vol. 7), Rome-Parijs, (1967).
- R. DUVIVIER, La genèse du ‘Cantique spirituel’ de Saint Jean de la Croix, (Bibl. de la Fac.
de Phil. et Lettres de l'Univ. de Liège, 189), Parijs, 1971.
(45) Obras del Venerable i mistico dotor F. Joan de la Cruz, Primer Descalço, i Padre de la
Reforma de N. Sa del Carmen dedicadas al Serenissimo Sr Infante Cardenal, Arçobispo de
Toledo, Don Fernando. Año de 1630 con privilegio en Madrid en casa la viuda de Madrigal.
Ex. in de bibliotheek van de jezuïeten te Heverlee.
(46) Etudes Carmelitaines, 1931, oct., blz. 27, n. 2.
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overzichtelijk mogelijk te houden. Wij beperken ons tot de tot op heden meest
aanvaarde interpretatie van de 40 strofen(47). Waar de Noche oscura blijft stilstaan bij
de passieve ontlediging, gesymboliseerd in de nacht, beluisteren we in de canciones,
gereflekteerd in de prozakommentaar, een syntese van de geestelijke opgang, zoals
Juan die zelf heeft ervaren, bezongen en overdacht. Uitgezongen in de lyriek van de
pastorale en ontworpen aan de hand van een voorbeeld, het bijbelse Hooglied(48),
beleven we deze opgang als een dramatisch gebeuren tussen twee geliefden, verhaald
in een beurtzang en gestruktureerd rond drie hoogtepunten of ervaringskernen, die
de dynamiek van het gedicht bepalen: het zoeken naar de geliefde, het ontmoeten
van de beminde in de angst en de verwarring hem opnieuw te verliezen, de definitieve
vereniging in de rust en de zekerheid van de hervonden paradijsstaat. Het dekor is
een omsloten stad aan de rand van de woestijn en een woestijn met een oase, omringd
door een zilveren beek; het meisje (de ziel) ontvlucht de stad, zoekt haar geliefde,
ondervraagt angstig de herders die aan de rand van de woestijn leven en ontmoet in
de oase eindelijk haar beminde. In de eerste vijf strofen weerklinkt de jachtige
ongedurigheid van de zoekende, die in de schoonheid van de schepselen de afglans
en de nabijheid van haar geliefde vermoedt (str. 4-5). In str. 6-12 worden alle registers
van de verlangende liefde bespeeld. Str. 13 betekent een wending: de verwachting
wordt overtroffen: ‘Apartalos, Amado, que voy de vuelo’ (Van Eyck: ‘Neen, wend
hen (nl. uw ogen) af, Beminde, mijn ziel begint haar vlucht)... en het lokkende woord
van de geliefde gaat nu nog intenser klinken. Een nieuw fase is ingezet in een dialoog
tussen de geliefden: een eerste samenzijn. Een subtiel spel van flashbacks komt het
fragiele van dit samenzijn oproepen (str. 15, 25, 26, 31): niets mag deze
liefdesontmoeting storen, niets mag in schoonheid met de beminde wedijveren. Uit
de mond van de bruidegom klinkt echter in str. 28 de zekerheid dat het samenzijn
definitief is, een vereniging

(47) Vgl. met de Nederlandse uitgave van de Volledige Werken door Joannes a Cruce PETERS en
J.A. JACOBS, Hilversum-Antwerpen, 1963, blz. 184-85 en 254-57.
(48) TILLMANS W.G., De aanwezigheid van het bijbels hooglied in het ‘Cantico espiritual’ van
San Juan de la Cruz, (Meded. v.d. Kon. Vl. Akad. voor Wetensch., Lett. en Schone Kunsten
van België; Klasse der Lett., Jrg. XXIX, nr. 1), Brussel, 1967 en PEPIN F., Noces de feu. Le
symbolisme nuptial du ‘Cantico espiritual’ de Saint Jean de la Croix à la lumière du
‘Canticum canticorum’, Doornik, 1972.

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse taal- en letterkunde (nieuwe reeks). Jaargang 1973

146
die verder in alle nuances wordt bezongen: met haar beminde is het meisje het water
rond de oase reeds overgestoken, beide trekken zich steeds verder terug in het
struikgewas en klimmen op naar de hoge rotsspelonken, buiten het gezichtsveld van
iedere belager; het gewapend krijgsvolk, dat de achtervolging van het meisje had
ingezet, symbool van de ongeregelde passies en verlangens der ziel, kan het water
niet over. Voortgaand op de kommentaar (bvb. bij de aanvang van strofe 28) wordt
de symboliek van het gedicht gewoonlijk op de volgende wijze met betrekking tot
de mystieke opgang geduid:
str. 1-4: de moeizame weg van de onthechting
str. 6-12: de (vaak pijnlijke) ontplooiing der liefde
str. 13-27: de mystieke verloving
str. 28-40: het mystiek huwelijk.
Een bedenking van een van Juans vertalers mogen deze al te korte en uiteraard
vertekenende interpretatie besluiten: ‘On répugne autant a analyser le Cantique
spirituel, qu'à décomposer en plans figés le vol d'un oiseau’(49).
Antonius' vertaling van de Canciones bereikt niet het niveau van zijn omzetting
van het Noche-gedicht. Meer dan één begaafd literator heeft trouwens veel last
ondervonden om de vertaling van een zo lang en bovendien moeilijk gedicht op peil
te houden. De recentste Nederlandse vertaling, hoe verdienstelijk ook, kent eveneens
dieptepunten(50), en wie heeft zich niet onwennig gevoeld bij sommige gewrongen
konstrukties van de overigens meesterlijke hand van P.N. van Eyck(51), om van de
vaak stroeve en archaïsche taal van de ritmische proza-vertaling van de moniale van
Drachten niet te spreken(52)?
Zoals later Cyprien de la Nativité kiest Antonius voor de zesregelige strofe; het
rijmschema is hetzelfde als dat van zijn Noche-vertaling (ababcc)(53). Maakte de
uitbreiding tot zes verzen het Antonius ge-

(49) Lucien Marie de S. Joseph, ed. 1949, blz. 664.
(50) G. WIJDEVELD, Hoogvlakte. Verzen van Spaanse dichters, Utrecht, 1957. Wijdevelds vertaling
van het Cantico verscheen eerder in Roeping, 33, (1957), blz. 227-233.
(51) Verzameld werk, Amsterdam, 1958, dl. 2, blz. 228-234; de tekst van de strofen 5 en 26 wijkt
er af van de vertaling die van Eyck publiceerde in zijn bundel Benaderingen, Maastricht,
1940, blz. 35-48.
(52) Uitgegeven in de voormelde Nederlandse uitgave van Juans werken door J. a Cr. Peters en
J.A. Jacobs, Hilversum-Antwerpen, 1963, blz. 269-276.
(53) R. Gaultier vertaalde daarentegen het gedicht in vijfregelige strofen.
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makkelijker om de vaak gedrongen tekst te omschrijven en stelde de invoering van
een derde rijmklank hem in staat om vlotter te rijmen, aan deze werkwijze waren
ook nadelen verbonden, die in een uitvoerige tekst als de Canciones moeilijk konden
verborgen blijven. Het bijkomend vers wordt soms een echte plus-tekst, die als
zodanig de tonaliteit van het origineel komt verstoren. De eerste ernstige inzinking
van de vertaling komt voor in de vijfde strofe en het is uitgerekend een dergelijke
plus-tekst (het tussen haakjes gestelde v. 4) die daarvoor verantwoordelijk is. Het
bewuste vers Waer door uyt hem al is gevloten is een doktrinair gekleurde toevoeging
die aansluit bij een gedachte uit de prozakommentaar: ‘endse daerom soo moet men
weten / dat Godt niet alleen die gedaente sijns Soons alle dinghen aengesien heeft /
t'welc hun was gheven t'naturelijck wesen...’ (blz. 66). Op zichzelf getuigt het vers
van Antonius van een goede kennis van Juans leer, maar in het gedicht hebben
dergelijke toevoegsels een storende uitwerking. Ook de toevoeging tot alle goet
bereet, een amplifikatie van v.1, kan getuigen van een doktrinaire bekommernis bij
de vertaler; zij verbindt het centraal juanistisch begrip van de hermosura nog eens
uitdrukkelijk met de scheppingsgedachte, alsof ze, trouwens in overeenstemming
met Juans leer, nog eens duidelijk wilde onderstrepen dat de schoonheid van de
schepping niet berust op een wezensparticipatie maar op een vrije scheppingsdaad
van de zich meedelende God. Iets dergelijks stellen wij vast in de zwakke en
moeizame vertaling van het slotvers
Que tengo en mis entrañas dibujados,

letterlijk te vertalen als
Die ik in mijn binnenste geschetst draag.

Antonius vertaalt: ‘...die maer en sijn / In 't hert geteeckent door den schijn’. Weer
heeft de prozakommentaar meegespeeld, waar Juan deze schets verklaart als het
geloof voor zover het als waarheid in het verstand wordt ingestort; omdat deze
Godskennis ‘noch geen volmaecte verstandenisse’ is, noemt hij haar onvolmaakt,
een ‘voormaelsel’ van de ‘klare ende openbare aenschouwinge’ (blz. 132-33)(54).
Voortgaand op 1 Kor. 13, 10, trouwens eveneens door Juan geciteerd,

(54) Gaultier's vertaling van deze verzen houdt nog minder steek:
Ces yeux qui me font trembler
Iusqu'au fonds de la poitrine.
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intensifieert Antonius dit ‘voormaelsel’ tot schijn. Ook in str. 29 klinkt het doktrinaire
te sterk door. Dit uit zich in de vertaling van violada door doot, waardoor de allusie
op Eva, zoals in de kommentaar, wordt verduidelijkt. Eveneens in deze sfeer beweegt
zich de wending ‘is her-stort in u het leven’, duidelijk gesteld in de terminologie van
de katholieke genadeleer. Van dezelfde aard is de toevoeging in suyver deughden in
str. 37 en het Hemelsch nat uit de slotstrofe, kennelijk hemelsch genoemd omdat de
kommentaar de aguas verklaart als de geestelijke goederen en geneugten waarvan
de ziel in deze toestand samen met God geniet. In de Spaanse tekst, ten slotte, wordt
de wisseling van de dialoog aangegeven door esposa en el esposo. Bij Antonius
worden de gesprekspartners ziele en Christus genoemd. Ligt de identifikatie van de
bruidegom met Christus voor de hand, zij wijst toch weer op een invloed van de
kommentaar, die zelfs bij een oppervlakkige lezing, christologisch is bij
uitnemendheid(55).
Andere vertalingen zijn gewoon foutief. In het slotvers van str. 13
al aire de tu vuelo, y fresco toma
interpreteert Antonius toma als een imperatief. In feite is el ciervo vulnerado (den
hert ghewont) uit v. 3 onderwerp: het gaat om de bruid die op haar beurt de bruidegom
zoekt. De kommentaar die bij deze verkeerde vertaling aansluit, wordt er uiteraard
niet begrijpelijker door (blz. 152 e.v.). Zwakke vertalingen, omdat ze de tonaliteit
van het origineel wijzigen zijn:
- in str. 18: custen voor het Spaanse vega, wat niet beantwoordt aan het
herderslandschap uit str. 2.
- in str. 30: wintjens soeten brandt voor ayres, ardores, veel te zoeterig, gezien
de iras uit de daaropvolgende strofe.
Dieptepunten zijn eveneens str. 8 (Antonius heeft blijkbaar last met deze
concetti-strofe), 14 (een storend plusvers), 17 (noch meer: rijmdwang), 23 (de
omschrijving voor volar), 25 en 26 (slotverzen poëtisch zeer zwak). De typische
uitdrukking un no sé qué (str. 7), die in de 17e eeuw inmiddels een internationale
modeterm was geworden (o.a. bij Cats: ik en weet niet wat) en die, naar het zeggen
van Benedetto Croce een bedwelmende voortreffelijkheid suggereert, die de

(55) J. PEETERS, Geloof en Mystiek. Een theologische bezinning op de geestelijke leer van Sint-Jan
van het Kruis, Leuven, 1957, blz. 189-224 en P. VARGA, Christus bei Johannes vom Kreuz
in Ephem. Carmel., XVIII, (1967), blz. 197-225.

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse taal- en letterkunde (nieuwe reeks). Jaargang 1973

149
smaak streelt en het verstand kwelt(56), is zeer omslachtig vertaald, wat misschien op
Antonius' onvertrouwdheid met de profane literatuur van zijn tijd wijst.
Als literair werkstuk verraadt de vertaling zeker de vaardige hand van de vertaler
van het Noche-gedicht. Gebouwd op hetzelfde verstechnisch grondpatroon als In
t'duyster... mist zij echter de vlotheid en de rustige zekerheid die daar zo duidelijk
naar voren traden(57). De ongelukkige rijmstoppen zijn legio en het syllabenaantal
dwingt de dichter soms tot nietszeggende tussenvoegsels of gewrongen
zinswendingen(58).

b. De Minne-sanck van Bolognino
Antonius' vertaling van de Canciones kende in de 17e eeuw bovendien een zeker
sukses. Zij werd niet alleen overgenomen in de vertaling van de volledige werken
door Servatius van de H. Petrus (1693 en 1703, cfr. infra), maar beleefde een nieuwe
uitgave in een liedbundeltje van de befaamde lieddichter, de Antwerpenaar Guilielmus
Bolognino († 1669), gepubliceerd als aanvulling op diens in 1645 verschenen
Gheestelycken Leeuwercker:
DEN VERHOLEN // MINNENSANCK // Tusschen de Ziel ende Christum, // haren
Bruydegom. // Ghedicht in 't Spaens door den seer Eerweerdi- // ghen Vader //
IOANNES VANDEN CRUYCE, // Ongheschoeyde Carmeliet, // Ende overgheset
uyt de Spaense-tael in onse Ne- // derduytse, ende met korte uytlegghinghen ver- //
licht, ghetrocken uyt de uytlegghinghen van- // den selven Schrijver, door den Eerw.
Heer // GUILIELMUS BOLOGNINO. // Waer by van hem ghevoeght zijn eenighe
Gheeste-//lijcke Liedekens tot ver-

(56) Estetica come scienza dell'espressione e linguistica generale, Bari, 1922, blz. 219. Vgl.
Spiegel der Letteren, VII, (1963-64), blz. 316. Over het gebruik van de uitdrukking door
Juan en de toenmalige Spaanse literatuur (Boscán), zie M. MILNER, o.c., blz. 90. De wending
blijft ook achterwege in de vertaling van Gaultier. De literair geschoolde Cyprien de la
Nativité vertaalt:
Car icy leurs langues trop basses
Begayent un je ne sçay quoy,
Qui me tuë et met hors de moy.
(57) De wijsopgave luidt: ‘Op de wijse van het voorgaende [= In 't duyster] ofte Aen Venus doen
ic mijn beclach’.
(58) Cfr. de nietszeggende rijmstop ‘'twelc ons ooc dient’ (str. 15, 3).
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meerderinghe van sijnen, // Gheestelijcken Leeuwercker. // [vignet] // T'
ANTWERPEN, // By Jacob Mesens / op de Lombaerde // Veste / inden gulden Bijbel.
Anno 1657(59).
Bij de lektuur van de titel van dit zeer zeldzaam geworden boekje, dat amper 24
blz. telt(60), rijst onmiddellijk de vraag naar het auteurschap van de vertaling. Bolognino
eigent zich kennelijk het auteurschap van Antonius' vertaling van de Canciones toe.
Theoretisch is het natuurlijk mogelijk dat de karmeliet in de jaren 1636-1637 op
Bolognino, toen pastoor van de Antwerpse St.-Joris en Petrus en Paulus-parochie(61),
voor de vertaling van de Spaanse verzen een beroep zou hebben gedaan. De
‘oneerlijkheid’ zou dan moeten gezocht worden op de titelpagina van Antonius'
uitgave. Afgezien van het feit dat de lieddichter in die jaren zijn liedbundel nog niet
had uitgegeven en dat zijn versie van de Minne-sanck af en toe enkele merkwaardige
verschillen met die van Antonius vertoont, wat deze argumentatie aanzienlijk komt
verzwakken, acht ik het onnodig hier spijkers op laag water te zoeken: wat betreft
gedichten en zeker vertalingen waren de zeden op dat gebied in die tijd zeer ruim(62).
Bolognino's toeëigening van de vertaling is trouwens niet helemaal ongerechtvaardigd.
Hij heeft Antonius' tekst op verschillende plaatsen gewijzigd, waarbij hij kennelijk
een verbetering op het oog had. Een aantal strofen hebben zelfs zulk een
gedaanteverwisseling ondergaan dat men ze tot op zekere hoogte als nieuwe
vertalingen zou kunnen beschouwen, zoals bv.:
str. 4:
O Bossen / dicht gheboomt / die zijt
Gheplant in 's wereldts eerste tijden /
Van mijns Liefs handt / tot ons profijt:

(59) Beschrijving bij C. JANSSENS-AERTS, Het geestelijke liedboek in de Zuidelijke Nederlanden
(1650-1675) in Ons Geestelijk Erf, XXXVIII, (1964), blz. 385-386, nr. 35. De vertaling van
de Canciones met de uytlegghinghen vindt men op blz. 3-13.
(60) Een exemplaar berust in de stedelijke bibliotheek te Haarlem, sign.: 87 B 31/2.
(61) I. DEMARRE, o.c., blz. 183 e.v.
(62) Het was een gewoonte in die tijd de vreemde of anderstalige auteurs te vermelden, waarop
men zich beriep, maar niet die uit het eigen taalgebied. Talrijke verzen van Cats en Vondel
vindt men zonder bronvermelding in de werken van Poirters en zijn epigonen terug.
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O weyde / daer aen alle zijden
In 't groen ghemenght de blommen staen /
Heeft mijnen Bruygom u doorgaen?
str. 18:
In 't diepste van de plaets van wijn
Mijns Liefs / dronck ick / en uytgecomen /
Vergat ick 't al / wat hier kan zijn /
uyt mijn verstandt wast al ghenomen /
De kud' die ick te volghen plagh /
Verloor ick / en daer niet na sagh.

Het is de vraag in hoever deze en nog andere wijzigingen werkelijk als verbeteringen
moeten worden beschouwd. Had Bolognino verstechnische korrekties van estetische
aard op het oog of wilde hij de grondtekst beter benaderen? Beide voor ons liggende
strofen blijken geen nieuwe toenadering tot het origineel. In str. 4 bevatten vv. 2 en
3 duidelijk doktrinaire toevoegingen in de geest van de kommentaar. Toch moeten
we daarin niet de reden van Bolognino's ingreep gaan zoeken: in str. 18 blijft het
vers Por toda aquesta vega gewoon onvertaald, hoewel het in Juans kommentaar,
zij het dan een zeer korte toelichting krijgt. Hoe dienen de veranderingen door de
lieddichter aangebracht dan te worden verklaard? De kleinere korrekties zijn meestal
van estetische aard en bieden vaak een ritmische of zelfs syntaktische verbetering:
str. 2, 6: Gheheel ben droef / lij pijn en sterf
str. 8, 1: Maer hoe, mijn Ziele / hoé leefdy
str. 10, 2: Dat niemandt anders my kan weiren
str. 14, 4: Veel wonders daer men uyt gaet halen
str. 21, 3: Seght dat 't met my soo is ghegaen
str. 23, 2, 3: Aen mijnen hals ghy hebt sien hanghen /
En hebt t' aenschout / heeft u ghevat
str. 25, 4-6: Want g'hebt u gratie my ghesonden /
U schoonheydt hebdy my ghesont /
Soo u ghesicht maer op my stont.
str. 30, 6: Ghy nacht-vrees / die den slaep verbant.
str. 34, 2: Tot d'Arc met 't tacxken weer is komen
str. 36, 1: Verheughen w'ons / beminden Heer
str. 37, 3, 4: Verborghen koten / waer u in
Soo menigh hert / Lief / heeft genoten.
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Tot dezelfde orde van verbeteringen behoort str. 15, 3, waar de bijzonder ongelukkige
rijmstop van Antonius wordt gewijzigd tot:
Het stom musieck / tot vreught dat dint,

een remedie die er geen is, zouden we zeggen.
Andere varianten betreffen gewoon de woordkeuze: gheschreeuw i.p.v. gheroep
(1, 5), ververssen i.p.v. vercoelen (13, 6), ghehecht i.p.v. gewrocht (str. 22, 6).
Verkeerde vertalingen van Antonius worden gewoon overgenomen, zoals weyden
voor majadas (str. 2, 2) en de interpretatie van toma als een imperatief (13, 5-6). Het
gebruik van cieringh (5, 4), mijn winst, mijn erven (str. 20, 2), tot ons vermaeck (str.
26, 5) kan als een toenadering tot het origineel worden beschouwd. Ten slotte heeft
Bolognino ook Antonius' ongelukkige vertaling van het slot der 12e strofe willen
omzeilen:
.../ gheprint die zijn
Diep in mijn ziel / dat ick verdwijn.

Een verbetering kan men dit moeilijk noemen: men heeft de indruk dat de grondtekst
er niet bij te pas is gekomen.
De uytlegginghen van Bolognino zijn, zoals de titel van het boekje zegt, inderdaad
zeer kort. Ze beperken zich tot een uiterst bondige verklaring in voetnoot van de
geestelijke symboliek van de Canciones. Uiteraard sluiten ze aan bij de kommentaar
in de vertaling van Antonius. Het mag worden aangestipt dat dergelijke ‘noten’ op
een jammerlijke wijze de intuïtieve rijkdom van de mystieke ervaring, zoals die in
het gedicht wordt vertolkt, allegorisch komen fixeren, iets waartegen Juan zelf in
zijn proloog op het Cantico uitdrukkelijk heeft gewaarschuwd.

c. De vertaling van Servatius a S. Petro.
Pas op het einde van de eeuw (1693, 2e, ongew. druk in 1703) verscheen een toen
volledig geachte Nederlandse vertaling van Juans verzamelde werken. Tot 1916 zou
deze uitgave de enige blijven waarin alle grote werken van de Spaanse mysticus voor
de nederlandstalige lezer beschikbaar bleven(63). Aan deze editie, die men nog in
menige

(63) Geestelijke werken van de H. Joannes a Cruce eersten ongeschoeiden Karmeliet, volgens
de laatste nauwkeurig herziene uitgaaf door P. Fr. Henricus a S. Familia ongeschoeiden
Karmeliet, 3 dln., Gent, W. Siffer, 1916-1919.
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kloosterbibliotheek aantreft, is meer dan een mysterie verbonden, niet in het minst
wat betreft de vertaling van de gedichten die Juan in een prozakommentaar heeft
toegelicht. De andere Poesias zijn er niet in opgenomen. De titel luidt als volgt:
VERHOLE // WERCKEN // VANDEN // Salighen ende verlichten Leeraer //
JOANNES VANDEN CRUYCE // EERSTE ON-GHESCHOENDEN CARMELIET
// Der Herstelde Order vande Alder-heylighste // MAGHET MARIA // DES //
BERGHS CARMELI // Ende alder-ghetrouwste Medehelper vande H. Moeder //
THERE-SIA VAN JESUS // Fondatersse vande selve Herstellinghe. // Beschreven
in het Spaens, ende nu eerst Over-gheset in onse Neder-landtsche Tale // Door den
Eerw. Pater // SERVATIUS VANDEN H. PETRUS, // Religieus vande selve Order.
// [Vignet] // Tot GHENDT, By MICHIEL MAES, Ghezworen Stads-drucker // in
't Groen Cruys, 1693.
195 × 142; 45 rr-2 kol.; (50) + 692 + (24) blz.
Deze uitgave bevat:
(21)-(44):

Cort Begryp des Levens Vanden Salighen
Vader Joannes vanden Cruyce.

(45)- 290:

Op-Ganck des Berghs Carmeli.

291 - 414:

De Levende Vlamme der Liefde.

493 - 660:

Geestelyck Ghesangh tusschen de Ziele
en Christum.

661 - 668:

Geestelycke Waerschouwinghen.

669 - 677:

Geestelycke Sententien.

678 - 690:

Geestelycke Brieven.

Servatius a S. Petro, bracht eveneens de eerste ‘volledige’ Nederlandse vertaling
van de Wercken van de H. Moeder Theresia van Jesus op de markt (Gent, 1697,
17112) en vertaalde een werk van Joannes a Jesu Maria (Aenleydinghe tot de
volmaecktheydt, Gent, 1694, 17042), Thomas a Jesu (Het lijden van onzen Zaligmaker
Jesus Christus, Gent, 1708, 17152) en El pastor de la noche buena van J. de Palafox
y Mendoza (Herder vanden goeden ofte Kersnacht, Gent, 1706). Hij is tevens auteur
van een bekend meditatieboek (Meditationes suavissimae, Keulen, 1678, Nederlandse
ed. te Ieper, 1680 en te Gent, 1702, 1788) en een drietalig sterfboek (Methodus
tripartita seu praxis adjuvandi agonisantes, latine, flandrice, gallice, Ieper, 1682;
Gent,
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1704; Brussel, 1704 en 1706). Een polyglot en een rasvertaler(64)!
De aankondiging dat Juans werken nu eerst... in onse Neder-landtsche Tale werden
vertaald wekt terecht enige verwondering. Servatius blijkt hiermee immers niet te
bedoelen de eerste vertaling van de volledige werken: in zijn Op-dracht, op een vrij
originele wijze gericht Aenden Salighen Vader Joannes vanden Cruysse rept hij met
geen woord over het werk van zijn voorganger, maar beklemtoont de swaren arbeyt
die hem deze vertaling heeft gekost, waarvoor hem de woorden in 't vlaemsch
ontbraken en zijn gebrek aan connaturaliteit met de mystici ('t welck ick in my selven
seer weynich ghevoele) zijn taak niet gemakkelijker maakten. Meer nog: in zijn
voorrede Tot den Godtvruchtighen Leser citeert hij Zachmoorters tekst uit de editie
van Bruydegoms Beddeken van 1628 en stelt het voor alsof hij pas aan de wensen
van Zachmoorter kwam voldoen:
Oversulckx heb'ick de penne inde handt ghenomen, ende hebbe die trachten
ghetrouwelijck over te setten uyt het Spaens, Frans, ende Latijn, alles soo
claer stellende als 't my mogelijck gheweest is.
Over Antonius geen woord. Dat is des te opvallender als we zien dat hij de vertalingen
van de gedichten En una noche en de Canciones integraal in de vertaling van zijn
voorganger overneemt en zijn prozateksten geregeld een duidelijke afhankelijkheid
van de editie 1637 vertonen. Ook de approbaties van Servatius' oversten reppen niet
over Antonius en het is de Gentse kanunnik C.J. Legier die het in zijn Censure vaag
heeft over vroegere vertalingen ‘oock ten deele in ons Neder-duytsche [tale]’. Gezien
Servatius' verplichtingen aan Antonius' tekst zal de reden hiervoor niet te zoeken
zijn in het feit dat de karmelieten tegen het einde van de eeuw de vertaling uit 1637
slecht achtten. Toch geldt hier blijkbaar ergens het silentium videtur confessio...
Voor ons heeft de vertaling van Servatius een dubbel belang: zij biedt de oudst
bekende Nederlandse versie van het Llama-gedicht en geeft in de komentaar op het
Geestelyck Ghesangh een letterlijke prozavertaling van de Canciones, die kennelijk
de bedoeling heeft beter dan Antonius' verzen bij de kommentaar aan te sluiten.
Hetzelfde doet Servatius trouwens ten aanzien van zijn eigen (?) vertaling van het
Llama-gedicht.

(64) I. ROSIER, Biographisch § bibliographisch overzicht van de vroomheid in de Nederlandse
Carmel van 1235 tot het midden der achttiende eeuw, Tielt, 1950, blz. 183. Een Methodus
quadripartita (+ Spaans) verscheen te Antwerpen in 1682. Ook van de andere werken
verschenen meer uitgaven dan Rosier opgeeft!
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1. De prozavertaling van de Canciones.
Lief waer hebd'u soo langhen tydt
Verborghen? en hebt my met sucht gelaten
Als eenen hert hebdy gevlucht,
My eerst-mael hebbende gewondt
Ben naer u uyt-ghegaen al roepende,
Maer ghy waert nu al wegh-gegaen.
2.
O Herders die daer sult gaen,
Door de huttekens tot den heuvel,
Is't dat ghy hem erghens siet
Den welcken ick boven al beminne,
Seght hem dat ick quele, pyne lyde, ende sterve.
3.
Soeckende myne liefden,
Ick sal gaen door de Berghen en Rivieren,
Alwaer ick niet een bloem sal plucken,
Noch en sal de wilde dieren vreesen,
En ick sal de stercke Schanssen,
En al de palen stout door-gaen.
4.
O bosschen! o dicht plantsoen!
Gheplant vande handen mijns Beminden;
O altydt groene Weyde
Verçiert met schoone bloemen,
Seght my, oft mijnen Beminden door u is ghegaen.
5.
Duysent gracien uyt-stortende,
Heeft hy dees bosschen snel door-gaen
De welcke als hy aensagh
Met sijne ghedaente alleen,
Heeft die becleedt ghelaten met syne schoonheydt.
6.
Ach! wie sal my konnen gesont maken?
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Wilt my u doch oprechtelijck nu geven,
Noch en wilt my doch voortaen
Uwe boden niet meer senden,
Die my niet en weten te segghen,
Het ghene dat ick begeere.
7.
En al die met u besigh zijn,
Verhalen my duysent gracien van u,
Ende sy wonden my meerder
Ende laten my by-naer sonder geest,
Ick en wete niet wat,
Dat sy my al stamelende segghen.
8.
Maer hoe blyfdy leven myne ziele,
Als ghy niet en leeft daer u leven is?
Ghemerckt dat de minne-schichten,
Die ghy ontfanght, U 't leven benemen,
Van 't ghene ghy van uwen Beminden verstaet.
9.
Waerom dan als ghy mijn hert ghewondt hebt,
En hebt ghy't oock niet ghenesen?
Ende ghemerckt ghy' et ghestolen hebt,
Waerom hebt ghy'et alsoo ghelaten?
Noch en nemt den roof niet, die ghy ghemaeckt hebt?
10.
Bluscht doch myne quellinghen,
Die niemandt anders en kan versoeten,
Ende dat u myne ooghen sien,
Ghemerckt ghy haer licht zyt,
Die ick voor u alleen wensch te hebben.
11.
Ontdeckt my doch u soet ghelaet,
Ende dat u wesen, ende schoonheydt my dooden,
Ende siet, dat de kranckheyt der liefde,
Niet wel ghenesen kan worden,
Ten zy door uwe teghenwoordigheyt ende ghedaente.
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12.
O schoone fonteyne claer als Cristael!
Waert dat ghy in u silverachtich gelaet
My nu eens claerlijck uyt-druckte
Die langh-ghewenste ooghen,
Die ick in't grof beworpen in mijn herte draghe.
13.
Keert doch u ooghen af van my, Beminden,
Want ick vlieghe wegh,
Den Bruydegom spreeckt.
Keert weder mijne Duyve,
Want den ghewonden hert
Verschynt door d'opperste des heuvels,
En door den wint van uwe vlucht wort hy vercoelt.
14.
Mynen Beminden, ghy zyt Berghen,
Ghy zyt eensame, ende boschachtighe dalen,
Ghy zyt vremde Eylanden,
Ghy zyt Beken van een soet ghedruys,
Ende een Gheblaes van minnelijcke winden.
15.
Den stillen, en gherusten nacht,
Seer naer by den daghe-raet,
Soet musieck sonder gherucht,
De eenicheyt vol soet gheclanck,
Het avondtmael dat vermaeckt, en liefde geeft.
16.
Ons beddeken is bloemich,
Met hollen der leeuwen omset,
Met purper coleur gheverwt,
Met vrede op-ghebout,
Met duysent gulde schilden becroont.
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17.
Naer uwe voet-stappen
Loopen de dochteren tot den wegh
Door d'aen-rakinghe des gensters
Door den geur vanden soet-gemaeckten wijn,
De uyt-schietinghen vanden Goddelijcken balsem.
18.
Inden binnensten wijn-kelder
Mijns Beminden, heb'ick ghedroncken,
Ende als ick daer uyt ghetreden quam
Ende ginck door gheheel dese pleyne,
Soo en wiste ick niet met allen meer,
En heb' de cudde verloren, die ick te voren volghde.
19.
Daer gaf hy my sijne borsten,
Daer leerde hy my eene seer soete wetenschap,
En ick heb'metter daedt my g'heel aen hem ghegeven,
Sonder dat ick iet voor mij behiele,
Daer ick hem belooft te wesen sijne Bruydt.
20.
Mijne ziele heeft haer geheel besteedt
Met haer vernoeghen al tot sijnen dienst,
Ick en beware voorders mijn vee niet,
Geen ander ampt wil ick bedienen,
Want minnen is alleen mijn oeffeningh.
21.
Is't dat men mij inde bemden
Voorts niet meer sien, oft vinden sal,
Seght dan dat ick verloren ben,
Want ghemerckt ick door liefde brande
Soo ben ick vrywillich verloren,
Maer met ghewin ben ick gevonden.
22.
Uyt bloemen, en uyt smaraghden,
Inden koelen morghenstont ghelesen,
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Sullen wy kransen vlechten,
Die in uwe liefde bloeyen,
En ghewrocht sijn met een van mijn hayren.
23.
Dat eenich hayr alleen, 'twelck ghy
in mynen hals bemerckt hebt te vlieghen,
In mynen hals hebt ghy't aensien,
Waer door ghy oock ghevanghen zyt gheweest,
Ende ghewondt in eene mynder ooghen.
24.
Als ghy my aenschouwden, uwe ooghen
Druckten u gratie in mijn herte,
Hierom beminde ghy my seer,
En daer door waren myne ooghen
Weerdich t' aenbidden dat s'in u saghen.
25.
Ick bid'u en misacht my niet,
Al hebd' iet swarts in my ghevonden,
Ghy mooght my nu wel aenschouwen,
Naer dat ghy my hebt aenghesien
Door-dien dat ghy gratie,
En schoonheyt in my hebt ghelaten.
26.
Vanght ons de voskens alle-gader,
Want onsen Wijngaert die heeft nu ghebloeyt,
Ter wylen dat wy besich zijn uyt roosen
Voor u te maken een pyramide,
Dat niemandt op't gheberchten en verschyne.
27.
Houdt op ghy dooden noorden windt,
Ghy zuyden wint comt, die liefden verweckt,
Door-blaest mijn hofken met u soet geruys,
Dan sal'et geven sijnen soeten geur,
En den Beminden sal ghevoet worden
Tusschen de Bloemen.
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28.
Nu is de Bruydt dan in-ghegaen
Den lust-hof, van haer lang-gewenscht
En naer beliefte rust sy daer,
Hebbende haren hals gheleyt
Op de soeten armen des Beminden.
29.
Onder den Appel-boom, heb ick
U voor myne Bruydt ghenomen,
Daer gaf ick u mijn rechte handt,
Ende ghy zyt herstelt gheweest,
Daer uwe Moeder was onteert.
30.
Ghy lichte voghels die de locht doorsnydt,
Ghy Leeuwen, Herten, springende deynen,
Ghy heuvels, dalen, ende rivieren,
Ghy wateren, winden, ende hitten,
Ghy nacht-vreesen, die doet waken.
31.
Door 't soete Lieren-spel, en door den sanck
Der Meirminnen besweere ick u al,
Dat gy u gramschappen onthouden sout,
Noch geensints komen raken aenden muer
Op dat de Bruyt geruster slapen magh.
32.
O ghy Nymphen van 't Jodtsche lant,
Soo langh als het amber sal begeuren
De bloemen, ende de rooselaeren,
Verblyft al inde voor-steden,
Noch en wilt ons dorpels raken.
33.
Verborght u, mynen Beminden,
En met u aensicht aensiet de Berghen,
Noch en wilt'et iemandt segghen,
Maer aensiet eer de bemden der ghene,
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Die gaet door vremde Eylanden.
34.
Het Duyfken wit, en onbevleckt,
Is tot d'Arck weer-ghekomen met den tack,
Nu heeft het reyn Tortel-duyfken,
Haer paer, seer langh van haer ghewenscht,
Ghevonden inde groene rivieren.
35.
Sy leefde inde eenicheyt,
Alwaer sy stelde haren nest,
En leydt haer inde eenicheyt
Haer lief alleen, die oock aldaer
In't hert door liefde is ghewondt.
36.
Laet ons te samen verheughen, Minnaer,
En ons gaen aenschouwen in u schoonheyt
Tot den bergh, ofte tot den heuvel,
Waer van het suyver water vloeyt,
Laet ons dieper in't dichtste gaen.
37.
En strackx sullen wy t'samen gaen
Tot de verheve holle der rotse,
De welcke wel verborghen zijn,
En daer sullen wy binnen gaen,
En drincken van granaden most.
38.
Daer suldy my claerlijck toonen
Het ghene, daer mijn ziel naer wenscht
En daer suldy my stracx geven,
Dat ghy m'in voorlede daghen
Ghejont hadde, o mijn leven!
39.
De soete blasinghe des windts,
Het soet ghesangh des nachtegaels,
Den bosch die groen is, met sijn feest,
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Inden stillen, en claren nacht,
Met de vlamme die't hert verslindt,
Maer die nochtans geensints en pijnt.
40.
Van niemandt en wirt sy ghesien,
Aminadab verscheen niet meer,
En het belegh was daer in rust,
De ruyterye was neer-ghedaelt
In het ghesicht der wateren.

Deze letterlijke vertaling is in haar verhouding tot de grondtekst verre van
onverdienstelijk. Zij vermindert niet in waarde omdat ze sommige verzen,
voornamelijk bij het begin der strofen, uit Antonius' berijming overneemt. Zulks
pleit alleen maar voor de okkasionele getrouwheid van Servatius' voorganger. De
vergissingen van Antonius worden altijd verbeterd. Enkele korrekties missen evenwel
hun doel, zoals in str. 7, 4 (sonder geest), waar de Spaanse tekst het over muriendo
heeft (Servatius lijkt een soort bewusteloosheid op het oog te hebben, als men de
kommentaar niet leest) en in str. 26, 4 waar piña pyramide geworden is; wat Servatius
met deze pyramide bedoelt wordt duidelijk in de kommentaar, maar als vertaling
voor een ‘pijnappel van rosen’ lijkt ze mij een al te gedwongen hyperbool. Het
Spaanse woord piña heeft twee betekenissen: 1) een nauw aaneengesloten geheel
van iets, bijvoorbeeld van bloemen; dan betekent het ruiker; 2) pijnappel, een
aaneengesloten geheel van schubben(65). Hier en daar bleef ook een toevoeging van
Antonius behouden, zoals:
str. 3, 6: stout doorgaen,
of voert Servatius zelf enkele nieuwe elementen in de tekst binnen, zoals o.a. in
str. 27, 3: met u soet geruys
str. 39, 3: den bosch die groen is, met sijn feest.
Storend werken deze addities niet. Minder duidelijk is het epiteton rechte bij handt
in str. 29(66). Een literaire prestatie is deze vertaling niet, hoewel precies in de navolging
van enkele goede verzen van An-

(65) Vgl. ed. PETERS en JACOBS, blz. 365, n. 11.
(66) Wellicht te verklaren vanuit de kommentaar: ‘Te weten, de Handt van myne gratie ende
hulpe (Conviene a saber, de mi favor y ayunda). In de Latijnse vertaling van Andreas a Jesu
(Keulen, 1639) luidt het: Ibi dexteram tibi dedi.
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tonius blijkt dat de vertaler af en toe de voorkeur blijft geven aan een meer estetische
vertolking van de tekst.
Binnen de hagiografische traditie heeft de aanvangsstrofe van de Canciones een
apart sukses gekend. Zij werd trouw geciteerd wanneer Juans biografen de
gevangenschap te Toledo behandelden: het gedicht schreef de mysticus immers voor
een groot gedeelte in de kloosterkerker. Eigenaardig is het wel dat Servatius in dat
verband in zijn Cort begryp des levens vanden Salighen Vader Joannes vanden
Cruyce (cap. VII) niet de vertaling van Antonius opneemt, maar de volgende tekst:
Waer hebt ghy u toch verborghen,
My ghelaten vol van sorghen?
O beminden Bruydegom!
Als een' hert zyt ghy gheweken,
Naer dat ghy my had' door-steken,
'k Sagh naer u al treurend'om.
Achter u liep ick vol suchten,
Maer ghy waert te verr'gaen vluchten
Ach! wat grooten weedom!

Ook deze omslachtige vertaling is echter niet van zijn hand. Hij nam ze letterlijk
over uit Marcus' van St.-Franciscus Het wonderbarigh leven, deughden ende
miraeckelen van den Salighen Vader Joannes van den Cruyce, verschenen te Leuven
bij A. De Witte in 1675(67).

2. De vertalingen van het Llama-gedicht.
Servatius biedt twee volledige vertalingen van het Llama-gedicht: een in liedvorm
en een letterlijke in proza die nauwer aansluit bij de kommentaar. Wij hebben zoëven
Servatius' auteurschap van de berijmde versie in liedvorm betwijfeld. Wij weten
immers dat de karmeliet voor deze soort vertalingen stilzwijgend een beroep deed
op bestaande teksten. Ook van de Llama was (reeds in 1625!) een vertaling
voorhanden. Tot een druk kwam het evenwel nooit. Volledige zekerheid over de
afkomst van de liedtekst bezitten we derhalve niet. Het gedeelte dat Zachmoorter
uitgaf sluit toevallig niet aan bij een vers uit het gedicht en wat betreft de prozatekst
blijkt Servatius weer niet zo

(67) I. ROSIER, o.c., blz. 185, nr. 980.
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zelfstandig: zijn afhankelijkheid van de tekst uit Bruydegoms Beddeken is
onweerlegbaar.
Wij drukken beide versies van het gedicht naast elkaar af:
Liefde Vlam vol leventheden!

O Levende Vlamme der Liefde

Hoe soet wondy 't hert in vrede

Die soo teerelijck doorwondt

Niet als voren inde pijn:

Mijnder ziele middelgrondt

O laet my in u minn' ghebeuren,

Aengesien ghy my nu soo hardt niet en
zijt

Minnaer laet dat decksel scheuren,

Maeckt nu een eynde, soo 't u belieft.

't Welck my weirt van u aenschijn.

Breeckt af den draet van dese soete
ontmoetinge.

Minnen-tuck! vreughd'onversade!

O soet minne-teecken!

's Hemels voor-smaeck! o ghenade!

O teere wonde!

Prys, vergeldingh, die voor doodt,

O vriendelijke hant! o teere aenrakinghe!

My 't soet leven comt te baren

Die het eeuwich leven smaeckt,

Ziel ghevoert uyt droef beswaren

En alle schult betaelt

Overstroomt in weelden groot.

Doodende, hebdy de doodt in leven
verandert.

Helder fackels, in wiens lichten

O brandende Lampen!

Sinnen duysterheden swichten,

In welckers klaerheden

Door den op-ghekomen dagh,

De diepe hollen der sinnen,

Al dien glans, en vlam op-draghen

Die te voren duyster, ende blindt waren

Aenden Schepper, t'sijns behaghen

Met onghewoonelijcke uytnementheden

Door ziels claren weder slagh.

Wermte ende licht te samen geven aen
haren Beminden

Ach! hoe stil, o blyden stonde!

Hoe soet, ende minnelijck

Ghy ontwaeckt in zielen gronde,

Ontwaeckt ghy in mynen schoot!

Waer ghy heymelijck verblyft:

Waer ghy heymelijck alleen verblyft,

Oock dien in-blaes glori-rijcken

Ende in uwe soete in-blasinghe,

Uwes aessem honighlijcken

Vol van Goet ende Glorie,

My in hoogher minne dryft.

Hoe teerlick ontsteeckdy my met liefde.
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Het vierstrofig Llama-gedicht (1582-1584), naar de vorm, zoals Juan het zelf
uitdrukkelijk onmiddellijk na de verzen bekendmaakt, gemodelleerd op een lira van
Boscán(68), is een van de moeilijkst toe-

(68) In feite gaat het hier om een strofevorm van Garcilaso. Juan schrijft ze toe aan Boscan omdat
de werken van deze beide dichters samen werden uitgegeven.
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gankelijke van de Spaanse mysticus en dit niet alleen om zijn subtiele literaire
struktuur - Juan spreekt hier meer dan ooit de taal van het petrarkistisch kultisme -,
maar tevens en vooral omdat het de vertolking is van de mystieke voltooiing: de
Llama bezingt de volkomen liefde waardoor de ziel wordt verteerd, wanneer zij
geheel is ‘overvormd’ in God. Daar worden de sterkste antithesen doorleefd en
overwonnen, daar stijgt de mysticus als een phoenix uit de vuur-as op tot een nieuw
leven:
matando, muerte en vida la has trocado (2, 6).
Centraal staat het motief van het verschroeiende liefdevuur dat én verwonding én
helende vernieuwing in zich draagt en de laatste weerstanden van de menselijke
begrenzing doorbreekt.
Van deze prangende paroxistische zeggingskracht, zo kenschetsend voor de
bipolaire psychologie van de mysticus, is in de versvertaling veel verloren gegaan.
Zij werd, naar een getuigenis in handschrift, bovendien gezongen op de
klagend-meditatieve melodie van het Stabat Mater(69), wat de gloedvolle verrukking
die uit het origineel spreekt mede komt vertekenen.
Paradoksale en antitetische wendingen die in de vertaling niet tot hun recht komen
zijn:
1, 6: la tela de este dulce encuentro
2, 1: cauterio suave
2, 2: regalada Uaga
2, 6: matando, muerte en vida la has trocado
3, 3: las profundas cavernas... calor y luz dan...
Vooral de str. 2 en 3 wijken af van het origineel. In str. 2 verdwijnt niet alleen het
motief van de minnewonde, maar het wordt bovendien vervangen door de
oorspronkelijk Herpiaanse minnen-tuck, een term die in de 17e-eeuwse
devotieliteratuur gemeengoed was geworden en de psychologische complexiteit van
de vulnus amoris mist. Zulks illustreren mede de daaropvolgende verzen, waar de
uitwerking van de tuck direkt gesteld wordt in termen van beloning en wel zo dat
het
y toda deuda paga

buiten het spanningsveld van een liefdeservaring wordt geprojekteerd. Betekent dit
vers letterlijk
en alle schuld vereffent,

(69) In het exemplaar dat ik gebruikte en dat mij vriendelijk ter hand werd gesteld door Prof. Dr.
N. De Paepe, werd deze wijsaanduiding in handschrift bij de tekst van de versvertaling
bijgeschreven.
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de vertaling van P.N. van Eyck
uw schuld kwaamt afbetalen

dringt veel dieper door tot de kern van de Llama-ervaring. De vertaling bij Servatius
haakt weliswaar in op de kommentaar, maar het beeld van de geliefde (God), die zijn
schuld komt inlossen gaat er verloren, omdat het stilzwijgend wordt vervangen door
het koncept van een belonende God, wat ideologisch juist is, maar de zegging van
het gedicht aanzienlijk verzwakt. Het poëtisch aanvoelen van het origineel blijft ook
in de 3e strofe in gebreke. Waar bij Juan las profundas cavernas del sentido (de
duistere krochten van het zinnen) in de Llamaervaring licht en warmte gaan uitstralen,
m.a.w. aktief worden op basis van nieuw (mystiek) levensbeginsel, heeft de
versvertaling het over het swichten van de duysterheden der sinnen, iets wat de
daaropvolgende verzen slechts moeizaam kunnen goedmaken (door ziels claren
weder slagh); het beeld van het licht dat de duistere en diepe holen in gloed zet is in
de vertaling verloren gegaan. Het vervangen van Querido (Minnaar) door Schepper
is uiteraard meer een verklaring dan een vertaling en het beeld van de op-ghekomen
dagh, dat inderdaad juanistisch is bij uitnemendheid, blijft precies in de Llama
achterwege, tenzij men het pleitend voor Servatius' tekst, zou zien als een
anticiperende ontvouwing van het beeld van de ontwakende geliefde in str. 4.
Daartegenover is de bescheiden prozavertaling veel betrouwbaarder. Maar ook
hier schuilen enkele onvolkomenheden. De vertaling van tela (vlies, weefsel, sluier)
door draet geeft aan het slotvers van str. 1 een geheel andere betekenis. Is het toevallig
dat ook Cyprien de la Nativité het heeft over le fil de ce rencontre heureux(70)? De
cauterio suave (2, 1) verliest in de vertaling soet minne-teecken haar paradoksale
zeggingskracht.

B. Juan de la cruz en de mystieke herleving bij de kapucijnen in de eerste
helft van de zeventiende eeuw.
Bij de bespreking van Marcellianus' Inganc hebben wij de motivering van de
belangstelling der kapucijnen voor het werk van Juan de la Cruz reeds aangeraakt.
Daar ik mij in een ander verband met dit

(70) Gaultier vertaalt: ‘romp l'amoureuse trame’.

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse taal- en letterkunde (nieuwe reeks). Jaargang 1973

167
probleem heb ingelaten(71), beperk ik mij tot een bondige herhaling en richt de aandacht
vooral op enkele auteurs uit deze school, waaronder vooral twee leerlingen van
Marcellianus: Joannes Evangelista van 's-Hertogenbosch en Lucas van Mechelen.
Vooral de laatste is belangrijk: als dichter kan hij ook voor de literaire aspekten van
Juans oeuvre ontvankelijk geweest zijn.
Marcellianus' annotatie illustreert duidelijk dat de kapucijnen de mystiek van Juan
de la Cruz aanvankelijk beschouwden als een steun bij de lektuur van Canfeld. De
keuze, die het antologisch karakter van Inganc heeft bepaald, geschiedde op basis
van wat ‘den... pater Benedictus maer int corte en leert’(72). Deze ‘inpalming’ is niet
zo maar een getuigenis van een bepaald soort proselitisme, dat vroeger eigen was
aan de grote kloosterorden: ze berust op een werkelijke diepgaande overeenstemming
tussen beide mystici - dat Canfeld Juans geschriften zou hebben gekend is niet
waarschijnlijk -, die trouwens door de hedendaagse specialisten ten volle beaamd
wordt(73). Marcellianus' belangstelling voor Juan geldt de ‘stillinghe der crachten’ en
gaat uit van een pastorale bekommernis in verband met het gebrek aan deskundigheid,
die biechtvaders en geestelijke leiders dienaangaande aan de dag leggen. Juan zelf
bleef hierbij uitdrukkelijk en langdurig stilstaan en het zijn precies die hoofdstukken
die M. Zachmoorter vanaf 1625 in zijn Bruydegoms Beddeken opneemt. De
belangstelling voor Juan die in de inleidingen van de Nederlandse vertalingen van
Canfeld aan het licht treedt, komt dit alles nog eens duidelijk onderstrepen.
Uit de bewuste inleidingen blijkt bovendien nog eens dat het onmiskenbaar de
vertalingen van René Gaultier zijn die de interesse voor Juans oeuvre bij de kapucijnen
hebben opgewekt. Marcellianus en Zachmoorter werkten beiden mede op de Franse
tekst. Van een rechtstreekse invloed van de Nederlandse karmelitaanse milieus valt
naar mijn weten niets te bespeuren. Wellicht helpen de moeilijkheden die de
kapucijnen met Gracián en Thomas a Jesu, precies omwille van hun gerichtheid op
de Rijnlands-Nederlandse en Canfeldiaanse mystiek,

(71) Cfr. n (10) en (25).
(72) fol. 2 v.
(73) Cfr. J. ORBIBAL in Dict. de Spir., V, 915.
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hadden gekend, dit gebrek aan kontakt tussen beide orden verklaren(74).
Toch zijn er nog enkele zeldzame sporen van belangstelling van de Nederlandse
kapucijnen voor Juan de la Cruz die dateren uit de tijd dat Gaultier's vertalingen nog
niet waren gedrukt. Moet men hier denken aan de edities van Alcala en Barcelona
of aan een verspreiding in handschrift, hetzij in het Spaans, hetzij in het Frans? In
de lijst van auteurs, die Philippe d'Angoumois in zijn Occupation continuelle en
laquelle l'âme dévote s'unit toujours en Dieu (Dowaai, 1618, 16192) aan zijn lezers
aanbeveelt, is, in tegenstelling tot wat Hildebrand beweert, nog geen sprake van
Juan(75). Het is wel bekend dat Francisca van St.-Omaars, stichteres der kapucinessen,
die zich vanaf 1612 onder de leiding stelde van Augustinus van Bethune († 1643),
gebruik maakte van de geschriften van Canfeld, Alfonsus van Madrid, Teresa van
Avila, Vervoort en Juan de la Cruz. Een preciese datering kunnen we evenwel niet
geven(76). Het is in elk geval waarschijnlijk dat de belangstelling van Marcellianus
aansloot bij een trend die in de orde leefde. Verder onderzoek kan hier mogelijk nog
een enig licht brengen.
Een eerste noemenswaardige integratie van de leer van de Spaanse mysticus in de
eigen mystieke traditie onderkennen wij in het werk van Constantijn van Barbençon,
een Waalse kapucijn die grondig vertrouwd was met de middeleeuwse Nederlandse
en Rijnlandse meesters en bovendien een diepgaande invloed heeft uitgeoefend op
Dom Augustin Baker († 1641), de bekende Engelse contemplatief. Drie zaken vallen
hierbij op. Juans invloed is nog niet merkbaar in Constantijns eerste werk (Les secrets
sentiers de l'amour divin, Keulen, 1623), wat gezien de datering van Gaultier's
invloedrijke vertaling normaal is. Omstreeks 1630 werkt de Waal aan zijn lijvige
Anatomie de l'âme (postuum verschenen te Luik in 1635), waarbij hij terzelvertijd
een beroep doet op de Noche Oscura en waarschuwt tegen allerlei Vlaamse en Franse
traktaatjes die toen in druk en in handschrift werden verspreid en illuministische
opvattingen zouden bevatten: zij zouden sterk Canfeldiaans gekleurd zijn en ook
herinneren aan Juan de la Cruz(77).

(74) Meer hierover in J. ORBIBAL, La rencontre du Carmel thérésien avec les mystiques du Nord,
Parijs, 1959.
(75) blz. 355-363. HILDEBRAND, VIII, blz. 743.
(76) P. HILDEBRAND, Les premiers capucins belges et la mystique in Revue d'ascétique et de
mystique, 19, (1938), inz. blz. 290-91. In brieven uit 1629 en 1631 raadt zij de lektuur van
Juan uitdrukkelijk aan haar medezusters aan.
(77) THEOTIME de Bois-le-duc, Le P. Constantin de Barbanson et le préquiétisme in Collectanea
Franciscana, X, (1940), blz. 338-382. De ortodoxie van een van deze traktaatjes, het
Canfeldiaans Beworp des overschouwenden leven, was de inzet van een jarenlange en vrij
steriele polemiek tussen P. OPTATUS en D. STRACKE (Ons Geestelijk Erf, 1944-1950).
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Ten slotte is de wijze waarop Constantijn de Spanjaard assimileert zeer belangrijk:
zij richt zich vooral op de zgn. negatieve aspekten van de mystieke opgang, de staat
van beroving of mystieke verlatenheid, en is vergezeld van verwijzingen naar Bérulle's
Brief discours de l'abnégation intérieure (1597)(78). Dit laatste is belangrijk omdat
het de richting aangeeft van een in de 17e eeuw vaak voorkomende visie op Juan de
la Cruz, die men, achteraf gezien, enigszins vertekenend kan noemen: Juan wordt er
vaak enkel gezien als de leraar van de smartvolle en haast onmenselijke onthechting.
Zelfs een uitdrukkelijk waarde-oordeel over Juans mystiek kunnen wij bij Barbençon
lezen. Hij acht de leer van Subida, Noche en Llama goed, maar anderzijds meent hij
dat deze boeken duister zijn en voorwerp van foutieve interpretaties(79). Keren wij
echter terug naar wat de Nederlandsschrijvende auteurs intussen hadden geschreven.
In zijn boek over de spiritualiteit van de Nederlandse kapucijnen in de 17e en 18e
eeuw noemt P. Optatus Joannes Evangelista van 's-Hertogenbosch, deze onderschatte
en nu vrijwel onbekende auteur, wiens werken ook drukken beleefden in het Latijn,
Frans, Engels, Duits en Spaans, ‘de Nederlandse Joannes van het Kruis’, ‘de leraar
van het niet en het al’(80). Noch wat betreft de leer, noch wat de literaire inkleding
aangaat, kan ik met deze al te overhaastige benaming instemmen. Literair kan het
eenvoudige, ietwat monotone proza van de kapucijn mij nergens aan de verfijning
en het raffinement van de Spaanse meester herinneren. Dit komt o.m. overduidelijk
tot uiting in het beeldgebruik. Er is wel geen groter afstand denkbaar dan deze tussen
de subtiele en italianiserende metaforiek van Juan en de volkse, eenvoudige
gelijkenissen van de bescheiden Bosschenaar, die echter op zijn manier diepmenselijke
wijsheid en mystieke gloed wonderlijk weet

(78) Anatomie..., II, chap. 18.
(79) Ibidem, III, blz. 262: ‘La doctrine... fournit de très bonnes instructions pour cheminer par
ces sentiers de l'amour divin, moyennant qu'elle soit bien-entendue, et pratiquée par ceux
qui sont ja parvenus à semblables degrés, ou désirent de s'y disposer, et s'en rendre capables,
sans vouloir trop s'attribuer, ni usurper hors de temps, ni autrement qu'il ne convient ces
enseignements’.
(80) o.c., blz. 125-149.
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te paren met eenvoudige bewoordingen en glasheldere didaktiek. Ook naar de leer
gaat de goed bedoelde hyperbool van Optatus niet op. Joannes Evangelista's
hoofdwerk Het Ryck Godts inder zielen (postuum, Leuven, 1637) is op en top
Canfeldiaans(81); van een nawijsbare invloed van Juan de la Cruz kan er nauwelijks
sprake zijn, tenzij we de praktische oriëntering van het werkje mogen in verband
brengen met de capita die Zachmoorter uit de Llama-kommentaar had overgenomen.
Minstens in één geval valt de indirekte invloed van Juan langs Zachmoorter op
Joannes Evangelista te vermoeden, maar dan in een Latijns werkje van latere datum,
de Divisio animae ac spiritus, pas in 1653 als bijvoegsel van L. Fromondus' Brevis
commentarius in Canticum Canticorum uitgegeven. De passage is interessant genoeg
om er even bij stil te staan, te meer daar zij een licht werpt op een probleem dat door
J. Orcibal in zijn studie over de Nederlandse bronnen van Juan de la Cruz te berde
werd gebracht. In het eerste hoofdstuk van de Divisio geeft Joannes Evangelista drie
kenmerken aan waaruit moet blijken dat de biddende mens de meditatie voor een
hogere kontemplatieve gebedsvorm mag verlaten. De drie punten komen letterlijk
uit Bruydegoms Beddeken (I, c. 21, blz. 256). Het merkwaardige is nu dat Zachmoorter
hierbij als bronnen vermeldt én Gaultier's vertaling van Juan de la Cruz (Subida, II,
14; Noche, I, 9) én de ps. Tauleriaanse Institutiones (Het merch der sielen c. 40). De
lange argumentatie van Orcibal, die op dit punt Juans verplichtingen aan een Spaanse
vertaling van de bewuste Institutiones poogt aan te tonen, wordt hier verrassend
bevestigd door een Nederlands auteur, die doordrongen was van de eigen mystieke
tradities van zijn land en zopas met Juans geschriften had kennis gemaakt(82). Op deze
wijze zij nog eens aangetoond hoe het bronnenonderzoek van de zestiende-eeuwse
Spaanse mystici baat kan vinden bij de studie van oude Nederlandse geschriften,
waarin de inlandse traditie met de nieuwe inbreng uit Spanje wordt gekonfronteerd.
Als getuigenis van de juanistische invloed op de Divisio blijft deze tekst, gezien de
gemeenschappelijke achtergrond, bijgevolg dubbelzinning. Hetzelfde geldt voor de
beklemtoning van het beoefenen der drie goddelijke deugden, waarbij men rekening
dient te houden met de bonaventuriaanse spiritualiteit, die de kapucijn zeker niet
vreemd was(83).

(81) Cfr. mijn Nederlandse mystici uit de 17e eeuw of de mystici van ‘Den Niet’, en n. (10).
(82) Saint Jean de la Croix et les mystiques rhéno-flamands, blz. 124-127.
(83) Divisio animae ac spiritus (ed. 1653), III, 102, 104; IV, 107, 110; V, 114; VI, 117; VII, 120,
121.
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Bekijken we echter nog even het Rijck Godts. Slechts één keer zal de lezer, die
vertrouwd is met het oeuvre van Juan de la Cruz, even opzien. Het beeld van de
vogel, die verhinderd wordt op te vliegen omdat hij vastzit aan een touw, of dit nu
dik of dun is, komt herhaaldelijk voor(84); men kan het ook lezen in Subida (I, 11, 3);
het is natuurlijk de vraag of de gelijkenis oorspronkelijk juanistisch is. Waar zijn
medebroeders het meestal houden bij een term als grondt der ziele (cfr. Lucas van
Mechelen), wendt de Bosschenaar ook center der ziele aan, een benaming die in de
Spaanse mystiek furore maakte en niet typisch juanistisch is(85).
Langer zou ik willen stilhouden bij de mystieke liedkunst van Lucas van Mechelen.
Daartoe ben ik trouwens verplicht nadat Anton van Duinkerken de mystieke lyriek
van deze dichter in verband heeft gebracht met Juan de la Cruz. Van Duinkerken
ontwaart de bewuste beïnvloeding vooral op het plan van de ‘systematiek’(86). Prof.
Rombauts is op dit punt voorzichtiger en heeft het over een aanpassing ‘aan de
vormen der eigentijdse mystiek’, terwijl L. Verschueren van Duinkerkens bewering
afwijst(87). Een korte verkenning van Lucas' bundels kan in dit opzicht derhalve zeer
leerrijk zijn, niet in het minst omdat we hierbij de aandacht niet alleen moeten richten
op de beïnvloeding door Juans leer, maar ook oog dienen te hebben voor een eventuele
assimilatie van de specifiek literaire aspekten van Juans spreken: de symboliek van
de vergeestelijkte pastorale en de italianiserende voorkeur voor het paroxisme in de
liefdeservaring.
Van Duinkerkens affirmatie over de aanwezigheid van Juan de la Cruz in de
systematiek van de geestelijke opgang, zoals die in Lucas' liedboeken wordt
beschreven, valt moeilijk bij te treden. Hiervoor gelden verschillende redenen. Lucas'
afhankelijkheid van Canfeld maakt een identifikatie van juanistische elementen in
zijn leer zeer lastig, gezien de grote overeenkomsten die tussen de Spanjaard en de
Brits-Franse kapucijn bestaan. Bedoelt van Duinkerken met systematiek Lu-

(84) Ryck Godts (ed. 1637), XI, 115-116; XII, 129; XIII, 140; XIV, 149-150.
(85) ib., aanvang cap. XVII; grondt betekent bij Joannes Evangelista vaak een habituele gesteldheid
van het strevingsleven, grondstemming.
(86) Dichters der Contra-reformatie, Utrecht, 1932, blz. 54.
(87) Geschiedenis van de letterkunde der Nederlanden, dl. V, blz. 413; Franciscaansch Leven,
21, (1938), blz. 8-9.
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cas' visie op de mystieke voortgang als een voordurend sterven dat leven wordt, als
een nedergang die opgang is, als een droefheid die vreugde betekent, dan wijst hij
hier de krachtlijnen aan die in de vernietigingsmystiek van de kapucijnse school zo
algemeen en traditioneel waren, dat men ze bezwaarlijk exclusief aan de invloed van
Juan de la Cruz kan toeschrijven. De lektuur van de toen zeer gegeerde ps.
Tauleriaanse geschriften en van Pullen komen zulks meer dan overtuigend bevestigen.
Zelfs daar waar men met meer konkrete overeenkomsten in de leer te doen heeft
stellen zich problemen. Enkele voorbeelden zijn in dit verband zeer welsprekend.
In het Cloosterken der Gheestelijcke Verryssenisse (Antwerpen, 1639), Lucas'
tweede bundel, handelt een lange reeks liederen over de armoede, symbool voor de
mystieke onthechting (blz. 102-163). Zowel de inhoud als de gradatie van deze
armoede herinneren zeer sterk aan de voorstelling van de onthechting bij de Spanjaard:
zij loopt over een afsterven der zintuigen, affekten, verbeeldheden, vermogens naar
de totale armoede van geest die de mystieke ontmoeting mogelijk maakt. Vooral de
onthechting van de vier passies (blijdschap, droefheid, hoop en vrees), die de mens
tot affektieve rust en openheid brengt, roept, zowel om de uitdrukkelijkheid als de
diepgang waarmee ze wordt behandeld, de leer op van Juan de la Cruz. Van de mystici
die tijdens de eerste helft van de zeventiende eeuw werden gelezen legt geen enkele
zoveel en zozeer de klemtoon op de onthechting van de vier passies als de eerste
ongeschoeide karmeliet(88). Zowel bij hem als bij Lucas maakt deze bevrijding, net
als de armoede van de zintuigen, een essentieel punt uit van de weg naar de mystieke
voltooiing. De behandeling van de vier passies wordt in Subida zelfs als een belangrijk
kompositie-element aangekondigd (III, c. 6), maar na de uitvoerige beschouwing
over de vreugde, houdt het werk plotseling op, zonder dat de schrijver het plan van
zijn betoog helemaal heeft gerealiseerd. Uit de uitvoerige inleiding in het bewuste
16e hoofdstuk en de talrijke teksten die ook elders over de zuivering van de
hartstochten handelen, zijn wij echter voldoende over diens opvattingen ingelicht:
Estas cuatro pasiones tanto más reinan en al alma y la combaten, cuanto
la voluntad está menos fuerte en Dios y más pendiente de criaturas. Porque
entonces con mucha facilidad se goza de cosas

(88) Subida, I, c. 13, 5; II, c. 21, 8; III, c. 16, 2-6, c. 17; Noche, I, c. 13, 15; Cant. str. 21, 4, 9;
str. 26, 18, 19; str. 28, 4.
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que no merecen gozo, y espera lo que no aprovecha, y se duele de lo que,
por ventura, se había de gozar, y teme donde no hay qué temer(89).
Het stellen van de slecht gerichte passie tegenover de ware vreugde, hoop, vrees en
droefheid, maakt precies het onderwerp uit van de vier liederen in Cloosterken. Ook
bij Lucas gaat het niet om een blinde uitschakeling van het affektieve leven in de
mens, maar om de ijdel blijschap, droefheydt, hoop, vreese. De aardse vreugde is te
slecht (eenvoudig, oppervlakkig) en te onoprecht (blz. 123, str. 6). Mijn hoop voort
eeuwelijck / op gheen aertrijck maer eeuwelijck in u / sal rusten overbly roept de
Godt-ghenietende tot Godt (blz. 119, str. 2). God is der blyschap eyghen stede (blz.
117, str. 6), daarbuiten is niets dan droefheid (str. 4). De vrees naer de natuer is een
droeve wonde die de ziel van God afhoudt (blz. 121, str. 1); pas in God kan zij de
vrees door liefde overwinnen (str. 3).
Porque no se goza sino de Dios, ni tiene esperanza en otra cosa sino en
Dios, ne teme sino sólo a Dios, ni se duele sino según Dios...
luidt het bij Juan(90). Toch aarzel ik om enkel op grond van deze leerstellige
overeenkomst aan een reële beïnvloeding door Juan de la Cruz te denken. De reeks
van vier passies waren vooral sinds Boëthius en Augustinus in de filosofische en
geestelijke literatuur schering en inslag geworden(91). De vierdeling leest men trouwens
al bij Plato en men kan ze noteren bij de Stoïcijnen, bij Cicero, Horatius, Vergilius,
enz. Zij vindt haar bekroning in de officiële theologie bij Thomas van Aquino(92).
Juan de la Cruz zelf schrijft haar aan Boëthius toe(93). In de bernardijnse school o.a.
moeten de passies ‘bekeerd’ wor-

(89) ‘De vier passies regeren meer in de ziel en bestrijden haar naarmate de wil minder
krachtig in God gevestigd is en meer afhankelijk is van de schepselen. Want dan
verheugt hij zich gemakkelijk over dingen die geen vreugde waard zijn; dan hoopt hij
op iets dat nergens toe dient; dan is hij bedroefd over iets waarover hij zich misschien
zou moeten verheugen; dan vreest hij waar niets te vrezen is’ (Sub., III, 16, 4) - vert.
J. Peters.
(90) ‘De ziel vindt slechts vreugde in God, op niets hoopt zij tenzij op God, zij vreest niets dan
alleen God, en haar droefheid is helemaal volgens God’ (Cant. str. 28, 4) - vert. J. Peters.
(91) AUGUSTINUS, De civit. Dei, XIV, cap. 9; BOETHIUS, De consolatione philosophiae, I, 2,
metr. 7: ‘gaudia pelle, pelle timorem, spemque fugato, nec dolor adsit’ (P.L. 63, 656-658).
(92) Summa Theol., I, II, q. 23 a. 4 en q. 25 a. 4.
(93) Subida, II, 21, 8.
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den; de menselijke psychische beleving ervan dient a.h.w. opgetild door ze op God
te betrekken(94). De Rijnlandse mystiek kent ze eveneens(95) en Dionysius de Karthuizer
heeft er een traktaatje aan gewijd, de passionibus animae genaamd(96). In de
zestiende-eeuwse Spaanse school zien we ze ondermeer opduiken bij de ook hier te
lande veel gelezen Alphonsus van Madrid(97). Een precieze bronaanduiding voor
Lucas' liederen wordt bijgevolg een prekaire onderneming. Daarbij komt nog dat
Canfeld eveneens de onhechting van de vier passies in evidentie stelt en dan nog wel
op een opvallende wijze(98)! De andere aspekten van de gradatie van de armoede bij
Lucas doen overigens inhoudelijk in geen enkel opzicht aan Juan de la Cruz denken.
De ontbloting van de verbeeldheden, bij Juan het verbeeldingsvermogen en de
fantazie, die hij de twee innerlijk-lichamelijke zintuigen noemt(99),

(94) BERNARDUS, In capite Jejunii, Sermo 2, 172D-173A.
(95) In de 17e-eeuwse editie van TAULERS sermoenen door J. de Lixbona. Op den feestdagh van
S. Andries Apostel en Op den derden Sondagh naer Paeschen, een preek die aan Eckhart
wordt toegeschreven; de vierdeling wordt er op rekening van Boëthius geschoven.
(96) Georg HEIDINGSFELDER, Das Opusculum ‘De passionibus animae’ Dionys' des Kartäusers
- Festgabe Clemens Bäumker zum 70. Geburtstag (Beiträge zur Geschichte der Philosophie
des Mittelalters, Supplementband II), Münster/Westf. 1923, blz. 255-269.
(97) Arte para servir a Dios, VIe artikel. In 1598 baseerde de kapucijn Paulus van Brussel te
Dowaai zijn advents- en vastenpredikatie op het Arte. Het gevolg was een hele reeks Franse
edities van dit werkje, die alle aan de genoemde Paulus werden opgedragen. Nederlandse
uitgaven in 1603, 1607, 1617, 1625. Cfr. Revue d'ascétique et de mystique, XIX, (1938), blz.
268.
Ook aan andere auteurs die de bloei van de Spaanse mystiek hebben ingeluid is de voorstelling
van het affektieve leven door het viertal goed bekend. Zo o.a. aan Francesco de OSUNA,
Tercer Abecedario... (Nueva Bibliotheca de Autores Espanoles; Escritos misticos españoles,
t. I), Madrid, 1911, A, III, 328 b) en Bernardinus de LAREDO, La subida del Monte Sion
(zelfde reeks, nr. 44, dl. II), Madrid, 1948, III, cap. 13.
(98) De tekst van Boëthius wordt volledig weergegeven en in de Nederlandse vertalingen berijmd
tot:
‘Indien ghy begheert
Die waerheyt te aenschauwen
Met klaeren lichte; weert
Hope van licht betrauwen /
Schout droefheyt t'allen tijden /
Verjaeght ijdel vreese /
Die blijschap set besijden’ (Reghel, I, cap. XVII,-ed. 1623, blz. 185).
(99) Subida, II, 12, 3: ‘Porque el uno (nl. het verbeeldingsvermogen) discurre imaginando, y el
oltro forma la imaginación o lo imaginado, fantasiando’.
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gaat bij Lucas resoluut een andere weg op, nl. die van de Rijnlands-Nederlandse
traditie, inzonderheid de zgn. Institutiones Taulerianae(100).
Het lijkt mij derhalve eenvoudiger Juans invloed te onderscheiden aan de hand
van specifiek literaire symbolen en motieven. In Cloosterken zijn die aanwezig, zodat
de vier liederen van Lucas over de affekten misschien toch aan de systematiek van
de Spaanse mysticus zijn te danken (cfr. infra). Globaal gaat van Duinkerkens
bewering echter niet op. Zo kan de door Lucas vaak gehanteerde tegenstelling tussen
het Niet en het Al moeilijk uitsluitend als van juanistische oorsprong worden
beschouwd, daar zij eveneens Canfeldiaans is bij uitnemendheid en trouwens steeds
geliefd is geweest in de franciskaanse spiritualiteit, waarvan zij als een der scharnieren
kan doorgaan. Meer zekerheid over een Spaanse beïnvloeding verschaffen wellicht,
precies omwille van hun vormgeving enkele ascetische Niet-liederen uit Cloosterken,
die ik in een ander verband heb behandeld(101).
Anders is het gesteld met de passages die een meer specifiek literaire verwantschap
met Juans poëzie vertonen. Voor de Nederlandse literatuurgeschiedenis zijn ze
belangrijk omdat ze de eerste sporen bevatten van een literaire invloed van Juan de
la Cruz op onze geestelijke lyriek. Reeds in het vaak doodgezwegen, maar literair
beslist niet minderwaardig Ruusbroec-gedicht dat de kapucijn Gabriël van Antwerpen
achteraan in zijn uitgave van Ruusbroecs T'Cieraet der Gheestelycker Bruyloft
(Brussel, 1624) heeft opgenomen lezen we een merkwaardige versregel die
onmiskenbaar aan het Noche-symbool doet denken. Gods tussenkomst heeft
Ruusbroec opghevoert en verclaert
Alst al was afgheleet, ontbeeldt heel inder nacht (v. 22)(102).
Met het nachtsymbool is evenwel weer voorzichtigheid vereist. Men beklemtoont
tegenwoordig zeer graag Juans afhankelijkheid van Tau-

(100) Vgl. ps. TAULER, Het Merch der Sielen (ed. Antonius van Hemert) cap. 34 (ed. Antwerpen,
1563, 1607; Brugge, 1623; Antwerpen, 1643, 1707). In Surius' Latijnse ed. cap. 35 (Keulen,
1548); De tekst is ook in oudere handschriften overgeleverd (R. LIEVENS, De mystieke inhoud
van het handschrift Dr. P.E. Everts in Leuvense Bijdragen, LI, (1962), blz. 1-33 en A. AMPE,
Een kritisch onderzoek van de Institutiones Taulerianae, in Ons Geestelijk Erf, XL, (1966),
blz. 167-240, inz. 201).
(101) Cfr. n. (81).
(102) A. AMPE, Gabriël van Antwerpen in verband met een weinig bekend Ruusbroec-gedicht in
Ons Geestelijk Erf, XXIV, (1950), blz. 182-198.
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ler op dit punt(103). De vraag blijft dus of Gabriël en Lucas hier niet gewoon - zoals
op zoveel andere punten - op Tauler terruggaan. Toch meen ik hier aan de Spaanse
mysticus te moeten denken. Juan gebruikt het nacht-symbool 247 maal en het droeg
tijdens de zeventiende eeuw, waarin het trouwens altijd met zijn naam werd
verbonden(104) steeds algemener de bijzondere betekenis, waarmee de karmeliet het
in de mystieke literatuur lanceerde. Tauler, die ongetwijfeld vaak en met nadruk
gesproken heeft over de zielstoestanden die Juan als ‘donkere nachten’ heeft
bestempeld, heeft een paar zeldzame keren daarvoor hetzelfde woord gebruikt: in
een preek over de wonderbare visvangst, en wel als mystiek-tropologische verklaring
van Lucas V, 5 (zij hadden de hele nacht niets gevangen) en in het bekend sermoen
voor het feest van verscheidene martelaren(105) wordt de beroving van troost in dorheid
en het inwendig martelaarschap een ‘duistere nacht’ genoemd. Bij Lucas ontbreekt
- wat trouwens voor zijn hele oeuvre geldt - de dimensie van de verschrikkelijke
verlatenheid, waarover zovele mystici o.a. Hadewijch(106) en Jan van Leeuwen(107) op
een indrukwekkende wijze getuigenis hebben afgelegd. Toch berust het nachtsymbool
bij Lucas op een ervaring. In een lied uit het Haagse handschrift waarin ook het
liedeken van Marcellianus voorkomt(108), luidt het:
Staet als in eenen nacht
daer nergens op t'gesicht'
en weet te nemen acht
noch het gemerck en sticht,
int cloosterken ontformt, u formen allegaer,
al of het wezen all', geheel ontworpen waer'

(103) L. COGNET, Introduction aux mystiques Rhéno-flamands, (Parijs), 1968, blz. 138 e.v. en J.
ORCIBAL, o.c., blz. 105-116 met uitvoerige bibliografie.
(104) Cfr. M. SANDAEUS, Pro theologia mystica clavis, Keulen, 1640, blz. 289 en ZACHMOORTER's
Bruydegoms Beddeken, ed. 1628, I, c. 2, blz. 21; c. 21, blz. 265; II, c. 7, blz. 105.
(105) Vetter, 57.
(106) 16e mengeldicht.
(107) L. REYPENS, La nuit de l'esprit chez Ruusbroec in Etudes Carmelitaines, XXIII, (1938), blz.
75-81 en A. AMPE, De ootmoed en de loutering bij Jan van Leeuwen, in Ons Geestelijk Erf,
XXXIII, (1959), blz. 225-290.
(108) fol. 155v.
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Die duysternisse wilt
die u, van u vervremt,
die uwen geeste stilt,
die u, u beelt ontnemt... (str. 7 en 8).

De kapucijn heeft het hier over een bevijndeniss' (str. 5) van de nacht, die ontbloting,
inzonderheid ontbeelding betekent(109). Bij Zachmoorter leest men een gelijkaardige
tekst; daar wordt uitdrukkelijk naar Juan verwezen(110). Toegegeven moet worden dat
San Juans nacht voor het overige in Lucas' oeuvre weinig sporen heeft nagelaten. In
Den bliiden Requiem gaat de mystieke begenadiging van de vernietiging samen met
een menselijke inzet, die Lucas een ‘zoeken in de nacht’ noemt. De Innighe zingt er
over een ziel
die bly'socht in den nacht
T'Kasteelken van den Eyghen Niet(111).

Wanneer de ziel alle louteringen heeft doorstaan komt ze aan in het mystieke land
der heiligen: den nacht die was gheleden (blz. 276).
Treffend juanistisch is het slot van dezelfde bundel, handelend over de mystieke
voltooiing. Vooral de Llama lijkt hier de lieddichter te hebben geïnspireerd. Reeds
eerder in hetzelfde liedboek had hij het over minne-lampkens (blz. 262, str. 4), een
reminiscentie aan de lámpares de fuego uit de derde strofe van het Llama-gedicht?
In Den bliiden Requiem beschrijft Lucas de mystieke ontmoeting als een sterven aan
de hand van het bekend motief van de minne-sieckte of minnewonde. Met A. Cassabut
stellen we vast dat het van oudsher bekende beeld van de vulnus amoris (Hooglied,
IV, 9) vooral vanuit de Spaanse karmelitaanse school een nieuwe impuls kreeg: Juan
de la Cruz heeft aan de ervaring van de minnewonde uitvoerige analyses gewijd(112).

(109) Vgl. Subida, II, 1, 1; 24, 8.
(110) ‘Daerom ghelijck al dese natuerlijcke kennissen t'helemael moeten verduystert wesen’, zo
moet ook de ziel in de bevoelijke aspekten van haar liefde helemaal ‘uyt-ghedrooght’ zijn,
‘soude sy eens t'helemael in Godt overformt worden / soo seer wel den salighen Joannes
vanden Cruyce dickmaels leert’, Bruydegoms Beddeken, II, c. 7, blz. 103 - Noche, I, 10 en
12 en 11, 4). Lucas gebruikt bovendien in deze kontekst het woord nacht.
(111) Dat het beeld van het Casteelken van den Niet Teresiaans geïnspireerd zou zijn lijkt mij niet
onmogelijk (Moradas).
(112) Blessure d'amour in Dict. de Spir., I, 1724-1729; Vgl. ook nog met de amor languidum
faciens en de amor deficiens of defectum afferens (SANDAEUS, o.c., blz. 59-61). Voor Juan
de la Cruz zie vooral L. GUILLET, Nuit de lumière. Introduction à St. Jean de la Croix, (Tours),
1969, blz. 100 e.v.
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Onmiddellijk dient evenwel beklemtoond dat de kapucijn deze beelden in eerste
instantie in dienst stelt van de allegorie van het sterven die zijn bundel overheerst:
de minne-wonde of minne-sieckte vormen een fase, een onderdeel van de mystieke
dood. Zij tonen terzelfdertijd het affektieve (Salighe sterft door liefde) en het ultiem
zuiverende karakter aan van dit sterven. Deze betekenis, die dichter aansluit bij de
petrarkiserende ontleding van de liefdesspanning, heeft er beslist voorrang op een
meer gespecifiëerde benadering van de minnewonde, als nauw omschreven bijzondere
begenadiging, met haar eigen onderscheiden kenmerken en effekten; veel meer dan
een vergelijking met de quetsuere van minne en de daaruitvolgende gheduerighe
quale (Ruusbroec)(113) of de llaga van Juans Cantico espiritual, dringt zich een
konfrontatie op van de slotliederen van Bl.R. met de kommentaar op de eerste twee
strofen van de Llama de amor viva. Hiervoor pleit niet alleen het uitblijven van de
pijnlijke krisis die traditioneel met de wonde gepaard gaat(114), maar er zijn talrijke
positieve aanwijzingen dat Lucas zich bij de beschrijving van de voleinding van
Salighe's mystieke opgang heeft laten leiden door het rijpste en diepste werk van de
grote Spanjaard, althans wat betreft de literaire symboliek. Zoals gezegd, krijgt de
wonde-metaforiek een enigszins ander uitzicht in de Llama dan in de andere werken
van Juan de la Cruz. Het pijnlijke en zuiverende effekt wijkt er voor de overrompeling
van verterend mystiek geluk. Men leze in dat verband vooral Juans kommentaar op
het vers Pues ya no eres esquiva (eigenlijk: nu gij mij niet meer doet huiveren, Llama,
str. 1, v. 4, nr. 18):
Porque conviene saber que esta llama de Dios, cuando el alma estaba en
estado de pugación espiritual, que es cuando va entrando en contemplación,
no le era tan amigable y suave como ahora lo es en este estado de unión(115).
De schroeiing of de verwonding heeft in de Llama een psychologisch

(113) R.W., I, 160-62.
(114) Cfr. A. CASSABUT, o.c., c. 1725: ‘sa douleur devient alors extrême et défie toute expression’
(Vgl. Llama, str. I, v. 4, nr. 20-21).
(115) ‘Men dient immers het volgende te weten. Toen de ziel zich nog in de toestand van
geestelijke zuivering bevond, dit is toen zij de toestand van contemplatie begon binnen
te gaan was deze vlam van God niet zo vriendelijk en zoet voor haar als nu in de
toestand van vereniging’ (vert. J. Peters).
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gekompliceerder effekt; zij leidt direkt tot de liefdeseenheid, tot de mystieke
voltooiing; zij is geen last meer voor de ziel, maar betekent haar heerlijkheid(116). Ook
Lucas stelt in deze fase de wonde voor als een minne-vlam':
- die siel...
Die door die soete minne vlam' /
Die haer uyt haren Liefsten quam /... (blz. 354, str. 1)
- Haer hert' spronck op door dien brandt onsteken (id. str. 2)
- U minne-vlam' ontsteken / doet doogh' der sielen breken (blz. 351, str. 6)
- Ontsteken heel met eene minne-vlam (blz. 360, str. 2).
Tegen deze achtergrond dient de paradoksale formulering van de wonde-ervaring
gesitueerd te worden: minne-sieckte soet (blz. 342, str. 3), vriendelijcke perss' (ib.,
str. 9), bly' minne quael (blz. 345, str. 3), sieckte bly' (blz. 348, str. 1; blz. 360, str.
1), soete pijn (blz. 351, str. 7), persse bly (blz. 354, str. 4), blijde wond' (blz. 354,
str. 6), gheluckigh ongheluck (blz. 364, str. 4), soete wonde (ib., str. 7 en 8), soete
bitterheyt (ib., str. 7), soet minne-leet (ib., str. 8), hoe meerder pijn' / hoe vrolijcker
verblijden (blz. 354, str. 7), hoe meer verkranckt hoe stercker dat die siele / In haren
Liefsten wiert (blz. 348, str. 2). Men vergelijke met paroxismen als regalada llaga,
dischoga llaga en venturosa llaga uit de kommentaar op de tweede strofe van de
Llama en uitdrukkingen als
porque cada vez que toca el cauterio de amor en la llaga de amor, hace
mayor llaga de amor, y así cura y sana más, por cuanto llaga más (str. 2,
nr. 7).
Bij beide auteurs valt het aksent op het epiteton. De ervaring is minder paradoksaal
dan haar poëtische formulering laat uitschijnen: het gaat bij nader toezien om een
experiëntie van onverdeelde vreugde. Ook op het vlak van de allegorische inkadering
van de minne-sieckte in Den bliiden Requiem vallen wellicht nog enkele gelijkenissen
met de Llama te signaleren, zoals Juans verwijzing naar het ‘Paleis van de bruiloft’(117)
en de voorstelling van het gebeuren als een spel(118).
(116) Llama, str. 1, nr. 26.
(117) Llama, str. I, 8: ‘ejercitando jocunda y festivalmente las artes y juegos del amor, com en
palacio de sus bodas...’. Vgl. ook str. II, nr. 31.
(118) Cfr. blz. 358, str. 8:
‘Quetst my noch meer / t'en kan my niet vervelen /
Dit minne-spel te spelen...’
Blz. 364, str. 1:
‘Mocht'ick dat spel eens met Godts liefde spelen
Van die ghewenschte soete pijn'!’.

Vgl. Llama, str. 1, nr. 8:
‘...estas heridas, que son sus juegos...’.
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beerlijk(119) is de kommentaar van de Spaanse kerkleraar over de effekten van deze
verwonding: een intens verlangen dat leidt tot het mystieke sterven, dat duidelijk
dient onderscheiden te worden van het onvoldane en vaak smartvolle hongeren
veroorzaakt door de vulnus amoris. Waar Juan een dergelijke verwarring uitdrukkelijk
voorkomt(120), laat Lucas toch, vooral in het lied op blz. 342, verzuchtingen horen,
die in hun formulering zowel de traditie van de inheemse ongheduer(121) als het
onblusbaar stervensverlangen in herinnering roepen, dat uit sommige gedichten van
Juan en Teresa van Avila opklinkt. Een vers als
Ick sterf'! ick sterf / om dat ik / Liefste / leef' (str. 7)
lijkt wel een Nederlandse echo van de achtste strofe van de Canciones of beter nog
van het bekende volksrefrein dat beide Spaanse mystici in hun liederen hebben
opgenomen:
muero porque no muero(122).
(119) Dit slaat op een literair begrip van de teksten!
(120) Llama, str. I, nrs. 27 en 28, kommentaar op het vers: ‘Acaba ya si quieres’.
(121) Cfr. de hiervoor typische kringloop in str. 5:
En altijt onversaeyt / en altijt onghepaeyt /
Hoe Godt meer haren wensch volbrocht /
Hoe meer dat sy t'ontworden socht'...

en de slotverzen van het lied:
O Liefste helpt my uyt dit leet /
Daer my die minne is soo wreet.

Vgl. met Hadewijch, 13e mengeldicht en Ruusbroecs gruwelijce minne, R.W., IV, blz. 33,
r. 4.
(122) Bij Juan luidt de volledige tekst van het refrein:
Vivo sín vivir en mí
Y de tal manera espero,
Que muero porque no muero

in het gedicht ‘En mí yo no vivo ya’, Obras, IV, blz. 320 (ed. Silverio). Bij Teresa:
Vivo sín vivir en mí
Y tan alta vida espero
Que muero porque no muero.

Het bewuste lied van Teresa (‘Glosa ó cantico’, Obras, Madrid, 1962, blz. 480) lijkt
hier te lande vrij populair geweest te zijn. Een Nederlandse versie ervan werd
opgenomen bij de aanvang van Bruydegoms Vredekus oft Bemerckinghen vande liefde
Godts, de Nederlandse vertaling van Teresa's Conceptos del amor de Dios sobre
algunas palabras de los cantares de Salomon door Antonius a Jesu (Antwerpen, 1647)
en in Poirters Het Heyligh Herte (Antwerpen, 1659, blz. 123). Een afwijkende Spaanse

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse taal- en letterkunde (nieuwe reeks). Jaargang 1973

181
Ten slotte wil ik nog wijzen op een spanning in de slotliederen van Den bliiden
Requiem, die een merkwaardig reliëf verkrijgt, wanneer wij de vergelijking met de
Llama verder doortrekken.
In de allegorie waarop hij zijn liedbundel uitbouwt, laat de kapucijn de mystieke
bekroning of de volheid van de mystieke Godsontmoeting samenvallen met Salighe's
levenseinde, dat op deze wijze voor de lezer een nieuwe en een algemeen geldende
exemplarische betekenisdimensie verkrijgt: de lichamelijke dood is voor de mysticus
de expressie en de realisatie van het absoluutste zelfverlies in de liefde, a.h.w. de
natuurlijke afloop van de mystieke voortgang. Het sterven is hier dus geenszins
allegorisch in de zin dat het niet echt zou zijn en slechts zou verwijzen naar iets
anders. Het behoort wel tot de allegorie, voor zover de allegorie van Salighe's weg
naar God een voorstelling wil zijn van elk mystiek leven.
Anderzijds lijkt de schematische weergave van dit sterven (het verlies van de
smaeck, de krachten en de drie vermogens) het reële uitzicht ervan te verdoffen,
vermits zij niet alleen herinnert aan de voorstelling van het sterven als geestelijke
onthechting, die de opbouw van Den bliiden Requiem overheerst, maar geheel de
traditie oproept van de mors mystica, een beeld waarmee zowat alle auteurs de totaal
zelveloos geworden kontemplatie weergeven(123). De puntsgewijze behandeling komt
in elk geval de existentiële autenticiteit van Salighe's afsterven niet onderstrepen en
sluit eerder aan bij een zinnebeeldige betekenis van het sterven, die op het morele
en het psychologische vlak dient gesitueerd te worden. De disproportie schuilt vooral
in de allegorisch-kompositorische schikking van de liederen en de formulering van
de liedtitels; de meerzinnigheid van het sterven (diepste mystiek zelfverlies en
lichamelijke dood die als de uiteindelijke mystieke voltooiing samenvallen) verschijnt
daar als een vrij gewrongen juxtapositie: de aankondiging van het verlies van de
smaeck (blz. 345), de krachten (blz. 348) en de drie vermogens (blz. 351) lijkt zich
binnen een andere orde te bewegen dan de vermelding dat Salighe ‘haren

weergave van het lied (plusstrofen!) treffen wij aan in het Haagse handschrift dat ook
een versie van het liedeken vanden donckeren nacht bevat (fol. 83r).
(123) Vgl. SANDAEUS, o.c., blz. 280-83.
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Adem oock op d'leste in Godt verloor’ (blz. 360) en de daaropvolgende liederen over
de begrafenis. De teksten zelf bieden een niet veel uniformer beeld. Handelt het lied
over het smaeck-verlies al bij al nog over de aanzuivering van de intentie, de andere
zangen zijn vooral uitdrukking van een stervensverlangen waarbij het zinnebeeldig
karakter van het sterven niet op de voorgrond treedt, met uitzondering van de teksten
over het verlies van de wil en de memorie, die in sommige strofen zelfs vrij ascetisch
aandoen(124). Het lichamelijk sterven verschijnt dan zowel als een definitieve repliek
op Salighe's onthechting, als een logisch eindpunt van de minne-sieckte die met reële
fysische deficiënties lijkt gepaard te gaan (blz. 348). Hoezeer deze twee benaderingen
van het mystiek sterven in deze liederen in elkaar zijn verweven, illustreert treffend
de strofe waarin Lucas Salighe's eigenlijk overlijden beschrijft:
Den adem ghinck ghedurigh min en min /
Haer leven wiert Godts blijden gheeste:
Gheen nederheyt en stont in haren sin /
Die op-clom totter hooghster feeste... (blz. 360, str. 6).

De bedenking over de zuiverheid van de ziel komt de beschrijving van haar dood,
die als een feestelijke liefdesontmoeting wordt opgeroepen (str. 2 en 5), op de wijze
van een didaktisch-moraliserende randnota verstoren.
In de kommentaar nu op het slotvers van Llama, str. 1: Rompe la tela de este dulce
encuentro (scheur de sluier van dit zoete treffen), stelt Juan het doodsverlangen voor
als gevolg van de minneschroeiing, en wel zo dat het levenseinde voor de mystieke
ziel opdaagt als een genotvolle liefdesontmoeting (mueren con más subidos impetos
y encuentros sabrosos de amor, nr. 30). Vanuit deze kommentaar winnen heel wat
moeilijke punten uit Lucas' voorstelling van de minne-sieckte aan helderheid. Het
onstuimig verlangen van de ziel doet niets af van de hoge ervaringen die in het Paleys
worden gesitueerd: het gaat om een verlangen naar de lichamelijke dood (het
verscheuren van de sluier van het lichamelijk leven), de enige sluier die de ziel nog
van

(124) Zo lijkt aan het verlies van de memorie de beeldeloosheid te beantwoorden:
Neemt mijn ghedacht' / mijns herten uyt-vercoren /
Dat ick der beelden ledigh waer'
en in u stont verloren... (blz. 357, slotstr.).
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Titelblad van de vertaling van Marcellianus van Brugge (Brussel, Kon. Bibl., Hs. III, 1349).
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De tekst van het liedeken (str. 1-6) in handschrift B (Amsterdam, Bibliotheek van de Theologische
Hogeschool, ms. 92 F 24), blz. 498-99.
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De tekst van het liedeken in hs. C (Den Haag, Kon. Bibliotheek, ms. 133 K 32), fol. 76v-77r.
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God scheidt. Precies omdat het lichaam, door de graad van vereniging die de mens
heeft bereikt, reeds zo vergeestelijkt is, is de minne-sieckte of minne-wonde die naar
de dood leidt, in de voorstelling van Juan de la Cruz, nu zacht en zoet(125). Zowel in
haar verloop als in haar effekten stemt Lucas' uitbeelding van Salighe's ziekte hiermee
globaal overeen(126). Maar ook de misleidende schematische behandeling, die het
beeld van het sterven nog lijkt te situeren op het vlak van de zuivering der vermogens,
kan een nagalm zijn van de Llama. In zijn kommentaar op het vers Matando, muerte
en vida la has trocado (str. 2, nrs. 32-36, Dodend hebt Gij de dood verruild voor
leven) schetst de Spaanse mysticus wat hij noemt: ‘Het volmaakt gestorven zijn van
de oude mens’:
De donde es de saber que lo que aquí el alma llama muerte es todo el
hombre viejo, que es el uso de las potencias memoria, entendimiento y
voluntad, ocupado y empleado en cosas del siglo y los apetitos y gustos
de criaturas...(127).
Hij beschrijft de omvorming van het verstand, de wil en het geheugen als een sterven
voor een nieuw leven. Waar Juan deze omvorming of verrijzenis duidelijk
onderscheidt van de overgang naar ‘het andere leven’(128), gaan bij Lucas voorstellingen
van het sterven naar het

(125) Cfr. nr. 25, einde.
(126) Mag men in Lucas'distinctie:
S'en leyd'niet als een ander doot
Met haer ghesichte bly'... (blz. 369).
een herinnering lezen aan Llama I, nr. 30? In vertaling luidt het daar: ‘Het natuurlijk
verscheiden van de zielen, die tot deze toestand gekomen zijn, lijkt in zover het op de natuur
betrekking heeft en wat de omstandigheden betreft, op het sterven van andere mensen. Maar
de oorzaak en de wijze van sterven zijn heel anders. De anderen ondergaan een dood die
veroorzaakt wordt door ziekte of hoge leeftijd. De eersten echter sterven ook wel vanwege
ziekten of hoge leeftijd, maar eigenlijk wordt hun ziel enkel weggerukt door een bepaalde
impuls van liefde, een ontmoeting in liefde, die veel verhevener is dan de voorgaande en die
sterker en krachtiger is (vert. Peters, blz. 990-991). Wanneer Salighe op Goede Vrijdagh de
geest geeft, geschiedt zulks onder de impuls van de minne-vlam (blz. 360, str. 2).
(127) II, nr. 33: ‘Men dient te weten dat de ziel hier “dood” noemt heel de oude mens, dit is
ieder gebruik van de vermogens: geheugen, verstand en wil, voor zover ze zich
bezighouden met de wereld en vol zijn van verlangens naar de genoegens van de
schepselen’ (vert. Peters, blz. 1013).
(128) Llama, II, nr. 34: ‘Lo cual acaece en este estado perfecto devida espiritual, aunque no tan
perfectamente como en la otra’. - Dit (nl. de vereniging met God door het afsterven en de
omvorming van de vermogens) gebeurt in deze volmaakte toestand van geestelijk leven, al
gebeurt het nog niet op zo'n volmaakte wijze als in het andere leven (vert. Peters, blz. 1014).
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gelukzalig leven en van het sterven naar het volmaakt geestelijk leven(129) hand in
hand. Duidt de kapucijn op deze wijze aan dat het geestelijk sterven het echte sterven
voorbereidt en er uiteindelijk ten volle in wordt gerealiseerd, dan verleent hij aan
zijn allegorie daarmee een verwarringscheppende meerzinnigheid. De Paleys-liederen
vertonen m.i. treffende parallellen met de Llama.
Tegen de achtergrond van deze overeenstemming mogen we wellicht nog een
andere gelijkenis tussen Lucas en de karmeliet vaststellen. In Den droeven Alleluia
(Gent, 1674- postuum), een liedbundel die o.m. de onbaatzuchtigheid en de
beperktheid van elke goede geestelijke leiding voorstelt en deze voorstelling
allegorisch situeert in een woestijn vol zalige verrukking, mag men misschien een
herinnering lezen aan Llama, III, nr. 38, waar de geestelijke leider wordt aangemaand
de ziel te leiden
a la tierra de promisión que mana leche y miel; y mira que para esa libertad
y ociosidad santa de hijos de Dios llámala Dios al desierto...(130).
Tot zover Lucas van Mechelen. De uitvoerigheid van mijn betoog kan verkeerdelijk
de indruk wekken dat de liederen van de Mechelse kapucijn sterk juanistisch gekleurd
zouden zijn. Niets is minder waar, maar het is nu eenmaal niet mogelijk alle aspekten
van deze merkwaardige auteur in dit bestek te behandelen.
Besluitend kan men derhalve aan Juans invloed op het merkwaardig renouveau
van de Nederlandse mystiek in de eerste helft van de zeventiende eeuw geen
overdreven betekenis hechten. Juan de la Cruz was aan onze mystieke auteurs bekend,
maar dan precies omdat hij zo goed in overeenstemming viel te brengen met de leer
van Canfeld, die met de ps. Tauler de grote meester van deze herleving kan genoemd
worden. In een ander opstel heb ik gezegd dat deze overeenstemming de belangstelling
voor Juan de la Cruz én gestimuleerd én beperkt heeft(131). Ik geloof niet dat iets in
deze bijdrage dit komt tegenspreken. Juan werd in onze gewesten vroeg en soms op
een merkwaardige wijze vertaald en aandachtig gelezen. De neerslag daarvan in onze
mystieke literatuur blijft paradoksaal gering. Een grote rol speelde hierin ook de

(129) Llama, II, nr. 32: la vida beatifica en la vida espiritual perfecta.
(130) ‘Geleid haar, geestelijke leider, naar het land van belofte, dat overvloeit van melk en
honing. Zie, hoe God zijn kinderen naar de woestijn roept voor deze vrijheid en dit
heilig niets-doen (vert. Peters, blz. 1036).
(131) Cfr. n. (81).
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eigen Rijnlands-Nederlandse traditie. Is het niet typerend dat de Trierse kapucijn,
Victor Gelenius, in 1646 een Summa practica theologiae mysticae ex operibus Joannis
a Cruce publiceerde, die bij nader toezien vooral doordrongen blijkt van de grote
tradities der Nederlandse mystiek en van Tauler, Barbençon en Canfeld?

Bijlagen:
1. ZEVENTIENDE-EEUWSE NEDERLANDSE VERTALINGEN VAN JUAN DE LA CRUZ.
1. 1622-23: vertaling door Marcellianus van Brugge van gedeelten uit Subida en
Noche. Brussel, Kon. Bibl., Hs., III, 1349. Cfr. supra. Afschrift uit 1641:
Amsterdam, Theol. Hogeschool, Hs. 92 F 24. Cfr. supra.
2. 1625: vertaling in Zachmoorters Bruydegoms Beddeken van Llama, III, 4-12.
Cfr. supra. Herdrukken te Antwerpen in 1628, 1635 en 1680.
3. 1637: vertaling van Antonius a Jesu van Noche en Cántico espiritual. Cfr. supra.
4. 1657: uitgave van Antonius' vertaling van de verzen van het Cántico door
Bolognino. Cfr. supra.
5. 1659 (?): Hondert / Geestelycke / Sententien / Gemaeckt door den Saligen /
Vader /Joannes a / Cruce / Eerster Carmeliet Discals, / Toe-geeygent / Aen de
Godt-minnende Zielen, / begerigh tot de Geestelijcke / Volmaecktheyt. /
T'Antwerpen, / By Joannes Paulus Robyns, op de Lom- / baerde-Vest inden
gulden Bybel.
Geen datering; geapprobeerd op 8 aug. 1659 door Joannes Mytens. Vertaling
door Paulinus a S. Joseph op de tekst van Angelus a.S. Josepho.
6. 166(3): Gheestelycke / Voorsichticheden / Voor alle waerachtighe Reli-/ gieusen
ende geestelicke zielen te-/gen de vyanden van onse ziele / ghemaeckt door den
Salighen / Joannes a Cruce / Vande Orden van Onse L. Vrouwe / des Berghs
Carmeli, / Overgeset in 't Vlaems door eenen / Religieus van de selve Orden. /
Hier is oock by-ghevoeght een / Tractaetjen vande Christelicke / Ootmoedicheyt
/ Fondament van alle deuchden. / Te Ghendt, / By Maximiliaen Graet, 166(3?)).
Het bijkomend traktaatje (blz. 40-54) is van de hand van een discals. Het boekje
bevat ook nog een stuk Vande tentatien teghen D'Hope ende Oodtmoedicheyt
ende hoe een christen Ziele haer hier in moet draghen, eveneens van de hand
van een ongeschoeide karmeliet (blz. 55-90) en L. Blosius' Beschrijvinghe ende
Lof der Christelycke Ootmoedicheydt (Marg. Spir. part. 4, §. 4) (blz. 90-96).
7. 1663: Uytnemende / Godtvruchtich Boecxken / Leerende hoemen alle
verganckelicke dinghen sal ver-/smaden ende Godt den Heere alleen aenkleven.
/ Ghemaeckt door den Salighen / Albertus Magnus / Bisschop van Reghensburgh
/ Vande Orden der Predick-Heeren. / Verklaert / Met ghewichtige
waerschouwinghen ende schoone / Leeringhen noodich voor alle Godt-soeckende
/ Zielen, ghetrocken uyt de Schriften vande / H. Moeder Theresia / Ende /
Joannes a Cruce / Vande Orden der Carmeliten. / By

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse taal- en letterkunde (nieuwe reeks). Jaargang 1973

186
een Vergadert ende Overgheset in het / Vlaemsch door den eerweer. / P.
Franciscus a Puero Iesu / Religieus van de selve Orden. / Te Ghendt by
Maximiliaen Graet. 1663 / Superiorum permissu.
Het aan Albertus Magnus toegeschreven geschrift is in feite van Johannes Kastl
(De Adhaerendo Deo). Herdrukken in 1667 (Gent), 1687 (Ieper) en 1707
(Leuven).
8. 1678: Gheestelycke / Sententien / Ghetrocken uyt de / Wercken vande Heylighe
Seraphicke / Moeder Theresia / a Iesu, / Ende vanden Salighen Vader / Ioannes
a Cruce / Eersten ongheschoenden Carmeliet. / Vergaedert voor alle de daghen
ende Feest-dae-/ghen van 't gheheel jaer int Latijn door den / Eerw. P. Angelus
à S. Joseph, Defi-/nitor Provinciael ende Meester der Novitien / vande
Carmeliten Discalsen in Duytsch-landt. / Ende overgeset inde Nederduytsche
taele / door P.F. Paulinus à S. Joseph / Religieus der selver Order. / Tot Keulen.
/ By Jan Peeters, Anno 1678.
9. 1693: Vertaling van de toen volledig geachte werken door Servatius a S. Petro.
Cfr. supra.
Herdruk in 1703.
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Welkomstgroet
ter gelegenheid van het eerste bezoek van de heer Minister van
Nederlandse Cultuur en Vlaamse Aangelegenheden, Mr. J. Chabert,
aan de Koninklijke Academie voor Nederlandse taal- en letterkunde
op woensdag 16 mei 1973
door Ger Schmook Bestuurder van de Academie
Mijnheer de Minister, U heeft deze Academie een grote vreugde bereid door zo
spontaan te willen ingaan op haar verzoek om U te mogen ontvangen, ook door zo
snel uw inzicht tot uitvoering te brengen. Alle leden danken U voor dit blijk van
belangstelling.
Dat de bijeenkomst van heden samenvalt met de herdenkingsplechtigheden welke
de zogenaamde ‘Thérésienne’ te Brussel terecht inricht, is ons een bijzondere
aanleiding om er op te wijzen hoe oud wijzelf zijn. Wij hebben vooralsnog geen twee
eeuwen achter de rug, maar wel zullen vele collega's het genoegen smaken ons
eeuwfeest te mogen beleven. Daarom is het gewenst ons te bezinnen over de twee
feiten zelf. De stichting van de ‘Académie impériale et royale des sciences et belles
lettres’ viel immers in die eeuw samen met de officiële beklemtoning van de
verfransing van het wetenschappelijk leven, óok in onze eigen gewesten. Wel waren
nog tekenen merkbaar van een autochtone beoefening van het Nederlands, maar zij
liggen spaarzaam, en zonder gezag, over de jaren gespreid. De tijd van het Nederlands
bewind viel te kort uit om veel meer sporen na te laten dan de stevige opzet om een
aanvang te maken met de publicatie van ónze ‘Monumenta’, terwijl merkwaardig
blijft om constateren, dat quasi onmiddellijk na het consolideren van de nieuwe
Belgische werkelijkheid in 1834, in twee van onze voormannen - U is tussen hun
marmeren beeltenis de trap naar ons toe opgeklommen, Mijnheer de Minister, - in
Jan Frans Willems en Jan Baptist David, het voornemen rijpte de ‘Vlaamse’, dat wil
zeggen de nog steeds Nederlandstalige gemeenschap, te doen begiftigen met een op
haar wezen in te spelen Academie. Alvast ontwierpen zij, naar analogie van het
Brusselse destijds wél bevruchtend inwerkende voorbeeld - de ‘Société littéraire’ óok een letterkundig cenakel.
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Door interne en externe omstandigheden, die wij langzamerhand meer en beter
beginnen te kennen en te doorgronden, bleef elke officiële consolidering achterwege.
Van een taalbeoefening was, op hoge uitzonderingen na, geen sprake; de ‘letteren’,
zij bestonden niet meer; enkel de kunsten getuigden nog voor zichzelf en konden op
buitenlands vlak uitgedragen worden. Toen het na een halve eeuw zo ver was, dat
Minister Beernaert in 1886 - hoogstnodig trouwens - het tot de stichting van onze
Academie bracht, waren de eerste twee herauten van onze wederopstanding reeds
heengegaan: Willems in 1846, veertig jaar vroeger dus; David in 1866, twintig jaar
daarna.
Ons blijft het heden nog steeds een vraag of het overlijden van onze Europese
roemdrager, Hendrik Conscience, in 1883, na het gevoelig verlies door het afsterven
van de positief ingestelde figuur Ferdinand Snellaert in 1872 - beide peiswillers
hebben deel uitgemaakt van de ‘Thérésienne’ - niet de ultieme aanleiding is geweest
tot de oprichting van het Gezelschap dat U heden mag ontvangen.
Merkwaardig genoeg voor het bestel van dit landje: de beginfase van het bestaan
van de instelling werd gekenmerkt door een pijnlijk ideologisch incident, in de
overigens troebele atmosfeer dier dagen. Twee wereldoorlogen moesten over de
hoofden heen, vooraleer een tastbaar evenwicht, prefiguratie van huidige algemene
betrachtingen, gevonden kon worden, dat, naar wij allen zonder enige uitzondering
hopen, bestendigd zal blijven.
Zou de Belgische Staat in de jaren '30 van de vorige eeuw van zichzelf hebben
kunnen verkrijgen, naast de ‘Thérésienne’ een evenwaardige, volledige,
Nederlandstalige Academie op te richten, allicht zou het land veel onheil en onrust
bespaard zijn gebleven, en dat op velerlei gebied; de verdeelsleutels op
begrotingshoogte zouden rechtvaardiger gehanteerd geworden zijn. Maar goed, het
gewerd zo in België, dat pas na een eeuw van zijn bestaan, onze drieledige
zusteracademie voor ‘wetenschappen, kunsten en letteren’ kon ontstaan, waaraan
wijzelf enkele heel bijzondere elementen met trots hebben overgedragen. Ondertussen
was, terwille van het linguïstisch evenwicht, de ‘Académie royale de langue et de
littérature françaises’, ontloken, in welk corps talentvolle Vlamingen, zo mannen als
vrouwen, door de aard van het door hun milieu gebruikte idioom, daar nog terecht
moesten komen.
Alles wel beschouwd bleef in verloop van jaren precies onze Academie heel in
het bijzonder de taak toegewezen de belangen van de Nederlandse taal- en letterkunde
in België direct te dienen én te verdedigen.
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Aan de hand van onze statuten, zo stichtingsbesluit van 1886 als huishoudelijke
reglementen van 1886 en 1951, is woordelijk te bewijzen, hoe Bestuur en leden zich
te gedragen hebben om b.v. de ‘ontwikkeling’ van taal- en letterkunde ‘te bevorderen’
in ‘gesloten’ en ‘openbare’ vergaderingen. Aan ‘studie’ en ‘beoefening’, zoals dat
in de artikelen heet, omvat deze opdracht letterlijk ‘alles’. Daarnaar gedraagt zich
onze gemeenschap dan ook, zelfs zodanig dat sedert enkele jaren precies in deze
‘Salon’ de scheppende literatoren om beurten hun collega's van de andere twee
geledingen, de filologische en de literatuur-historische, in nauw contact brengen met
hun werk en inzicht, in een vrije atmosfeer gekenmerkt door wederzijdse waardering.
De levende zowel als de historische en anderszins gestratificeerde taal verkeren hier
dan ook in een onderhouden contact met elkaar, zodat geen probleem ons onberoerd
laat.
Twee van onze meest eminente leden - Stijn Streuvels en Herman Teirlinck om
ze met name te noemen - hebben zich derhalve op 23 oktober 1959 plechtig en met
ons aller instemming, tot alle verantwoordelijken in de natie gewend om de
onaantastbaarheid van het ‘Vlaamse grondgebied’ en zijn patrimonium te vrijwaren.
Sedert enige tijd is - U weet het, Mijnheer de Minister - in ons openbaar leven
bovendien enige ongerustheid, zelfs een deining ontstaan in verband met de
hartstochtelijke steekspelen omtrent onze zo beweeglijk bevonden spelling. Ook ten
opzichte van dit bestaansprobleem is deze Academie - haar opdracht indachtig - niet
bij de pakken blijven zitten. Weer twee van onze meest tot oordelen bevoegde leden,
de professoren J. Pauwels en A. Van Loey, brachten o.a. een door de Academie op
21 juni 1967 bekrachtigd advies uit, waarna een tweede advies volgde op 23 februari
1971, ditmaal in overleg met de ‘Klasse der Letteren’ van de Nederlandstalige
wetenschappelijke academie gepubliceerd.
Dergelijke gedraging - het nemen van advizerend initiatief - staat de Academie
vrij, volgens sub 3 van art. 1 van het ‘Huishoudelijk Reglement’, wat overigens
aansluit op sub 1 van ditzelfde artikel, houdende dat de Academie er toe ‘bestemd
is’ het ‘raadgevend lichaam te zijn’ voor de Regering ‘in verband met alles wat tot
de studie en beoefening van de Nederlandse taal- en letterkunde behoort en tot
bevordering hiervan strekken kan’, en waarover ‘de Regering advies wenst in te
winnen’.
Met blijdschap heeft de Academie dan ook op 28 april 1973 het verschijnen mogen
constateren van het Decreet van 20 november 1972

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse taal- en letterkunde (nieuwe reeks). Jaargang 1973

190
betreffende ‘de officiële schrijfwijze van de Nederlandse taal’, houdende o.a. dat
‘ten minste twee leden’ van onze Academie geroepen zullen zijn deel uit te maken
van het ‘bestendig college van advies’, dat, voor de toekomst, onder welke vorm
ook, de opdracht toegewezen krijgt over, zeggen wij, het uitzicht van een zo voor
wijzigingen vatbare spelling, als de Nederlandse, te waken.
Wij danken voor dit inzicht en voor dit blijk van vertrouwen. Zij voorkomen
immers alle mogelijke kortsluitingen op elk vlak, het menselijke vlak niet het minst.
Voorlichting en inspraak zijn stricte noodzaak, inderdaad.
Weet, Mijnheer de Minister, dat twee hoofdprincipes het voorwerp zijn van onze
werkelijke bekommernis, het zijn: een maximum gelijkvormigheid van ons taalbeeld
voor alle gebieden waar het Nederlands als moedertaal, als omgangstaal geldt en dit
met de waarborg dat, van een nader, maar snel te bepalen ogenblik af, deze na te
streven gelijkvormigheid voor een ook nader te bepalen periode officieel gehandhaafd
zal blijven.
Ondertussen kan in gemeenschappelijk overleg en door de vertegenwoordigers
van daartoe voorhands aangeduide, als bevoegd erkende, instituten en organismen
in Noord en Zuid, de evolutie van het taalgebeuren bestendig gevolgd worden.
Op deze wijze moet het U mogelijk zijn, in verstandhouding met uw Nederlandse
collega of collega's, nuttig en met gezag te beraadslagen, want, met de komende
dagen en jaren in het verschiet, zal het nodig blijken als vertegenwoordigers van één
enkele taalgemeenschap samen op het Europese plan te verschijnen. Aldus handelen
wij trouwens naar de intiemste inzichten van de vele ‘trekkers’ die, om ons daartoe
in staat te stellen, in het verleden soms zware, al te zware offers hebben gebracht.
Hierbij moet ik het laten - zeker beleefdheidshalve, Mijnheer de Minister - evenwel
niet zonder U, individueel en in naam van onze collectiviteit, te danken voor de tijd
die U voor ons op een toch wel overladen agenda, heeft willen uitsparen. Wij houden
ons heden en in de toekomst te Uwer beschikking en certifiëren U, dat wij, oude en
jonge leden, vrijmoedig en met passende eerbied, het volbrengen van onze opdrachten
zullen blijven betrachten in het belang van de ondeelbare gemeenschap, die meer en
meer tot bloei geraakt.
Met belaangstelling zullen wij de woorden opnemen en verwerken, die U ons in
het huidige werkelijk voor ons allen historische ogenblik, wel zal willen toerichten.
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Toespraak gehouden door de Heer J. Chabert, Minister van
Nederlandse Cultuur en Vlaamse Aangelegenheden, ter gelegenheid
van zijn bezoek aan de Koninklijke Academie voor Nederlandse taalen letterkunde.
Gent, woensdag 16 mei 1973
Zeer geachte vergadering,
Als debuterend cultuurminister aanzie ik het als een bijzondere eer uw hooggeleerd
genootschap te mogen toespreken. Bovendien biedt mij deze toespraak de gelegenheid
gewag te maken van enkele punten waarmee het Departement van Cultuur in zijn
algemeen beleid dient begaan te zijn en waarvan de Academie in 't bijzonder haar
werk maakt, aangezien zij behoren tot haar doelstellingen zelf.
Mijn ideologische ingesteldheid is zeker niet van aard om eerbiedwaardige
instanties als uw bijna honderdjarig instituut niet met rechtmatig ontzag te bejegenen
en de strijdbijl van de nieuwlichterij hier door uw vergaderzaal te slingeren, alsof
het hoogstnodig zou geworden zijn dat de culturele revolutie in de Koningstraat te
Gent haar intrede doet. Wel integendeel, want ik ben de mening toegedaan dat het
beter is voort te bouwen aan dingen die hun proeftijd met succes hebben doorgemaakt
en waaraan de besten onder de goeden jarenlang hun arbeid en hun toewijding hebben
gespendeerd.
In 1886 baarde de Belgische regering, na een vijftigjarig zwangerschap, eindelijk
de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde. Als ik van een
voorgeschiedenis van een halve eeuw gewag maak is dit meer dan een zinspeling op
de eerste vijf decennia van het Koninkrijk België toen men poogde het Nederlands
als cultuurtaal de pas af te snijden. Men zou hierin overigens gemakkelijk zijn
geslaagd indien er niet een aantal mensen hun stem hadden laten horen, die ervan
overtuigd waren dat in een vrij land dat uit verschillende taalgroepen bestaat, elk
dezer groepen het recht heeft zich in zijn eigen taal uit te drukken en te verdedigen.
Uit de dossiers bij mijn departement blijkt dat precies vijftig jaar vóór de oprichting
van de Vlaamse
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academie stemmen zijn opgegaan om zulk een instelling in het leven te roepen.
Het oudste stuk in de bundel dokumenten dateert inderdaad van 1838 en maakt
gewag van een vereniging die te Brussel twee jaar tevoren werd opgericht en die tot
Academie zou moeten omgevormd worden.
Het gebeurt wel meer dat bepaalde plannen niet worden gerealiseerd, maar er moet
in de toenmalige gelederen van de regering en haar omgeving wel een stevige
anti-Vlaamse-Academie-gezindheid aanwezig zijn geweest om een ontwerp van
koninklijk besluit dat kant en klaar was om ondertekend te worden zo maar weer te
sluimeren te leggen.
Dat wil niet zeggen dat er helemaal niets werd gedaan vanwege de Belgische
overheid om de literatuur in het Nederlands aan te moedigen, want in de jaren
achtienvijftig werden de staatsprijzen voor Vlaemsche Letterkunde ingesteld. Maar
een academie mocht er voorlopig niet van komen, ook al pleitte in 1840 het eerste
petitionnement ten voordele van de verdrukte moedertaal voor de oprichting hiervan,
hoogstwaarschijnlijk omdat de Vlaamse letterkundigen in de éne Académie Royale
de Belgique waren vertegenwoordigd en daar best konden geminoriseerd blijven.
De belangrijkste stoot om de vastgereden wagen weer aan 't rollen te krijgen is zeker
het rapport geweest dat Julius Vuylsteke in 1867, op last van de Maatschappij ‘De
Taal is gansch het Volk’, vervaardigde om het voor te leggen aan de Minister van
Binnenlandse Zaken onder wiens bevoegdheid de cultuur in die tijd ressorteerde.
Het heeft toen allezins nog een kleine twintig jaar geduurd alvorens tot de oprichting
werd overgegaan.
Toen het dan zover was kreeg de Academie de gehele taak van de bevordering
van de veronachtzaamde Nederlandse Taal -en Letterkunde in België te vervullen.
In die tijd was dat nog mogelijk. De beoefenaars van de literatuur waren niet zo
bijster talrijk en het beleid was minder aan kritiek blootgesteld dan dit op de dag van
heden het geval is. Wat vroeger de taal- en letterkunde in Vlaanderen betekenden en
hoe de academie zich van haar opdrachten heeft gekweten hoef ik hier niet op te
sommen. Beter dan te spreken over vroeger en nu kan ik het hebben over nu en straks.
Indien het geoorloofd is paralellen te trekken tussen cultuur en politiek dan zou
ik een organisme als de academie als een soort senaat willen bestempelen, zonder
enige ethymologische bijbedoeling, maar wel met de gedachte aan een lichaam dat
men niet al te zeer van
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voortvarendheid kan noch mag verdenken en dat in hoofdzaak dient geraadpleegd,
wanneer principiële kwesties te berde komen of wanneer het gaat om de beoefening
van de taal- en literatuurwetenschap op het allerhoogste vlak.
Maar de levende literatuur van vandaag met haar zo verscheiden
verschijningsvormen biedt een hele nieuwe reeks van aspekten waarvoor permanent
de aandacht van de overheid wordt opgeëist en waarvoor ook vaak niet te lang op
oplossingen kan worden gewacht.
Nu het unitaire Nationaal Fonds voor de Letteren, door de oprichting van de
cultuurraden zal vervallen en bij decreet voor elk van beide cultuurgemeenschappen
afzonderlijk door een nieuw Fonds zal moeten vervangen worden, is het ogenblik
gekomen om dit Fonds grondig te reorganiseren.
De literatuur kende de jongste tien jaar een ware explosie, deze betiteling is enkel
kwantitatief bedoeld - zodat men zich kan afvragen of, aan Uw verkozenen - die
allen eminente figuren zijn in hun vak en het grootste gedeelte van hun tijd dringend
nodig hebben voor de specialiteit waarmee zij zich bezighouden - uitsluitend deze
last om de steun aan de levende literatuur te beredderen kan worden opgedragen.
Mijn voorganger heeft dan beslist Uw genootschap en schrijversverenigingen over
deze aangelegenheid te consulteren.
Met de steun aan de levende literatuur is ook nauw verbonden de funktie van de
auteur in onze huidige samenleving. Het is voor eenieder duidelijk dat de sociale
functie van de auteur in onze maatschappij grondige wijzigingen heeft ondergaan,
en het is steeds duidelijker geworden dat een sociaal statuut voor de auteur niet te
lang meer op zich mag laten wachten.
Oplossingen die in het buitenland hiervoor werden gezocht, hebben precies
aangetoond dat een dergelijk statuut niet in een handomdraai kan worden uitgewerkt.
De overheid moet er immers voor beducht zijn dat al haar intenties met welke goede
bedoelingen ook, niet uitmonden in een oriëntering of een soort dirigisme van de
artistieke creativiteit. Dergelijke experimenten zouden precies voor deze activiteiten
dodelijk kunnen zijn.
De culturele autonomie, biedt onze gemeenschap nu ook mogelijkheden om een
eigen culturele buitenlandse politiek te gaan voeren. Deze moet wat ons betreft, in
de eerste plaats op Nederland gericht zijn. Het spellingsvraagstuk - en ik weet dat
uw genootschap zich hieromtrent niet altijd gelukkig heeft gevoeld - heeft althans
dit
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voordeel gehad, dat precies daardoor de eenheid van de taal werd bevestigd en dat
het niet langer mogelijk is - in tegenstelling met wat in het verleden gebeurde - dat
één van beide landen, eenzijdig een beslissing zou nemen.
Ik ben er ook van overtuigd dat onze kansen op slagen om een eigen culturele
buitenlandse politiek te voeren nooit zo gunstig hebben gelegen.
Inderdaad de denkbeelden van de negentiende eeuw waar men alleen oog had voor
de grote ‘culturen’ en waar de kleine culturen moesten worden uitgewist, behoren
nu tot het verleden.
Het kan paradoxaal klinken, dat precies in onze moderne samenleving, waarin de
wereld zich integreert, de afstanden vervagen, de belangstelling voor de taal en
cultuur van kleine gemeenschappen toeneemt.
Ik ben ervan overtuigd dat op het vlak van de taal en de letterkunde, - ik denk aan
de lectoraten Nederlands in het buitenland - uw genootschap een belangrijke taak
heeft te vervullen. Ik ben er in ieder geval van overtuigd dat een Belgisch-Nederlands
lichaam zou moeten tot stand komen dat op meer krachtdadige wijze onze taal, de
lexicologie, de vertalingen, het wetenschappelijk onderwijs van het Nederlands zou
moeten beheren.
Wanneer ik dan ook met genoegen ben ingegaan op het verzoek van de Academie
om hier vandaag een van haar maandelijkse plenovergaderingen bij te wonen, dan
was het vooral om u te kunnen meedelen dat het, van bij het aanvaarden van mijn
ministeriële taak, voor mij duidelijk is geweest dat ik voor een instelling als de uwe,
die bijna een eeuw lang werk heeft verricht op het hoogste vlak in de culturele sector,
de waardering heb die zij ruimschoots verdient en dat ik het ten zeerste apprecieer
op haar adviezen en voorstellen beroep te kunnen doen telkens wanneer dit nodig
mag blijken.
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Uittreksel uit het Belgisch Staatsblad nr. 83 van 28 april 1973 (blz. 5.300).
20 november 1972. - Decreet ter vaststelling van de officiële schrijfwijze van de
Nederlandse taal(1).
BOUDEWIJN, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
De Cultuurraad voor de Nederlandse Cultuurgemeenschap heeft aangenomen en
Wij bekrachtigen hetgeen volgt:
Artikel 1. De officiële schrijfwijze van de Nederlandse taal wordt vastgesteld bij
koninklijk besluit. Het koninklijk besluit wordt bekrachtigd bij decreet.
Deze bekrachtiging is niet vereist voor de schrijfwijze van bastaardwoorden en van
historische namen.
Art. 2. Een decreet en een besluit zoals bedoeld in artikel 1 worden uitgevaardigd
op grond van voorstellen door een bestendig college van advies uitgebracht.
De Minister tot wiens bevoegdheid de Nederlandse Cultuur behoort, is belast met
de oprichting van dit college, waarin ten minste twee leden van de Koninklijke
Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde en van de Koninklijke Academie
voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten zetelen.
Art. 3. De officiële schrijfwijze van de Nederlandse taal wordt gebruikt in alle in het
Nederlands gestelde stukken, uitgaande van openbare instellingen en daarmee
gelijkgestelde diensten.

(1) Voorstel van decreet 34 (1971-1972) nr. 1.
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Art. 4. Alle instellingen van openbaar en gesubsidieerd onderwijs, alsmede alle door
de overheid gesubsidieerde verenigingen en instellingen, gebruiken de officiële
schrijfwijze van de Nederlandse taal.
Art. 5. De Minister tot wiens bevoegdheid de Nederlandse Cultuur behoort, is belast
met de uitvoering van dit decreet.
Kondigen dit decreet af, bevelen dat het met 's Lands zegel zal worden bekleed en
door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.
Gegeven te Brussel, 20 november 1972.
BOUDEWIJN
Van Koningswege:
De Minister van Nederlandse Cultuur, F. VAN MECHELEN
Gezien en met 's Lands zegel gezegeld: De Minister van Justitie, A. VRANCKX
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De ‘Poeticsche werken’ van Jonker Jan van der Noot. Analytische
bibliografie. Tekstuitgave met inleiding en verklarende aantekeningen
(door W. Waterschoot).
Verslag van de heer A. van Elslander, eerste beoordelaar.
Ruim zeventig jaar geleden behaalde August Vermeylen het speciale doctoraat aan
de Vrije Universiteit te Brussel met een studie over ‘Leven en Werken van Jonker
Jan van der Noot’ (1899), nadat Albert Verwey met zijn bekende bloemlezing vier
jaar te voren de betekenis van de Antwerpse ‘patricius’ voor onze Renaissancepoëzie
duidelijk in het licht had gesteld. Sedertdien werden - op de Poeticsche Werken na
- alle bundels van Jonker Jan van der Noot in gecommentarieerde moderne edities
ter beschikking gesteld: Het Bosken en het Theatre, alsook het Epithalameon (1953)
door Prof. W.A.P. Smit, het Olympia-epos (Das Buch Extasis, Cort Begryp en Abrégé)
(1956) en de Lofzang van Braband (1958) door Prof. C. Zaalberg, wiens verhandeling
over Das Buch Extasis uit 1954 is uitgegroeid tot een echt standaardwerk over onze
vroegrenaissancistische literatuur, en ten slotte het verloren gewaande Stammbuch
(1971) door W. Waterschoot.
Van deze laatste wordt hier thans als antwoord op de door de Academie gestelde
prijsvraag een met grote zorg bewerkte uitgave van de Poeticsche Werken voorgelegd.
Deze omvangrijke publikatie bestaat uit zes delen: deel I (II-323 p.) brengt een
analytische bibliografie van de Poeticsche Werken; deel II (222 p.) de inleiding op
de tekst die als deel III (354 p.) in facsimilé wordt weergegeven; deel IV (332 p.),
V (258 p.) en VI (274 p.) de aantekeningen bij de tekst, samen zowat 1750 bladzijden.
Enkel al qua omvang een uitzonderlijke prestatie. Laten we thans echter met de
onderscheiden delen kennis maken.
De bibliografie van de Poeticsche Werken had reeds vroeger de aandacht gaande
gemaakt: Vermeylen in zijn genoemde studie van 1899, L. Willems in een lezing
voor onze Academie in 1921 en last but not least de heer Waterschoot zelf in een
lezing voor het XXVIe Vlaams Filologencongres op 29 maart 1967 te Gent, enigszins
gewijzigd en
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aangevuld gepubliceerd in de Verslagen en Mededelingen v.d. Kon. Vl. Ac. v. Taal
en Letterkunde 1967, p. 317-338. Ging het daar voorlopig nog om een ‘inleiding tot
de bibliografie van de P.W.’, thans krijgen we de exhaustieve behandeling volgens
de strenge eisen van deze technè en gesteund op meer exemplaren van de P.W. dan
de heer Waterschoot in 1967 bekend waren. Hoe uitgebreid dit deel I ook is (323
blz.), nergens krijgen we de indruk dat we nodeloze details krijgen voorgeschoteld.
We menen integendeel dat hier wel degelijk naar zakelijke beknoptheid werd
gestreefd. Het omvangrijke en minutieuze onderzoek dat de heer Waterschoot op
zich nam heeft niet enkel belangrijke resultaten opgeleverd, het was bovendien
noodzakelijk om tot een duidelijk inzicht te komen in de ‘drukgeschiedenis’ en dus
ook in het ontstaan en in de ‘functie’ van de P.W., die de auteur blijkbaar in staat
heeft gesteld van 1580 tot 1595 ‘van zijn pen te leven’. Het heeft de Antwerpse
Jonker in dat opzicht niet aan vindingrijkheid ontbroken, zodanig zelfs dat we in
feite op de studie van de heer Waterschoot hebben moeten wachten om de juiste
toedracht van de zaak te vernemen. Reeds L. Willems had ingezien hoe Van der Noot
in zijn P.W. was te werk gegaan, maar de heer Waterschoot komt de eer toe het alles
tot in de kleinste details te hebben uitgewerkt. Hiervoor was een grondige
vertrouwdheid vereist met de methodes van de ‘new bibliography’. Aan de hand van
een nauwkeurig onderzoek van de watermerken, de lettertypes en het raamwerk van
de afzonderlijke foliovellen, konden deze vrij nauwkeurig gedateerd worden en het
aandeel van de onderscheiden drukkers, Gillis van den Rade (1580-1585) en van
Daniël Vervliet en Arnoud s'Conincx (1588-1595) worden vastgelegd. Ook hoe
enkele van de nu nog bestaande ‘bundels’ tot stand kwamen, kon door de heer
Waterschoot worden gereconstrueerd. Het laatste is van grote betekenis voor een
indeling van de P.W. die aan de bedoeling van de auteur beantwoordt. Gebundelde
exemplaren van de P.W. die onder het toezicht van Jonker Jan van der Noot tot stand
kwamen vertonen nl. een aantal rubrieken of onderafdelingen. Deze werden door de
heer Waterschoot in deel II (tekst in facsimile van de P.W.) gevolgd. Criteria die
echter met de inhoud van de stukken rekening houden, werden in deze analytische
bibliografie volledig buiten beschouwing gelaten, een ‘eenzijdige’ visie, die echter
het grote voordeel biedt aan het verdere onderzoek een stevige ‘objectieve’ grondslag
te bezorgen. We willen ons verder over dit eerder ‘technische’ eerste deel geen
definitief oordeel aanmatigen, signaleren evenwel dat Prof. H.D.L. Vervliet, de
specialist bij ons op
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dat gebied, dit eerste deel in zijn geheel heeft gelezen en ‘geapprobeerd’.
Deel II, de Inleiding, werd vermoedelijk geschreven, toen de zeer uitvoerige
aantekeningen bij de tekst volledig waren bewerkt. Het lijkt dan ook gewenst vooraf
na te gaan hoe de heer Waterschoot hierbij is te werk gegaan. Uitgaande van het
principe dat de P.W. bestaan uit afzonderlijke vellen die ook qua inhoud telkens een
zelfstandig geheel vormen, werd bij de tekstverklaring ieder vel als een ‘afzonderlijk
bestaande entiteit’ beschouwd. Dat heeft voor de verklarende taalkundige
aantekeningen voor gevolg dat nogal wat redites voorkomen. Bij het eventuele
drukken van deze verhandeling zou dat wel eens een (financieel) bezwaar kunnen
zijn. Naast de taalkundige aantekeningen die van grote accuratesse getuigen (met
telkens de precieze verwijzingen naar de lexicografische hulpmiddelen) en ook zeer
overvloedig zijn, getuigen de historische en vooral biografische aantekeningen van
een grote speurzin en een grondige vertrouwdheid met allerlei historische bronnen
die niet zo onmiddellijk toegankelijk zijn. Uit literair oogpunt belangrijker zijn echter
nog de gegevens die telkens over ontstaan, inhoud en vooral bronnen worden
meegedeeld. Het was al bekend dat Jonker Jan van der Noot bij het ‘komponeren’
van zijn teksten niet al te kieskeurig was en het devies ‘je prends mon bien où je le
trouve’ huldigde. In de P.W. is dat niet anders, wel integendeel, zouden we zeggen.
De wijze waarop er de heer Waterschoot in geslaagd is allerlei vaak moeilijk
bereikbare en door de ingenieuze jonker soms handig ‘gecamoufleerde’ bronnen te
achterhalen is wel bijzonder opmerkenswaardig; ook de zorg die hij aan de talrijke
niet-Nederlandse teksten heeft besteed. Wie teksten van Jonker Jan grondig wil
annoteren moet wel bijzonder veelzijdig zijn: neerlandicus, classicus, romanist,
historicus... De heer Waterschoot blijkt zich ook op hem minder vertrouwde domeinen
grondig en nauwlettend te hebben gedocumenteerd. Wat een som opzoekingen
betekent bijv. niet het opsporen van de bronnen van de Apologie van Hendrik
Ackermans (blz. 32-35).
Wanneer we dan, na het lezen of doornemen van de drie delen aantekeningen
(ruim 860 blz.) onder de indruk zijn gekomen van een wel heel uitzonderlijke
werkkracht en eruditie, zal onze bewondering voor het hier gepresteerde nog stijgen
als we deel II ter hand nemen. Want uit deze Inleiding blijkt ten overvloede dat de
pijnlijkste nauwkeurigheid en de aandacht van het schijnbaar onbeduidende detail
hier enkel in dienst staan van een globale visie op de figuur van Van der
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Noot als auteur van de P.W. die in een viertal hoofdstukken wordt getekend.
In een Ter Inleiding zijn de biografische gegevens op beknopte - we zouden bijna
zeggen gecomprimeerde - en overzichtelijke wijze bijeengebracht. Daarop volgen
dan de afzonderlijke hoofdstukken waarin de dichter wordt geschetst t.a.v. zijn werk,
het dichterschap, zijn publiek en zijn tijd.
De P.W. bevatten - het Epithalameon van 1583 uitgezonderd - in feite het volledige
gepubliceerde oeuvre van Van der Noot van de periode 1580 tot 1595 en overtreffen
naar hun omvang al zijn overig werk. Ontstaan in 1580 als liminaire bladzijden bij
het Cort Begryp en de Lofzang van Braband zullen de P.W. geleidelijk een eigen,
zelfstandig karakter krijgen door het laten drukken van een zogenaamd Titelvel en
door de toevoeging, van 1589 af, van Spaanse, Italiaanse en Franse parafrazes van
het Nederlandse gedicht dat meestal de hoofdbrok van een vel uitmaakt. Aanvankelijk
uitsluitend bedoeld als lofdichten voor anderen, gaan de P.W. reeds vóór 1584-1585
een meer algemeen karakter krijgen (ook lofdichten voor de dichter zelf worden erin
opgenomen), zodat ze voor de auteur ten slotte ‘de meest geschikte - of enig resterende
- publikatiemogelijkheid van zijn poëtisch oeuvre’ zijn geworden en er ook allerlei
werk dat de dichter nog in portefeuille had in opgenomen wordt. Hoewel de inhoud
van de P.W. nogal disparaat is, heeft Jonker Jan van der Noot er toch een bepaalde
structuur in aangebracht die dan ook door de heer Waterschoot is gevolgd bij de
bespreking van ‘Van der Noots eigen poëzie’ (blz. 33 - blz. 49, dl. 2), nadat hij eerst
een chronologisch geordend overzicht van de P.W. (blz. 25 - blz. 32) had gegeven.
Komen in dit eerste hoofdstuk verder nog ter sprake de lofdichten op Van der Noot,
de commentaren, de citaten en vooral de bronnen. Hier worden de overvloedige
analytische gegevens uit de tekstverklarende aantekeningen zakelijk en overzichtelijk
bijeengebracht. De heer Waterschoot wijst op de ‘nooit aflatende hardnekkigheid,
waarmee de figuur en het werk van Ronsard nagevolgd, respectievelijk vertaald en
geplunderd is’, maar vraagt daarnaast ook aandacht voor allerlei andere figuren - zo
bijv. voor de jong gestorven Olivier de Magny - en zelfs voor de eigentijdse literatuur
van de rederijkers, ‘een voor de continuïteit in onze literatuur zeer belangrijke factor’.
Het publiceren van een ‘Kunste der Poëteryen’ door Van der Noot bleef een van
zijn vele niet gerealiseerde plannen, zodat de heer Waterschoot zich bij het schetsen
van Van der Noots ‘poëtica’ verplicht zag
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tot het bijeenbrengen van in de P.W. verspreide uitlatingen, waarna hij de Apologie
van Hendrik Ackermans aan een grondig onderzoek onderwierp.
Het volgende hoofdstuk, De dichter en zijn publiek, zal vermoedelijk in de smaak
vallen van of in ieder geval materiaal opleveren voor de literatuursociologen. De
heer Waterschoot komt tot de conclusie dat het publiek van Jonker Jan in hoofdzaak
bestond uit ‘officiële hoogwaardigheidsbekleders, ambtenaren, leden van de adel,
intellectuelen en kooplieden’. Opmerkelijk is wel de kleine plaats die de clerus en
vooral de eigentijdse letterkundigen en de grote plaats die de kapitaalkrachtige
kooplieden, zowel inheemse als buitenlandse (Italianen, Portugezen, Hanseaten en
Spanjaarden) innemen.
Het laatste hoofdstuk, De dichter en zijn tijd, beproeft inderdaad Jonker Jan van
der Noot ‘in zijn tijd te situeren’, maar ook de trekken van zijn persoonlijkheid vast
te leggen. Het is, evenals de vorige overigens, knap en onderhoudend geschreven,
met zin voor humor en ook zin voor relativiteit: de heer Waterschoot kent zijn Jonker,
kent zijn gehele oeuvre, zijn hebbelijkheden en handigheden, zijn soms minder fraaie
literaire procédés; in de dorre woestijn die deze P.W. zijn, weet hij de oases aan te
wijzen en hij weet de figuur zelf op humane en historisch verantwoorde wijze te
benaderen.
Het werk van de heer Waterschoot is, na dat van Vermeylen en Zaalberg, als een
kapitale bijdrage te beschouwen, niet enkel tot de van der Noot-studie als zodanig,
maar tot de kennis van onze Renaissanceliteratuur in haar geheel en van de
buitenlandse, vooral Franse invloeden, die haar hebben gestimuleerd.
Na deze al te vage karakteristiek, die het magistrale werk van de heer Waterschoot
in haar oppervlakkigheid enigszins onrecht aandoet, lijken ons kleine vitterijen over
taal- en tikfouten irrelevant. Ze zijn overigens weinig talrijk, want ook het uiterlijk
toilet van deze verhandeling is bijzonder verzorgd. We zullen het hier ook niet hebben
over de wenselijkheid van een aantal registers. Deze kunnen best samengesteld
worden bij een definitieve uitgave; want deze moet er komen, welke ook de financiële
implicaties mogen zijn. Nu zouden ze voor een goed deel verloren arbeid zijn geweest
en de heer Waterschoot heeft in dat opzicht voldoende gepresteerd dat hem recht
geeft op onze dankbaarheid. Wel komt het mij voor dat hij iets meer meegevoel of
althans tegemoetkoming tegenover de lezer van dit zo lijvige werk had kunnen
opbrengen door in de exemplaren een tweetal concordantietabellen (bijv. tussen de
titels van de vellen en de in potlood aange-
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brachte nummering van de paginering van de P.W.) op losse, ietwat steviger bladen
aan te brengen. Hij zou hem, zodoende, heel wat tijd en moeite hebben bespaard.
Verder zou bij de publikatie van deze studie de omvang van de Verklarende
Aantekeningen wel moeten gereduceerd worden.
Ik heb dan ook de eer het ingezonden prijsantwoord van Dr. Werner Waterschoot
ter bekroning aan de Academie voor te leggen.

Verslag van de heer Rombauts, tweede beoordelaar.
Eerlijk gezegd, de schrik sloeg mij om het hart, toen ik de zes dikke delen in folio
van dit prijsantwoord ter beoordeling op mijn schrijftafel kreeg. Zes dikke delen over
één enkel werk van één dichter, en dan nog over een bundel, die men als geheel toch
niet als eersterangswerk kan beschouwen, is dat wel verantwoord? Moet dat wel?
Ter verontschuldiging kan de auteur aanvoeren dat het hier niet gaat om één enkel
werk, maar om een reeks bundeltjes, waarvan de folio-vellen apart werden gedrukt
en deels ook afzonderlijk verschenen. Te samen vormen zij een geheel van 89
foliovellen, die duidelijk in twee reeksen te onderscheiden zijn: de ‘Poeticsche
Werken’ (P.W.) uit de periode 1580-1585, gedrukt bij Gillis van den Rade en die
van de periode 1588-1595, deels gedrukt bij Daniël Vervliet en deels bij Arnold 's
Conincx. In hun geheel bevatten zij de neerslag van een poëtische werkzaamheid op
lyrisch gebied, die zich uitstrekt over een tijdsverloop van een goede vijftien jaar.
Bovendien vormt de publicatie van de P.W. zowel in de geschiedenis van het boek
als in die van onze literatuur in de 16e eeuw een ongewoon, zelfs een uitzonderlijk
verschijnsel. Maar leveren deze beschouwingen een voldoende verantwoording voor
een studie in 6 delen, te samen zowat 1750 folio-bladzijden omvattend? Ik durf dit
betwijfelen.
Afgezien van dit bezwaar verdient dit prijsantwoord grote lof. Het getuigt bij de
auteur van een ongewone ijver en werkkracht, van een degelijke wetenschappelijke
scholing, van een scherpe zin voor kritiek, van een ongemene speurzin en een grote
belezenheid, waarbij aandacht geschonken wordt aan het geringste detail. Met echt
monnikengeduld heeft de heer Waterschoot een enorme som van gegevens
samengebracht over Van der Noot en diens werk en dit dwingt werkelijk eerbied af.
Vooral het milieu, waarin de P.W. zijn ontstaan en thuis horen, in
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ruime zin het Brabantse en in engere het Antwerpse, wordt goed getekend. De
betekenis van de gedichten in deze bundeltjes, de functie die zij in het openbare leven
te vervullen hadden en de sociale rol, die hun auteur daarmede en daardoor wenste
te vervullen, worden goed in het licht gesteld.
De eerste verslaggever heeft een vrij goed overzicht gegeven van dit prijsantwoord
in zijn geheel. Dit ontslaat mij van de verplichting om op de inhoud, ook op die van
elk deel afzonderlijk, terug te komen. Zijn grote waardering voor dit werk kan ik
over het algemeen delen, al heb ik wel ernstige bezwaren tegen de taalkundige
toelichtingen van de delen IV, V en VI. Het best geslaagd lijken mij de delen I, II
en III. Het hoogst in mijn waardering staat deel II, dat als het resultaat te beschouwen
is van al de opzoekingen, waarvan in de andere delen verantwoording wordt afgelegd.
Het eerste deel bevat de uitkomst van een bibliografisch onderzoek, dat volgens
de methode en de principes van de ‘new bibliography’ is doorgevoerd. Met deze
methode en haar werkwijze toont de auteur zich ten volle vertrouwd. Dit onderzoek
leidt tot resultaten over de samenstelling, de volgorde en de bundeling van de P.W.,
die geheel afwijken van de bevindingen van A. Vermeylen en van L. Willems en
voortaan als definitief mogen beschouwd worden.
Interessant is wat de heer Waterschoot meedeelt over de betekenis, die bepaalde
16e-eeuwse gelegenheidsdrukken hebben gehad voor de presentatie van een aantal
folio-vellen van de P.W. Zo blijken o.a. de ‘factieliedekens’ van het Antwerpse
landjuweel van 1561 sporen te hebben nagelaten op de typografische verzorging van
de P.W. sinds 1588. Vermeldenswaardig in dit verband is insgelijks de
overeenstemming tussen de oudste vellen van de P.W. en Van der Noots vroeger
werk als het Cort Begrijp en de Lofsang van Braband: die is vooral merkbaar in het
formaat der bladzijden, de lay-out, de zetspiegel en de watermerken.
Het tweede deel, dat als een directe inleiding tot de eigenlijke tekstuitgave in deel
III opgevat is, heeft mij het meest geboeid. Daarom zal ik er het uitvoerigst op ingaan
en hier en daar een aantal vraagtekens plaatsen, die de auteur tot nieuw onderzoek
kunnen prikkelen. Op allerlei problemen in verband met de P.W. gaat Waterschoot
hier uitvoerig in: zo op het ontstaan van de afzonderlijke plaketjes of bundeltjes, de
oorspronkelijke opvatting ervan, hun gestadige groei, hun latere ontwikkeling en
vooral hun losse structuur, die sterk afhankelijk is van de actualiteit en van de
persoonlijkheid van het gehuldigde per-
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sonage. Ook aan de aanwezigheid van commentaar, inzonderheid van de polyglotte
commentaar sinds 1588, wordt de nodige aandacht besteed.
Voor zijn P.W. is Van der Noot, naar de gewoonte van de Renaissancedichter, die
het imitatio-principe huldigt, aan de meest diverse bronnen gaan putten, vooral dan
aan Franse. In dat opzicht blijkt hij op uitzonderlijke wijze schatplichtig te zijn aan
Ronsard. Zulks wisten we al voor zijn overige dichtbundels. Waterschoot heeft het
nu ookvoorgoed uitgemaakt voor de P.W. Van der Noots belezenheid in de Franse
renaissance-literatuur is ongemeen groot. Zeer handig heeft hij, volgens de auteur,
van het ontleende gebruik gemaakt en het verwerkt. Het zou interessant zijn door
een paar voorbeelden, eventueel in bijlage opgenomen, aan te tonen op welke wijze
Van der Noot het principe van de imitatio toepast en daarbij persoonlijke nuanceringen
of stilistische wijzigingen aanbrengt. Opmerkelijk is dat de Antwerpse dichter, die
toch zo duidelijk als vernieuwer naar voren wenste te treden, zich ook zeer typische
vormen van de vroegere of eigentijdse rederijkersliteratuur uit zijn omgeving ten
nutte heeft gemaakt. Hierdoor ondergaat zijn beeld als geïsoleerd renaissance-dichter,
die zich voortdurend wil afzetten tegen een overwegend rhetoricale omgeving, wel
enige wijziging. Dit is eens te meer een bewijs voor het feit dat in onze literatuur de
vernieuwing van de Renaissance niet in zulk schril contrast staat met de toenmalige
traditionele rederijkerspoëzie, als vroegere literaire geschiedschrijvers ons wilden
laten geloven.
Toch rijzen hier allerlei vragen op. Kan men b.v. naar aanleiding van het eerste
hoofdstuk van dit deel de sporen van Bijbellectuur, die in P.W. te vinden zijn, nog
onder de ‘bronnen’ rekenen? (zie § 2, Bijbel, blz. 93-94). Hetzelfde geldt voor de
volgende paragraaf over de ‘Klassieken’ (blz. 95-97). Het woord ‘bronnen’ schijnt
hier, zoals trouwens ook nog elders, in een zeer ruime - m.i. al te ruime - betekenis
te worden gebruikt.
Het zou interessant zijn te vernemen in welk bundeltje van de P.W. de ‘uitvoerige
bijbelpassus’ uit Ps. 40 verwerkt wordt (blz. 93). Volgens Waterschoot zou die
teruggaan op de ‘Franse vertaling door Théodore de Bèze’, op ‘de berijmingen door
Petrus Datheen, Jan Utenhove en Marnix’ en op de ‘Vulgaat’. Dit naast elkaar plaatsen
van de Vulgaat met uitgesproken protestantse ‘bronnen’ doet wel bevreemdend aan.
Het wettigt de vraag: in welke tijd ontstond het P.W. met deze tekst? In de periode
1580-85 of daarna? De vraag is niet zonder belang voor de godsdienstige
verhoudingen te Antwerpen in die perio-

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse taal- en letterkunde (nieuwe reeks). Jaargang 1973

205
de en voor de persoonlijke religieuze overtuiging van de dichter. Die tekst moet m.i.
voorkomen in een P.W. uit de jaren 1581-1584. Na 1585 lijkt hij mij te Antwerpen
niet meer denkbaar!
Zijn de z.g. ontleningen van Van der Noot aan Lucas d'Heere (blz. 101) wel
eigenlijke ‘bronnen’? Past het niet veeleer hier te spreken van gemeenplaatsen of
van ‘topoi’ uit de toenmalige renaissancistische literatuur?
De redenen, door de auteur aangegeven (blz. 105-106, blz. 184-85) om te verklaren
waarom Van der Noot geen namen vernoemt van eigentijdse Nederlandse auteurs,
tegenover wie hij verplichtingen heeft, zijn wel niet de juiste. Het was een gewoonte
in die tijd - ook nog in de 17e eeuw! - trouw de vreemde of anderstalige auteurs te
vermelden, waarop men zich beriep of bij wie men inspiratie zocht, maar niet die uit
het eigen taalgebied. Het voorbeeld van Van Ghistele spreekt dit niet tegen, want
het gaat hier om een vertaalde tekst uit Horatius. In de 17e eeuw b.v. ontlenen Poirters
en zijn volgelingen heel wat verzen aan Vondel en Cats, die zij soms aanpassen of
soms ongewijzigd overnemen, maar haast nooit wordt de eigenlijke auteur vermeld.
Ontleningen aan Franse, Spaanse of Latijnse auteurs worden daarentegen getrouw
verantwoord. De kwestie van de oorspronkelijkheid en van het recht op gebruikmaking
van andermans literair goed stelde zich toen anders dan nu.
Kan men, zoals gebeurt in hoofdstuk II A (blz. 116-123) werkelijk spreken van
een ‘ars poetica’ van Van der Noot? In feite gaat het in de aangehaalde teksten, die
allesbehalve een sluitend geheel vormen, om ‘topoi’ van de renaissance-literatuur,
die de Antwerpse dichter meestal ontleend heeft aan Ronsard! Voor de letterlievende
Nederlandse tijdgenoot mogen zij de verdienste gehad hebben van ‘het nieuwe’, de
povere inhoud daarvan wettigt toch geenszins de benaming ‘ars poetica’!
Hoofstuk IV: ‘De dichter en zijn tijd’ (blz. 159-197) komt mij als het beste stuk
voor, niet alleen van dit deel, maar ook van de gehele studie. Hierin wordt een breed
tafereel opgehangen van het intellectuele milieu, waarin Van der Noot zich bewoog
en waarin geheel zijn werk, maar inzonderheid de P.W., dienen te worden gesitueerd.
Met de jongste literatuur over het onderwerp heeft Waterschoot rekening gehouden.
Van der Noot wordt er, als auteur van de P.W., en ook als dichterlijke
persoonlijkheid, uitstekend in geschetst. Evenwel krijgt men af en toe de indruk dat
het kader meer betekenis krijgt dan het schilderij. Dit
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ligt dan aan de brede uitwerking van dit hoofstuk dat, in weerwil van zijn goede
kwaliteit, toch een beetje compilatorisch aandoet.
Deel III brengt dan de eigenlijke tekstuitgave van de P.W. Dit is geen gewone
editie, maar een z.g. definitieve versie van de beide reeksen P.W. Alle vellen worden
erin opgenomen in de volgorde waarin zij, volgens Waterschoot, ontstaan zijn en
zoals zij in een defenitief exemplaar zouden voorkomen. Dit definitief exemplaar
heeft evenwel slechts een ideëel karakter, want het beantwoordt aan geen enkele van
de bestaande edities.
Hier blijkt de vraag gewettigd of het zin heeft zulk een editie samen te stellen.
Ook of het verantwoord is in een gezamenlijke uitgave als deze de vele waardeloze
gelegenheids- of lofgedichten aan het adres van Van der Noot, vol nietszeggende
gemeenplaatsen, herhaaldelijk op te nemen, omdat ze nu eenmaal in verscheidene
vellen van de P.W. voorkomen. Zou een keuze uit deze veelheid van teksten niet aan
te bevelen zijn?
De delen IV, V en VI bevatten de verklarende aantekeningen. Deze zijn van
tweeërlei aard. Vooreerst krijgen we hier, bij elk gedicht, uitvoerige biografische en
andere gegevens over de persoon, of de personen, aan wie Van der Noot zijn gedichten
opdroeg of de figuren, die in deze stukken worden vermeld. Een massa
wetenswaardigheden liggen in deze aantekeningen verspreid. Wanneer we die
samenvoegen, bieden ze ons een beeld van het sociale milieu der gegoede standen
en der rijke kooplieden in Brabant en meer speciaal te Antwerpen, waarin Van der
Noot zijn beschermers en mecenassen zocht. Toch kunnen we ons hier niet van de
indruk ontdoen dat we ‘des Guten zuviel’ krijgen. Hier kan heel wat gesnoeid worden:
over een aantal van de hier besproken personages werden nl. al bijzonderheden
meegedeeld in hoofdstuk III, Dichter en Publiek van dl. II en in vele gevallen volstaan
die voor een goed begrip en voor de situering van de gedichten.
Over de tweede reeks verklarende aantekeningen, nl. de taalkundige, ben ik, tot
mijn spijt, minder goed te spreken.
Vooreerst wordt hier veel te veel gegeven. In een wetenschappelijke uitgave als
deze is het toch werkelijk niet nodig alles te verklaren, ook de woorden waarvan de
betekenis niet van de hedendaagse verschilt. Verder komen voortdurend herhalingen
voor, die met een systeem van verwijzingen gemakkelijk kunnen opgevangen worden.
Gaarne erken ik dat de auteur zich veel moeite heeft getroost om de juiste betekenis
te achterhalen van verouderde woorden en wendingen. Toch heeft hij de toelichtingen
uit de woordenboeken niet altijd
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voldoende in de context geïnterpreteerd en van daaruit verklaard. Ook komen onjuiste
verklaringen voor, omdat de auteur blijkbaar uitgegaan is van een verkeerd onderdeel
van een lemma uit het MW of het WNT. Om dit te bewijzen volgen hier een paar
voorbeelden, die slechts het resultaat zijn van enkele losse steekproeven: IV, 186
(Liefvelt 11), 78: veuren = verrichten. MW, IX, 1452 en 728 (s.v. vueren... voeren).
De juiste betekenis is hier: voeren, heenbrengen, leiden (Aeneas naar Rome leiden).
Zie MW, IX, 729, B 1 (met een persoon als object); - V, 192 (Georges 5), 95: beemden
= velden. WNT, II, 1296 (s.v. Beemd, tegenover de gecultiveerde natuur der Houen).
Deze toelichting is onjuist en overigens volkomen overbodig: het woord heeft de
gewone betekenis van weide en de verwijzing, als die er nodig zou zijn, is: WNT,
II, 1295, 1. Van zulke en andere soortgelijke minder geslaagde toelichtingen heb ik
een lijstje aangelegd, dat ik gaarne ter beschikking houd van de auteur. Al die gevallen
wil ik in dit verslag niet vermelden, omdat ik, bij de beoordeling van dit zo
waardevolle werk, niet de indruk wil wekken spijkers te zoeken op laag water.
Ten onrechte schijnt de auteur vormen, die op zich zelf en ook in de context goed
verklaarbaar zijn, als drukfouten te beschouwen. Althans die indruk krijgt men,
wanneer men zijn toelichtingen leest. Zo bv.: IV, 185 (Liefvelt 10), 63: Nien = lees
Niet. De vorm nien is zeer normaal in het middelnederlands en in de 16de eeuw, zie
MW: nien (niene, ook nine), een sterke ontkenning, met de betekenis: volstrekt niet.
- V, 190, 24: Sephriums = lees Sephirums, de naam Sephirus of zefier: blijkbaar gaat
het hier om een zeer normale samengetrokken vorm wegens het versritme! - V, 168,
18: Ju = lees Jn. Bij vergelijking met de tekst in het gefotocopieerde deel III wil het
mij voorkomen dat er werkelijk Jn gedrukt staat. Zo ook met een groot aantal andere
gevallen, die ik alle in het bovenvermelde lijstje heb opgenomen. Een spelling als
euwigh (VI, 246, Gramaye 8), 135 is in de 16e eeuw niet ongewoon. Zulks geldt
eveneens voor een genitiefvorm als: des Vreughtijdts (V, 189, 20), een vorm met des
en uitgang s bij traditioneel vrouwelijke substantieven.
De laatste bedenkingen tasten in geen geval de wetenschappelijke waarde aan van
het voorgelegde prijsantwoord dat in zijn geheel genomen indrukwekkend aandoet.
Daarom aarzel ik geen enkel ogenblik om het voorstel tot bekroning van de eerste
beoordelaar bij te treden. Alvorens onze Academie tot uitgave kan overgaan - en dit
dient m.i. beslist te gebeuren! - zal de auteur echter zijn tekst in aanzienlijke
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mate dienen te bekorten en de taalkundige toelichtingen van de delen IV, V en VI
opnieuw aan een kritisch onderzoek te onderwerpen.

Verslag van de heer Vanderheyden, derde commissaris.
Deze studie is een oorspronkelijk en indrukwekkend monument van eruditie over de
dichter Jonker van der Noot en zijn ‘Poeticsche werken’. In deze zes zware delen
flitsen echter ook enkele passages waarin de schrijver de ‘mens’, die achter deze
‘Poeticsche Werken’ schuil gaat, niet zonder humor of mild menselijk begrip benadert
en diens houding en gedragingen uittekent.
Deze inzending verdient m.i. ten volle een bekroning.
Vooraleer een gebeurlijke uitgave overwogen wordt komen een uitwieding van
het overweldigend verklarend notenapparaat, een herziening en aanvulling van de
‘Literatuur’ (Dl. II, p. 198-222) en een gebeurlijke aanpassing van de tekst (Deel I
& Deel II) me wenselijk voor.
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Toponymie van Overpelt (met Neerpelt, Kaulille en Kleine-Brogel)
(door J. Molemans).
Verslag van de heer H. Draye, eerste beoordelaar.
De omvangrijke toponymische monografie van de heer J. Molemans over de
gemeenten Overpelt, Neerpelt, Kaulille en Kleine-Brogel, werd als doctorale
dissertatie voorgedragen aan de Leuvense Universiteit op 22 mei 1972. Promotor
was Prof. Dr. Odo Leys.
Een grote materiaalverzameling vormt de grondslag van dit werk: voor de vier
genoemde gemeenten werden niet minder dan 4411 toponiemen samengebracht;
daarvan worden er, in het tweede deel van het ingezonden werk, voor de gemeente
Overpelt alleen, 1830 geordend in een alfabetisch glossarium. Het eerste deel biedt
een veelzijdige bewerking van de plaatsnamen van de vier gemeenten.
Limburg was, tot vóór het onderzoek van Dr. J. Molemans, op toponymisch gebied
eerder verwaarloosd: slechts voor 25 gemeenten werden min of meer volledige
toponymische glossaria samengesteld (zie Naamkunde 4 (1972), blz. 261). Het
onderhavige werk vult dus een leemte aan in het Zuidnederlands toponymisch
onderzoek. Het zou zeer wenselijk zijn dat voor de Limburgse gemeenten
afzonderlijke toponymische monografieën, volgens het model van de door J.
Lindemans gepubliceerde reeks ‘Westbrabantse plaatsnamen’, zouden worden
uitgegeven.
Het valt dadelijk op dat het naamkundig onderzoek in de Limburgse Kempen zeer
weinig oud materiaal oplevert: afgezien van enkele toponiemen uit de cartularia van
Floreffe en Averbode, steunt de studie van Dr. J. Molemans op bewijsplaatsen die
slechts tot het begin van de 16e eeuw opklimmen en die vooral geëxcerpeerd werden
uit een doorlopende reeks gichtregisters van 1502 tot 1796 (Rijksarchief te Hasselt).
Gelet op het feit dat het Pelter gebied tot vóór 100 jaar nog voor 1/3 heidevlakte was,
is het onwaarschijnlijk dat nog veel meer oud materiaal zal kunnen ontdekt worden.
Men zal er vrede moeten mee nemen dat het jonger materiaal zo volledig mogelijk
wordt ingezameld, zoals de auteur van dit werk het voortreffelijk heeft gedaan: hij
raadpleegde de 18e-eeuwse bunder- en schatboeken, de 19e-eeuwse notariële
archieven - een novum! - en vele kadastrale dokumenten. Dank zijn die bronnen is
hij er eensdeels in geslaagd 70% van de to-
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poniemen te lokaliseren op de 6 zeer keurige kaarten, op schaal 1/5000, secties A-E,
die zijn werk illustreren en anderdeels de oppervlakte der percelen en hun begroeiing
(bouwland, hooiland, weiland, enz.) meestal precies op het spoor te komen. Dit
nauwgezet onderzoek van historische bronnen werd aangevuld door een topografisch
field-work dat voor de etymologische verklaring van toponiemen belangrijk is.
Wij beginnen met een beoordeling van het tweede deel van dit werk omdat het,
zoals gezegd, gedeeltelijk het materiaal bevat waarop het eerste deel steunt. Dit
tweede deel van het aangeboden werk omvat een beknopte verklaring van de
gemeentenaam Pelt (= plaatselijk Overpelt) (waarbij de voorkeur van de auteur eerder
naar de betekenis ‘moerasland’ gaat dan naar de betekenis Mnl. pael ‘grenspaal’),
daarna een ‘Verklarend glossarium van Overpelt’ (blz. 4-488), dat met grote zorg
afgewerkt en zeer overzichtelijk gestruktureerd is. Na het gemoderniseerde trefwoord,
wordt, indien mogelijk, de dialektische uitspraak, met aanduiding van het accent,
genoteerd; daarna volgen, telkens met de ontdekte ‘Belege’, de verschillende
genummerde attestaties van het toponiem, waarbij dient opgemerkt te worden dat
talrijke toponiemen in de gemeente Overpelt meermaals voorkomen: nr. 68 akker,
14 maal; nr. 192 boske, 16 maal; nr. 505 heidehoeve, 13 maal; nr. 1740 vroente, 15
maal, enz., zodat men de overgang van appellatief naar eigennaam in deze ‘jonge’
toponymie op de voet kan volgen. De etymologische verklaringen van de toponiemen
houden steeds rekening met de dialektische uitspraak, de gegevens van de pedologie
en van de topografische werkelijkheid; zij steunt bovendien op een degelijke kennis
van de naamkundige literatuur, die opgegeven wordt in de bibliografie (Deel I, blz.
16-35). Ook bewijzen de vele verwijzingen naar de onuitgegeven naamkundige
dissertaties en verhandelingen die op het Leuvens Instituut voor Naamkunde berusten
(zie de lijst in Dl. I, 35-36) dat de auteur geen moeite heeft ontzien om tot een
bevredigende verklaring van de behandelde toponiemen te komen. Dat hij daarin
steeds zou zijn geslaagd is onwaarschijnlijk, vermits iedere naamkundige etymologie,
ook als zij steunt op oude attestaties, essentieel voorlopig en voor precisering vatbaar
blijft.
Interessante jonge toponiemen zijn o.m. nr. 118 Bemvoort, 1748 bemmert, met
de typische verdoffing van de 2e syllabe; nr: 461 Haspershoven, 1504 op haspersoue,
met wisseling ouwe: hoven; nr. 505 Heidehoeve, met interessante
betekenisontwikkeling van hoeve; nr. 1260 het Opgenomen = ‘een perceel uit de
gemene heide bij openbare verkoping verworven en ontgonnen’; nr. 1496 Smelen,
plaatselijk
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‘buntgras’; nr. 1744 het Vurrit, aldus voor het eerst geattesteerd in 1608, benaming
van 28 verschillende percelen te Overpelt en verklaard uit Mnl. vorehovet, voorhooft,
voorhoot ‘het gedeelte der straat vóór het huis’; in de Antw. Kempen vörft, uitvang,
perceeltje bouw- of weiland bij de boerderij gelegen.
Dit glossarium is in een zeer leesbare vorm gesteld en kan als persklaar beschouwd
worden.
Het eerste deel van dit werk is een synthetische bespreking van de door Dr. J.
Molemans verzamelde dokumentatie uit de vier onderzochte gemeenten die, vanaf
het einde der 14e eeuw tot aan de Franse revolutie, een zekere eenheid hebben
gevormd en o.m. ressorteerden onder de schepenbank Pelt.
In de ‘geografische en historische schets’ (blz. 41-87) wordt vooral aandacht
besteed aan de ontginning en de ontbossing van het Pelter gebied, zoals die blijken
uit de toponymie: de laat-middeleeuwse landbouwontginningen zijn gekenmerkt
door de toponiemen en de toponymische bestanddelen: Onl. *hova/ Mnl. hoeve, hoef
(landmaat), Mnl. bule ‘heuvel, hoogte’, Mnl. eusel/etsel ‘kunstmatige (schaaps)
weide,, -rode, -hage, -lo, en bos; jongere ontginningen zijn geattesteerd door vroente,
hoeve (=? ‘dagmaal’), (de) minen, mijnen (bampt), gemeente (bij Mnl. meen), de/het
nieuw(e), het Opgenomen = de prijs, kolonie.
In de 2e helft van de 16e eeuw ontstonden de typisch Limburgse schansen, met
schansreglementen (blz. 79-82) waarin de boerengemeenschap zich tegen het
oorlogsgeweld veilig stelde.
In de 18e eeuw worden de schamele bestaansmogelijkheden die de landbouw
bood, geleidelijk door een typische handelsbedrijvigheid (de teuten, blz. 82-83) en
door een landelijke industrie, die in de toponymie een neerslag gevonden heeft,
aangevuld. De industrialisatie heeft in de 19e eeuw, vooral aan dit van nature zo
arme gebied, een nieuw uitzicht gegeven. Uit deze inleidende schets blijkt duidelijk
dat de naamkunde een welgekomen aanvulling kan verstrekken aan het
historisch-geografisch onderzoek en dit goed kan konkretiseren.
Het tweede hoofdstuk behandelt de naamgeving door een onderzoek van de
belangrijkste ‘semantische velden’, dit zijn groepen van grondwoorden en bepalende
bestanddelen die het bouwland, het hooiland, het weiland, de wegen en de waterlopen
van namen hebben voorzien. De toponiemen uit het glossarium van Overpelt (IIe
deel), aangevuld met die uit de niet volledig medegedeelde dokumentatie voor
Neerpelt, Kaulille en Kleine-Brogel, worden hier systematisch naar hun bete-
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kenisinhoud en -ontwikkeling geklassifiseerd. Talrijke herhalingen hadden hier door
eenvoudige verwijzingen naar het IIe deel kunnen vermeden worden, maar de
leesbaarheid wordt bevorderd door het feit dat men niet steeds van het ene lijvige
boekdeel naar het andere dient over te schakelen. Dit hoofdstuk is grondig bewerkt,
niet alleen naamkundig-etymologisch, maar ook historisch-stratigrafisch, vermits
aan het eind van ieder ‘semantisch veld’, zowel voor de grondwoorden als voor de
bepalende bestanddelen, een tabel wordt opgesteld die de naamgeving in haar bij
voorkeur aangewende termini laat overzien. Belangrijk en nieuw is de laatste paragraaf
van dit hoofdstuk: ‘De naamgeving in relatie tot de bodemgesteldheid, het reliëf en
de begroeiing’, waarin de auteur wijst op het belang van de pedologie voor het
interpreteren van de toponymische verschijnselen die verband houden met de
verschillende soorten van gronden en met de irrigatie.
Op een geheel ander gebied beweegt zich Dr. J. Molemans in het 3e hoofdstuk
van het eerste deel van zijn dissertatie dat de ‘Foniek en de grafemiek’ van het Pelts
dialekt behandelt en met veel voorbeelden uit de toponymie illustreert. In een
naamkundige monografie verwacht men meestal alleen een bondige schets van het
dialect van de betrokken gemeente, maar hier worden, na de behandeling van de
Limburgse sleep- en stoottoon, de historische ontwikkeling van het vocalisme en de
wijzigingen in het konsonantisme uitvoerig behandeld (blz. 224-298). Vooral de
werking van het accent, dat in de toponymie tot verkorting en verdoffing leidt van
de bijtonige tweede bestanddelen, is voor de verklaring van de plaatsnamen een
wezenlijke factor.
Na de klankleer komt de vormleer in het IVe hoofdstuk aan de beurt. Hierin wordt
vooraf het genus (en de genus-wijzigingen) van de Pelter toponiemen onderzocht;
bij het lidwoord komt het geen/gen -artikel ter sprake, dat primair als een
demonstrativum, niet als een gutturalisatie van den moet beschouwd worden. Daarop
volgen, onder de titel ‘Synchronische toponiemvorming’, belangwekkende
beschouwingen van theoretische aard over de overgang van appellatief naar toponiem
en van persoonsnaam naar veld-/huis- en boerderijnaam, over de adjectivische -er
en -s-afleidingen, over de personificerende toposuffixen, over de diminutivering.
Lofwaardig is ook hier de bekommernis van Dr. Molemans om de synchronische
beschrijving van taalverschijnselen in het huidig dialekt van Overpelt te vergelijken
met de gegevens van het historisch toponymisch materiaal.
Ten slotte wordt in het Ve hoofdstuk de syntactische kwestie van de
verbindbaarheid van de lokale voorzetsels met de verschillende ka-
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tegorieën van de Pelter toponiemen bestudeerd, en weer op grond van een konfrontatie
van het modern taalgebruik met het oudere naamkundig materiaal.
Uit dit summier overzicht van de inhoud van dit werk moge blijken dat hier een
onderzoeker aan het werk is met een haast encyclopedische belangstelling, met een
taaie werkkracht en met een goed inzicht in de verschillende problemen die bij het
wetenschappelijk naamkundig studiewerk opduiken. De heer Molemans heeft van
zijn Kempische voorouders de wilskracht geërfd om, zoals zij uit de barre zandgrond,
uit de eerder beperkte en jonge dokumentatie waarover hij kon beschikken, alles te
halen wat mogelijk was. Het door Dr. Molemans ingediende werk verdient, ook
daarom, ongetwijfeld door onze Academie te worden bekroond. Wat de publikatie
betreft wil ik de wens uitdrukken dat alvast het tweede gedeelte van deze dissertatie
zou worden uitgegeven.

Verslag van de heer Gysseling, tweede beoordelaar.
Dit is een van de beste en veelzijdigste toponymische monografieën die ik ooit in
handen heb gehad.
Deel I is een toponymische studie over de gemeenten Overpelt, Neerpelt, Kaulille
en Kleine-Brogel, deel II een alfabetisch glossarium over Overpelt, met toponymische
kaarten in een afzonderlijke map.
Het is bijzonder jammer dat het toponymisch materiaal van vóór 1500 haast volledig
ontbreekt. Geëxcerpeerd werden de gemeente-, kerk- en notariële archieven (ter
plaatse of in het Rijksarchief te Hasselt), het archief in de abdij te Averbode en het
povere archief van de abdij Floreffe in het Rijksarchief te Namen. Ik vraag mij af of
andere fondsen niet eveneens met vrucht hadden kunnen geraadpleegd worden, bv.
dat van de abdij Sint-Truiden in het Rijksarchief te Hasselt, die toch het
patronaatsrecht bezat te Neerpelt. De volle aandacht van Molemans gaat naar de
moderne en vooral de hedendaagse periode (o.m. de volksmond). Hij heeft deze op
een meesterlijke wijze behandeld.
Door het ontbreken van voldoende oud materiaal blijven ook belangrijke facetten
onderbelicht in de overigens voortreffelijke geografische en historische schets
(hoofdstuk I). Opnieuw vraag ik me af of er niet meer is. Landbouwstatistieken bv.
worden pas vermeld vanaf
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1846; zijn er geen oudere gegevens in archieven van regionale instellingen?
Bevolkingscijfers worden voor Overpelt op p.49 medegedeeld vanaf 1800 (1142
inwoners), maar op p. 83 haalt M. zelf uit een studie van Grauwels voor 1796 het
cijfer 822 aan (vanwaar dat enorme verschil van 322 personen in 4 jaar?). Zijn er
geen dekanale visitaties (archief van het bisdom Luik?) waaruit communicantencijfers
uit de 17e en 18e eeuw kunnen gepuurd worden? Dat hoeve oorspronkelijk betekende
‘landmaat bij de ontginning’ (p. 51), is onnauwkeurig uitgedrukt; het was de
oppervlakte nodig voor het onderhoud van één gezin.
Hoofdstuk II is een doorwrochte studie over de toponymische semantische velden.
Voor de druk zou wellicht veel kunnen ingekort worden door hetzij hier, hetzij in
andere hoofdstukken of in het glossarium herhalingen te vervangen door onderlinge
verwijzingen. Bv. wordt de discussie over de etymologie van beemd op p. 122-123
herhaald op p. 288 en nogmaals in het glossarium p. 28 (waarbij mijn eigen hypothese
in Toponymisch Woordenboek 114 onvermeld blijft).
Voortreffelijk is hoofdstuk III over klank en spelling, waar de historische evolutie
van elke huidige klank geïllustreerd wordt door toponymische grafieën.
Zou dit hoofdstuk niet kunnen uitdijen tot een eventueel afzonderlijk te publiceren
studie waarbij ook de grafieën van de overige woorden uit Peltse archiefteksten
zouden betrokken worden, zodat we een grondig overzicht zouden krijgen van de
evolutie van het Pelts van 1500 tot heden? Hier volgen enkele opmerkingen. P. 248:
m.i is liech ‘laag’ een van de (in de kuststreek talrijke) relicten van Germ. ê, die zich
later aangesloten hebben bij de uit ai ontstane klank. P. 251: Broetseijnde bevat niet
Mnl. bruud ‘drek’ doch is, evenals Broedzende, Broodsende te Geraardsbergen,
Lochristi en Maldegem (in mijn Oostvlaams materiaal) te ontleden in brood + Mnl.
zende ‘geschenk in natura, bv. vlees van een geslacht varken, voor bv. de pastoor’;
dus een stuk grond belast met een dergelijke rente? PP. 253 en 255: Germaans ai en
au zijn niet gemonoftongeerd, doch hebben zich via tweetoppige ê ô tot de huidige
klank ontwikkeld. P. 293: op grond van oude vormen elders zie ik in Bies, Huls naast
Biest, Hulst niet een toevoeging doch integendeel wegvallen van t (collectiefsuffix).
P. 295: in Hooijdonck en Hoijbos is er geen evolutie hoge > hoë > hoje; de vorm
ho uit Germ. hauh is integendeel primair; zie Top. Woordenboek s.v. Hobos enz. P.
296: in 1617 smolders naast 1451 smollers is de d niet door assimilatie verdwenen
doch tussen l en r ingevoegd. P.
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306: de bewering, dat volgens Schönfeld-Van Loey in het Middelnederlands de
scheiding tussen dat en het minder scherp was dan thans, strookt niet met wat er in
dit handboek staat. Blijkens mijn Corpus komt de vervanging van het lidwoord dat
door het reeds voor in Gelderse en Utrechtse teksten uit de 13e eeuw; later (M. geeft
voor Pelt voorbeelden vanaf de tweede helft van de 16e eeuw) heeft het zich verbreid
als papieren vorm.
Uitstekend is hoofdstuk IV over de morfologie. Over de chronologie van de
toponymische adjectieven op -er en -sch zie thans in HCTD 43 (1969) p. 14 de
samenvatting van een lezing van mijzelf. Afleidingen op -er zijn in Vlaanderen nog
in de 11e eeuw ontstaan, bv. Akseler-, Asseneder-, Boechouter- en Hulsterambacht;
afleidingen op -sch zijn er pas sedert de 13e eeuw geattesteerd.
Het glossarium is bijzonder degelijk. Zowel hier als in deel I heeft M. een
navolgenswaardig gebruik gemaakt van de gegevens van de bodemkartering. De
persoonsnamen in toponiemen zijn met zorg geïdentificeerd. Ik heb wel bezwaren
tegen de behandeling van Pelt zelf. Voor de vorm Pelta van 1107 en 1161 dient
verwezen te worden niet naar Piot, een slecht uitgever, noch naar Coenen, die uit
Piot excerpeert, doch naar mijn Toponymisch Woordenboek, dat op de bronnen
teruggaat. Molemans beweert dat ik dezelfde etymologie aanvaard als Mansion en
Carnoy, namelijk een collectief van Mnl. Pael ‘poel’; ik heb mij integendeel toen
aan geen etymologie gewaagd. Het enige voorbeeld van Pael ‘poel’ bij Verdam is
volgens mij te interpreteren als een paal (met de gewone betekenis) die ter oriëntatie
geplant wordt in een daartoe gegraven kuil.
Thans meen ik dat pal-itja- naast pal-ith ja een (Germaans, eventueel
gegermaniseerd) collectief is van Belgisch pal-, dat ablautend is met of in
meerlettergrepige woorden ontstaan is uit Belgisch pâlo-, dit laatste gegermaniseerd
als pôla-, poel, terwijl pal zelf voortleeft in palatinco-, gegermaniseerd als
palathinga-, paling. Langs een andere weg kom ik dus tot dezelfde betekenis als
Molemans: ‘moerasland’. Peel is een geheel ander, doch eveneens Belgisch woord.
Op p. 43 brengt M. Boelen in verband met Hd. Bühl; hoe is het ontbreken van umlaut
dan te verklaren?
Het werk van Molemans verdient beslist bekroond te worden.
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Verslag van de heer J. Moors, derde beoordelaar.
Als derde beoordelaar kan ik niet meer doen dan in enkele zinnen een zéér gunstig
oordeel samenvatten.
Het werk is zeer leesbaar geschreven; de auteur heeft geen moeite gespaard; hij
is volledig op de hoogte van de toponymische en de lokale literatuur en kent blijkbaar
persoonlijk de geografie van het gebied (ik durf onderstellen dat de h. Molemans
afkomstig is van een der onderzochte gemeenten); het materiaal is grondig gebruikt
en volstrekt aanneembaar geïnterpreteerd.
Er is bijgevolg m.i. geen twijfel mogelijk ontrent de verdiende bekroning.
Indien voor het drukken - hetgeen deze studie zeker waard is - de omvang te groot
zou worden geacht, zou misschien kunnen gedacht worden aan het schrappen van
een (vrij groot) aantal dubbele verklaringen en etymologieën; de auteur zou kunnen
werken met verwijzingen of samenvattingen.
Het stuk Foniek en grafemiek en enkele onderdelen van de Morfologie konden,
in dezelfde onderstelling, worden ingekort of zelfs weggelaten. Men begrijpt inderdaad
dat men zich met plaats- en persoonsnamen moet behelpen als er geen ander
voldoende materiaal is om de taal te beschrijven; voor het ‘Pelts’ is dit evenwel niet
het geval: de bronnenopgave toont dat slechts weinig toponiemen uit Latijnse stukken
komen, de andere staan in Nederlandse conteksten, die ongetwijfeld veel meer stof
kunnen opleveren voor de lokale taal dan de namen zelf. De diakronische studie van
het dialekt steunt in het werk zoals het nu is, eigenlijk op een beperkt aantal ‘Belegen’,
die de auteur interpreteert en aanvult door zijn eigen kennis van de hedendaagse taal;
misschien zou een studie aan de hand van de oorkondentaal meer of soms een ander
licht bij bepaalde feiten brengen?
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De eigennaam en de kategorieën definiet, iteratief en kwantitatief in
het Nederlands en in een Zuidbrabants dialekt.
(door Willy Van Langendonck.)
Verslag van de heer O. Leys, eerste beoordelaar.
1. Het fenomeen van de eigennaam en de ermee gepaard gaande problemen van
naamwoordelijke determinatie en kwantifikatie zijn thans volop aan de orde in de
linguïstiek en de logika van de natuurlijke taal. Met zijn antwoord op de gestelde
prijsvraag beweegt de schrijver zich dus temidden van de vakkundige aktualiteit. Dit
betekent meteen dat hij zich voor een enorme taak geplaatst zag: hij kreeg een
ontzaglijke portie literatuur kritisch te verwerken en bovendien noopte de dialektiek
van thesis en antithesis hem er voortdurend toe zich op nog onontgonnen terrein te
wagen en nieuwe stellingen te betrekken. Ik meen dat de schrijver zich van zijn zware
opgaaf op een schitterende manier heeft gekweten. We maken het in dit werk
inderdaad mee dat de schrijver voortdurend in een dialoog is gewikkeld met de vele
vakkundigen die hij op zijn weg ontmoet, dat hij hun stellingen wikt en weegt en
uitzuivert en ten slotte niet aarzelt een eigen, maar terdege verantwoorde visie naar
voren te schuiven. Kortom, dit werk getuigt van een verbazende eruditie, maar
evenzeer van een reële kreativiteit; het doet ons een uitstekende status quaestionis
aan de hand, maar het suggereert ook nieuwe wegen en oplossingen.
2. Enkele van de belangrijkste aspekten van dit werk zijn ongetwijfeld de volgende:
a) Dit werk is allereerst een poging om het statuut van de eigennaam in de taal
te definiëren en het kan daarom ook als ‘Grundlagenforschung’ bestempeld
worden. In het verleden heeft men zich slechts weinig bekommerd om het wezen
en de inherente eigenschappen van de eigennaam. Naamkunde werd inderdaad
nagenoeg uitsluitend bedreven als een hulpmiddel ter rekonstruktie van het
historisch leefmilieu. Het is duidelijk dat deze vorm van naamkunde haar rechten
heeft, maar dat zij toch ook weer niet alleenzaligmakend of zelfs primordiaal
is. Trouwens, men zal de eigennaam pas dan als een veilig argument of
instrument in de dienst van andere wetenschappen kunnen
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hanteren, wanneer men een precies inzicht zal hebben in het wezen van de
eigennaam en zijn gedragingen in de taal. Naamkunde moet dus in de eerste
plaats taalkunde zijn - dit heeft Mansion trouwens reeds zeer krachtig
onderstreept! - en volgens alle geldige normen van die wetenschap bedreven
worden. Omdat de schrijver van dit werk de naamkunde ook aldus heeft opgevat,
is zijn werk niet alleen een waardevolle bijdrage tot de naamkunde, maar ook
tot de Nederlandse en de algemene taalkunde.
b) Dit werk stelt op een scherpe manier de vraag naar de verhouding van taal
en logika. Kan de taal in haar semantische kategorieën adekwaat worden gevat
in en door de tot nog toe geldende logische kategorieën? De schrijver heeft
resoluut voor een aan de natuurlijke taal aangepaste logika geopteerd (zie vooral
blz. 418 vv.). Hij bevindt zich daarbij in groot gezelschap. Ook elders immers
wint in de kringen van de transformationele grammatika en met name van de
generatieve semantiek de mening meer en meer veld, dat de traditionele logika
uitgebreid moet worden tot een logika van de natuurlijke taal.
Deze visie van de schrijver komt het duidelijkst tot uiting in het begrip
iterativiteit, dat hij bij de determinatie der nomina invoert ter vervanging van
de aan de traditionele logika ontleende begrippen kategorialiteit en genericiteit
(zie blz. 79 w.). Het invoeren van dit begrip mag een werkelijke vondst genoemd
worden en als een (uiteraard voorlopige!) verworvenheid in de linguïstische
wetenschap beschouwd worden. Dit begrip biedt in elk geval een linguïstisch
adekwate verklaring voor een aantal fenomenen die langs traditioneel-logische
weg niet te benaderen lijken. Aldus scheen de eigennaam als aanduider van een
individualiteit tot nog toe niet verzoenbaar met het begrip kategoriaal, dat vanuit
een logisch standpunt een aanduiding van klas of kategorie is. Nochtans zijn er
eigennamen die een zekere ‘kategorialiteit’ vertonen (bv. juni is steeds de beste
maand). Men stond hier dus voor een kontradiktie (cf. O. Jespersen) die thans
echter opgeheven wordt wanneer men het traditionele logische begrip
kategorialiteit vervangt door iterativiteit: een individualiteit kan inderdaad een
regelmatig weerkerend fenomeen uitmaken.
c) Door bij de determinatie van nomina het kenmerk iteratief in te voeren vermag
de schrijver andermaal de verrassend grote parallellie tussen de nominale en de
verbale konstituent aan te tonen. Ook bij de bespreking van het kenmerk
kwantitatief treedt deze parallellie aan de dag, terwijl - steeds in dezelfde lijn een verband wordt gelegd tussen verbale faktiviteit en nominale definietheid.
Met deze poging
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tot een generalizerende verklaring van een aantal schijnbaar disparate taalfeiten
vat de schrijver ook heel wat hete hangijzers aan en draagt hij op een originele
wijze bij tot een beter inzicht in de diepere struktuur van de taal.
d) Dit werk bevat niet alleen een uitstekende behandeling van de problematiek
i.v.m. deixis in het algemeen. Het toont tevens op een voortreffelijke manier
aan hoe men, stapsgewijze voortschrijdend, de eigennaam als een linguïstische
kategorie van de overige nominale klassen kan isoleren. Door zijn talrijke en
rake observaties bewijst de schrijver telkens opnieuw dat hij zich bevindt bij
de voorhoede van het wetenschappelijk onderzoek terzake. Opmerkelijk is ook
de syntagmatische aanpak bij het afzonderen van de verschillende nominale
subklassen in het algemeen en de eigennaam in het bijzonder. De
paradigmatische benadering had geleid tot heel wat vooroordelen en
onontwarbare problemen die thans langs syntagmatische weg uitgezuiverd
worden.
3. Zoals reeds gezegd beweegt de schrijver zich met zijn studie temidden van de
linguïstische aktualiteit. Tengevolge van de huidige vloed van linguïstische publikaties
kon het dan ook niet anders dan dat een aantal in dit werk aan de orde gestelde
problemen inmiddels reeds van uitzicht veranderden. De moderne linguïstiek is
inderdaad een buitengewoon snel evoluerende wetenschap. Het is dus niet meer dan
normaal dat dit werk reeds op verschillende punten zou dienen te worden bij- of
omgewerkt. Ik denk hier bv. aan de problematiek i.v.m. faktiviteit vs. definietheid;
de behandeling van kwantifikatie door middel van operatoren; het verwerken van de
kenmerken specifiek en referentieel, en in verband daarmee ook het invoeren van de
notie presuppositie; het uitwerken van een tot nu toe kwestieus gebleken kenmerk
temporeel.
Tegen deze studie zouden weliswaar een aantal reële, maar m.i. dan toch kleinere
bzwaren kunnen worden aangevoerd, bezwaren die de waarde van het werk in zijn
geheel niet of nauwelijks aantasten: bij het tot het eind doordenken van de
problematiek laat de schrijver zich telkens weer ertoe verleiden allerhande zijpaden
te verkennen die niet direkt met de opzet van dit werk te maken hebben. Het werk
had met andere woorden aan overzichtelijkheid gewonnen, indien het korter en
bondiger was geweest. - Sommige van de voorbeeldzinnetjes en/of de interpretatie
ervan zijn niet overtuigend; op dit gebied zou een en ander opnieuw dienen te worden
uitgetest. - Het werk zou misschien ook aan duidelijkheid hebben gewonnen, als niet
telkens én aan het Til-
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donks dialekt én aan het ABN werd gerefereerd. De toestanden in beide ‘talen’ zijn
immers vaak niet overeenstemmend en door het hanteren van twee referentiepunten
wordt de uiteenzetting aldus ingewikkelder en moeilijker om volgen.
4. De beoordeling van dit werk kan ik als volgt besluiten:
a) Dit werk verdient ongetwijfeld te worden bekroond. De problematiek die
erin wordt blootgelegd, is van fundamentele aard en wordt ook op voortreffelijke
wijze behandeld. Het werk is verdienstelijk, niet alleen omwille van de
oplossingen die het voorstelt, maar ook omdat het een uitdaging betekent om
verder door de denken.
b) Dit werk kan in deze vorm niet meer worden gepubliceerd. Wel zou de
schrijver kunnen overwegen of hij het niet in een verkorte vorm zou laten
verschijnen en nadat het o.m. op de bovenvermelde punten aan de nieuwste
stand van het onderzoek werd aangepast. Het zou in elk geval te betreuren zijn
indien de resultaten van dit werk niet op een of andere manier wereldkundig
werden gemaakt. Het werk bevat immers een stuk wetenschappelijk onderzoek
van het zuiverste gehalte en het draagt ertoe bij om de linguïstische wetenschap
in Vlaanderen op een internationaal niveau te plaatsen.

Verslag van de heer V.F. Vanacker, tweede beoordelaar.
Graag sluit ik mij aan bij de lof die collega Leys uitspreekt over het werk van de heer
W. Van Langendonck. We staan hier inderdaad voor een werk waarin een sterke
kreativiteit tot uiting komt en waar aktuele problemen uit de algemene taalkunde
kritisch worden bekeken en aangevuld. De auteur heeft het zich beslist niet
gemakkelijk gemaakt. Hij gaat geen moeilijkheid uit de weg en slaagt erin zijn eigen
visie overtuigend voor te stellen. De heer Van Langendonck ziet terecht de eigennaam
als een algemeen taalkundig probleem. Daardoor reikt zijn studie ook veel verder
dan een gewoon naamkundige studie. De heer Van Langendonck heeft daarbij goed
gebruik gemaakt van de vele studies die enigszins verband kunnen houden met het
verschijnsel ‘eigennaam’. Hij bewijst in de loop van zijn werk zeer goed op de hoogte
te zijn van wat i.v.m. de talrijke door hem behandelde onderwerpen is verscheneen.
Om tot de karakterisering van de eigennaam als ‘absoluut niet-alternerende
monoferentiële nominale konstituent’ te komen, situeert de auteur de eigennaam in
het systeem van de nominale groep. Daaraan danken we een grondige behandeling
van de begrippen deixis, definiet, kontinuatief, iteratief, kwantitatief, restriktief en
monorefe-
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rentieel. Het valt op hoe de auteur erin slaagt begrippen die in de TGG aan de logika
werden ontleend, zoals kategoriaal, te relativeren en er een nieuwe interpretatie aan
te geven door te werken met zuiver taalkundige kenmerken. Hij plaatst zo de weinig
overtuigende delen in de Syntaxis van Kraak en Klooster over kategoriaal en
generaliserend in een nieuw licht door het veel geschikter begrip ‘iterativiteit’ in te
voeren. Belangrijk lijkt me ook het resultaat van de heer Van Langendoncks
werkwijze, dat aantoont hoe groot het parallellisme is tussen de nominale konstituent
en de verbale konstituent.
De heer Van Langendonck ziet de eigennaam niet als een typisch verschijnsel in
een enkele taal, maar richt de aandacht vooral op de universele eigenschappen van
de eigennaam. Daardoor worden vaak feiten uit andere talen ter vergelijking
besproken. Vermoedelijk heeft de auteur het daarom nodig geacht naast de
Nederlandse voorbeelden overeenkomst of verschil aan te duiden met zijn dialekt.
Vaak betreffen die verschillen alleen maar een woord dat geen invloed heeft op het
besproken grammatikale feit. Zo p. 112 rookt - smoort, p. 165 vaklui - stielman, enz.
Op andere plaatsen heeft het zeker wel zin te wijzen op een verschil
Nederlands-Tildonks, o.m. op p. 209, 215, 254, omdat het daar een syntatisch verschil
betreft dat het besproken kenmerk verduidelijkt. Als de auteur alleen de voor zijn
onderzoek typische verschillen tussen het Nederlands en zijn dialekt zou vermelden,
dan kwam dat de leesbaarheid van zijn werk zeker ten goede. Het lijkt me nodig dat
daarvoor nog een inspanning wordt geleverd. Doordat zo vele, soms ver uiteen
liggende feiten worden besproken, heeft de lezer het soms moeilijk de gedachtengang
en de bewijsvoering te blijven volgen. Dit is een kritiek die zeker niet de kern raakt,
maar me toch belangrijk lijkt, wanneer besloten wordt deze studie te publiceren.
Vage aanwijzingen als ‘boven’ en ‘verder’ zou ik daarom ook liever vervangen zien
door een preciese aanduiding van de pagina.
Naar mijn oordeel aanvaardt de auteur p. 17 wat te gemakkelijk de opvatting dat
dialekten op het gebied van de syntaxis onderling weinig spektakulaire verschillen
vertonen. Zinnen als: de vent is gisteren nog ER gaan vissen (p.261) lijkt me zeker
niet mogelijk in mijn dialekt, waar er in een dergelijke zin direkt aanleunt bij de
persoonsvorm. In heel wat dialekten zal men vermoedlijk het lidwoord gebruiken in
een zin als: De Bosmans, dat zijn me nogal kerels hé!, waarvoor (p.23) de Tildonkse
vorm zonder bepaald lidwoord wordt opgegeven. Uit een vergelijkend onderzoek
van zin 41 uit de RND zou de auteur ook kunnen merken dat in enkele, ruw geschetst,
noord-oostelijke dialekten van
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ons taalgebied het bepaald lidwoord niet wordt gebruikt in de tegenhanger van de
Nederlandse zin: ‘de man moet zijn vrouw beschermen’.
Het appreciëren van sommige zinnen als grammatikaal of niet-grammatikaal biedt
soms aanleiding tot diskussie. Dergelijke zinnetjes zijn er zeker ook in dit werk. Zo
kan men wel twijfelen aan de grammatikale karakter van zinnetjes als: de wijn vult
het vat in een minuut tot de rand (p. 137) ze had binnen nog nooit een klooster gezien
(p. 244). Ik erken nochtans graag dat dergelijke voor mij moeilijk als grammatikaal
te interpreteren zinnetjes de waarde van het hele betoog van de heer Van Langendonck
nauwelijks verminderen.
Een zekere inkonsekwentie bestaat er tussen p. 33, waar bij de klasse van de
bijvoeglijke determinatieven (als voorbepaling in een nominale konstituent) de
lidwoorden, de bezittelijke, de aanwijzende en andere bijvoeglijke voornaamwoorden
vermeld worden, en p. 293 waar als determinator naast het bepaald lidwoord, het
demonstratieve die / dat en de possesiva, ook worden opgesomd de nominale groepen
die bestaan uit een nominale konstituent en een possessieve funktor (type: Jan z'n +
substantief). Op beide plaatsen had de auteur ook wel de genitiefbepaling als
voorbepaling in een nominale konstituent kunnen vermelden.
Terecht heeft de auteur de verschillende kenmerken van definiet, kwantitatief en
iternatief gezocht in syntagmatische verschijnselen. Op die manier is hij er overtuigend
in geslaagd de eigennaam te karakteriseren binnen het deiktische en het numeratieve
systeem van de nominale konstituent.
Ik vrees dat op p.10 een opvatting verdedigd wordt die alleen geldt voor het
onderzoek dat syntagmatische middelen gebruikt om de semantische komponent te
verduidelijken. De auteur wijst er terecht op dat betekenisleer en syntaxis geen
absoluut gescheiden facetten van het taalonderzoek zijn en schrijft dat de syntaktische
komponent reperkussies heeft op de semantische. Door een dergelijke voorstelling
wordt gesuggereerd dat syntaktische feiten de semantische komponent konditioneren,
terwijl het in werkelijkheid juist andersom is. Wel gebruikt de linguïst syntaktische
feiten om te komen tot kennis van semantische aspekten, zoals trouwens schitterend
door de auteur zelf in zijn werk wordt bewezen.
Bij de kommentaar op Lyons' uiteenzetting (p. 88) over het Engelse to be met
existentiële funktie, wanneer er een lokatieve bepaling bij vermeld wordt, wijst de
auteur erop dat het eigenlijk een verschil be-
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treft, waarbij het iteratieve kenmerk al dan niet aanwezig is. Zijn bewijsvoering is
overtuigend. Misschien kon hier ook gewezen worden op een dergelijk verschil, dat
duidelijk wordt door een verschillende plaatsing in de twee Nederlandse bijzinnen:
...dat er Piet is, en: ...dat Piet er is.
De heer Van Langendonck toont zich op heel wat plaatsen een goed waarnemer
van taalfeiten, ook in zijn dialekt. Schrander is het onderscheid dat gemaakt wordt
tussen de speciale vorm van het lidwoord t tegenover de vorm de, die het volgende
substantief zolder karakteriseert als een associative mono.
Ik aarzel niet het werk van de heer W. Van Langendonck baanbrekend te noemen.
Ik stel daarom voor het te bekronen en dring terzelfdertijd sterk aan op publikatie.
De resultaten van dit werk zijn uiterst belangrijk en dienen daarom ter beschikking
te worden gesteld van alle taalkundigen, omdat het vernieuwende inzichten geeft,
die dwingen tot een verder onderzoek in de richting die de auteur heeft gewezen.

Verslag van de heer K. Roelandts, derde beoordelaar.
Het zeer gunstige oordeel dat beide kollega's over het ingediende werk hebben
uitgebracht, kan ik ten volle onderschrijven. Bovengenoemde dissertatie verdient
ongetwijfeld door de Academie bekroond te worden, omdat de gestelde problemen
daarin op grondige en kritische wijze worden onderzocht en door een nieuwe aanpak
ook dichter bij de oplossing worden gebracht. Het is een originele en verrijkende
studie, die steunt op persoonlijke observatie, konfrontatie en reflektie.
Soms is de gedachtengang toch moeilijk te volgen, b.v. met betrekking tot de
‘grammatikaliteit’, die geregeld ter sprake komt en wel nader maar nog niet afdoende
wordt gepreciseerd (blz. 55-59, 154, 176-177 en passim). Hetzelfde geldt voor de
toewijzing van de ‘iterativiteit’ aan de nominale (NK) resp. de verbale konstituent
(VK), met mogelijke implikatie voor de rest van de teorie (blz. 399, 403, 413).
Overigens zou het wel interessant zijn, door verder onderzoek na te gaan in hoever
de eigennaam ten opzichte van het appellatief bij voorkeur als een aparte kategorie
(ernaast), ofwel als een aparte funktie (ervan) te benaderen is. Schrijver opteert voor
het eerstgenoemde standpunt, maar bezorgt tegelijk waardevolle gegevens voor het
tweede alternatief. Ook daarin heeft hij verdienstelijk werk geleverd.
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Hypokoristische suffixen in Oudnederlandse persoonsnamen inz. de
-z- en -l- suffixen.
(door Clem Marynissen).
Verslag van de heer K. Roelandts, eerste beoordelaar.
Het ingediende werk bestaat uit twee delen. Het eerste deel bevat een uitvoerige
bibliografie van germanistische en romanistische vakliteratuur (blz. 19-73) en een
glossarium van persoonsnamen (vóór 1150) die op grond van formele kenmerken
oorspronkelijk als familiare afleidingen of hypokoristika kunnen beschouwd worden
(blz. 74-372). Het materiaal is ontleend aan de dokumentatie die kollega Gysseling
tijdens zijn eerste grootscheeps archiefonderzoek heeft ingezameld en mij toen (in
de jaren 1945-1950) voor kopie heeft willen overmaken. De namen worden, voorzover
dat enigszins mogelijk is, zodanig opgesteld en gegroepeerd dat men met behulp van
de nodige verwijzingen kan uitmaken welke afleidingstypes vóór 1150 bij de
respektieve naamstammen voorkomen en hoe ze eventueel etymologisch kunnen
beoordeeld worden. Daartoe is nagenoeg elk lemma voorzien van een bibliografisch
apparaat, waaruit tevens het belangrijkste vergelijkingsmateriaal, nl. de identifikaties,
ter illustratie wordt meegedeeld.
Het glossarium verschaft ons de wetenschappelijke infrastruktuur, waaruit moet
blijken welke bouwstoffen beschikbaar zijn, welke mogelijkheden daarin vervat
liggen, welke problemen daaraan nog verbonden zijn en hoe die eventueel kunnen
opgelost worden. Al lang was het opgevallen dat in onze oude persoonsnamen, van
de 7e tot de 12e eeuw, een grote verscheidenheid van familiarismen voorkomt en
generaties taalkundigen, in binnen- en buitenland, hebben de betreffende suffixen
stuk voor stuk grondig bestudeerd, zodat men de indruk kon krijgen dat daarin niets
nieuws meer zou te ontdekken zijn. Nochtans bezat men nog geen overzichtelijke
inventaris van de bestaande afleidingen en bijgevolg ook geen betrouwbare basis om
de onderlinge relaties tussen de verschillende afleidingen op de juiste manier te
beoordelen. Nu zien we direkt welke types in concreto zijn overgeleverd (b.v. bij
een naam met Ad(el)-: Ad(d)o, At(t)o, Adin, Adaco, Edichin, Adela, Adelin,, Adalkin,
Adzo, Azikin, Azela, Azelin enz.) en
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dat doet de vraag rijzen hoe die ongewone veelheid van vormen op zichzelf te
verklaren is. Het is een probleem dat tot dusver niet voldoende aandacht heeft
gekregen en toch van fundamenteel belang is om nieuwe inzichten te verwerven in
de taal als dynamisch-evoluerend systeem, meer bepaald in het ontstaan en de
produktiviteit van suffixen en zgn. stapelsuffixen.
Daarover handelt het tweede gedeelte (blz. 373-628) dat speciaal de -z- en -lformaties onder de loep neemt. In beide gevallen wordt eerst het beschikbare materiaal
per eeuw of halve eeuw analytisch onderzocht en vervolgens in het licht van zijn
kronologische en geografische distributie syntetisch bestudeerd met het oog op de
herkomst en de evolutie van genoemde afleidingsprocédés.
Om daarin meer klaarheid te brengen, was het nodig de Oudnederlandse
naamgeving op de juiste plaats in te passen in de gelijktijdige en de eraan
voorafgaande Westfrankische en Oudfranse antroponymie. Schrijver heeft zich
daardoor niet laten afschrikken, maar integendeel een poging gedaan om de
germanistische en romanistische vakliteratuur in dat opzicht met eigen
excerperingswerk aan te vullen en te konfronteren. Het belangrijkste resultaat daarvan
is dat de heersende opvattingen in verschillende opzichten konden verbeterd worden
en dat de weg is aangewezen om de traditionele handboeken ook op andere punten
van de historische morfologie te kunnen vernieuwen. De oorsprong van het onl. -zsuffix moet nu, na jarenlange diskussie, bij voorkeur toegeschreven worden aan een
(metanalytische) ontwikkeling van geromaniseerde merovingische -io- (-jan-)
afleidingen bij germ. naamstammen op dentaal (type Gaut-io > Gauzo). Anderzijds
is het nu duidelijk dat onl. -lin, in tegenstelling tot de algemeen geldende verklaring,
geen autochtoon ‘stapelsuffix’ is, maar op grond van zijn kronologische en
geografische distributie, onafhankelijk van germ. -l- (-lan-), moet ontleend zijn aan
hetzelfde germ.-rom. menggebied waaruit ook -z- is voortgekomen.
Met de herkomst wordt eveneens de verdere evolutie van de -z- en -l- formaties
in de onl. antroponymie opgespoord en systematisch beschreven, zodat men een
overzicht krijgt van de verschillende vormen, in tijd en ruimte, hun eventuele relaties,
hun respektieve frekwentie en produktiviteit. Het heterogene karakter der -l- namen
stelt vele problemen, zowel voor romanisten als voor germanisten, maar wordt hier
toch ondanks zijn kompleksiteit beter dan tevoren ontleed en opgehelderd.
In haar geheel is de ingediende studie een waardevol en origineel
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werk, omdat de auteur erin geslaagd is een jarenlange traditie te doorbreken en te
korrigeren. De weg ligt nu open om de hele genetische struktuur van de oud- en
westgerm. hypokoristische en diminutieve afleidingen in zijn verschillende
vertakkingen opnieuw te onderzoeken. Men zou b.v. al kunnen nagaan of frank. -lo
en -ko niet, evenals -so, -io en jonger -zo, door metanalyse uit één enkele kern, nl.
germ. -an- (indo-europ. -on-) zijn voortgekomen. De vergelijkende tabellen (blz.
605 e.v.) zijn een eerste hulp om zulke kwesties verder te behandelen.
Voor mij lijdt het geen twijfel dat deze dissertatie ruimschoots aan de gestelde
verwachtingen beantwoordt en dus voor bekroning moet aanbevolen worden.
Publikatie is evenzeer gewenst, maar zou misschien wegens de omvang op budgettaire
moeilijkheden kunnen stuiten. In dat geval kan desnoods een oplossing gevonden
worden door het glossarium in te korten in funktie van de bewerking. Ook door
hergroepering van de stof zou het volume nog hier en daar kunnen gereduceerd
worden, wat tevens de overzichtelijkheid zou ten goede komen. Ik denk o.m. aan de
behandeling van de Gaut-namen (blz. 382-388 en 448-453), de spelling van het -zsuffix (blz. 458-472), de verhouding -linus/-lenus (blz. 569 e.v.). Over zulke eventuele
beperking kunnen de lektoren te gelegener tijd nog van gedachten wisselen.

Verslag van de heer M. Gysseling, tweede beoordelaar.
De heer Marynissen heeft zich gewaagd aan een van de neteligste en minst ontgonnen
onderdelen van de naamkunde: de hypocoristica met -z-, -l(in)- en -k(in)-suffixen.
Het eerste deel van zijn proefschrift is een volledige en secure materiaalverzameling
(aan de hand van mijn excerpten) uit de Nederlanden tot 1150. Het tweede deel is
gewijd aan de interpretatie daarvan: een onderzoek naar het ontstaan en de verdere
geschiedenis van de -z- en -l(in)-suffixen. Dat de problemen gesteld door deze suffixen
nog nooit tot een oplossing waren gebracht, is aan diverse factoren te wijten: de
noodzaak van betrouwbare materiaalverzamelingen, de omvang van de vereiste
kennis zowel op het gebied van de romanistiek als van de germanistiek, en de taaiheid
van traditionele misvattingen, waarvan men zich slechts langzaam en moeizaam kan
bevrijden.
Het vleit mij dat het uitgebreide onderzoek van de heer M. aangetoond heeft dat
mijn hypothese over het ontstaan van het -z-suffix (namelijk door Romaanse
assibilering van tj), ook al dient ze thans genuanceerd en ten dele anders geformuleerd
te worden, in de grond
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juist was. M.s betoog is volkomen overtuigend. Aan de oorsprong van het -z-suffix
lijken te liggen de naamstammen Gautja- (te postuleren naast gewoon Gauta- blijkens
de merovingische muntmeestersnaam Charecaucius, die moet geëmendeerd worden
in Charegaucius daar in inscripties C vaak voorkomt voor G) en gunth-jô(geromaniseerd als guntio; Guntio komt al voor in een inscriptie uit de
volksverhuizingstijd in Italië, CIL V 5415). Beide naamstammen evolueerden in
Romaanse mond met assibilering van tj tot Gautsio > Gauzo en guntsio > gunzo.
Door morfemisering ontstond aldus een -z-suffix, dat zich analogisch uitbreidde,
allereerst na dentaal, en zich anderzijds ook al vroeg demorfemiseerde, waardoor
secundaire stammen op ts ontstonden. Al te ongenuanceerd lijkt mij M.s uitspraak
op p. 447 te zijn, dat de genoemde Romaanse assibilering tot ts ook kon ontstaan bij
stammen met (in auslaut van syllabe verscherpte) d. Immers in het eerste lid moest
daartoe eerst de volgende voegvocaal verdwijnen en na wegvallen daarvan werd d
slechts t vóór stemloze consonant (bv. Frans Liétard). Ook in het tweede lid was in
het Romaans (waar namen zowel als appellatieven teruggaan op accusatiefvormen)
die d nog geruime tijd inlautend. Dat naast leudi- leuts opkwam is, behalve door
analogische uitbreiding van het -z-suffix, misschien ook te verklaren door een
correlatie die in het Romaans ontstaan was tussen ts (bij assibilering) en d
(intervocalisch bij niet-assibilering: Gaudo- uit Gaut-), waaraan nog kan toegevoegd
worden dat in het Germaans th na n evolueerde in de richting van d (gundi).
Op p. 446 neemt M. op gezag van Gamillscheg ten onrechte aan dat Wisques
opklimt tot Witiacum. Blijkens namen als Cléty, Menty, Parenty enz. was tj bij de
germanisatie van dit deel van Pas-de-Calais immers nog niet geassibileerd. De
etymologie is Wiciacum, bij de persoonsnaam Vicio (D. Ellis Evans, Gaulish Personal
Names, 282 en 285).
Minder gelukkig was M. bij de interpretatie van het suffix -lin-. Hij gaat uit van
de praktisch algemeen aanvaarde opvatting dat, blijkens Hoogduits -lein, de i in dit
suffix van bij het begin lang was. Volgens hem is het grafische variantenpaar
-linus/-lenus terug te voeren tot het Latijnse suffixenpaar -(l)înus/(l)ênus. De
afwisseling î en ê meent hij eveneens aan te treffen in Chlodovius = Chlodoveus
enerzijds, Baudinus = Baudenus en dgl. anderzijds. M.i. is de grafische afwisseling
-linus/-lenus daarentegen te verklaren door de rekking, in de 5e eeuw, van Latijnse
korte i tot lange ê in open lettergreep. (bv. minus > menus), waarbij zich immers ook
de uit het Germaans ont-
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leende woorden en namen hebben aangesloten (bv. frithu > frethu). Latijnse î en ê
zijn integendeel in het Romaans gescheiden gebleven (vinum > vin enz.), behalve in
geval van suffixverwisseling. Op merovingische munten komt de afwisseling i e
derhalve nooit voor bij Latijnse namen op -înus (Faustinus, Flavinus, Martinus,
Maximinus, Provinus, Severinus, enz.), wel bij -linus/-lenus voorafgegaan door een
Germaanse of door het Germaans ontleende naamstam (domno-, mauro-, urso-, enz.).
Chlodoveus Chlodovius bevat volgens mij wih- (met korte i), in persoonsnamen later
wiha- geworden (cf. rik- > rîka), beantwoordend aan Keltisch vic (bv. in Viridovix),
nultrap bij IE. weik- ‘strijd’ (Evans, op. cit., 282). De verdere ontwikkeling tot 12e
eeuw Gislanus (nu Guislain) en Goislanus is volgens mij Picardisch, waar i, ê vóór
n evolueerde tot ai, bv. minus > mains, fenum > fain (Ch. Th. Gossen, Grammaire
de l'ancien picard, p. 68). Het suffix -in (Baudinus enz.) en -lin (Audolinus enz.)
bevat m.i. dan ook korte i. Het is hetzelfde als in Gotisch kindins, Oudengels dryhten,
het vrouwelijk suffix -injô, het Belgisch persoonsnamensuffix -inios, -inos. Later
moet, vooral in het Hoogduits, -lin beïnvloed zijn geworden door het Germaanse
diminutiefsuffix -în (Gotisch gaitein, gumein, enz.).
Dat Tunel, Megel, enz. denkelijk Romaanse diminutieven op -ellus zijn (pp. 551
en 584), betwijfel ik. De umlaut in Megel wijst op ouder Magil. De streek van
Lumbres-Saint-Omer, waar deze cijnsplichtigen wonen, is trouwens pas in de late
Middeleeuwen geromaniseerd geworden.
Door ontoereikende kennis van het Romaans is Marynissen hier en daar verdwaald
in het nog nauwelijks geëxploreerde oerwoud van de merovingische hypocoristica.
Toch heeft hij een reusachtige prestatie geleverd. Bekroning is ruimschoots verdiend.
Het werk dient tevens, na verbetering en na toevoeging van een hoofdstuk over de
-k(in)-suffixen, dringend uitgegeven te worden.

Verslag van de heer A. van Loey, derde beoordelaar.
Ik sluit me gerust aan bij het gunstige oordeel van mijn twee collega's beoordelers
over dit zeer geslaagde prijsantwoord van de heer Clem Marynissen. Inz. deel ik de
mening van coll. Roelandts in zijn slotalinea over de manier van publicatie.
Het zij me vergund hier een enkele opmerking te maken: is (blz. 470) bij Eustachius
= Eustathius wel gedacht aan de mogelijke verwarring in de grafie c en t?
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Na honderd jaar vroomheidsgeschiedenis*
door Stephanus G. Axters, o.p. Lid van de Academie
Honderd jaar geleden, in het jaar 1874, heeft Johan Wilhelm Preger († 1896), professor
aan de universiteit te München, het eerste deel gepubliceerd van een werk met de
titel Geschichte der deutschen Mystik im Mittelalter(1) waarop er in het jaar 1881 een
tweede en in 1893 een derde deel zou volgen. Hierbij kan men niet beweren dat dit
werk voor zijn tijdgenoten een verrassing is geweest. Vijf jaar vroeger, in het jaar
1869, had J.W. Preger immers zijn aanloop genomen door de publikatie van een
voorlopig onderzoek in het tijdschrift Zeitschrift für die historische Theologie(2). Deze
verscheen met de titel Vorarbeiten zu einer Geschichte der deutschen Mystik im 13.
und 14. Jahrhundert. Hierbij had hij het over het bestuur van de dominikanenorde
gedurende de veertiende eeuw, over de magisterpromoties te Parijs, over het bestuur
van de dominikanenprovinties Teutonia en Saxonia, over Theodoricus van Freising,
over Meester Eckhart en over Heinrich von Nördlingen, over Tauler en over de zalige
Heinrich Seuse, tenslotte ook nog over de ‘Gottesfreund vom Oberlande’. Hiermede
was hij klaar om zijn Geschichte te schrijven waarbij, in het eerste deel, ook de
Nederlanden worden betrokken en verder meester Eckhart († 1328), Tauler († 1361)
en Heinrich Seuse († 1361) aan bod komen. Over de zalige Jan van Ruusbroec (†
1381) heeft hij het hierbij niet.

*

In deze bijdrage bedien ik mij van de hier volgende afkortingen: a. = annus; c. = caput; col.
= columna; ed. = editio; f. = folio; l. = liber; ms. = manuscriptum; p. = pagina; r. = recto;
s.a. = sine anno; s.l. = sine loco; s.s. = sine signatura; t. = tomus; v. = verso; AB. = Analecta
Bollandiana; CC., Ser. lat. = Corpus christianorum, Series latina; CSEG. = Corpus scriptorum
ecclesiasticorum graecorum; CSEL. = Corpus scriptorum ecclesiasticorum latinorum; CSEO.
= Corpus scriptorum ecclesiasticorum orientalium; OGE. = Ons Geestelijk Erf; R.Bén. Revue
Bénédictine; P.L. = Patrologia latina (Migne).
(1) Leipzig, 1884-1893.
(2) T. XXXIX, 1869, p. 3-145.
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Hierbij ging het, op een wetenschappelijk peil, om een eerste poging tot een
synthetische vroomheidsgeschiedenis.
Dit betekent intussen niet dat men zich vóór J.W. Pregers optreden niet met
vroomheidsgeschiedenis heeft ingelaten. Vooreerst zal men het, vanwege de
tijdskonjunktuur belangrijk achten dat C. Greith in het jaar 1861 een werk kon
publiceren met de titel Die deutsche Mystik im Predigerorden(3), terwijl hier ook een
reeds in 1836 verschenen dissertatie van Ch. Schmidt niet mag onvermeld blijven
welke men kent met de titel Essai sur les mystiques du 14e siècle(4).
Het door J.W. Preger in het jaar 1874 genomen initiatief heeft intussen anderen
tot meer belangstelling aangezet voor de vroomheidsliteratuur. Dit betekent intussen
voor ons niet dat het voorbeeld van J.W. Preger steeds inspirerend heeft nagewerkt.
Uit de vroomheidsliteratuur heeft hij overigens alleen het markantste behandeld.
Naast de Godservaring der mystieken heeft immers ook de volksvroomheid haar
belang. Wanneer Ludwig Andreas Veith(5) het over Duitse volksvroomheid wil hebben
begrijpen wij dit dus niet als een terechtwijzing aan het adres van J.W. Preger, maar
wel als een aanvulling. Veith betreedt namelijk een gebied waarover J.W. Preger het
niet heeft willen hebben. Ook heeft Veith het vooral over een periode welke men
sinds het optreden van J. Huizinga († 1945) het herfsttij der Middeleeuwen pleegt
te noemen.
Voorts moet men, wat Duitsland betreft, ook rekening houden met H.S. Denifle,
O.P. († 1905) die J.W. Preger meermalen heeft terecht gewezen. Wanneer men een
door H.S. Denifle vervaardigd gebedenboek ter hand neemt, dat een tiental keren is
van de pers gekomen met de titel Das geistliche Leben, Deutsche Mystiker des XIV.
Jahrhunderts(6), komt men spoedig tot de overtuiging dat de auteur op mystiek gebied
een belezen man was. Dit heeft zijn belang omdat H.S. Denifle Meester Eckhart
begreep als een voortzetter van de scholastieke traditie, een zienswijze waarover
J.W. Preger het niet heeft gehad. De invloed van het nawerkende neo-platonisme is
intussen bij Meester

(3) Freiburg, 1861.
(4) Straatsburg, 1836.
(5) Volksfrommes Brauchtum und Kirche im deutschen Mittelalter, Ein Durchblick, Freiburg i.
Br., 1936.
(6) De eerste uitgave verscheen te Graz in 1873. In mijn bereik heb ik de door Albert Auer,
O.S.B., in het jaar 1936 bij Verlag Anton Pustet te Salzburg en Leipzig gepubliceerde uitgave
die de negende is.
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Eckhart aanzienlijker dan bij de scholastieke schrijvers meestal het geval is. Denifle
maakt het een historicus bijgevolg te gemakkelijk wanneer hij de Rijnlandse mystiek
‘je reinste scholastiek’ noemt en Meester Eckhart voorstelt als een volgeling van
Sint Thomas van Aquino(7).
Verder is er buiten Duitsland sinds lang belangstelling voor de
vroomheidsgeschiedenis. Voor Engeland is daar bij voorbeeld het werk van Geraldine
E. Hodgson met de titel English Mystics(8) dat in het jaar 1922 is verschenen. Ook
valt hier voor Engeland nog een werk aan toe te voegen met de titel The English
mystical tradition(9) dat door D. Knowles werd gepubliceerd. Dit was in 1961.
Voorts is, dank zij zijn vaardige pen, ook de in het jaar 1916 door Henri Bremond
(† 1933) begonnen Histoire littéraire du sentiment religieux en France(10) stimulerend
geworden. Bremond start echter bij de laatste jaren van de zestiende eeuw.
Ook aan de Nederlanden werd er verder aandacht geschonken. A. Auger († 1905)
schonk ons vooreerst een essai met de titel Etude sur les mystiques des Pays-Bas au
moyen âge(11), een werk namelijk waar één derde van de tekst over Ruusbroec handelt
aan wie de schrijver in hetzelfde jaar ook een in het Latijn gesteld theologisch
proefschrift wijdde met de titel De doctrina et meritis B. Joannis van Ruysbroek(12).
Verder hebben artikelen van J. Huijben, O.S.B. († 1948) met de titel La spiritualité
flamande(13) vooral voor de benediktijnse literatuur hun belang.
Hierbij is men niet gebleven. In 1947 publiceerde immers M.M. Smits van
Waesberghe, S.J., een werk over Katholieke mystiek(14) waar als tegenhanger een boek
aan beantwoordt van D.A. Vorster met de titel Protestantse Nederlandse mystiek(15).
Zonder kommentaar

(7) Meister Eckeharts lateinische Schriften und die Grundanschauung seiner Lehre, in Archiv
für Litteratur- und Kirchengeschichte des Mittelalters, t. II, 1886, p. 425.
(8) Londen, 1922.
(9) Londen, s.a. (1961).
(10) T. I-XII, Parijs, 1916-1936.
(11) Brussel, 1892.
(12) Leuven, 1892.
(13) Les orgines de l'école flamande, L'dcole bénédictine, in La Vie spirituelle, Supplément, a.
XXI(t. LX, 1939, p. (23)-(39), (70)-(126), (170-186).
(14) Katholieke Nederlandse mystiek, Amsterdam, 1947.
(15) Amsterdam, 1948.
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vermeld ik hier verder volledigheidshalve ook nog enerzijds een Frans essai met de
titel La spiritualité des Pays-Bas, L'évolution d'une doctrine mystique(16), anderzijds
een Geschiedenis van de vroomheid in de Nederlanden(17), twee werken namelijk
waarvoor ik zelf verantwoordelijk ben.
Verder is men bij de vroomheidsgeschiedenis niet steeds op het nationale vlak
gebleven. Daar is vooreerst het verdienstelijke initiatief van P. Pourrat († 1957),
destijds directeur van het priesterseminarie te Lyon, een werk dat op de markt kwam
met de titel La spiritualité chrétienne(18) en bij het verschijnen van een vierde deel
werd voltooid. Ook valt hierbij de grootse opzet met zijn vluchtige lijnen meer te
waarderen dan de op oudere auteurs afgestemde informatie.
Zoals de titel te kennen geeft wilde P. Pourrat het verloop van de hele christelijke
vroomheidsliteratuur behandelen. Dit heeft hij intussen, wat de onroomse vroomheid
betreft, slechts fragmentarisch gedaan. P. Pourrat heeft intussen anderen in de jongste
tijd tot navolging aangezet. Louis Bouyer, Jean Leclercq, O.S.B., en François
Vandenbroucke, O.S.B., zijn immers in het jaar 1960 gestart met een Histoire de la
spiritualité(19) waaraan Louis Cognet († 1970) nog voor La spiritualité moderne een
derde deel moest toevoegen. Van dit derde deel is echter, zeer tot mijn spijt, enkel
een eerste stuk verschenen met de titel: L'essor: 1500-1650. Dit werk blijft dus
onvolledig. Intussen is er voor de middeleeuwse periode waarover Fr. Vandenbroucke,
O.S.B., handelt, in het jaar 1969 een herziene Italiaanse vertaling verschenen met de
titel La spiritualità del medioevo(20). Hierbij wordt echter, zoals ook bij de Franse
tekst, over Ruusbroec gehandeld in een hoofdstuk over Duitse mystiek. Dit acht ik
verkeerd omdat Ruusbroec zijn voornaamste standpunten ontleent aan Hadewijch
die vijftig jaar vóór Meester Eckhart († 1328) is opgetreden. Een dergelijke
schematizerende gelijkschakeling van Nederlandse en van Duitse mystiek, waarbij
men tientallen schrijvers onbruikbaar moet verklaren, is historisch niet verantwoord.
Voorts heeft men intussen aan Spaanse zijde niet lijdzaam toegeke-

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

In Bibliotheca Mechliniensis, 2 ser., facs. 1, Leuven-Parijs, 1948.
T. I-IV, Antwerpen, 1950-1960.
T. I-IV, Parijs.
T. I-III, facs. 1, s.l. (Parijs), 1960-1965.
La spiritualità del medioevo, Nuovi ambienti e nuovi problemi (sec. XII-XVI), Bologna, s.a.
(1969).
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ken. In het jaar 1972 publiceerde immers J.M. Molina, die zich negen jaar vroeger
reeds met de Spaanse mystiek had ingelaten(21), te Burgos een Historia de la
espiritualidad(22), waar hij bij de christelijke vroomheid is gebleven. Wanneer men
in 577 bladzijden van Clemens Romanus († 101) en Tertulianus († na 220) tot het
tweede Vatikaans concilie met vermelding van Karl Rahner, S.J., en van Hans Küng,
van de tweede eeuw onzer jaartelling tot de twintigste eeuw, het verloop wil
behandelen van de christelijke vroomheid, dan is het gevaar voor oppervlakkigheid
niet denkbeeldig en het wordt dan ook af en toe een opsomming van namen. Ook
kan men het betreuren dat Beatrijs van Nazareth en Hadewijch slechts in een voetnoot
worden vermeld. Aan de zalige Jan van Ruusbroec en aan het De imitatione Christi
wijdt de auteur echter enkele bladzijden en hij is met J. van Ginneken, S.J. († 1945)
van mening dat Thomas Hemerken van Kempen († 1371) voor de eindredaktie
verantwoordelijk blijft.
Belangrijker is intussen aan Spaanse zijde om de grootse opzet de reeds in het jaar
1969 te Barcelona van de pers gekomen Historia de la espiritualidad(23), waarbij er
twee delen worden gewijd aan de roomse vroomheid en twee delen aan onroomse
vormen van vroomheid. Hierbij komen nu zowel de Anglikaanse als de Orthodoxe,
zowel de Lutheraanse als de Calvinistische vroomheid, zowel de Islam als de Joodse
vroomheid aan bod en het kan sommige lezers verrassen dat wij als eindhoofdstuk
een verhandeling krijgen over atheïsme. Aan de Nederlandse vroomheid wijdt dit
werk zeven bladzijden. Veel is dit niet, maar wij lezen er gaarne dat Ruusbroec steeds
zichzelf blijft. De nawerkende Duitse invloed die bij Ruusbroec zou nawerken, moet
intussen nog worden aangetoond. Verder wordt Ruusbroec er voorgesteld als een
schakel die tussen de Rijnlandse mystiek en de Moderne Devotie is gebleven. Ook
wordt de Imitatio er voorgesteld als de incarnering van de Moderne Devotie.
***

Met een synthetische uiteenzetting waarvoor J.W. Preger het in het jaar 1874 voor
het eerst heeft opgenomen, is intussen de vroomheids-

(21) Historia de la literatura mistica en España, Burgos, 1961.
(22) Bij de ‘Facultad teologica del Norte de España’, Burgos, s.a. (1972).
(23) Historia de la espiritualidad, t. I, Barcelona, 1969.
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geschiedenis niet voor het eerst gestart. Eigenlijk zijn de hagiografen, die meestal
niet het vertrouwen genieten van historici, hier reeds vroeg mee begonnen. Ook
vermoed ik tot nog toe dat de door Sint Athanasius († 373) in het Grieks gestelde
Vita Antonii als een van de eerste heiligenlevens is te beschouwen waar het niet gaat
om een martelaar. Voorts heeft het voor de Westerse landen zijn betekenis dat deze
Vita spoedig tweemaal, een eerste maal vrijwel letterlijk door een onbekende(24), een
tweede maal met meer literaire vrijheid door Evagrius van Antiochië († 430-450)
werd in het Latijn vertaald(25). Hierop is enkele jaren later de Vita Martini(26) gevolgd
die een werk is van Sulpicius Severus († rond 420) en weer enige jaren later de door
Sint Possidius († na 437) opgestelde Vita Augustini(27). Leerrijk zou waarschijnlijk
het zoeken kunnen worden naar de eerste verspreiding van deze drie hagiografische
teksten.
Daar is vooreerst de tweede uit het Grieks vertaalde Vita Antonii, die blijkens de
opdracht aan een rond het jaar 374 overleden vriend van Evagrius en van Sint
Hiëronymus († 420) vóór het zo even vermelde jaar moet zijn ontstaan(28). Volgens
A.J. Festugière, O.P.(29) werd de Vita Antonii door Sint Athanasius met enige
woordelijke ontleningen aan de in een heidens idealizerende zin door Jamblichus (†
330) geschreven Vita Pyqthagorica vervaardigd. Voor de tweede

(24) Ms. Città del Vaicano, Capitulo di San Pietro, A. 2. - Ed. G. Garitte, La version latine inédite
des Archives du Chapitre de Saint-Pierre à Rome, in Etudes de philologie, d'archéologie et
d'histoire ancienne publiées par l'Institut historique belge de Rome, t. III, Brussel, 1939. G. Bartelink, Observations de critique textuelle sur la plus ancienne version latine de la vie
de saint Antoine par saint Athanase, in R. Bén., t. LXXXI, 1971, p. 92-95. - H.
Hoppenbrouwers, La plus ancienne version latine de la vie de S. Antoine par Athanase, Etude
de critique textuelle, Nijmegen, 1960. - Chr. Mohrmann, Note sur la version latine la plus
ancienne de la vie de saint Antoine par Saint Anthanase, in Studia anselmiana, t. LXXXVIII,
Antonius magnus eremita, Rome, 1956, p. 35-44.
(25) In PL., t. LXXIII, col. 125-170.
(26) Ed. J. Fontaines, Sulpice Sévère, Vie de saint Martin, t. I-III, in Sources chrétiennes, facs.
133-135, Parijs, 1967-1969.
(27) Ed. P.A.C. Vega, O.S.A., Opuscula sancti Possidii episcopi calamensis, Escurial, 1934.
(28) Zie G. Garitte, Le texte grec et les versions anciennes de la vie de saint Antoine, in Studia
anselmiana, t. XXXVIII, Antonius magnus eremita, Rome, 1956, p. 5.
(29) Sur une nouvelle édition du ‘Vita Pythagorica’ de Jamblique, in Revue des études grecques,
t. L, 1937, p. 471-494.
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Vita Antonii en meer bepaald voor de tekst van Evagrius is er nu reeds vroeg in het
oude Gallië belangstelling geweest. Men moet bijvoorbeeld rekening houden met
het verhaal in de Confessiones(30) van Sint Augustinus dat eens aan zijn vriend
Pontitianus overkwam. Wanneer deze met vrienden het circus te Trier verliet om in
een naburige tuin verpozing te zoeken, kwamen zij namelijk terecht in een huisje
waar verschillende Vromen verkwikking zochten bij het lezen van de Vita Antonii.
Wanneer men de eerste verspreiding van de Vita Antonii in het oude Gallië wil
nagaan, komt men intussen voor een hachelijke taak te staan. Bibliotheek-katalogen
uit de Merowingse tijd zijn mij, wat het oude Gallië betreft, niet bekend. Ook moet
men er rekening mee houden dat er aan de ‘Bibliothèque municipale’ te Chartres tot
het jaar 1944 twee oude handschriften van de Vita Antonii aanwezig waren die in de
negende eeuw onzer jaartelling werden vervaardigd. Eén behoorde toe aan de
Kapittelbibliotheek (Hs. 16, f. 58-85). Het tweede, dat later bij de Mauristen zal
terecht komen, behoorde tot het boekenbezit van het Benediktijnenklooster ‘Sanctus
Petrus in Valle’ (Hs. 118, f. 1-57). Voorts was er nog een handschrift met de Vita
Antonii in de Sint-Pietersabdij te Jumièges bij Rouen (thans te Rouen, Bibliothèque
municipale, U. 108, f. 41-56). Ook dit handschrift gaat tot de negende eeuw terug(31).
In dit verband moeten wij er overigens ook rekening mee houden dat de Vita Antonii
ook wordt vermeld in 12de-eeuwse bibliotheekkatalogen uit het noordelijkst gedeelte
van het oude Gallië, in de bibliotheek-kataloog namelijk van de Sint-Laurentiusabdij
te Luik en in de bibliotheek-kataloog van de abdij te Stavelot. Een stelselmatig
onderzoek van de oudste bibliotheek-katalogen zal intussen, wat de Vita Antonii
betreft, nog wel meer aan het licht brengen.
Voor de Vita Martini van de hand van Sulpicius Severus zijn wij er verder niet
beter aan toe. De Vita Martini wordt wel vermeld in de 12de-eeuwse
bibliotheek-kataloog van Cluny en in die van de Sint-

(30) L. VIII, c. VI, no 15; ed. M. Skutella, Aurelii Augustini, Confessionum libri tredecim, in de
Bibliotheca Scriptorum graecorum et romanorum teubneriana, Stuttgart, 1969, p. 16523-1666.
(31) Op deze handschriften werd mij onlangs welwillend gewezen door Jacques Noret, S.J., uit
het college der Bollandisten te Brussel. - Hierbij moet men er echter rekening mee houden
dat de handschriften uit de ‘Bibliothèque municipale’ te Chartres bij het einde van de tweede
wereldoorlog in 1944 werden vernietigd.
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Maartensabdij te Doornik(32), maar onder de negen handschriften van de Vita Martini
welke J. Fontaines vermeldt, is er slechts één dat in ieder geval in Gallië werd
vervaardigd. Dit komt namelijk uit Tours, dagtekent uit het jaar 806 en wordt thans
te Parijs bewaard in de ‘Bibliothèque Nationale’ (Ms. Latin, 13.759).
Een derde Vita uit de vierde eeuw die onze belangstelling verdient, is de Vita
Augustini van de hand van Sint Possidius die wellicht, met de steun van een paar
markante werken van Sint Augustinus († 430) spoedig tot een Westerse lezerskring
is doorgedrongen. Sint Augustinus was overigens, blijkens de nog bewaarde
bibliotheek-katalogen, in abdijen zoals Elno aan de Schelde en Atrecht (Arras), zoals
de Sint-Maartensabdij te Doornik en Marchiennes, zoals de Parijse abdij Saint-Victor
en de Luikse Sint-Laurentiusabdij, zoals de abdij te Stavelot en te Resbais, een
gewaardeerde auteur. In ieder van deze kloosters bezat men immers verschillende
werken van deze kerkvader. Wanneer wij de inleiding inkijken van P.A.C. Vega,
O.S.A. bij de Vita Augustini van de hand van Possidius, stellen wij nu vast dat er
voor deze kritische uitgave 17 handschriften bij het onderzoek werden betrokken.
Vijf onder deze handschriften behoorden vroeger tot kloosters uit het

(32) Voor de oudere bibliotheek-katalogen verwijs ik hier naar de volgende tekstuitgaven: J.
Warichez, L'abbaye de Lobbes depuis les origines jusqu'en 1200, Etude d'histoire générale
et spéciale, bij de Universiteit te Leuven, Recueil de travaux publiés par les membres des
conférences d'Histoire et de Philologie, facs. XXIV, Leuven-Parijs, 1909, p. 254-256,
271-280. - J. Gessler, Les catalogues des bibliothèques monastiques de Lobbes et de Stavelot,
in Revue d'Histoire ecclésiastique, t. XXIX, 1933, p. 86-96. - J. Gessler, Une bibliothèque
scolaire du XIe siècle d'après le catalogue de l'abbaye d'Anchin, Brussel-Parijs, 1935. - J.
Desilve, De Schola elnonensi Sancti Amandi a saeculo IX ad XII. usque, Leuven, 1890, p.
152-177. - J. Gessler, La bibliothèque de Saint-Laurent de Liège au XIIe et au XIIIe siècle,
in Bulletin de la société des bibliophiles liégeois, t. XII, 1927, p. 105-132. - Breviarium
codicum sancti Petri monasterii resbacensis, ed. G. Becker, Catalogi bibliothecarum antiqui,
Bonn, 1885, p. 273-275. - Voor de bibliotheek-kataloog van Cluny verwijs ik naar L. Delisle,
Le cabinet des manuscrits de la Bibliothèque Nationale, t. II, Parijs, 1868, p. 358-485. - Voor
die van het Sint-Maartensklooster te Doornik naar L. Delisle, t. II, p. 487-492. - Voor de
bibliotheek-kataloog van Kloosterrade verwijs ik naar F. Sassen, De middeleeuwsche
bibliotheek der abdij Kloosterrade, in Nederlandsch archief voor kerkgeschiedenis, NS., t.
XXIX, 1937, p. 19-76. - Voorts verwijs ik voor de te Parijs aan de ‘Bibliothèque Nationale’
bewaarde handschriften naar L. Delisle, Inventaire des manuscrits latins de Saint-Victor
conservés à la bibliothèque impériale sous les numéros 14.232-15.175, in Bibliothèque de
l'Ecole des chartres, a. XXX, t. V, ser. VI, 1869, p. 1-79.
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oude Gallië en vier handschriften werden vervaardigd in de loop van de negende
eeuw. Geen enkel onder deze handschriften behoorde evenwel tot de Nederlandse
kloosters. Intussen komt het tot op een zekere hoogte waarschijnlijk voor dat er bij
het opstellen van een inventaris van alle Augustinus-handschriften, waarvoor men
thans plannen maakt, nog enkele handschriften zullen opduiken van de Vita Augustini.
Ook komt het waarschijnlijk voor dat teksten zoals de drie hier vermelde oudere
Vitae sommige schrijfvaardige monniken in onze gewesten tot navolging hebben
aangezet.
Wanneer wij de oudere aan martelaren gewijde Passiones buiten beschouwing
laten, dan blijft het een feit dat de oudste volgens deskundigen in hun oorspronkelijke
vorm tot ons gekomen Vitae uit de Nederlandse gouwen, de Vita Arnulfi en de Vita
Gaugerici bij voorbeeld, rond het midden van de zevende eeuw werden geschreven.
Aan belangstelling voor wonderbare feiten ontbreekt het hierbij niet, maar het gebruik
van een sleutelwoord zoals het woord ‘virtus’ mag ons niet misleiden. Zolang wij
bij de twaalf Vitae uit de Merowingse tijd willen blijven die onverminkt zijn tot ons
gekomen, noteren wij er het woord ‘virtus’ 65 keer. In zeven gevallen blijft het
context ondoorzichtig. In 13 gevallen gaat het om ‘virtus-kracht’, in twee gevallen
om engelen, in 26 gevallen om ‘virtus-mirakel’ en in 16 gevallen blijkens het context
om ‘virtus-deugd’. Ook gaat het in twee Vitae, in de Vita Eligii en in de Vita Ursmari
bij een te verstrekken geestelijk portret van de heilige, om een opsomming van zijn
deugden(32a). Hierbij kan men van mening zijn dat dit geestelijk portret slechts een
gemeenplaats is die aan een oudere Vita werd ontleend. Wanneer dit inderdaad het
geval is blijft echter de ontlenende Vita niettemin voor een bepaalde kijk op heiligheid
getuigen. Ook moet men er rekening mee houden dat de gedurende de achtste eeuw
vervaardigde Vita Aldegundis(33) voor een aanzienlijk gedeelte op een visioenenboek
teruggaat dat, volgens D. Stracke, S.J. († 1970)(34) in het Frankisch zou zijn geschreven.
Dit laatste werd echter tot nog toe zeker niet bewezen.

(32a) Voor de bewijsteksten verwijzen wij hier naar onze bijdrage met de titel: Over Virtus en
heiligheidscomplex onder de Merowingers, in Miscellanea historica in honorem Alberti de
Meyer..., t. I, Leuven-Brussel, 1946, p. 266-285.
(33) In Acta Sanctorum Belgii, t. IV, 1787, p. 315-324.
(34) Een oud-Frankisch visioenenboek uit de zevende eeuw, in Historisch Tijdschrift, t. III, 1928,
p. 361-387; t. VIII, 1929, p. 18-38, 167-182, 340-371.
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Met hagiografisch werk heeft men verder, na de vervaardiging van twaalf Vitae uit
de Merowingse tijd, niet opgehouden. Markant zijn overigens, om de belangstelling
voor de mystiek, de dertiende-eeuwse Vita Lutgardis van de hand van Thomas van
Cantimpré, O.P. († 1270-72), de vijftiende-eeuwse Vita Rusbroquii van de hand van
Henricus Pomerius († 1469) en tenslotte ook nog de Vita Lidwine van de hand van
de Franciscaan Jan Brugman († 1473).
Hoewel J. Michaël in zijn Geschichte des deutschen Volkes(35) te kennen geeft dat
het te betreuren is dat Lutgarde niet een meer te vertrouwen biograaf heeft gekregen
dan Thomas van Cantimpré, O.P. die zich volgens hem met allerlei wondere verhalen
in de Vita Christinae mirabilis(36) heeft gecomprometteerd, blijft de Vita Lutgardis(37)
getuigen voor de Godservaring der mystieken die bij Lutgarde in de eerste plaats
Christusbeleving is. Vooreerst gaat het bij de visioensverhalen zeven keer om
Christusvisioenen. Zo is dit het geval bij de verschijning van de bloedige Bruidegom
die haar Zijn bloedend hart laat zien en haar verzoekt aan aardse liefde geen belang
te hechten. Belangrijk zijn ook voor de mystieke opgang van Lutgarde de ruiling der
harten en de omhelzing van de Gekruisigde. Als een Christusvisioen begrijpt men
verder ook het arendsvisioen, de arend die de snavel in haar mond brengt om haar
Gods geheimen mee te delen. Voorts is Lutgarde, om de wonde aan het hart, onder
de gestigmatizeerden op te nemen. Hierbij mag men de apostolische zin van Lutgarde
in dienst van de strijdende Kerk niet over het hoofd zien. Ook kan men onderstellen
dat Lutgarde aan haar biograaf, voor wie lang niet alles duidelijk was, tot op een
zekere hoogte het verhaal heeft gedikteerd dat hij ons doorgeeft. Hoe men hierover
ook wil denken, blijft de kern van het verhaal overigens een belangrijk getuigenis
van een tijdgenoot van Lutgarde ten gunste van de godsvrucht tot het Heilig Hart
van Jezus.
Anderhalve eeuw na de vervaardiging van de Vitae Lutgardis voltooide verder
Henricus Pomerius († 1469) zijn Vita Rusbroquii die, naar zijn eerste bedoeling,
slechts een gedeelte zou worden van een uitvoeriger werk over beroemde mannen
uit Groenendaal. Intussen is

(35) Geschichte des deutschen Volkes vom dreizehnten Jahrhundert bis zum Ausgang des
Mittelalters, t. III, Freiburg i. Br., 1903, p. 162.
(36) In de Acta Sanctorum Julii, t. V, 1868, p. 650-660.
(37) In de Acta Sanctorum Junii, t. IV, 1867, p. 189-209. - Zie L. Reypens, S.J., Sint Lutgarts
mystieke opgang, in OGE., t. XX, 1946, p. 7-49.
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hij bij een algemener boek over Groenendaal, bij een Levensbericht van Ruusbroec
en bij een Levensbericht van Jan van Leeuwen gebleven. Dit geheel kwam in omloop
met de titel De origine monasterii Viridisvallis una cum vitis B. Joannis Rusbrochii
primi prioris huius monasterii et aliquot coaetaneorum eius(38).
Blijkens de aanhef moest de Vita Rusbrochii voor Pomerius een hagiografische
tekst worden tot verheerlijking van de Brabantse mysticus. Hij begint namelijk met
de uitwijking van Ruusbroec naar Brussel om aan de tedere bezorgdheid van zijn
moeder te ontkomen, met de vlucht te vergelijken van Sint Jan de Doper naar de
woestijn. Hagiografisch is ook het verhaal over de kleine Ruusbroec die, nauwelijks
zeven dagen oud, zonder enige steun in de badkuip bleef recht staan en de biograaf
herinnert hierbij aan een soortgelijk verhaal betreffende Sint Nikolaas.
Pomerius legt ook nadruk op Ruusbroecs extatische ogenblikken bij het celebreren
van het Misoffer en op de verschijning van de duivel onder de gedaante van een pad.
Voorbehoud zal men echter vooral maken wanneer men bij Pomerius leest dat
Ruusbroec, na een schoolonderricht van korte duur, alle kennis als een door de Heilige
Geest ingestorte kennis had verworven. Dit gaat intussen niet op omdat Ruusbroec
weleens, hoewel zelden, zijn bron, Sint Bernardus van Clairvaux, O. Cist. († 1153)
en Petrus Comestor († rond 1179) vermeldt en aan andere bronnen, aan de Bijbel bij
voorbeeld en aan Sint Augustinus († 430) woordelijk ontleent.
Hachelijk wordt Pomerius' geval intussen vooral bij het verhaal over de ketterse
geestdrijverij van een Bloemardinne die door Ruusbroec kordaat zou zijn bestreden.
Enig spoor van een ketterse beweging in het Brusselse ten tijde van Ruusbroec vindt
men in de Brabantse kronieken niet. Ook stond een in het jaar 1335 te Brussel
overleden begijn met de naam Bloemardinne blijkens een oorkonde uit het jaar 1371
bij de Brusselse clerus hoog in aanzien.
Vooraleer Pomerius' verhaal af te wijzen moet men er intussen rekening mee
houden dat een paar hoofdstukken uit de Vita door tijdgenoten worden gesteund, zo
vooreerst al de belangstelling van Geert Groote († 1384) voor de Brabantse mysticus.
Ook de lijst van Ruusbroecs werken die beantwoordt aan het verzamelhandschrift
uit Groenendaal, is nauwkeurig. Voorts kan men tegen Pomerius niet laten

(38) In AB., t. IV, 1885, p. 257-322.
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gelden dat hij Ruusbroec bij zijn verblijf te Brussel als kapelaan bij de
Sint-Goedelekerk voorstelt. Pomerius noemt hem immers niet kapelaan, maar vikaris
en men heeft er in de laatste jaren op gewezen dat de twee ambten bij de
Sint-Goedelekerk bestonden(39). Als kapelaan heeft daarentegen de archivaris van
Groenendaal Sayman van Wijc († 1438) Ruusbroec voorgesteld. Dit deed hij namelijk
bij het opstellen van een lijst van koorheren van Groenendaal die als inleiding moest
dienen bij het Obituarium(40) en een taaie traditie is bij deze schijnbaar niet
verantwoorde stelling gebleven.
Een laatste heiligenleven waarmede ik mij hier wil inlaten is de Vita Lidwinae(41)
van de hand van de Franciscaan Jan Brugman († 1473).
Uit een behoeftige familie geboren brak Lidwina op vijftienjarige leeftijd een rib
bij een schaatspartij op het ijs en zou de rest van haar leven, 38 jaar, op een ziekbed
doorbrengen. Ook ontbreekt het de auteur bij het verhaal van haar ziek zijn niet aan
realisme. Zo schrijft hij bij voorbeeld dat Lidwina levend door wormen werd verteerd.
Belangrijk is voor ons Lidwina's belangstelling voor Christus' Lijden dat zij, met
de hulp van een overeenkomstig de gebedstonden in zeven hoofdstukken ingedeeld
overwegingsboek, overschouwde. Belangrijk is ook voor ons de steun die zij steeds
vond in de Eucharistie. Paramystieke verschijnselen zijn daarentegen de visioenen
waarbij Lidwina in de geest het Heilig Land en Rome bezocht. Ook zullen talrijke
lezers het misschien op prijs stellen dat het verhaal van Jan Brugman aansluit bij een
in het Nederlands gesteld Levensbericht met de titel Tleven van Liedwij, die maghet
van Schiedam(42). Dit Nederlandse Levensbericht, dat in het jaar 1487 is van de pers
gekomen, is het werk van een bloedverwant, met de naam Jan Gerlachszoon, die
jaren lang met Lidwina onder één dak woonde. Intussen zal dit misschien niet alle
historici tot vertrouwen aanzetten. Lidwina is, 53 jaar oud, in het jaar 1433 overleden.
***

(39) Zie Pl. Lefèvre, O. Praem., L'organisation ecclésiastique de la ville de Bruxelles au moyen
âge, in Recueil des travaux d'Histoire et de Philologie, 3e série, facs. 11, Leuven, p. 52.
(40) Ed. M. Dykmans, S.J., Obituaire du monastère de Groenendael dans la forêt de Soignes, bij
de Koninklijke Commissie voor Geschiedenis, Brussel, 1940, p. 6.
(41) In de Acta Sanctorum Aprilis, t. II, p. 270-401.
(42) Zie M.F.A.G. Campbell, Annales de la typographie néerlandaise au XVe siècle, t. I,
's-Gravenhage, 1874, p. 317, no 1123.
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Op vroomheidsgebied is men intussen niet steeds bij hagiografie gebleven. De
Godservaring der mystieken, waarmede men reeds bij het lezen van de Vita
Aldegundis, een heiligenleven uit de achtste eeuw, te doen krijgt, wilde men ook op
het didaktische vlak benaderen. Ook is het voorbeeld van Sint Bernardus van
Clairvaux, O. Cist († 1153) en dat van Willem van Saint-Thierry († na 1148), alsook
het voorbeeld van de twee Viktorijnen Hugo († 1141) en Richard van Saint-Victor
(† 1173) hierbij voor de Westerse landen stimulerend geworden. Het heeft immers
voor ons zijn betekenis dat men vóór een dertigtal jaren bij Hadewijch op ontlening
aan Sint Bernardus, aan Willem van Saint-Thierry en aan Richard van Saint-Victor
heeft kunnen wijzen(43). Voor Beatrijs van Nazareth, O. Cist. († 1268) blijft de zaak
nog te onderzoeken. Van Beatrijs van Nazareth bezitten wij nog enkele autobiografisch
georiënteerde traktaten. Van Hadewijch bezitten wij, naast een hartstochtelijk
neergeschreven lyriek, vooreerst 14 verbeeldingrijke visioensverhalen en verder 31
brieven waarvan verschillende nog steeds in de Nederlanden en ook in het buitenland
talrijke lezers als een blijvend getuigenis aanspreken.
Beatrijs van Nazareth gaat psychologisch te werk wanneer zij in Seven manieren
van minne nagaat hoe een rijpere Godservaring zich bij Vromen laat gelden. Zij
schrijft namelijk:
‘Ondertussen so wert minne so onghemate ende so overbrekende in der sielen alse
har selven so starkeleke ende so verwoedelike berurt int herte, dat hare dunct, dat
har herte menichfoudeleke wert seere gewont ende dat die wonden dagelix ververschet
werden ende verseert, in smerteliker weelicheiden ende in nuer iegenwordicheiden.
Ende so dunct hare dat har aderen ontpluken ende hare bloet verwalt ende hare march
verswijnt ende hare been vercrencken, ende hare borst verbernt ende hare kele
verdroget, so dat hare anscijn ende al har lede gevuelen der hitte van binnen ende
des orwoeds van sinnen’(44).

(43) Zie J.M. Schalij, Richard van St. Victor en Hadewijchs 10de brief, in Tijdschrift voor
Nederlandsche Taal- en Letterkunde, t. LXII, 1943, p. 219-228. - A.C. Bouman, Het 41ste
der Lmburgsche Sermoenen en de 10de brief van Hadewijch, in Tijdschrift voor Nederlandsche
Taal- en Letterkunde, t. XLIX, 1930, p. 26-33. - J.M. Schalij, S. Bernardus' De diligendo
Deo de grondslag voor het 41ste Limburgsche Sermoen, in Tijdschrift voor Nederlandsche
Taal- en Letterkunde, t. LXII, 1943, p. 256-269. - J. van Mierlo, S.J., Hadewijch en Willem
van St. Thierry, in OGE., t. III, 1929, p. 45-59.
(44) Ed. L. Reypens, S.J., en J. van Mierlo, S.J., Beatrijs van Nazareth, Seven manieren van
minne, in Leuvense studieën en tekstuitgaven, Leuven, 1926, p. 19-20.
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Dit schreef Beatrijs van Nazareth volgens J. van Mierlo, S.J.(45) rond het jaar 1235.
Enkele jaren later, rond het midden van de eeuw, volgt Hadewijch. De Lijst der
volmaakten(46) schreef zij namelijk wanneer de muren van Jeruzalem voor kluizenaars
nog een veilige plaats waren, dit is vóór de nederlaag van de kruisvaarders bij Gaza
in het jaar 1244(47). Men kan de zaak nog nader toespitsen wanneer men er rekening
mee houdt dat er in de Lijst der volmaakten een begijn wordt vermeld die op het
verzoek van de inquisiteur Meester Robaert, Robert le Bougre, O.P. († 1239), werd
terechtgesteld. Het context laat toe te onderstellen dat dit een voorval was uit de
laatste jaren. Ook kende Hadewijch, blijkens het eerste visioen, het Drieëenheidsfeest
nog niet dat gedurende de dertiende eeuw West-Europa veroverde. Zij kende echter
wel de communie onder de twee gedaanten die vóór het einde van de dertiende eeuw
in onbruik geraakte. Dit laat ons toe om, met J. van Mierlo, S.J. het oeuvre van
Hadewijch bij het midden van de dertiende eeuw onder te brengen.
Hadewijch heeft voor ons belang omdat zij het als eerste in de Nederlanden, hoewel
nog terloops, heeft opgenomen voor een inkerende mystiek, voor het exemplarisme
in dienst van de Godservaring en tenslotte ook voor het ‘gemene leven’. Wat eerst
de inkerende mystiek betreft, heeft Hadewijch aandacht gevraagd voor het geschapen
‘ternarium’ in de mens. Zij schrijft namelijk:
‘Hi gaf sine nature inder zielen met iij. crachten, sine drie persone met te minnen:
Met verlichter redenen den gods Vader, metter memorien den wisen gods sone; Met
hoghen berrenden wille den heyleghen gheest’(48).
Daar is verder het exemplarisme. Hadewijch schrijft bijvoorbeeld in haar zesde
brief, zeker in leerstellig opzicht een van de voornaamste:
‘Want hi es in hem selven gherecht Ende es ghestaet recht te nemmene ende te
ghevenne: Want hi es in de hoecheit sijns ghebrukens ende wi sijn in die diepheit
ons ghebreekens. Nameleke ghi ende ic, die noch niet worden en sijn dat wi sijn ende
noch niet vercreghen en hebben dat wi hebben, Ende dien noch soe verre sijn dat
onse es, wi behoeven sonder sparen al omme al te darvene ende enichlike Ende

(45) Beatrijs van Nazareth, Seven manieren van minne, p. 75.
(46) Ed. J. van Mierlo, S.J., De visioenen van Hadewijch, t. I, Leuven-Gent-Mechelen, s.a. (1924),
p. 179-192.
(47) Zie Titus Brandsma, O. Carm., Wanneer schreef Hadewijch hare visioenen, in Studia
catholica, t. II, Antwerpen-Brussel-Gent-Leuven, 1947, p. 134.
(48) Brief XXII, ed. J. van Mierlo, S.J., p. 193137-141.
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ghenendichleke te leerne dat volmaecte leven der Minnen die ons beiden beruert
hevet te haren werken’(49).
Duidelijk is het hierbij dat de driemaal herhaalde tegenstelling tussen wat wij zijn
en nog niet zijn en tussen wat wij hebben en nog niet hebben alleen exemplaristisch
is te begrijpen. Dit betekent voor ons niet dat Hadewijch hierbij zeer oorspronkelijk
te werk ging. Sint Augustinus is haar immers, in dit verband, vóór geweest, maar het
stemt hierbij wel tot nadenken dat Sint Augustinus in de Lijst der volmaakten(50) de
tiende plaats bekleedt en bij een verhaal in het elfde visioen over twee arenden die
door een fenix werden verslonden, een van de twee was. Sint Augustinus was namelijk
de oude arend, Hadewijch daarentegen de jonge arend(51), wat bij Hadewijch op een
innige geestesverwantschap wijst met de bisschop van Hippo.
Hadewijch heeft het ook nog terloops, hoewel niet zeer duidelijk, over het ‘gemene
leven’. Zo heeft zij het eens over de terugkeer van de Vromen in het ‘enighe
ghebruken’, in de ongedifferentiëerde genieting. Zij schrijft namelijk:
‘Nochtan gaf elc persoen besondere tsine ute, alsoe ic gheseghet hebbe. Mer die
gherechte eneghe nature, daer Minne haer selven met Minne Ende volcomene
ghebrukenesse es, sine onderwint hare noch doechde, Noch onste der doechde, noch
werke sonderlinghe, Die soe scone sijn Noch van soe scoenre auctoriteit: Noch sine
bescermet bi ontfermicheiden ghere noet, die si so moghende es rike te makene:
Want in dat ghebruken van Minnen en was nie noch en mach ander werc sijn dan
dat enighe ghebruken, daer die eneghe moghende godheit Minne met es’(52).
Duidelijker wordt dit alles wanneer men de tweeëntwintigste brief leest, zo bij
voorbeeld de hier volgende passus:
‘Die vader goet ute sinen name ende gaf ons den sone ende haeldene weder in
hem selven. De vader goet wte sinen name ende sinde ons den heyleghen gheest. De
vader goet ute sinen name, doen hi den heyleghen gheest maende weder inte comene
met al dat hi hadde ghegheest’(53).
Dit alles wordt intussen het duidelijkst wanneer men een passus leest

(49)
(50)
(51)
(52)
(53)

Ed. J. van Mierlo, S.J., t. I, p. 54-55.
Ed. J. van Mierlo, S.J., p. 180-181.
Ed. J. van Mierlo, S.J., t. I, p. 111.
Brief XVII; ed. J. van Mierlo, S.J., t. I, p. 142-143.
Brief XXII; ed. J. van Mierlo, S.J., t. I, p. 199.
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uit het De Trinitate(56) van Sint Augustinus. Wanneer Sint Augustinus schrijft dat de
Vader het beginsel is der Drieëenheid is dit aan Ruusbroec niet ontgaan die intussen
zelden zijn bron citeert. Jan van Leeuwen († 1378), die door Ruusbroec was
geschoold, citeert echter, in dit verband, wel zijn bron.
Wij lezen namelijk bij de Goede Kok:
‘Oec sprect Augustinus dat de vader es een beghinsel der triniteit’(55).
Wij hebben intussen de steun van Jan van Leeuwen niet nodig om te besluiten dat
de zalige Jan van Ruusbroec bij zijn meest fundamentele stellingen met Hadewijch
verwant blijft. Dit is het geval wanneer Ruusbroec de Wonderbare het heeft over
inkerende mystiek, over exemplarisme en over het ‘gemene leven’. Voor Ruusbroecs
standpunt tegenover de inkerende mystiek, willen wij aan een bladzijde herinneren
uit Ruusbroecs eerste werk, uit Rike der ghelieven:
‘Dat overste deel des natuerlijcs weechs dat die iij. overste crachten der sielen,
afghekeert van onleden ende van menichfuldicheyden, ende toeghekeert te
leedicheyden in eenicheyden.... Die verhavene ghedachten inghekeert in bloetheyt
haers wesens werdet werkeloes in dat eenvuldghe wesen... Die ander cracht dat es
verstennesse inghekeert in sijn wesen ende aensiende ledicheyt des grondes: soe
werdet dat verstennesse werkeloes van natueren, ende rast in niet werkene... Die
derde cracht das es de wille ende hevet omvaen die ghedachte ende dat verstennesse,
ende sijn natuerleke in-gheneyct in haer beghin...’(56).
Tot zijn volle dynamische betekenis komt dit alles echter eerst wanneer Ruusbroec
het heeft over de terugkeer van de drie vermogens in de grond van het wezen der
ziel, waarbij zij de drie respektievelijk op hen teruggaande eigenschappen door de
goddelijke Drieëenheid zien invormen. Zo schrijft de Goede Prior in een Spieghel
der eeuwigher salicheyt:
‘Want onse hemelsche Vader wooent in ons ende Hi visiteert ons met Hem-selven,
ende verheft ons boven redene ende ghemerc. Hi maect ons blooet van allen beelden,
ende trect ons in onse Beghin.

(56) L. IV, c. 20, no 29; ed. W.J. Mountain en Fr. Glorie, in CC., Ser. hat, Turnhout, 1968, p.
20018-22.
(55) Redene ende ondersceyt tusschen die ghene die God gheroepen ende ewelec uutvercoren
heeft, c. 12; in het ms. Brussel, Koninklijke Bibliotheek, IV. 401, p. CLXXXVIIJ a.
(56) Ed. J.B. Poukens, S.J., en L. Reypens, S.J., Jan van Ruusbroec, Werken2, t. I, Tielt, 1944,
p. 1411-1514.
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Daer en venden wi anders niet dan welde wueste onghebeelde blooetheit, die altooes
antwaerdt der Eewecheit. Daer gheeft ons de Vader sinen Sone. Ende de Sone visiteert
onse onghebeelde ghesichte met der grondelooeser Claerheit die hi Selve es, ende
eischt ons ende leert ons dat wi staren ende scouwen die Claerheit met Haerselven.
Ende daer venden wi de Claerheit Gods in ons, ende ons in Hare, ende ons daermede
gheënicht. Ende al heeft Si ons begrepen, wi en connen Hare niet begripen: want
onse gripen es creatueren ende si es God. Ende hier-omme laten wi onse ghesichte
met hare looepen ende na-volghen, onindelec lang ende breed, hooeghe ende diep,
wiselooes al sonder maniere. Ende al sijn wi eenegh met Hare eenvuldegher-wijs,
wi en moghen niet herhalen noch hervolghen dat ons onbegripelec es. Hier sien wi
den Vader in den Sone ende den Sone in den Vader: want si sijn één in der natueren.
Ende alsoe leven Si in ons, ende gheven den Heileghen Gheest, haerre beider Minne,
die eene natuere ende .i. God met Hen beiden es, ende in ons met Hem beiden wooent.
Want God is in Hem-selven onghedeilt...’(57).
Met de stevige uitbouw waartoe het bij Ruusbroec komt, is de inkeertheorie van
de Goede Prior zeker niet bij Hadewijch te vinden, maar een summiere vermelding,
die voor Ruusbroec het vertrekpunt wordt, is er bij Hadewijch wel.
Ruusbroec heeft zich ook herhaaldelijk van het exemplarisme bediend. Dit doet
hij overigens bijzonder duidelijk in de hier reeds vermelde Spieghel der eeuwigher
salicheit. Daar schrijft hij namelijk:
‘Ghi selt weten dat wi hebben een eewegh Leven in den Beelde der Wijsheit Gods.
Dat Leven blijft altoes in den Vader, ende vloeyt ute met den Sone, ende es
wederbooeghet in die selve natuere met den Heileghen Gheeste; ende aldus leven
wi oewelec in onsen Beelde der Heilegher Driheit ende der vaderleker Eenheit’(58).
Tenslotte moeten wij ook nog even stilstaan bij het ‘gemene leven’ dat voor
Ruusbroec enerzijds uit een uitgaan bestaat van de Vrome uit God in werken van
naastenliefde, anderzijds uit een terugkeer in God in smakende liefde. Over het
tweevoudig georiënteerde leven van Vromen schrijft Ruusbroec bijvoorbeeld in
Vanden blinckenden steen:
‘Ende hi (de mens) heeft eenen rijcken melden gront, die ghefon-

(57) Ed. L. Reypens, S.J. en M. Schurmans, S.J., Jan van Ruusbroec, Werken2, Tielt, 1947, p.
21324-21414.
(58) P. 19812-17.
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deert es inde rijcheit Gods. Ende daer-omme moet hi altoes vloeyen in alle die-ghene
die sijns behoeven: want die levende fonteyne des Heiliche Gheests die es sine rijcheit
die men niet versceppen en mach. Ende hi es een levende willich instrument Gods
daer God mede werct wat Hi wilt ende hoe Hi wilt; ende des en dreecht hi hem niet
ane, maer hi gheeft Gode die eere. Ende daer omme blijft hi willich ende ghereet al
te doene dat God ghebiedt; ende sterc ende ghenendich alt te dogene ende te
verdraghene dat God op hem ghestaedt. Ende hier-omme heeft hi een ghemeyn leven;
want hem es scouwen ende werken even ghereet, ende in beyden es hi volcomen’(59).
Het lenigen van de nood van de naaste is intussen voor Ruusbroec niet de
voornaamste opzet bij een Vrome. Deze zal immers, volgens de Goede Prior, eerst
tot rust komen wanneer hij, met de drie goddelijke Personen, in Gods intrekkende
Eenheid terugkeert. Zo schrijft de Prior in de Brulocht:
‘Nu es dit werckelijc ontmoet ende dit minlijcke omhelsen in sinen gronde
ghebrukelijc ende sonder wise. Want die afgrondighe onwise Gods die es soe duuster
ende soe wiseloes, dat si in hare beveet alle godlijcke wisen, ende werc ende
eygenscap der Persone inden rijcken omvanghe der weselijcker eenicheit, ende maect
een godlijck Ghebruken in dien Abis der Onghenaemtheit’(60).
Wanneer men dergelijke teksten legt naast de hierboven gemelde van Hadewijch,
zal men toegeven dat er wel enige geestverwantschap bestaat die ons bij het lezen
van Ruusbroec aan Hadewijch herinnert. Ook is dit niet uit een toevallig gebruik van
dezelfde bronnen te verklaren. Bij Ruusbroec is er ook woordelijke ontlening aan
Hadewijch. Aan het zeventiende onder Hadewijchs Strophische Gedichten ontleent
Ruusbroec een passus uit Vanden blinckenden Steen die aanvangt met de woorden
‘Mint de minne’(61); ook een passus uit de Brulocht over ‘God begripen ende verstaen
boven alle ghelikenissen’(62) her-

(59) Ed. L. Reypens, S.J. en M. Schurmans, S.J., Jan van Ruusbroec, Werken2, t. III, p. 417-19.
(60) P. 24833-2495.
(61) Ed. L. Reypens, S.J., en M. Schurmans, S.J., Jan van Ruusbroec, Werken2, t. III, p. 2688-10.
- Te confronteren met Hadewijch, Brieven, Brief XX, ed. J. van Mierlo, S.J., p. 173103-106.
(62) Visioenen, ed. J. van Mierlo, S.J., p. 7534-36. - Te confronteren met Ruusbroec, Brulocht, ed.
J.B. Poukens, S.J., en L. Reypens, S.J., Jan van Ruusbroec, Werken2, p. 24013-16.
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innert ons aan Hadewijch. Tenslotte nog een vers uit het dertigste strophische gedicht
dat bij Ruusbroec luidt:
‘Nu vliet Hi van my als een truwant’(63).
Ook is het bij dergelijke woordelijke ontleningen aan de werken van Hadewijch
duidelijk dat de werken van de Brabantse begijnenleidster in de kloosterbibliotheek
van Groenendaal aanwezig waren, wat meteen de enthousiaste bewondering van Jan
van Leeuwen († 1378) voor de dichteres meer begrijpelijk maakt. Men moet er
namelijk rekening mee houden dat de ongeschoolde Kok, die Hadewijch wel eens
‘een heylich glorioes wijf’(64) noemt, te Groenendaal leerde lezen en schrijven.
Hierbij moet men ook aandacht schenken aan de historische functie welke men
aan Ruusbroec niet kan betwisten. Vooreerst heeft het zijn betekenis dat bij het
optreden van Hadewijch en even later bij het optreden van Ruusbroec het Nederlandse
proza nauwelijks gestart is. Ook gebeurde dit bij een poging om de Godservaring,
een van de moeilijkste problemen, te benaderen. Hierom wordt er in de
literatuurgeschiedenis aan deze mystieken een aanzienlijke plaats toegekend. Hierbij
zal het intussen aan de lexicografen niet ontgaan dat dit een eerste poging was om
‘abstracta’ in de volkstaal te omschrijven.
Er zijn echter nog wel meer redenen om aan de zalige Jan van Ruusbroec aandacht
te schenken. Vooreerst heeft de invloed van Ruusbroec naderhand nagewerkt. Dit is
duidelijk het geval bij Gerlach Peters († 1419), auteur van een beroemd Soliloquium(65)
en bij Thomas Hemerken van Kempen († 1471), auteur van het van zijn beter bekende
werken afwijkende De elevatione mentis(66). Dit is ook het geval bij Pelgrim Pullen
(† 1608), die ons onder meer een werk schonk met de titel Die navolginghe Christi(67),
alsook bij de begijn Claesinne van

(63) Ed. J. van Mierlo, S.J., en L. Reypens, S.J., Jan van Ruusbroec, Werken2, t. IV, p. 41. - Te
confronteren met Hadewijch, Strophische Gedichten, XXX, 46; ed. J. van Mierlo, S.J.,
(64)
(65)
(66)
(67)

Hadewijch, Strophische gedichten2, Antwerpen-Brussel-Gent-Leuven, t. I, 1942, p. 19546.
Vanden seven teekenen der sonnen, c. 13; in het ms. Brussel, Koninklijke Bibliotheek,
888-890, f. 44d-45a.
Ed. J. Strange, Gerlachi Petri Ignitum cum Deo Soliloquium, Keulen-Bonn-Brussel, 1849.
Ed. M.J. Pohl, Thomae Hemerken a Kempis canonici regularisis ordinis S. Augustini Opera
omnia, t. II, Freiburg i. Br., 1904, p. 399-418.
Ed. A. van Elslander, Pelgrum Pullen, Die navolginghe Christi, bij de Koninklijke Academie
voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, Gent, 1958.
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Nieuwlant († 1611)(68). Ruusbroecinvloed ontmoet men overigens ook nog op onze
dagen bij G.J. Waffelaert († 1931)(69) en in een anoniem werk met de titel: La Sainte
Trinité et la vie surnaturelle, par un chartreux(70).
Vooral moet men er, voor een goede kijk op Ruusbroec, ernstig rekening mee
houden dat hij bij het schrijven niet autobiografisch te werk gaat, maar op een
didaktisch vlak tracht de Godservaring toe te lichten. Men kan intussen van mening
zijn dat zijn didaktisch betoog zijn religieuze ervaring, met de steun van een niet te
onderschatten belezenheid, tot op een zekere hoogte op de voet volgt. Terecht heeft
echter H. Delehaye, S.J. († 1941)(71) er ons vóór enkele jaren nog aan herinnerd dat
de Kerk voor een heiligverklaring in de eerste plaats de deugden van de in geur van
heiligheid overledene en niet de paramystieke verschijnselen bij het onderzoek betrekt,
maar Ruusbroec heeft het daarover, hoewel zijn biograaf daar aandacht aan schenkt,
helemaal niet. Hij blijft integendeel bij de kern van de Godservaring. Omdat het
duidelijk is dat hij zich, bij het schrijven, door deze laatste laat leiden kunnen wij
dan ook de zalige Jan van Ruusbroec, bij de heroïsche inzet van zijn hele persoon,
als een reus bij het gebedsleven beschouwen. Dit is dan ook voor ons, naast zijn
kloeke stijl en zijn woordvorming in dienst van de mystieke ervaring, een derde reden
waarom wij met bewondering naar Ruusbroec opkijken. Bij dit alles blijft hij
overigens een Nederlander die zich blijkbaar van zijn stamverwantschap bewust was.
***

(68) Dit is dat gespreeck geweest met Clusin, op den begijnhoff geheeten In die Hoeijer binnen
Gendt, Ao 1587 den 27. november, ed. L. Reypens, S.J., Markante mystiek in het Gentsch
Begijnhof Claesinne van Nieuwlant, in OGE., t. XIII, p. 312-355.
(69) Notanda quaedam utilissima in ordine ad rite intelligenda opera scriptorum contemplativorum
adque ipsam contemplationem divinam exercendam, in Collationes Brugenses, t. XVII, 1912,
p. 6-11, 81-92, 153-168, 225-234, 297-315, 417-438, 489-505; t. XVIII, 1913, p. 5-16,
121-128, 185-201, 265-281, 417-430, 473-486, 553-566, 601-613, 649-659; XIX, 1914, p.
5-25, 281-295, 361-374, 489-498, 546-558, 510-514.
(70) Parijs, s.a. (1948). - Aandacht verdienen ooj twee andere boeken van dezelfde schrijver,
namelijk: Amour et silence, in La Vigne du Carmel, Parijs, s.a. (1951), en Introductin à la
vie intérieure par un chartreux de Valsainte, s.l. (Lyon) en s.a. (1941).
(71) Sanctus, Essai sur le culte des saints dans l'antiquité, facs. 17, Brussel, 1927, p. 252.
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Met enig welgevallen heeft Ruusbroec het ergens in de Brulocht over de tegenstelling
tussen Overland en Nederland, over de tegenstelling tussen de streek van Rijn en
Moezel enerzijds en de lage landen bij de zee anderzijds. Hij schrijft namelijk zoals
hier volgt:
‘Die sonne die schijnt in overlant, in midden der werelt, jeghen dat gheberchte.
Si maect daer vroegher somer, ende vele goeder vruchten ende sterker wijn ende dat
lant vol vrouden. Die selve sonne ghevet haren schijn in Nederlant, in dat inde van
eertrijcke. Dat lantscap es coudere, ende die cracht der hitten es mindere. Nochtan
bringhet si daer vele goeder vruchte; maar men vendet daer luttel wijns’(72).
Zo schrijft een mysticus in Brabant rond het midden van de veertiende eeuw, bij
een eerder beperkte vertrouwdheid met de geografie, over zijn eigen land en men
zal er rekening mee houden dat men het, blijkens een uiteenzetting van K. Meisen(73)
reeds veel vroeger over ‘Germania superior’ en over ‘Germania inferior’ heeft gehad.
In het jaar 1518 publiceerde verder Maarten Luther († 1546) een schrijven met de
titel Eyn Brief an die Christen ym Nidder lant. Met een duidelijke nadruk op de
gebruikte taal kwam het woord ‘Nederlands’ intussen reeds vroeger voor. In het jaar
1518 publiceerde immers Thomas van der Noot een werk van Pedro de Prexano met
de omslachtige titel Dat licht der kerste ghecomponeert bi don Pedro Ximenez de
Prexano... Ende met grooten arbeyde bi Thomas van der Noot ghetranslateert ende
overgheset wt de spaensche tale in onse ghemeene nederlantsche tale. Hierop werd
destijds door W. de Vreese († 1938)(74) gewezen, maar men is reeds vroeger voor de
taal der Vlamingen met die naam begonnen. C.G.N. de Vooys († 1955)(75) heeft er
immers in het jaar 1950 aan herinnerd dat het in een in het jaar 1482 te Gouda bij
Gerard Leeu van de pers gekomen wiegedruk van een uit het Frans vertaalde

(72) Brulocht, ed. L. Reypens, S.J., en J.B. Poukens, S.J., Jan van Ruusbroec, Werken2, t. I, p.
1521-8.
(73) Niederlant und Oberlant, in Rheinische Vierteljahrsblätter, t. XV-XVI, 1950-1951, p. 417-452.
(74) Over de benamingen onzer taal, inzonderheid over Nederlandsch, in Verslagen en
Mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, 1909,
no 423 en no 941.
(75) Nederlandsche tale, in De Nieuwe Taalgids, t. LIII, 1950, p. 120. - Zie ok G.A.R. de Smet,
Die Bezeichnungen der Niederländschen Sprache im Laufe ihrer Geschichte, in Rheinische
Vierteljahrsblätter, t. XXXVII, 1973, p. 319. - Aan deze twee publikaties heeft M. Gysseling
mij onlangs welwillend herinnerd.
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tekst met de titel Drie blinden dansen onder meer over de Nederlandse taal gaat en
hij citeert uit deze te Kopenhagen bewaarde druk de volgende bewoordingen:
‘also wel wt indien, caldeen, macedonien, syrien, ende turkien, als duytsche,
walsche, overlantsche als nederlantsche tale en sprake’.
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Fonologie, fonetiek en spelling in een nieuw licht
door M. Hoebeke Lid der Academie
In een geval als wendier (cf. P.C. Paardekooper, Wendier tegen Wetenschap, Den
Bos(ch), 1967), zijn er twee redenen opdat we het woord met slechts één enkele d
zouden spellen: 1. we horen slechts één d en 2. de morfologische struktuur van het
woord bevat slechts één foneem /d/. Een spelling wenddier, met dubbele d zou hier
inderdaad weinig zinvol zijn. Maar in een woord als ‘het mistte’, dat in een context
als de volgende: Het mistte, zodat we te laat het station bereikten en de trein misten,
vroeger vaak en thans nog wel in onze dictees voorkwam en -komt, liggen de dingen
anders. Op grond van (1) is een spelling miste volkomen gerechtvaardigd; op grond
van (2) (de morfologische struktuur): een foneem /t/ van de stam mist en een foneem
/t/ als eerste foneem van het morfeem -te, het morfeem van de verleden tijd, is een
spelling met dubbele t evenzeer gefundeerd. De twee beginselen: beschaafde uitspraak
en morfologische struktuur zijn hier met elkaar in strijd; er moet een keuze worden
gedaan en die keuze blijkt moeilijk te zijn: de gemoederen zijn in beweging gekomen,
specialisten en taalgebruikers zijn verdeeld en er hebben zich kampen gevormd. En
de titels van brochures en tijdschriften maken het voor iedereen duidelijk, dat het
om meer dan een koude oorlog gaat en dat sommigen bereid zijn de eenmaal
ingenomen stellingen hardnekkig te verdedigen.
Voor De Vries en Te Winkel was de keuzemoeilijkheid geen onoverkomelijke
hinderpaal. Ze bouwden de twee principes, dat van de ‘uitspraak’ en het morfologische
beginsel in hun spellingsysteem in, maar ordenden de regels overeenkomstig de
volgorde waarin ze operatief zijn. Eerst de regel der beschaafde uitspraak, vervolgens
de regel der gelijkvormigheid of van de levende etymologie, dan die van de
etymologie of afleiding en die der analogie, beide laatste als een soort van retouches.
En in de Grondbeginselen (4e druk 1879, blz. 11-30) wijdden ze aan de Algemene
spelregels en hunne onderlinge verhouding hoogst merkwaardige beschouwingen,
die door de recente ontwikkeling in de taalwetenschap een verbazingwekkende
actuele betekenis hebben gekregen.
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De volgorde waarin de regels door De Vries en Te Winkel zijn ‘ontvouwd’, wordt
door de auteurs de natuurlijke genoemd, en ‘eene geheele omzetting zou zelfs
onmogelijk wezen’. De regel der uitspraak moet noodwendig de rij openen, omdat
hij de natuurwet van een letterschrift is: dat heeft immers de reproductie der
woordklanken ten doel. Een letterschrift dat de uitspraak niet zou afbeelden is iets
volstrekt ondenkbaars, een onding (t.a.p. 28). Die regel overheerst ook alle andere
in die zin dat hij alle spellingen die in strijd zijn met de beschaafde uitspraak
onmogelijk maakt. Zo zou bv. de regel der afleiding een spelling gekoopt kunnen
wettigen, maar die spelling zou onverenigbaar zijn met de uitspraak, nl. [gək χt] en
moet derhalve van de hand worden gedaan. Toch is een volkomen juiste afbeelding
der woordklanken niet alleen onmogelijk, maar bovendien onnodig en buitendien
ondoelmatig (t.a.p. § 43 vv, p. 14-15 vv). Onnodig ‘omdat men in den regel schrijft
voor lieden, die de taal verstaan en de uitspraak der bedoelde woorden kennen, en
die dus uit hunne kennis het ontbrekende weten aan te vullen. De wijziging der letters
volgt bij het samenvoegende uitspreken vanzelve en behoeft daarom niet aangeduid
te worden, evenmin als in eene chemische formule de verandering der elementen,
die door hunne vermenging vanzelve ontstaat. Het doel van het schrift wordt reeds
bereikt, wanneer de lezer het bedoelde woord herkennen kan’.
Een aan de uitspraak volkomen adekwate spelling zou om verschillende redenen
ook ondoelmatig zijn. Dat is in de Grondbeginselen (t.a.p. § 45 vv.) rustig en helder
uiteengezet (a. uitbreiding van het aantal lettertekens en diacritische tekens; b.
schrijven en lezen zou uiterst moeilijk worden; in afleidingen zou de vorm der
grondwoorden, in samenstellingen die der samenstellende leden nodeloos
onherkenbaar worden gemaakt), en ik hoef het hier niet te herhalen. Ik beperk me
ertoe te constateren dat De Vries en Te Winkel met hun regels van de gelijkvormigheid
en analogie, en ten dele met de regel van de afleiding, in de spelling van het
Nederlands een beginsel hebben binnengebracht dat men thans als het morfofonemisch
principe bestempelt. Ik kom er straks op terug.
Nog vóór het einde van de 19e eeuw werd met de opkomst van de fonetiek de
strijd voor een vereenvoudigde spelling ingezet (Kollewijn). Dat een en ander bij De
Vries en Te Winkel onpraktisch was en zelfs tegenstrijdig, kan niet worden
geloochend. Vooral de regel van de etymologie met zijn consequenties werd bestreden;
het gezag van de regel der uitspraak werd versterkt. De spelling werd beschouwd
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als geheel secundair t.o.v. de alleenheersende klank. Dat de spellingsystemen van
onze Europese talen maar tot een povere weergave van de klank in staat zijn, werd
dik in de verf gezet, en overal riep men om spellingshervormingen. De geschiedenis
van de aktie voor spellingvereenvoudiging ten onzent is voldoende bekend; de etappes
in die vereenvoudiging evenzeer, en ik ga er niet op in. Alleen één feit wil ik
onderstrepen: in de eerste helft van de 20e eeuw werd de fonologie geboren en
geleidelijk aan werd in de spellingsdiskussie een nieuw principe gelanceerd: dat van
een fonologische spelling. Dat beginsel werd een eis van velen, die het als het enig
mogelijk ‘wetenschappelijk’ beginsel voor een verantwoorde spelling gingen
voorstellen; het werd de schrik van anderen die ‘fonologisch spellen’ met ‘fonetisch
spellen’ gelijkstelden, om niet te zeggen verwarden. Deze laatste opvatting laat ik
rusten: ze kan ten dele voortvloeien uit onvoldoende vertrouwdheid met de fonologie,
ten dele ook uit het feit, dat de vroegere fonologie er niet in geslaagd is de grens
tussen ‘foneem’ en ‘klank’, tussen ‘fonologie en ‘fonetiek’ scherp te trekken.
Er is beweerd, dat taal klank is, en niet op de eerste plaats letter, een uitspraak die
we allen kunnen onderschrijven, omdat we de prioriteit van de gesproken taal op de
geschreven taal erkennen. Maar daaraan is toegevoegd: ‘beter dan: foneem’
(Paardekooper, t.a.p. blz. 19), alsof foneem en klank hetzij synoniem, hetzij quasi
synoniem zijn. En hier is het, dat de schoen wringt. Bedoelt men met een fonologische
spelling een spelling die haar wezen ontleent aan de nog grotendeels gangbare
taalwetenschappelijke inzichten in de fonologie, dan moeten we dat beginsel, met
Cohen en Kraak, Spellen is Spellen, Den Haag, 1972, blz. 21-22, als onjuist verwerpen.
Wie zegt fonologisch spellen, of met Pike (Phonemics, 19471, 19617, 208) de eis
stelt dat ‘a practical orthography should be phonemic’ en dat er een één-op-één relatie
tussen letter en foneem moet bestaan, moet eerst verklaren wat hij onder foneem
verstaat en hoe hij de fonologie zelf ziet. En precies in dat verband hebben de
wetenschappelijke standpunten zich in recente tijd grondig gewijzigd. Het is zonder
meer duidelijk, dat men het tweeledige principe: ‘1. elk foneem geven we altijd door
één letter weer; 2. elk foneem geven we altijd door dezelfde letter weer’.
(Paardekooper t.a.p., blz. 11) bij het spellen van een taal alleen kunnen toepassen,
als we er vooraf in slagen nauwkeurig te bepalen welke de fonemen van die taal zijn.
Welnu, voor vele talen is men er nog niet in geslaagd de juiste foneeminventaris op
te stellen - ook voor het Nederlands niet -, en bovendien blijkt nu ook dat in een
aantal ge-
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vallen een grote discrepantie bestaat of kan bestaan tussen het ‘foneem’ en zijn
fonetische realisatie, m.a.w. tussen foneem en gesproken, resp. gehoorde klank.
De fonologie die we nu al de traditionele fonologie kunnen noemen was een
autonome fonologie en ging uit van een aantal beginselen die thans verlaten zijn.
Autonoom(1), d.w.z.: was niet verbonden met de andere linguistische niveaus, noch
met de morfologische struktuur der morfemen, noch met de grammatikale kategorieën
als N, V, e.d., noch met de syntaxis. Ze stond dus los van de ‘grammatika’ van de
taal. De linguïstische niveaus, b.v. morfologisch en fonologisch, werden onafhankelijk
van elkaar behandeld.
Buitendien is de autonome fonologie er niet in geslaagd een aantal cruciale kwesties
op bevredigende wijze op te lossen. Om te beginnen werd geen eensgezindheid
bereikt omtrent de definitie van het foneem. Wel zag men het wezen van het foneem
- de klank als betekenisonderscheidend element - in het invariante tegenover de
variaties en het variabele op het fonetische vlak, maar men geraakte het niet eens
over de natuur van het foneem, evenmin als over de natuur van de relatie tussen de
fonologische eenheid en de concrete klank.
Een bondig overzicht van de vroegere foneemtheorieën kan men vinden bij Roman
Jakobson - M. Halle, Fundamentals of Language, Den Haag, 19561, 19712, blz.
18-30, en ik beperk me hier tot het vermelden van de voornaamste standpunten. Met
Jakobson en Halle kan men een onderscheid maken tussen een benadering die aan
het probleem van de relatie foneem-klank een inwendige en een andere benadering
die daaraan een uitwendige oplossing geeft. Inwendig is de oplossing die het wezen
van de fonemen in de klank (sound) zelf situeert en foneem en klank niet dissocieert.
Men vindt die opvatting b.v. bij Bloomfield voor wie de fonemen zelfs geen ‘klanken’
zijn, maar bundelingen van klankkenmerken (sound features), d.w.z. motorische,
akoestische en auditorische eigenschappen. Uitwendig kunnen we elke oplossing
noemen die het wezen van het foneem buiten de concrete klank plaatst. En dergelijke
oplossingen werden van verschillende zijden voorgesteld. Men heeft het foneem
beschouwd als een psychologische grootheid, zonder enig concreet bestaan: het
foneem is dan de klank die men zich voorstelt of die men, als spreker b.v., bedoelt.
Zo o.a. Baudouin de Courtenay en de Praagse School.

(1) Andere aanduidingen zijn: taxonomisch en lineair.
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Andere vormen van een ‘uitwendige benadering’ van het foneem en z'n relatie tot
de klank treft men aan bij degenen die het foneem hebben beschouwd als een element
behorend tot de code, tegenover de fonetische variant als eenheid van de message;
bij degenen die het foneem hebben gedefinieerd als een klasse en de klank als een
specimen (b.v. Ch. Hockett, A manual of Phonology, 1955, p. 74 en bij ons Van den
Berg; eigenlijk ook Pike); bij degenen ook die het foneem hebben gezien als een
abstracte grootheid, een fictie zonder enige relatie tot de concrete waarneembaarheid
(b.v. Twaddell, 1935)(2). Telkens ligt het wezen van het foneem buiten de realiteit
van de klank, zodat al deze zienswijzen inderdaad kunnen herleid worden tot één
enkele noemer. Maar het radicaalst was de breuk tussen klank en foneem bij L.
Hjelmslev, die de invariante grootheden alleen op grond van distributionele kenmerken
wou bepalen. Toch heeft men in de praktijk bij het bepalen van de fonemen van een
taal, de band met de klank slechts zelden losgelaten, in weerwil van de klankexterne
definities.
Voor de mannen die de grondslagen zouden leggen van de huidige ontwikkeling
in de fonologie, doordat ze een systeem ontwierpen waarvan gebleken is, dat het in
de transformationeel-generatieve linguïstiek kon worden geïntegreerd, nl. Roman
Jakobson en M. Halle, was het evenwel totaal ondenkbaar, dat men taal zou kunnen
herleiden tot z'n kleinste invarianten zonder verwijzing naar hun empirische correlaten
(Fundamentals of Language, 19561, 6). En trouwens, het staat ook niet vast dat de
klank niets anders is dan een variabele en dat men, in taal, vorm en stof tegenover
elkaar kan plaatsen als constant tegenover variabel. Het feit dat het mogelijk is een
fonetische materie te vertalen in een grafische, hetzij op grond van een fonetische
of approximatieve fonemische transcriptie (zelfs gewone alfabetische spelling) bewijst
het tegenovergestelde. Deze mogelijkheid bewijst het vermogen van de taalgebruiker
om spraak om te zetten tot een onderliggende klankcode. In feite raken Jakobson en
Halle hier een ander belangrijk punt aan: de sedert eeuwen door de mens toegepaste
methode om uit klankmaterie en klankstroom afzonderlijke (= discrete) elementen
te abstraheren. Zie verder, M. Halle, The strategy of phonemics (Word 10, 1954).
Het is bekend dat Jakobson eerst alleen, later met medewerking van M. Halle en G.
Fant, een consistent fonologisch systeem heeft uitge-

(2) Men zie ook W.F. Twaddell, On defining the Phoneme, Language Monograph No. 16 (1935).
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werkt gebaseerd op de distinctieve klankkenmerken, de kleinste niet verder deelbare
klankeigenschappen die binair op elkaar betrokken zijn en in grotere eenheden, de
fonemen en combinaties daarvan, in bundels voorkomen. De aanwezigheid van één
enkele oppositie op het stuk van een bepaald feature, nl. - aan de ene kant en + aan
de andere, volstaat om het ene morfeem van het andere te onderscheiden. Bundels
van features worden in de vorm van matrijzen gegeven. B.v. de matrijzen van de
morfemen tak > < taak:(3)
t

a

k

><

t

a

k

- sonorant + sonor.

- sonor.

- sonor.

+ sonor.

- sonor.

- sillabisch + sillab.

- sillab.

- sillab.

+ sillab.

- sillab.

+
- conson.
consonant

+ conson.

+ conson. - conson.

+ conson.

+ coronaal - coron.

- coron.

+ coron.

- coron.

- coron.

+ anterieur - anter.

- anter.

+ anter.

- anter.

- anter.

- hoog

- hoog

+ hoog

- hoog

- hoog

+ hoog

- laag

+ laag

- laag

- laag

+ laag

- laag

- achter

+ achter

+ achter

- achter

+ achter

+ achter

- rond

- rond

- rond

- rond

- rond

- rond

- nasaal

- nasaal

- nasaal

- nasaal

- nasaal

- nasaal

- lateraal

- later.

- later.

- later.

- later.

- later.

+ contin.
continuant

- contin.

- contin.

+ contin.

- contin.

+
- gespan.
gespannen

+ gespan.

+ gespan. + gespan. + gespan.

- stem

+ stem

- stem

- stem

+ stem

- stem

- strident

- strid.

- strid.

- strid.

- strid.

- strid.

Men zal kunnen opmerken, dat we de woorden tak en taak van elkaar kunnen
onderscheiden dank zij de ene oppositie [- gespannen] >< [+ gespannen]. In de
fonologische matrijzen van tak-taak is er ook maar een enkel punt van verschil aan
te wijzen. De verklaring van de hier gebruikte feature-benamingen kan men vinden
bij J.J. Spa, Generatieve Fonologie, in Levende Talen nr. 266, 1970, blz. 192-195.
Men notere nu ook nog: 1. dat de features (en de fonemen) niet los staan van de
morfemen; 2. dat de relatie tussen ‘foneem’ en klankrealiteit gelegd is via de features,
die echte fonetische features zijn, gefundeerd op articulatorische en akoestische
eigenschappen, eigenschappen die experimenteel zijn onderzocht of onderzocht
kunnen worden. Bovendien zijn die kenmerken niet talrijk (een 30-tal) en universeel,
(3) De redundanties zijn in de voorbeelden niet weggelaten.
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een beroep doet, integendeel. Wie zich in deze kwestie wil verdiepen kan terecht
o.a. bij Roman Jakobson - Halle, Fundamentals of Language, o.c. en R. Jakobson G. Fant - M. Halle, Preliminaries to Speech Analysis. The distinctive features and
their correlates. M.I.T.-press, 19511 en 19699 en P. Ladefoged, Preliminaries to
Linguistic Phonetics, Chicago en London, 1971, blz. 91 vlg. Op het fonologische
vlak zijn de features klassificatorische kenmerken, mentale instructies die de nodige
articulatiebewegingen voorschrijven (Postal, 1968, 273-290); op het fonetische vlak
fysische grootheden die trouwens met graadverschillen voor kunnen komen.
Jakobsons fonologie was in wezen nog autonoom, al is in de Fundamentals de
verbondenheid van foneem en morfeem al sterk beklemtoond. De eerste die Jakobsons
distinctieve features-systeem heeft geintegreerd in een systematische fonologie is M.
Halle geweest, die in 1959 z'n baanbrekend werk The Sound Pattern of Russian in
het licht gaf. Ik kom er dadelijk op terug.
Ik kom nu tot een cruciale, maar ingewikkelde kwestie: die van de kritiek op de
autonome (of taxonomische) fonologie. Om daar grondig op in te gaan ontbreekt
hier de gelegenheid en ik moet me zeer beperken. Een fundamentele kritiek kan men
vinden bij N. Chomsky: al in 1957 in zijn bespreking van Jakobson-Halle,
Fundamentals of Language, o.c., in International Journal of American Linguistics,
23, 234-291, en in 1964 in Current Issues in Linguistic Theory, The Hague, p. 75-95;
ook bij anderen en uitvoerig en scherp bij P. Postal, Aspects of Phonological Theory,
1968. Ik wil trachten het voornaamste zo eenvoudig mogelijk voor te stellen.
De autonome fonologie heeft steeds gesteund op een aantal voorwaarden,
waaronder:
1.
lineariteit,
2.
invariantie,
3.
bi-uniqueness.
1. Lineariteit impliceert, dat het voorkomen van een foneem in de fonologische
representatie van een taaluiting geassocieerd wordt met een bijzondere volgreeks
van (één of meer) opeenvolgende klanken als de realisatie van dat foneem, en
dat, indien A in de fonologische representatie voorafgaat aan B, in de fonetische
representatie de klank voor A eveneens voorafgaat aan die voor B. (N. Chomsky,
Current Issues, t.a.p.)
2. Invariantie (gaat samen met lineariteit) en betekent, dat elk foneem P verbonden
is met een set (P) van bepalende features (m.a.w. een foneem Q is gelijk aan
het foneem P als en alleen als (P) =
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(Q)), en bovendien, dat zodra P in een fonologische representatie voorkomt,
ook in de fonetische representatie de set (P) aanwezig is. Volgens dit beginsel
is overlapping van fonemen uitgesloten: één zelfde klank kan niet fungeren als
representant van 2 fonemen: b.v. in het Ndl. [ə] in gelukkig: volgens sommigen
3 × hetzelfde vokaalfoneem omdat de [ə] en de [Λ] fonetisch niet verschillen.
3. Bi-uniqueness: d.w.z. voor elke taaluiting is er een unieke transcriptie, voor
elke transcriptie op het niveau van het systeem is er een unieke uiting. Het
beginsel impliceert een een-op-een-relatie tussen foneem en klank; geen
een-op-veel-relatie dus. Het principe is nooit erg duidelijk geformuleerd, maar
blijkt wel met (2) verweven te zijn: zelfde klank zelfde foneem en omgekeerd.
Beide begrippen, invariantie en bi-uniqueness, worden trouwens door een aantal
auteurs aangeduid met één term: bi-uniqueness (b.v. E. Bach e.a.)(4). Dus: één
foneemketen = één klankketen en de fonemen worden uit het fonetisch materiaal
(signaal) afgeleid; complementaire distributie moet dan uitmaken, tot welke
klasse (fonemen) de klanken behoren.
Al deze eisen zijn evenwel onhoudbaar gebleken en uit vele talen zijn al
voorbeelden aangevoerd waaruit duidelijk wordt dat die voorwaarden moeten
worden prijsgegeven.

Ter illustratie:
1. Lineariteit: er zijn flagrante vb. van het doorbreken van de lineariteit. In het
Amerikaans Engels is een uitspraak [rayDir] (D = alveolaire ‘flap’-r) voor writer
vrij gewoon, terwijl rider (bij to ride) als [ra:yDir] klinkt, met tussen beide alleen
nog een contrast tussen [ay] en [a:y]. De fonologische (I) en fonetische
representatie (II) zijn respectievelijk:

(I)

/rayt#r/

/rayd#r/

(II)

[rayDir]

[ra:yDir]

en nu zien we dat de woorden fonologisch verschillen in hun 4e

(4) E. Bach, An Introduction to Transformational Grammars, New York, etc., 1967, 127 vlgg.
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segment (/t/></d/), maar fonetisch in hun 2e segment: het lineaire beginsel is
hier dus doorbroken(5).
2. Invariantie: aan deze voorwaarde is al niet meer voldaan telkens wanneer de
lineariteit is doorbroken (vgl. hierboven), maar ook in het andere geval is het
principe onhoudbaar. B.v.: in sommige Engelse dialekten is [D] (of [f]: cf. supra)
de allofoon van /r/ na / / in b.v. throw (dus [ Dou] of [ fou]) en van /t/ in
Betty [bεDi]. Het beginsel van de invariantie eist dat we [D] in de context # beschouwen als een representant van /t/, wat flagrant in strijd is met de
struktuurregels van het Engels, dat een dergelijke distributie van de konsonanten
niet duldt. De kwestie is nog duidelijker in die Engelse dialekten waarin [D] en
[r] na / / in vrije variatie afwisselen en de spreker het foneem /r/ zowel als [r]
als [D] kan realiseren, maar waarin [D] en [r] intervokalisch in oppositie staan.
3. Bi-uniquenses: M. Halle heeft het duidelijk gemaakt (aan de hand van
voorbeelden uit het Russisch) dat het willen toepassen van het beginsel in vele
gevallen de algemeenheid van de regels doorbreekt en de dingen uiterst
gecompliceerd maakt. Het principe houdt namelijk in dat in minimale paren,
waarmee de autonome fonologie opereerde, wat identiek is niet op verschillende
wijze mag worden gerepresenteerd. Enkele vb. uit ons bekende talen:
In het Duits kennen we [ç] en [χ] (ich- en ach-laut) met de volgende verdeling:
a) soms complementair: [χ] na velare vokalen, [ç] in de andere gevallen; b) in
somige dialekten [χ] en [ç] in oppositie: kuchen-kuhchen; tauchen-Tauchen. Er
is hier tegenspraak tussen complementaire en parallelle distributie en de
autonome fonologie lost het geval op door 2 fononemen te postuleren: /ç/ en
/χ/ + een regel over de distributie, of door het invoeren van een juncture. Het
kan evenwel veel eenvoudiger.
Nog in het Duits: de 3e pers. enk. o.t.t. van reisen en reissen luidt [raist].
Overeenkomstig het beginsel van bi-uniquenses moet de fonologische
representatie in beide gevallen zijn: /raizt/ of /raist/, maar dat kan niet doordat
ze op het fonetisch vlak niet uiteen te

(5) Andere vb.: voor het Russisch al bij Troubetskoy, Grundzüge der Phonologie (1939); Z.S.
Harris, Methods in Structural Linguistics, 1951, hfdst. 7-9; e.a.

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse taal- en letterkunde (nieuwe reeks). Jaargang 1973

260
houden zijn: er reist = er reisst. Er is maar één oplossing: /raizt/ tegenover /raist/
plaatsen, zoals /raizən/ > < /raisən/ en een regel invoeren die in het eerste geval
/z/ omzet tot [s] (het is trouwens een algemene regel). De bi-uniqueness is hier
verbroken! Een nog flagranter geval levert het voorbeeld van de [η] in het Duits
en het Nederlands. De uiteenzetting is tamelijk ingewikkeld en ik zie er van af
(cf. K. Kohler, Die Stellung der Phonologie innerhalb der deskriptiven linguistik
(Phonetica 17, 1967, 116-128; O. Leys, The phonemic status of <ng> and the
existence of a phoneme /g/ in Dutch, Leuvense Bijdragen, 1970, 128-136). Maar
we constateren dat men aan de [η] de status van nasaal foneem heeft toegekend
naast /m/ en /n/, in weerwil van de uiterst beperkte mogelijkheden waarin [η]
kan voorkomen. Het is gebleken dat [η] in deze talen een oppervlaktesegment
is voor /N/ + velare occlusief en dat het Duits en het Nederlands geen foneem
/η/ hebben. Het Ndl. heeft integendeel een foneem /g/! Aldus heeft de
taxonomische fonologie bepaalde klanksegmenten hetzij ten onrechte tot de
status van foneem verheven, hetzij ten onrechte als foneem miskend. Was die
fonologie trouwens consequent geweest, dan had ze op grond van de
complementaire distributie [h] en [η] onder een zelfde foneem moeten brengen.
Maar dat durfde ze niet aan, omdat deze segmenten fonetisch zogezegd te veel
van elkaar verschillen.

Daarmee zijn we gekomen tot het transformationeel-generatief standpunt. Deze
school heeft de hierboven besproken eisen van de autonome fonologie prijsgegeven
en daardoor armslag gekregen. Ze heeft trouwens het principe van een autonome
fonologie zelf verworpen. Dat fonologie en morfologie samenhangen en tevens
morfologie en syntaxis, zodat de fonologie in de grammatika van een taal moet
geïntegreerd worden, is niet zo moeilijk om in te zien. Dat het Engelse woord
*/slowliynis/ ongrammatikaal is (en dus niet bestaat in correct Engels), kan niet
verklaard worden langs fonologische of fonetische weg. Fonologisch is alles in orde
en niets verzet zich tegen het concateneren van de gegeven segmenten op de wijze
waarop het is gebeurd. De reden van de ongrammatikaliteit moet gezocht worden in
de regels die de morfologische struktuurmogelijkheden van het Engels bepalen. Dat
het Nederlands wel een ‘woord’ als versteking kent, maar niet verstoeking kan weer
niet fonologisch worden gemotiveerd: de fono-
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logische struktuur van het Nederlands verdraagt de opeenvolging van /s/ + /t/ +
gespannen vokaal + dentale occlusief zeer goed; en dat het woord verstoeking in
onze taal niet bestaat, vloeit daaruit voort, dat die geen morfeem /stuk/ ter beschikking
heeft.
Er bestaan een aantal werken waarin de grondbeginselen van de
transformationeel-generatieve fonologie zijn uiteengezet. Ik vermeld: 1959: M. Halle,
The Sound Pattern of Russian, o.c., blz. 19-44 (en verderop in het werk); dezelfde
1962: Phonology in Generative Grammar, in Word 18, blz. 54-72 (herdrukt in J.A.
Fodor & J.J. Katz, The Structure of Language, Readings in the Philosophy of
Language, 1964, blz. 334-352; 1964: E. Bach, An Introduction to transformational
Grammars, blz. 125-142; 1968: N. Chomsky - M. Halle, The Sound Pattern of
English, feitelijk het hele werk en i.v.m. ‘wordlevel’ fonologie vooral blz. 163 235;
nog 1968: R. Harms, Introduction to Phonological Theory (een oefenboek), R.P.
Botha, Methodological Aspects of Transformational Generative Phonology, Mouton
(The Hague-Paris), 1971, e.a. In het Nederlands: 1970: J.J. Spa, Generatieve
Fonologie, in Levende Talen, nr. 266, blz. 191-204 en 1972: J. Van Bakel, Fonologie,
stencil van het Instituut Nederlands, K.U. Nijmegen, blz. 85; e.a. Men zie nu ook R.
Collier & F.G. Droste, Fonetiek en Fonologie, Leuven (Acco), 1973, blz. 42 vlgg.
Ik wil het proberen de theorie op bondige wijze samen te vatten en te illustreren.
Enkele basisbeginselen zijn:
1.
Er moet onderscheid worden gemaakt tussen een onderliggende
dieptestruktuur, waar de fonemen thuishoren, en de oppervlaktestruktuur,
waarmee we het fonetisch niveau bereiken. Beide niveaus samen maken de
fonologische component uit.
2.

De beschrijving moet steunen op discrete eenheden (= afzonderlijke en
constante segmenten), zoals het altijd is gebeurd: wel is er het feit dat op
fonetisch niveau ten gevolge van de coarticulatie, persoonlijke verschillen,
lokale eigenaardigheden e.d. veranderlijkheid en wisseling onmiskenbaar zijn,
maar in de fonologische behandeling kan men die variabiliteit niet opnemen.
Op beide niveaus, fonologisch en fonetisch, zijn de eenheden invarianten (≠
bovenvermelde ‘invariatie’ in de relatie tussen foneem en signaal).

3.

Fonemen zijn hypothetische grootheden uit de abstrakte dieptestruktuur,
theoretische ‘constructs’ die op passende wijze moeten betrokken worden op
de waarneembare feiten. Naast de ‘fonemen’ bestaan
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nog andere theoretische grootheden: de grenzen (boundaries), die alleen
karakteristiek zijn door het effekt dat ze op de fonemen hebben: b.v. de
woordgrens #.
4.

De band tussen de segmenten (fonemen en boundaries) en het fonetisch niveau
wordt gelegd door de fonologische regels. Zowel de fonologische als de
fonetische representatie moet gebeuren binnen het kader van een universeel
systeem. Zo'n systeem is het binaire systeem van de distinctieve features (→
matrixen).

5.

Dat er minder fonologische (of morfofonemische) segmenten zijn dan
fonetische is geen abnormaal verschijnsel: één foneem kan op het fonetisch vlak
verschijnen in méér dan één gestalte en één klank kan meer dan één foneem
vertegenwoordigen; fonemen kunnen bovendien in de oppervlaktestruktuur ook
gedeleteerd zijn. Geen bi-uniqueness dus (+ invariantie) en geen lineariteit.
De beste fonologische beschrijving is die die het kleinste aantal fonemen nodig
heeft en opereert met het grootste aantal van algemene fonologische regels.

6.

Interactie tussen de verschillende linguïstische niveaus: syntaktisch en
morfologisch morfofonemisch niveau. Dit geldt in het bijzonder bij de keuze
van een fonologische representatie van individuele morfemen.

Het laatste punt vergt een nadere toelichting. De samenhang van de verschillende
linguïstische niveaus, de interactie ertussen, is in de jaren '50-'60 het bijzonder object
van onderzoek geweest van het M.I.T.-team en een eerste vrij uitvoerige uiteenzetting
van het in elkaar grijpen van de syntaktische en de grammatikale kategorieën (b.v.
subject - zelfstandig nw. e.a.), van de grammatikale kategorieën als N, Adj., Adv.
en mogelijke lexicale morfemen, van grammatikale kategorieën als b.v. past (verleden
tijd) en de struktuur (ook fonemische) van de korresponderende grammatikale
morfemen, kan men vinden bij M. Halle, The Sound Pattern of Russian, o.c., t.a.p.,
alles toegelicht met materiaal ontleend aan het Russisch. Het betoog is evenwel niet
eenvoudig en niet gemakkelijk om volgen.
Dat een zin geen willekeurige verbinding is van ‘woorden’ heeft men altijd
geweten: niet elk woord kan gebruikt worden als subjekt of objekt, niet elk ‘woord’
als kern van het predikaat, niet elke stam als werkwoordelijke stam, niet elk woord
als bijwoord en/of adjektief of als bijwoord én voorzetsel, en de keuze van het
morfeem wordt door de kategorieën beperkt. B.v.: met vz. - mede bijw.; zelden bijw.
-
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zeldzaam adj.; goed zowel bijw. als adj.; het morfeem gisteren kan wel als bijw.
voorkomen, niet als adj. of werkw. etc.
Het moet dus allemaal beginnen op het hoogste niveau, dat van de
zindeelgrammatika (Phrase Structure) en de keuze van de morfemen (dus ook van
de fonemische gestalte) is al gedetermineerd door de derivatie van de zin. Het
toepassen van de PS-regels bewerkt het ontstaan van een terminale reeks van
symbolen. Hier kunnen de lexikale morfemen worden ingevuld, nog niet de
grammatikale. Dat alles is af te lezen uit de derivatieboom van de zin.
Deze boom wordt nu onderworpen aan de regels van de transformationele
komponent: de T-regels kunnen de output van de voorgaande operaties anders
ordenen, de representatie grondig wijzigen: het resultaat is een syntaktische
oppervlaktestruktuur, een syntaktische output, die de input wordt voor de volgende
fase: het onderwerpen aan de fonologische regels, die het toekennen van fonetische
kenmerken aan de symbolen voltooien en de totale reeks zullen omzetten tot een
fonetische oppervlaktestruktuur.
Een paar voorbeelden zullen dat alles duidelijk maken. Ik kies ter illustratie de
voorstellingswijze van Carol Chomsky en een vaak geciteerd voorbeeld uit
Chomsky-Halle, The Sound Pattern of English; vervolgens ook een Nederlandse zin,
nl.: De hond doodde de kip. Ik volg hierbij M. Halle en N. Chomsky-Halle(6).
I. - Relatie tussen syntaktische komponent, fonologische komponent en fonetische
transcriptie.
Naar Carol Chomsky, Reading, Writing, and Phonology in Harvard Educational
Review, Vol. 40, no 2, 1970, p. 290 (a), en N. Chomsky-M. Halle, The Sound Pattern
of English, 1968, p. 8 vv. (in het bijzonder p. 13), hier vereenvoudigd weergegeven)
(b).

(6) Dus niet de theorie van S.K. Saumjan (Problems of Theoretical Phonology, Mouton (The
Hague - Paris), 1968) e.a. Men zie in dit verband nog R.P. Botha, o.c. blz. 33 vlg. Over enkele
implicaties van Saumjans opvattingen voor onze spelling zie men mijn lezing: Moderne
Foneemtheorieën en Spelling, in de Handelingen van het XXIXe Vlaams Filologencongres
(1973), blz. 37 vlgg.
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Of, met als voorbeeldzin:
We established telegraphic communication

N.B.: graph in telegraph en telegraphic behoudt één en hetzelfde vokaal foneem; ook in telegraphy
[ti'legrəfi].
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II. - Voor de Nederlandse zin kan men de volgende derivatieboom opstellen:

Fonologische representatie:

/de hond - doddə de k p/

Fonetische representatie:

dəhunt - dodədək p

Spelling De Vries - Te Winkel:

de hond doodde de kip

Een vereenvoudigde spelling:

de hont dode de kip

(N.B.: eigenlijk worden de morfemen ingevuld in de vorm van matrijzen van
distinctieve features; alleen terwille van de gemakkelijke leesbaarheid gebruiken we
fonemische tekens.)
Een T-regel verandert Verl. + dod in dod + Verl., terwijl fonologische regels:
1.
het abstrakte grammatikale morfeem [Verl.] omzetten tot /də/ (eigenlijk een
morfofonemische regel);
2.
de boundaries wegwerken;
3.
de volledige reeks veranderen in een fonetische oppervlaktestruktuur.
Deze fonologische regels zijn T-regels en geen PS-regels: cf. Halle, The Sound
Pattern of Russian, blz. 27 (Vgl. beneden).
Het inserteren van lexikale matrijzen en het invullen van de grammatikale morfemen
vergt van de spreker grote inspanningen: eigenlijk meer dan het toepassen van de
grammatikale regels. Met andere woorden het bepalen van de fomenen in de lexical
entries en de grammatikale morfemen is een complex probleem (Vgl. M. Halle, The
Sound
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Pattern of Russian, p. 29 en Chomsky-Halle, The Sound Pattern of English, p. 167).
In het paar demon-demonic b.v. is het vokaalfoneem van de tweede syllabe noch /ə/
noch / /, maar een foneem waaruit door een eenvoudige fonologische regel beide
oppervlaktesegmenten [ə] en [ ] afgeleid kunnen worden. En dat grammatikale
morfemen moeten ingevuld worden na de lexikale blijkt hieruit: lexikale symbolen
kunnen nog vervangen worden met PS-regels; grammatikale als b.v. nominatief +
meervoud niet wegens het syncretisme, b.v. Lat. Lup-i: i tegelijk nom. en enk. en
PS-regels laten niet toe dat 2 symbolen tegelijk herschreven worden. Het inserteren
van morfofonemen moet dus zeker verschoven worden naar de transformationele
komponent. Achtereenvolgens krijgen we dan in de fonologische komponent:
(1)

# # de # # hond # # dod + də # # də # #
k p##

(2)

/de hond doddə de k p/

(3)

[də hunt dodə də k p]

Voor de overgang van (2) naar (3) zijn de volgende fonologische regels nodig:
(1)

/ / → [u] / - [+nasaal]

(2)

/d/ → [t] / - # (devoicing-rule voor wie
na hond even pauzeert.)

(3)

/d/ + /d/ → [dd] ([+] → [φ])

(4)

/dd/ → [d] / V - V (waardoor /doddə/
wordt tot [dodə]: geminaatdelging; deletie
van C in de verbinding CC, tussen
vokalen.)

Regels die behoren tot onze reeds lang verworven taalkennis.
Ik kan nu terugkeren naar de spelling.
Het is duidelijk geworden, dat fonemen tot een veel hoger, zo men wil dieper,
niveau behoren dan de fonetische eenheden, de klanksegmenten. En wie de eis stelt
dat een spelling fonologisch moet zijn, moet de grootheden die hij tot letter wil
reduceren, op het hoge morfofonemische niveau gaan zoeken. Dat is nochtans niet
altijd mogelijk, hoewel het om bepaalde redenen gewenst kan zijn.
Onmogelijk is het fonologisch spellen (eigenlijk = aansluiten bij het
morfofonemisch niveau), wanneer de discrepantie tussen foneem en klanksegment
te groot is of te groot geworden is. Dat is b.v. het geval wanneer de fonologische
regels die de relatie foneem-klank regelen: (a) uit het moderne taalgevoel verdwenen
zijn, m.a.w. niet meer tot de competentie van de taalgebruiker behoren, (b) niet of
nog niet als een echte taalregel kunnen worden beschouwd.
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Voorbeelden van (a) zijn o.a.:
gekoopt → gekocht

} pt → χt

verknoopt → verknocht

} pt → χt

gezoekt → gezocht:

kt → χt

Hetzelfde geldt voor de zogenaamde etymologische spellingen in het systeem van
de De Vries en Te Winkel, m.n. ij voor [ε.i] en au-ou voor [ u]. Al zou men er nog
in slagen aan te tonen dat het foneem in schrijven (:schrift), drijven (:drift) e.a. /î/ is,
of dat aannemelijk te maken, toch zou men moeten toegeven, dat de fonologische
regel die de /î/ heeft gediftongeerd een regel uit het verleden is, die niet meer tot de
competentie van de moderne taalgebruiker van het Nederlands behoort.
Voorbeelden van (b) zijn de volgende:
Het is niet onmogelijk in de fonologische komponent van het Nederlands een
regelmaat te ontdekken als in corroderen-corrosie;; alluderen-allusie; eroderen-erosie;
concluderen-conclusie; decideren-decisie; exploderen-explosie, waarbij we kunnen
stellen: d → s / - iesuffix in woorden van Latijnse origine. Maar hebben we hier te
maken met een fonologische regel van het Nederlands?
Idem voor gevallen als: fabrikeren (nu wel verouderd) -fabriceren, waarnaast
fabrikant, fabrikaat, fabricage, een geval waarin de deductieve methode stellig een
morfeem fabrik- met slotfoneem /k/ kan postuleren. Fabriceren ontstaat dan via een
regel:
k → s vóór -eren,
een regel die bevestigd zou kunnen worden door parallelle gevallen als:
abdicatie-abdiceren (Buiskool ook: abdiqueren), convocatie-convoceren,
evocatie-evoceren en enkele andere. Dat het principe van de bi-uniqueness hier lelijk
doorbroken is, is geen bezwaar (cf. Chomsky-Halle, The Sound Pattern of English).
Maar weer eens, hebben we hier al echt te maken met een fonologische regel van
het Nederlands? En zal een spelling als b.v. evokeren bij ieder van ons inderdaad
leiden tot een uitspraak [evoserə(n)], zoals onze uitspraakleraren het nu eisen
(waarom?). Toch zou het niet zinloos zijn de morfologische samenhang tussen
evocatie en evoceren in de spelling te willen bewaren door in beide gevallen c te
(blijven) spellen, want iedereen kent de instructies die de letter c voor de lezer bevat:
c + a, o, u

→

[k]

c + e, i

→

[s]
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Daar tegenover staat evenwel dat het in vele gevallen niet redelijk is in de spelling
af te wijken van de fonologische representatie m.a.w. van de morfonologische
struktuur of die struktuur of samenhang te doorbreken. We schrijven hand met een
d, omdat: 1. die d correspondeert met het foneem /d/ van het morfeem /hand/, welk
foneem /d/ in alle verwante woorden aanwezig is; vgl. handig, handen; 2. de uitspraak
[hant] gemakkelijk kan verantwoord worden op grond van de ene, eenvoudige en
algemene regel:

(indien we uitgingen van een foneem /t/ als onderliggend foneem, zouden we geen
eenvoudig en algemeen antwoord kunnen geven op de vraag waarom b.v. in bont
(bontwerk e.d.), mv. bonten, de t niet overgaat in d en bij [bont] (bij binden), mv.
bonden wel); 3. de onder (2) besproken regel deel uitmaakt van de taalkennis van
elke Nederlander. Dus ook paard, hond, e.a., ik heb met b en niet paart. hont, hep,
etc. Wie toch paart en hont met t wil, of ik heb, ik tob met p, gebruikt een spelteken
dat hij niet nodig heeft, een letter die onnodig is. Onnodig omdat, zoals De Vries en
Te Winkel het uitdrukten ‘men schrijft voor lieden die hun taal verstaan en de
uitspraak der bedoelde woorden kennen’. Wij zouden thans zeggen: omdat dergelijke
spellingen redundant zijn, d.w.z. overtollig. Redundant is elke spelling die instructies
geeft die de native speaker best kan missen, omdat hij het stel echt operatieve
fonologische regels van zijn taal beheerst en via die regels - die ook deel uitmaken
van zijn grammatikale kennis van zijn taal - zonder aarzelingen of moeilijkheden bij
het lezen tot de juiste oppervlaktestruktuur, de fonetische laag zal komen. Redundant
is alles wat prediceerbaar is.
Gelijkaardige opmerkingen kunnen worden gemaakt i.v.m. de spelling van onze
werkwoordvormen. Er zijn heus geen redenen voorhanden om de morfofonemische
struktuur van hij doodde, het mistte, hij praatte, e.a. uit de spelling te bannen en de
aangevoerde vormen te vervangen door de redundante grafieën hij dode, het miste,
hij prate e.d. De laatste vormen kunnen de lezer trouwens meer moeilijkheden bieden
dan de eerste. Maar ik hoef hier niet allemaal te herhalen wat anderen vóór mij al
duidelijk hebben gemaakt. Onder de velen verwijs ik naar B. Van den Berg in De
Nieuwe Taalgids, 64, 1971, blz. 81-89: Grammaticaregels en spellingregels.
Men zal weer aanvoeren dat het verdedigde standpunt onvermijdelijk
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moet leiden tot het behouden of weer invoeren van vervelende en lastige
spellinguurtjes. Mogelijk, maar dat kan toch maar tijdelijk zijn, gesteld dat leren
spellen tevens is: het leren van de taal. Daarom is het inderdaad nodig dat alles wat
in onze spelling (en in andere spellingsystemen dan het onze) niet via de competentie
op het gebied van de morfologie en fonologisch regelwerk kan worden verantwoord,
buiten wordt gezet. Maar met buitenzetten moet men voorzichtig zijn, zeker niet
voorbarig, en wat de spelling van het Nederlands betreft (+ de fonologie van onze
taal) moet nog veel worden onderzocht.
Ben ik nu een behoudsgezinde die pleit voor het opnieuw invoeren van de spelling
De Vries en Te Winkel, iemand die zich verzet tegen redelijke vereenvoudiging?
Stellig niet. Wel iemand die in de overtuiging leeft, dat onze van De Vries en Te
Winkel geërfde spelling zeer veel bevat dat waardevol is en in het licht van de huidige
linguïstische opvattingen, de huidige taalwetenschap, niet roekeloos mag worden
vergooid. Chomsky en Halle hebben de erg traditionele spelling van het Engels
geprezen - hoe durven ze - wegens het feit dat die zo goed de morfofonemische
struktuur van het Engels weerspiegelt. De basis van onze spelling doet dat voor het
Nederlands evenzeer, en toegegeven dat vereenvoudiging gewenst is en op bepaalde
punten noodzakelijk was (is), zal men die basis toch niet lichtzinnig prijs mogen
geven. Een spellingsysteem kan inderdaad niet langer meer beschouwd worden als
een ‘letter-to-sound’-systeem. Het is gebleken dat een systeem dat rekening houdt
met de morfofonemische struktuur van de taal even ‘wetenschappelijk’ indien niet
wetenschappelijker is dan een systeem gebaseerd op de ‘uitspraak’ alleen of op de
taxonomische fonologie.
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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
VI
uit het testament van Johannes Stockman, priester (24 mei 1533)
Of te Mechelen de naam van de testateur, met wie wij ons hier gaan bezighouden Stockman of Stockmans - ooit een verspreide familienaam is geweest? Persoonlijk
hoorden wij hem sinds het einde van de 19e eeuw daar nimmer nog gebruiken. In
vroegere tijd, van het jaar 1500 af bijvoorbeeld, treffen wij er hem aan, althans voor
poorters van aanzien; voor de eerste maal in verband met een Pieter Stocman, vermeld
als schepen van de stad in 1508 en twee jaar nadien als gezwoorne van het wollewerk;
als schepen fungeerde hij opnieuw in de jaren 1516, 1520, 1522 en 1524; andermaal
als gezwoorne in 1518, 1522 en 1526(1).
Of onze pastoor Johannes Stockman met deze Mechelse vooraanstaande in
bloedverwantschap heeft gstaan, blijft evenwel een open vraag voor ons. Wie weet
is de daar net bij name genoemde niet zijn vader zelf geweest, aan wie hij - gelijk
ook aan zijn moeder - een eervol aandenken tot uiting brengt in zijn uiterste
wilsbeschikking. Hierin immers beveelt hij heel vooraan: ‘zoe myn ziele vuyt zynen
lichaem gescheyden sal zyn’, zijn ‘doot lichaem der gewijder Aerden... begrauen te
wordene op onser lieuer vrouwen kerckhoff over de

(1) VICTOR HERMANS: Le magistrat de Malines-Liste annuelle (Suite), in: Bulletin du Cercle
archéologique, littéraire et artistique de Malines, 1909, p. 14 vlgg.

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse taal- en letterkunde (nieuwe reeks). Jaargang 1973

271
Dele(2) aende sepulture(3) van mijnen lieuen vaders ende moeders saliger gedachten’(4).
Wij beschikken over een meestal duidelijk geschreven kopie van het testament op
een gewoon en slechts lichtjes aan de randen beschadigd papieren in-folioblad, 't
welk begint: ‘Inden naeme goids ons heren Jhu xri(5), Ick, johannes stockman, priester
aensiende de bruesheyt(6) des weerelts, dat nyet zekerder en es dan die doot ende nyet
onzekerder dan die huere(7) des doots’. Dit in-folioblad ligt in een eerste dubbelblad
gestoken, waarop, met enige afwijking van zijn familienaam in gelijktijdig schrift
staat te lezen: ‘Copie vande geslootenen Testamente wylen heer Jans Stockmans
priestere’; daaronder pende een nog jongere veder ‘Stockmans’ en ‘Stoc’ bij.
Met welk doel ging hij over tot het opstellen van dit testament? Reeds in de vierde
regel komt hij hiervoor uit klaar en duidelijk: ‘willende preuenieren(8) alle
toecommende dijferentien’(9) en inzonderheid,, opdat het ‘volcommen macht ende
effect sorteren(10) sal’, dewijl hij er nadrukkelijk aan toevoegt: ‘daer mede ick
reuocere(11) doot ende ten nyeuwten(12) doe alle mijn voergaende Testamenten voer
datum van desen gemaect, alsoe wel voor Scepenen als voer Notarius willende dat
andere egheene mijn macht sal houwen(13) dan dit tegenwoirdich Testament’. Inderdaad
komt verder uit dat hij in het biezonder aandringt op de opheffing van door hem
voorheen gemaakte legataire schikkingen.
Dit laatste testament liet hij neerschrijven en ondertekende hij eigen-

(2) Dele = Dijle, zoals de naam van de rivier in de volkstaal te Mechelen nog steeds luidt. - Cfr.
KORNEEL GOOSSENS: Mechelen, het paradijs aan de Dele (Antwerpen, 1944, in de serie De
Seizoenen, nr. 7). Voor de straatnaam ‘Dijle’ zie: Kanunnik W. VAN CASTER: Namen der
straten van Mechelen en korte beschrijving hunner vroegere en nog bestaande gebouwen
(Mechelen, z.j., p. 79 vlgg.).
(3) = uitvaart of graf.
(4) = nagedachtenis.
(5) = Jezus Christi.
(6) bruesheyt = broosheid, lichte breekbaarheid, onzekerheid.
(7) huere = uur.
(8) preuenieren = voorkomen.
(9) dijferentien = geschillen, verschillen.
(10) sorteren = rechtsgeldige gevolgen hebben.
(11) reuocere = herroepen, intrekken.
(12) ten nyeuwten = te niet.
(13) houwen = houden, bewaren.
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handig ‘op... heden dan vierentwintichsten dag Mey int Jaer... ons heeren duysent
vijfhondert ende Drieendertich’.
Met volledige herhaling van jaartal, maand en dag vermaakt hij hierop een legaat
van 200 karolusgulden aan het Godshuis van Sinte-Katelijne te Mechelen(14), ‘indien
hij duer weldaden ende diensten daerjnne gehouden waare’. Hierbij sluit een notariële
aantekening aan, hoe ‘Dese copie es gecollationeert metten principaelen ende
originaelen Testament van wylen heeren Jan stockmans, priestere, ende es bevonden
metten seluen accorderende(15) by my Ian boeynants als notarius byder keyserlycke
maiesteyt ende grooten Raede geadmitteerd ende gecommiteert(16) in kennissen myns
hantteekens’.
Hierna komt onmiddellijk de verklaring weder van notaris Jan Boeynants: ‘Die
seuentwintich may van anno XVc ende drieendertich Soe heeft heer Jan Stockman,
priester, vercleert zijnen vuytersten wille tzijne(17) tgene dat hierjnne staet twelcke hy
jn zynen naeme heeft doen schryven ende zelff onderteekent, begherende dat het zijn
volcomme effect sortere(18) jn alle syn clausulen(19) gelyck andere testamenten prout
jn forma, presentibus jbidem hendrick de drayere ende Roelant van den briele, alle
poerteren deser stede van mechelen, Ende my Jo. boeynants, notarius, presentsupra’.
Er staat nog een annotatie van gelijke aard op de recto-pagina van het tweede
dubbele in-folioblad: ‘Opten laetsten dach der maendt may anno XVc dryendertich
ter presentien van heer Ian de lathouwere, heer hubbrecht wellemens ende Jasparen
stockmans, executeuren; ende Loyck(20) ende peeter stockmans, Thorie(21), lysken(22)
ende Anneken stockmans, bruers(23) ende susters van wylen heer Jannen stock-

(14) Dit gesticht was opgericht als Godshuis van de H. Drievuldigheid aan de Sint-Katelijnestraat
bij de Sint-Katelijne-stadspoort. - Cfr. W. VAN CASTER: op. cit., p. 40 vlgg.; L. GODENNE:
Malines, jadis et aujourd'hui (Mechelen, 1908) p. 116 vlgg.
(15) accorderende = overeenstemmend.
(16) gecommiteert = aanvaard en gelastigd.
(17) tzijne = te zijn.
(18) = algeheel gevolg hebben.
(19) = onderscheiden meegedeelde punten.
(20) Loyck = Lodewijk, Louis.
(21) Thorie = verkorte voornaam van ‘Victoria’.
(22) Lysken = verkleinvorm van de vrouwelijke voornaam ‘Alice’.
(23) bruers = gebroeders.
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mans ende dit testament by heurlieden consente(24) opgebroken(25) geweest, my daerby
zijnde Jan boeynants, notarius’.
Uit de drievoudige datering van de voorafgaande stukken wordt duidelijk dat
priester Jan Stockmans overging tot het laten vastleggen van zijn uiterste
wilsbeschikking op 24 mei 1533; drie dagen daarna, op de 27e van dezelfde maand,
verklaarde hij zich voor algeheel akkoord met het neerschrijven ervan door notaris
Boeynants te Mechelen, bij wie weder vier dagen nadien het testament werd geopend
in de aanwezigheid van broeders en zusters van de testateur en van getuigen. Kan
het anders dan opvallen dat alle notariële bewerkingen dus plaats hadden binnen de
zeer korte tijdspanne van één week? Heeft de erflater, ook al wordt met geen enkel
woord gezinspeeld op een mogelijke ziekte, werkelijk het voorgevoel of zelfs de
zekerheid gehad dat zijn einde spoedig zou naderen?
Wij konden slechts weinig achterhalen omtrent de persoonlijkheid van de heer
Jan Stockmans; feitelijk niet meer dan men afleiden kan uit zijn testament zelf.
Hij is dus priester geweest van het toenmalige bisdom Kamerijk(26). Te Mechelen
moet hij hebben gefungeerd als administrateur of rentmeester van het ‘Godshuis van
Sint-Katelijne’ aldaar. Vermeldt hij niet uitdrukkelijk dat, voor 't geval dat hij in de
uitoefening van deze funktie iets ten nadele van dit gesticht zou hebben gedaan, de
schade moest worden verhaald bij de regeling van zijn nalatenschap? Dit bedoelde
gesticht was ten jare 1348 opgericht geworden dank zij open brieven, uitgereikt door
de stedelijke communiemeesters en schepenen, de gezwoornen en de raad van de
stad, aan de Sint-Katelijnestraat bij de Antwerpse poort(27). Het ontstond ingevolge
de milde liefdadigheid van enige goede lieden ten behoeve van arme, zieke, blinde
of gebrekkige mannen en vrouwen, die van Mechelen dienden geboortig te wezen
om er te kunen worden opgenomen. Na enkele jaren verbleven er tweeënzeventig
dergelijke behoeftigen. Het godshuis werd anno 1614 verplaatst naar het hof van
Nassau van de heren van dit geslacht aan het Berthoudersplein; weshalve het ook
‘het Hof van Nassau’

(24)
(25)
(26)
(27)

consente = toestemming.
opgebroken = opengemaakt.
Mechelen maakte op kerkelijk gebied deel uit van het bisdom Kamerijk tot in het jaar 1554.
L. GODENNE: op. cit., blz. 418.
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begon te heten(28). Het gesticht werd op het einde van de 18e eeuw aangeslagen en
bij de Burgerlijke Godshuizen ingelijfd.
In het testament komen wij in contact met een aantal personen, die wij nader
trachten te identificeren. De twee wettige getuigen bij de optekening van het testament
zijn Hendrick de Drayere en Roelant van den Bruele, poorters van Mechelen, die
ons verder niet bekend zijn. Van meer betekenis waren de door pastoor Stockmans
opgeroepen drie executeurs-testamentair: heer Jan de Lathouwere, priester(29), Hubrecht
Wellemans en zijn eigen broeder Jaspar. Aan ieder van deze drie werd ‘voer huere
pine ende arbeyt’ vier philippusgulden toegekend. De tweede van het drietal staat
aangesteld ‘als principael ende super Jntendent’, dus de man waarvan de beslissing
doorslaggevend zou zijn. Zijn familienaam zien wij in officiële bescheiden van in
het jaar 1504 geregeld opduiken onder de dekens van het stedelijk wollewerk of
onder de gezwoornen van de burgerij of onder de stadsschepenen tot in 1528; van
1529 tot 1563 onder de communiemeesters.
Een reeks legaten, die de testateur deed opnemen, komen ons thans als van minder
belang voor, weshalve wij ze hier eenvoudig opsommen: ‘aen een heer Thomas de
hooghe, priester, viij stuuer eens; heer weynen thien stuuvers eens; gillis de sluitere,
woonende jnt godijshuys van sinte katelynen tien stuuers eens; (een Nicolaas de
Sluyter werd op 2 januari 1532 aangesteld als metropolitaan kanunnik) ‘Cornelis
van morsselede wonende met mijnheer van diest, eenen philippusguldenen eens’.
Anno 1500 werd reeds gewag gemaakt van een Arnould van Diest onder de
stadsschepenen, later als ontvanger; van een Rombout van Dyest als gezwoorne van
het wollewerk in 1501 en 't jaar daarop als gezwoorne van de burgerij; dichter bij
het ontstaan van het testament, in 1528, van een deken van de burgerij en van het
wollewerk, nl. Jan van Diest. De twee, zowel ridder Arnould van Diest als Jan van
Diest, treden nog meermaals op het voorplan: de eerste als stedelijk ontvanger in
1533 en 1534; de andere in 1533 als een van de vier gezwoornen van het wollewerk
en daarna als gezwoorne van de burgerij. Dit onderstreept voldoende dat de leden
van de familie van Diest een rol van belang te Mechelen gespeeld hebben. Verder
komt als dusdanig nog aan de beurt ‘hubrecht wellemans, heer hubrechts

(28) W. VAN CASTER: op. cit., p. 45.
(29) Kanunnik J. LAENEN: op. cit., p. 297.
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wettich zoene’(30), wis en zeker een zoon van de nadien als executeur opgesomde,
voor ‘drye karolusgulden eens’ en ‘van gelijcken Jannen Welleman, zynen bruer’
voor dezelfde som.
Pastoor Stockmans blijkt er best te hebben voorgezeten. Hij kan reppen in verband
met zijn suksessies van de ‘Landrechten van mechelen ende aldaer(31) myn goeden
gelegen zyn’. Voor zijn broeder Jaspar laat hij volgen ‘myn paert ende poertie(32) van
den leene’, doch wij weten niet wat hierdoor moet worden verstaan; hij gaat verder
met de eventualiteit dat ‘hem eenige successie competeert ofte resteert(33) van wijlen
mijns vaders wegen hoeffelycke goeden’. Hem hoorden toe ‘Hoeffe(34) ende andere
erffelycke goeden’, o.a. ‘hoeffn gelegen op die viff weghescheden’(35) en wegens
althans het hem daarin toekomende ‘aengedeelte, paert ende portie van den hoefen’
was hij in staat voor het uitkeren van zijn ‘legatien ende makagien’(36) de som van
‘thien hondert guldenkarolus’ eens en niet meer te bevelen af te zonderen; hij was
anderzijds eigenaar van een huis, ‘gestaen op de heergracht(37), aende Rame’(38). Hierop
diende men het godshuis van Sint-Katelijne mogelijke tekortkomingen als rentmeester
te laten ‘verhaelen’(39); het was trouwens een huis - zo beschreef hij nog nader ‘metten hoefue, gronde ende... anderen toebehoerten’.
Meer tot onze voldoening opent hij vervolgens de reeks van zijn legaten en giften,
die meer allure vertonen.
Van in den beginne immers spendeert hij ‘onser lieuer vrouwe van Camerijcke
twee stuuers eens’. Hij verlangt dat op de dag van zijn teraardebestelling ‘gedylt
ende vuyter hand gedistribueert’(40) zou-

(30)
(31)
(32)
(33)
(34)
(35)
(36)
(37)
(38)

zoene = zoon.
aldaer = alwaar.
poertie = portie, aandeel.
resteert = overblijft.
hoeffve = hoeven.
wegheschede = kruiswegen.
makagien = makingen.
Cfr. W. VAN CASTER: op. cit. ‘Lange en Korte hairgracht’, p. 117.
‘Rame, Raam’ had eveneens de betekenis ‘raam, waarop iets gespannen werd’, vooral
‘lakenraam’; bij uitbreiding het terrein of stadsgedeelte waar die ramen werden opgesteld.
Ik vraag me af of men die te Mechelen ook niet ‘het Rees’ hette, welke benaming gegeven
werd aan een uiteinde van de Augustijnenstraat. - Cfr. W. VAN CASTER: op. cit., p. 8 vlgg.
(39) verhaelen = vergoeden.
(40) gedistribueerd = uitgedeeld.
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den worden aan de arme mensen, ‘beyde mans ende vrouwen, wonende in het gasthuys
van sinte kathalijnen, vier karolusgulden eens’. Hij maakt ‘item noch... der bussen
van de brootmissen(41) een philippusgulden’. Dit slaat op de inzamelbussen, in kerken
en gestichten uithangende, waarin aalmoezen konden worden gestort, waarmede
broden werden betaald, die op bepaalde dagen werden uitgedeeld gedurende of na
de missen; dit aan een aantal behoeftigen, die de mis kwamen bijwonen. Hij maakte
tevens ‘der bussen van den armen van sinte Rombauts alhier viere karolusgulden’(42).
Nogmaals voor de Sint-Romboutskerk te Mechelen maakte hij ‘acht stuuers tsiaers,
erffelijck den penning xvje te quitenen(43) ende dat voor vigilien, commendatien(43)
ende missen alle jaeren jnde selue kercke te celibreren’ aan de gemeenschap van
‘den sesteghen gebreurs in der zeluer kercken’. Hierdoor vestigde hij de aandacht
op het genootschap van de ‘Sexaginta Fratres’, in de Mechelse kathedraal tot stand
gebracht omstreeks het jaar 1300 en mettertijd beschikkend over belangrijke
geldmiddelen; het groepeerde de geestelijken van die kerk, kanunniken en anderen
tot gewone kapelanen toe. Zij werden belast met het lezen van missen, gesticht door
vooraanstaande poorters en door gilden en andere verenigingen. ‘Den choordeken
van sinte Rombouts’(44) legateerde priester Stockmans eenmaal vier stuivers en tegelijk
aan ‘de onderparochiaen in sinte Kathelynen kercke’ hetzelfde bedrag.
Ongaarne zouden wij hierbij verzuimen te vermelden dat hij eveneens voor ‘ten
daege dat hij begraven zou worden’ voor de geburen 10 stuiver voorzag; klaarblijkelijk
om te vergasten al wie zou samenkomen bij zijn teraardebestelling en bidden zou
voor zijn zielezaligheid.
Aantrekkelijke mildheid betuigde pastoor Stockmans jegens zijn drie broeders
Jaspar, Peeter en Loijcken, alsmede voor de kinderen van zijn afgestorven broeder
Gillis. De drie eerstgenoemden kregen elk 16 karo-

(41) Broodmissen waren zulke missen, waarbij een uitdeling van brood plaats had aan arme
mensen, die erbij aanwezig waren. De ‘bussen’ waren in kerken en kapellen voorhanden
offerbussen, waarin aalmoezen door de kerkbezoekers konden gestort worden.
(42) Bedoeld wordt de ‘armentafel’ van de parochie van Sint-Rombouts te Mechelen.
(43) Het is het opdragen van een stervende aan God of het gebed voor een stervende of overledene.
(43) Het is het opdragen van een stervende aan God of het gebed voor een stervende of overledene.
(44) Koordeken was de titel van de leider van het zangkoor van de kerk.
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lusgulden; de wezen ontvingen ‘hoot hootsgelycke(45) viuentwintich’. Hiermede
‘escludeerde’(46) hij ‘bruers en bruerskinderen vuyt alle successen’(47).
Op de volgende bladzijde van onze kopie krijgen zijn ‘drye gesusters’ op hun beurt
hun part en zonder het doorslaande te durven bevestigen menen wij toch dat hij voor
hen grotere hartelijkheid aan de de dag legde dan jegens zijn broeders. Duidelijk is
bij dit alles alleszins af te leiden dat priester Stockmans stamde uit een echt kroostrijk
gezin vermits het naast vijf zoons nog drie dochters had geteld.
Thans kunnen wij eindelijk het licht laten vallen op wat ons voorkomt als het
uitzonderlijkste van al de legaten. Dit sprak rechtuit en uitdrukkelijk in het voordeel
van hen, die hij aarzelloos voorstelt als zijn natuurlijke kinderen. Het waren er zo
maar vier, nl. één zoon, Rommonde(48), en drie dochters: Magdalijne, Lysken en
Anneken. Deze laatste droeg dus de voornaam van een tante van haar; de zoon was
gedoopt op de patroonheilige van Mechelen - Sint-Rumoldus of Rombout - welke
voornaam in de Dijlestede heel wat veelvuldiger bij het doopsel werd verleend in de
16e dan in de 19e en 20e eeuwen, ook al moeten wij toegeven dat deze voornaam
nooit erg populair is geweest te Mechelen.
Wij hebben reeds in een vroeger nummer van onze bijdragen eens onderstreept
dat onwettige paterniteit van een geestelijke te Mechelen eertijds niet steeds als
laakbaar werd aangevoeld door de medeburgers: dit bleek gewoonlijk zijn faam niet
aan te tasten. In officiële bescheiden werden zij vermeld met de aanduiding van de
vrouw of de vrouwen, die de natuurlijke kinderen hadden ter wereld gebracht.
Trouwens zonder aarzelen lichten zij meermaals verrassende bijzonderheden toe.
Hiervan slechts één enkel voorbeeld. Het werd verstrekt door de in zijn tijd hoog
aangeschreven heer in Mechelen, Daniël Tasse, advocaat bij de Grote Raad. In zijn
uiterste wilsbeschikking, dd. 25 oktober 1554, deed hij rustig inlassen: ‘Item hiernaer
te voirs.testateur laet ende gheeft last in gerechtige aelmoes ende alimentatie Hugo
Tassen, zynen

(45)
(46)
(47)
(48)

hoot hootsgelycke = per persoon en ieder gelijk.
lees ‘excludeerde hij’ = slot hij uit.
successen = erfenissen.
Op zijn Vlaams aangepast uit de voornaam Rumoldus of Rombaut, denkelijk onder aanpassing
aan het Franse ekwivalent ‘Raimond’. Alleen deze laatste benaming verneemt men heden
ten dag nog in Mechelen.
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bastaerden zoon, van den aldergereetsten penningen de somme van dryhondert gulden
eens’, doch mede 18 gulden aan ‘eender Anna Fasens, die hier voertyt zijn maerte(49)
was geweest’; echter dit alles op voorwaarde ‘indien zij affirmere(50) op haere eede
in handen van zynen executeuren dat hij haer gedefloreert(51) heeft’(52).
Johannes Stockmans komt er woordelijk voor uit dat zijn genoemde meid de
moeder is van zijn vier kinderen. Het wekt echter de indruk dat hun betrekkingen
mettertijd minder vriendelijk waren geworden. Hij geeft toe dat hij vroeger haar het
vruchtgebruik van zijn huis aan de Hairgracht had overgemaakt. Nu herriep hij echter
deze beschikking en bepaalde hij ‘dat zy daer gheen gesach(53) en sal inne hebben’;
hij bestemde nu ‘tselue huys metten hoefue(54), gronden ende alles anderen
toebehoorten’ direkt te laten aan de ‘voirn. nateurlycken kinderen’. Reeds tevoren
had hij onder zijn gunstige beschikkingen ten voordele van zijn bastaardkinderen
doen opschrijven: ‘Jn den eersten magdalenen, myne nateurlycker dochter, drye
hondert karolusgulden eens / Item van gelijcken lysken, haer zustere, drye hondert
karolusgulden eens / Item Anneken, haer zustere, hondert philippusguldenen eens’.
Opvallend genoeg zonderde hij voor ‘Rommonde, mynen nateurlycken zoene’
niet meer dan ‘sesse karolusgulden’ af. Tenslotte schreef hij voor dat de onroerende
goederen, die hij eventueel had te verwachten als erfdeel van zijn vader, moesten
worden gebruikt ‘tot... behoeff’ van die kinderen.
Met een van hen, nl. met Anneken, moeten er wrijvingen hebben bestaan. Het trof
ons reeds dat hij aan haar niet meer dan 100 gulden naliet, dus driemaal minder dan
aan haar zusters, Magdalena en Lysken. Wel wou hij die som met 50 gulden
vermeerderen, maar op voorwaarde dat ‘sy van goeden Regiment’ was(55). Zo zulks
niet het

(49) maerte = meid. Het woord zou de gewone Mechelaar of Mechelares niet meer verstaan. Men
bezigt er sinds jaren en jaren ‘meid’, als ‘meisse’ uitgesproken.
(50) affirmeren = bevestigen.
(51) gedefloreert = ontmaagd.
(52) Cfr. R. FONCKE: Het Testament van Mr. Daniël Tasse, in: Mechlinia, dl. VII, 1929, pp.
161-169.
(53) gesach = rechtsbevoegdheid.
(54) hoefue = hoeve.
(55) regimente = regeling, gedrag.
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geval was, zal ze ‘gepriueert worden van haer legaet’, want haar vader eiste dat zij
alleen dan van het voor haar bestemde erfdeel zou ontvangen, wanneer zij zou zijn
‘gecommen tot eenigen geapprobeerden(56) staet’.
Eenieder kan dus opmaken dat de heer Johannes Stockmans niet ophield ten minste
te letten op zijn natuurlijke kinderen en na te gaan of zij zich niet misdroegen onder
hun medemensen. Dit is stellig een detail van opvallende aard, dat de lezer
ongetwijfeld treffen zal in dit oude Mechelse testament!

(56) geapprobeerden = goedgekeurde.
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Nijmegen in de Middelspaanse letteren(1)
door Simon A. Vosters
Opgedragen aan mijn leermeester Prof. Dr. L.C. Michels, emeritus hoogleraar
Nederlands te Nijmegen

1. De Zwaanriddersage (1295 of kort daarna)
Op het einde van de Dertiende Eeuw waren de Nederlanden voor een bepaald soort
Spanjaarden (zeelieden en kooplui) zeker geen ‘terra incognita’ meer. Toch was in
Spanje de onbekendheid met die verre landen nog bijna zo algemeen, dat Spaanse
geschriften die zich als historisch aandienden, sprekende over de Nederlanden,
werkelijke gebeurtenissen met legendarische verwarden. Dit blijkt duidelijk uit een
werk dat de belangrijkste voorloper is van de Spaanse ridderromans(2), een compilatie
die tevens het uitvoerigste beeld schildert van het Nederlandse volkskarakter dat we
kennen uit de Middelspaanse letteren: La Gran Conquista de Ultramar (Die Groete
Veroveringhe vanden Lande van Oversee). De opdracht tot het schrijven van deze
grote compilatie, die in de negentiende eeuwse uitgave van Gayangos meer dan 650
dichtbedrukte bladzijden in twee kolommen beslaat, werd door koning Alfons de
Wijze van Kastilië gegeven waarschijnlijk aan een groep vertalers en schrijvers.
Toch kwam de compilatie pas tot stand na de dood van zijn opvolger Sancho IV,
d.w.z. waar-

(1) Dit opstel is een bewerking van verschillende gedeelten van een boek in voorbereiding, dat
getiteld is ‘Los Países Bajos en la literatura española’ (De Nederlanden in de Spaanse
literatuur). Enkele afkortingen: A. = Antwerpen, Am. = Amsterdam, B. = Barcelona, BNM
= Biblioteca Nacional, Madrid, BNP = Bibliothèque Nationale, Paris, Br. = Brussel, M. =
Madrid, N.Y. = Now York, P. = Parijs.
(2) Vgl. Lewis A.M. Sumberg, La Chanson d'Antioche, étude historique et littéraire, Une
chronique en vers français de la Première Croisade par le pèlerin Richard. Préface par P.
le Gentil (P. 1968) 360. (Sumberg).
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schijnlijk in 1295 of kort daarna(3). De Gran Conquista vertelt ons de historie van de
kruistochten, waarbij we een zonderling mengsel te verwerken krijgen van roman,
heldendicht en geschiedenis(4). Zijn voornaamste bron is de Franse vertaling van de
Historia rerum in partibus transmarinis gestarum, een kruistochtkroniek geschreven
door de Frans-Oosterse bisschop Willem van Tyrus (gestorven omstreeks 1190),
terwijl het vervolg, samengesteld door andere auteurs, tot aan het jaar 1277 komt.
D.w.z. het bereikt de periode die onmiddellijk volgt op de laatste kruistocht. Kort na
de voltooiing van beide delen werden ze in het Frans vertaald onder de titel L'Estoire
de Eracles empereur et La Conqueste de la Terre d'Outremer(5).
Zoals dat indertijd gebruikelijk was, last de Gran Conquista in haar relaas
verschillende fantastische episoden in zoals die van De Zwaanridder en van Berta
y Mainete, met herinneringen aan Flores y Blancaflor (Floris ende Blanchefloer)(6).
Deze episoden kunnen niet ontleend zijn aan de kroniek van Willem van Tyrus, die
alleen zinspeelt

(3) Een van de bewijzen voor de juistheid van deze datum is het feit, dat het oudste Hs. van de
Conquista (No. 1187 van de Biblioteca Nacional te Madrid) geschreven is in het Gothische
schrift dat kenmerkend is voor de regering van Alfons de Wijze en zijn opvolger. De beide
miniaturen aan het begin van het Hs. dateren ook uit die tijd. Zie: Jesus Domínguez Bordona,
Exposición de códices miniados españoles; Catálogo (M. 1929) 89, 192. Id., Spanish
Illumination (Firenze - N.Y. 1930) II 43, plaat 94ab.
(4) M. Menéndez y Pelayo, ‘Orígenes de la novela’, I, Nueva Biblioteca de Autores Españoles
I (M. 1905) pp. CXXXV, CLV-CLVIII. Tenzij anders wordt aangegeven, bedienen we ons
van de volgende uitgave: ‘La gran conquista de Ultramar que mandó escribir don Alfonso
el Sabio’, ed. Don Pascual de Gayangos, Biblioteca de Autores Españoles 44 (M. 1951).
(Ga.). Zie ook: Gaston Paris, ‘La Chanson d'Antioche provençale et la Gran Conquista de
Ultramar’, Romania 17 (1888) 513-51, 5243-5253. (Rom.). Het vervolg van dit artikel
verscheen in: Rom. 19, pp. 562-91, en in: Rom. 22, pp. 345-63.
(5) Guillaume de Tyr, ‘Des choses avenues en la terre d'Outremer’, in: G. de Tyr et ses
Continuateurs, ‘Texte français du XIIIe siècle, revu et annoté par M. Paulin Paris’, in: Histoire
Générale des Croisades, 2 dln. (P. 1879-80). (WT). Volgens Reiffenberg leefde hij nog in
1187 en niet meer in 1197. In 1183 zetelde hij nog in zijn metropolis: Le Chevalier au Cygne
et Godefroi de Bouillon, poëme historique, publié... par le Baron De Reiffenberg, 3 dln., deel
3 gepubliceerd door A. Borgnet (Br. 1846-54) I, p. II. (Reif.). In WT I (p. V) staat, dat Willem
van Tyrus stierf omstreeks 1190.
(6) Zie Ga. pp. IX3, 185ab. Vgl. La gran conquista de vltramar (Salamanca: Hans Giesser, 1503)
131ab. (HG). BNM: R 518-519. Genoemde romans waren in Spanje even populair als in de
Nederlanden.
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op de eerstgenoemde sage, en wel in dat gedeelte van het werk dat voltooid werd in
1173. Het model van de Spaanse compilatie is de cyclus van de kruistochten, die bij
wijze van synecdoche ook La Chanson du Chevalier au Cygne genoemd wordt. De
samensteller (of samenstellers) ervan verwaarloosden geen enkele van de zes branches
of onderdelen waaruit het geheel bestaat: La Naissance du Chevalier au Cygne of
Les Enfants Cygne of Elioxe(7), La Chanson du Chevalier au Cygne in engere zin,
ook Hélias of Béatrix genaamd(8), verder: Les Enfants Godefroi, La Chanson
d'Antioche(9), La Chanson [of La Conquête]

(7) Zie ‘La Naissance du Chevalier au cygne ou les Enfants changés en cygnes. French poem
of the XIIth Century’, ed. Alfred Todd, Publications of the Modern Language Association
of America 4 (1889). (Eerste branche van Hs. A. - Hippeau verzorgde een uitgave van deze
branche volgens Hs. D. Zie noot 8). Afgezien van individuële verschillen bestaan er twee
systemen om de Franse Hss. van de kruistochtcyclus aan te geven: het Franse systeem van
P. Paris, dat uitgewerkt is door Sumberg (32), en het Amerikaanse systeem van: Hugh A.
Smith, ‘Studies in the epic poem Godefroi de Bouillon’, PMLA 27 (1912) 142-167, 162-3;
28 (1913) 57-78 (SmithS.), dat uitgewerkt is door: Georg Krüger, Die Quellen der
Schwanritterdichtungen (Gifhorn b. Hannover 1936) 28-33. (Krüger). We volgen hier het
Amerikaanse systeem en geven tussen haakjes de aanduidingen aan van de belangrijkste
Hss. volgens het Franse systeem: BNP 786 = B (A), BNP 1621 = D (B), BNP 12558 = A
(C), BNP 795 = C (D), Bibl. de l'Arsenal te Parijs 3139 = G (E), BNP 12569 = E (F),
Koninklijke Bibliotheek te Brussel 10391 = R (ed. Reiffenberg, zie aant. 5). Dit is het enige
Hs. dat in zijn geheel is uitgegeven. Van Hs. A is de eerste branche uitgegeven (Todd) en
de tweede branche werd bestudeerd in een niet gepubliceerd proefschrift: Johannes Sachse,
Ph.D. thesis, U. Wisconsin (Madison 1948). Hippeau heeft de branches H, E en CJ uitgegeven
volgens Hs. D. Paulin Paris heeft verschillende Hss. gebruikt voor de uitgave van CA. Zie
aant. 8 en 9.
(8) ‘La Chanson du Chevalier au Cygne’ (=H), in: ‘La Chanson du Chevalier au Cygne et de
Godefroi de Bouillon’, publiée par C. Hippeau, in: Collection des poètes français du Moyen
Age, VIII-IX (Genève 1969) t. I. (Herdruk van de uitgaven van Caen en Parijs, 1852-77.
Deel I bevat de branches Elioxe en Béatrix). ‘Les Enfances Godefroi’ (= E) is uitgegeven in
deel I, pp. 1-189; ‘Les Chétifs’ (=C) in deel II, pp. 193-276. We volgen hier het
afkortingssysteem van: George Tyler Northup, ‘La Gran Conquista de Ultramar and its
problems’, Hispanic Review 2 (1934) 287-302. (Northup).
(9) ‘La Chanson d'Antioche composée au commencement du XIIe siècle par le Pèlerin Richard,
renouvelée sous le règne de Philippe Auguste par Graindor de Douai’, publiée par Paulin
Paris, 2 dln., in: Romans des Douze Pairs de France, XI, XII (Genève 1969). (Herdruk van
de uitgave van P. 1832-48). (=CA). Voor deze uitgave werd gebruik gemaakt van Hss.
BDACGE.
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de Jérusalem(10), en Les Chétifs (De Gevangenen, Mnl. Die Kaitieven). Aan deze zes
branches kan nog worden toegevoegd La Cansó d'Antiocha, een Provençaals
heldendicht dat waarschijnlijk een bewerking is van La Chanson d'Antioche(11). De
Gran Conquista(12) maakt van deze bronnen geen gebruik met het doel ons geschiedenis
te bieden, maar wil vooral een spiegel zijn van het ridderwezen, dat wordt toegelicht
aan de hand van min of meer historische gebeurtenissen. In zijn elf honderd
hoofdstukken vertelt het werk ons de heldendaden van Godfried van Boeljon, de
verovering van Antiochië en van Jerusalem, de tochten naar Egypte, Tripolis en
Tunis, d.w.z. de gebeurtenissen van de eerste kruistocht tot en met de laatste.
De beroemdste episode wordt gevormd door de Zwaanriddersage, die meer dan
honderd hoofdstukken beslaat, waarin de lezers op de hoogte worden gebracht van
de legendarische afstamming van Godfried van Boeljon(13). Volgens Gaston Paris
betreft het hier een oeroud mythisch verhaal, dat de ronde deed in het oude hertogdom
van Lotharingen. De oorspronkelijke inhoud van de eerste branche moet als volgt
geweest zijn: een sterfelijk mens huwde een vrouw van bovenmenselijk ras, een
zwaan-meisje, dat hem zeven zonen schonk, die een dubbele natuur hadden als hun
moeder. Tegen het midden van de Twaalfde Eeuw kwam men op het denkbeeld om
dit verhaal te gebruiken als inleiding tot de Zwaanriddersage: men voerde de gouden
of zilveren

(10) ‘La Conquête de Jérusalem faisant suite à la Chanson d'Antioche composée par le Pèlerin
Richard et renouvelée par Graindor de Douai au XIIIe siècle’, publiée par C. Hippeau, in:
Collection des poètes français du Moyen Age, VII (Genève 1969). (Herdruk van de uitgaven
van Caen en P. 1852-77). (=CJ). Suzanne Duparc-Quioc, Le Cycle de la Croisade (P. 1955)
275-379, gaf een fragment uit, gebaseerd op Hs. A, dat overeenkomt met CJ 113-179.
(DuparcCy).
(11) M.b.t. dit gedicht en de gedichten genoemd in de voorafgaande voetnoten zie ook: Adolfo
Bonilla y San Martín, Las leyendas de Wagner en la literatura Española con un apéndice
sobre el Santo Grial y el ‘Lanzarote del Lago’ castellano (M. 1913) 10-17.
(12) In Ga. (p. VIII2) schrijft Gayangos de Brabantsche Yeesten (hij spelt dit als Bratandske
Yusten) nog toe aan Nicolás de Klerk. Tegenwoordig weten we, dat de werkelijke schrijver
van de Brabantse rijmkroniek Jan van Boendale was.
(13) Een voortreffelijke samenvatting van de inhoud geeft: Menéndez y Pelayo, ‘Orígenes de la
novela’, 4 dln., in: Edición Nacional de las Obras completas de Menéndez Pelayo dirigida
por D. Manuel Artigas, dln. 13-16 Santander 1943) I 245-9. (MMPOr.).
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ketenen in, die de kinderen in de gelegenheid stelden om naar verkiezing van natuur
te veranderen en er werd verondersteld, dat een van hen ten gevolge van het breken
van een der halssnoeren definitief zwaan was geworden. Aldus gewijzigd bleef het
verhaal nagenoeg ongerept bewaard in de vorm die Paris Dolopathos noemt, in
overeenstemming met de naam van de moeder-zwaan. De taal waarin het gesteld is,
is het scholastieke Latijn, het land van herkomst Frankrijk en de graaf heet Lotharius.
Aan de achtereenvolgende fasen waarin het tot ons is gekomen gaf Gaston Paris de
namen van Elioxe (Middelfrans), Isomberta (een fase die we alleen kennen in zijn
Kastiliaanse versie, bewaard in de Gran Conquista) en Béatrix (Middelfrans). De
wederzijdse verhouding dat deze drie fasen bestaat volgens Paris hieruit, dat ze een
gemeenschappelijke bron hebben waarin het verhaal bepaalde nieuwe veranderingen
heeft ondergaan: de metamorfose van de kinderen tot zwanen en opnieuw tot mensen
is niet langer vrijblijvend en heeft maar een keer plaats in beide richtingen; de ketting
van een van de kinderen wordt niet alleen beschadigd, maar vernield en de
bovenmenselijke natuur van de moeder is geheel verdwenen. Daaraan dient nog
toegevoegd te worden, dat Isomberta en Béatrix een nadere gelijkenis vertonen. Ze
bevatten niet alleen de geschiedenis van de zwaankinderen maar ook de voortzetting
daarvan, d.w.z. de avonturen van de Zwaanridder, die oorspronkelijk afzonderlijk
bestonden. Het Kastiliaanse verhaal is van de grootste betekenis voor de vergelijkende
letterkunde, aangezien zijn onmiddellijke Franse voorbeeld verloren is gegaan(14). De
Béatrix-fase (die ook Hélias wordt genoemd, de naam die de ridder erin draagt)
vormt de tweede tak van de cyclus, ofschoon men over het algemeen de eerste
branche, d.w.z. die van de Zwaankinderen, beschouwt als een geheel te vormen met
de tweede, d.w.z. die van de Zwaanridder(15). Zoals in het voorafgaande bleek, kan
Béatrix niet de hoofdbron zijn van Isomberta. Daarentegen valt er niet aan te twijfelen,
dat het heldendicht dat een Vlaming in het begin van de Dertiende Eeuw aan het
onderwerp wijdde rechtstreeks teruggaat op La Chanson du Chevalier au Cygne in
de Béatrix-fase(16).

(14) V. Gaston Paris, ‘Compte rendu de Todd’, in: Rom. 19 (1890) 314-340, 321-3.
(15) De data van de verschillende branches vindt men in voetnoot 54.
(16) Zie: J. van Mierlo, ‘De Middeleeuwen’, in: De Geschiedenis van de letterkunde der
Nederlanden, I ('s-Hertogenbosch - Br. 1949) 122-3. De fragmenten van het dertiende-eeuwse
gedicht werden uitgegeven door G. Kalff, in: ‘Middelnederlandse Epische fragmenten’, in:
Bibliotheek van Middelnederlandsche letterkunde onder redactie van Prof. Dr. J. Verdam...
(Leiden 1886) 250-60. (Hij zegt, dat de fragmenten dateren uit de tweede helft van de 14e
eeuw, p. 253). De populariteit van de sage in de Nederlanden blijkt uit talrijke latere versies,
waarbij het gegeven nu eens als sprookje, dan weer als volksboek verschijnt: Reif. I, p.
XLVI-XLVII. Luc. Debaene, De Nederlandse volksboeken (Antwerpen 1951) 74. Moderne
uitgaven van het volksboek werden verzorgd door: J. Vorrinck ('s-Gravenhage 1930) en door
G.J. Boekenoogen, die het de volgende titel geeft: Een schone ende miraculeuse historie
vanden Ridder metter Swane die te Nijmegen in Gelderlandt t'scheep quam by den geleyde
van een swaen, wt den lande van Lillefoordt, twelck men seydt te wesen Rijssel, Duway ende
Orchy gheleghen in Vlaenderen, naar den Amsterdamschen druk van Cornelis Dirkz. Cool
uit het jaar 1651 (Leiden 1931). Het bevat een uitvoerige bibliografie, grotendeels
samengesteld door Dr. J.F.D. Blöte (pp. 166-172). Blöte (Leiden 1853 - Tilburg 1935) was
van 1883 tot 1924 leraar Duits aan de Rijks-h.b.s. te Tilburg. Tijdens het kursusjaar 1902-3
verleende de Rijksuniversiteit te Groningen hem een eredoktoraat.
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De Kastiliaanse versie verhaalt, dat gravin Isomberta (die in de Ned. versie Beatrijs
heet), echtgenote van Eustacio (in de Ned. versie Oriant van Lillefort, in de Franse
Oriant de l'Illefort)(17), gedurende de afwezigheid van haar man zeven zonen baart in
één bevalling. Engelen geven hun zeven gouden halssnoeren. Door de intriges van
haar schoonmoeder wordt Isomberta veroordeeld wegens echtbreuk samen met haar
zeven zonen. Maar het vonnis wordt niet uitgevoerd en zes van hen veranderen in
zwanen om aan de dood te ontsnappen. De zevende zoon, die werd opgevoed door
een kluizenaar, die hem bij het doopsel de naam Galliel gaf (Gayangos: Gabriel;
Ned. en Fr.: Helias), verdedigt zijn moeder tegen de valse beschuldiging. Zo verwerft
hij de gunst, dat hij alle gevechten zal winnen die hij zal leveren ter verdediging van
de eer van een vrouw. Zijn broeders, met uitzondering van een wiens halssnoer
omgesmolten was met het doel er een beker van te maken, herkrijgen de menselijke
gedaante.
De tweede branche speelt zich af te Nimaya, wat de Spaanse vorm is van het Franse
Nimaie(18), wat een synoniem is van Numaga (Noviómagus), de bekendste
Middellatijnse naam van Nijmegen, de Ne-

(17) Deze fantasienaam kan geïnspireerd zijn op de naam Lillebonne (Seine Inf.), een stad die
Renaud de Daumartain, graaf van Boelen (ca. 1200), van zijn vader erfde: Henri Malo, Un
grand feudataire, Renaud de Daumartain et la coalition de Beauvines (P. 1898) 61.
(18) In H en E is de naam altijd Nimaie (of Nymaie): H 108, 117, 160-1, 166 (v.v. 4502, 4520),
167, 171, 175, 178-9, 185, 205-6, 249, 254. E 15, v. 381, 63, v. 1770. Zie ook WT I 105
(voetnoot).
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derlandse stad waar ook volgens de Vlaamse versie dit gedeelte van de sage zich
afspeelt. Daar houdt keizer Otas (= Otto) zijn rijksdag. Bij die gelegenheid beschuldigt
de hertog van Sajoña (Saksen)(19) de hertogin van Boeljon valselijk van echtbreuk en
laat haar grondgebied bezetten(20). Niemand wil haar eer verdedigen, maar daar
verschijnt de Zwaanridder, die aan komt varen in een bootje, getrokken door een
reusachtige zwaan, des ridders broer, die niet terug kon metamorfoseren, omdat zijn
halssnoer was omgesmolten. Aangezien niemand zich durft aanbieden als gijzelaar,
moeten de hertogin en haar dochters zich beschikbaar stellen. Ze zullen worden
terechtgesteld, als de ridder omkomt in het gerechtelijk duel tegen de hertog van
Saksen. Maar de geheimzinnige edelman overwint de rechtsverkrachter en krijgt als
beloning de hand van de dochter der hertogin, die Beatriz heet (= Clarisse). De ridder
aanvaardt dit aanbod, maar legt zijn vrouw een vraagverbod op, dat hieruit bestaat,
dat zij niet naar zijn herkomst mag informeren. Wanneer de vrouw na verloop van
tijd haar nieuwsgierigheid niet langer kan bedwingen, verdwijnt de ridder op dezelfde
wijze waarop hij gekomen is: in een bootje getrokken door een zwaan. Maar hun
korte echtverbintenis is niet zonder vrucht gebleven: ze hebben een dochter gekregen
die Ydan heet (HG en Ga.: Ida). Uit haar huwelijk met graaf Eustacio de Boloña
(Eustatius van Boelen) zal eens Godfried van Boeljon geboren worden. Hierdoor
zouden de hertogen van Lotharingen dus van de Zwaanridder afstammen. In Duitsland
werd de sage verbonden aan de

(19) Volgens Reif. (I, p. LXXXV) is het Saksen van de sage Nedersaksen, een naam waarmee
men volgens hem het land aan deze zijde van Nijmegen bedoelde. Maar het lijkt ons beter
het ten NO van Nijmegen te lokaliseren, in dat deel van het hertogdom Saksen dat later
Westfalen heette. Toch is het mogelijk, dat hier wordt gezinspeeld op het feit, dat de
Karolingische koningen (Otto II en III) hun aanspraak op het hertogdom Lotharingen moesten
verdedigen tegen de afstammelingen van Reinier Langhals en Gislebertus. Hendrik II schonk
het hertogdom aan Godfried van Verdun, bijgenaamd de Gevangene († 995), een voorvader
van Godfried van Boeljon: Henri Pirenne, Histoire du Belgique, I (Br.: La Ren. du livre,
1928) 506-7. Maar het is wel mogelijk, dat hier gezinspeeld wordt op nog recentere
gebeurtenissen, want ook Godfried van Boeljon moest zijn titel van hertog van Lotharingen
verdedigen, namelijk tegen Albert II van Namen (1076-82).
(20) In de Duitse versie van de gebroeders Grimm is het voorwendsel van de rechtsverkrachting
niet de veronderstelde echtbreuk maar het Duitse recht, volgens hetwelk vrouwen niet konden
erven: Konrad Plath, Het Valkhof te Nijmegen en de nieuwste opgravingen (Amsterdam
1898) 130. (Plath).
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naam Lohe[ra]ngrin, die in het beroemde gelijknamige heldendicht van Wolfram
von Eschenbach gedragen wordt door Parzifals zoon(21). Op deze wijze kwam de
verbinding met de Graalsage tot stand, die opnieuw tot leven kwam in de opera van
Richard Wagner.
Wanneer men de Kastiliaanse versie met de Franse versies vergelijkt, blijkt, dat
in beide de geschiedenis verbonden is met het huis Boeljon, d.w.z. met de hertogen
van Lotharingen, ze vormt nl. het voorspel van een relaas van de eerste kruistocht,
waarvan de ‘Nederlandse’ hoofdpersoon, Godfried van Boeljon, wordt voorgesteld
als een kleinzoon van de Zwaanridder. Natuurlijk moet men in de sage geen
nauwkeurige geschied- en aardrijkskundige gegevens gaan zoeken. Toch heeft de
Nederlandse germanist en comparatist Blöte willen bewijzen, dat de Zwaanridder
een historische persoonlijkheid was, een Normandische edelman (gestorven omstreeks
1040), die in Spanje de rechten van de hertogin van Barcelona verdedigd en de hand
van haar dochter ter beloning ontvangen zou hebben, een theorie die terecht door
Gaston Paris werd verworpen(22). Niettemin zijn Blöte's studiën (M. 2) waardevol in
een ander opzicht. Hij zegt, dat La Gran Conquista drie versies van de sage bevat:
allereerst een uitvoerige versie (Boek I, caput 69 tot ongeveer c. 138), die
overeenstemt met de handschriften van de Chevalier au Cygne en een beknopte
versie, die aan het einde van het verhaal der Zwaankinderen de toekomstige stof kort
samenvat (einde c. 68, Boek I). De derde versie, eveneens beknopt, is te vinden in
Boek II (c. 101) en werd geïnspireerd door een passus van het Chanson d'Antioche.
Een van de Lotharingse trekken die zouden zijn ingelast in deze derde versie zou
zijn het invoeren van 's keizers naam, waar de Franse handschriften alleen spreken
van l'emperes of van li rois, terwijl de derde versie (Ga. 252a) hem noemt ‘el
emperador de Alemania, a quien en aquella sazón decían Otto’ (de toenmalige keizer
van Duitsland, die Otto heette). Blöte (M. 20) zoekt een betrekking tussen deze
toevoeging en de vermeldingen van de keizer in het eerste boek. Inderdaad wordt
keizer Otas daar in het legendarische gedeelte

(21) Ook in de Titurel komt de naam Loherngrin voor. Zie Reif. I, p. LIX. Wolfram von Eschenbach
heeft deze naam waarschijnlijk afgeleid van Loheran Garin: J.F.D. Blöte, ‘Mainz in der Sage
vom Schwanritter’, Zeitschrift für romanische Philologie 27 (1903) 16. (BlöteM.).
(22) Zie J.F.D. Blöte, ‘Der historische Schwanritter’, ZRP 21 (1897) 176-91; 25 (1901) 1-44.
(BlöteH.). Vgl. G.P., ‘Périodiques’, Rom. 26 (1897) 580-2.
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verschillende malen vermeld. Aan het begin van de uitvoerige versie(23) spreekt de
compilator over hem op een wijze die veel lijkt op die van het tweede Boek: ‘ovo
un rrey en alemaña, que fue enperador de rroma, a que llamavan Otas’ (er was in
Duitsland een koning, die Rooms keizer was en die Otto heette). Maar men dient op
te merken, dat Otto nooit door de compilator vermeld wordt buiten de drie versies
van de Zwaanriddersage. In de geschiedkundige inleiding van Boek I schittert zijn
naam door afwezigheid. Zogezien heeft het zeker zin zich af te vragen, of er een of
andere reden zou kunnen bestaan, waarom de compilator Otto's naam heeft ingevoegd.
Over het algemeen wordt deze romanfiguur geïdentificeerd met Otto I (koning
936-73, keizer 962-73). Hij was het die het hertogdom in tweeën verdeelde: in
Neder-Lotharingen (min of meer de Nederlanden met het Rijnland) en
Opper-Lotharingen (Elzas-Lotharingen met het zuidelijke Rijnland). Maar de
romanschrijver zegt, dat de Rijksdag werd gehouden in het jaar 1035 ‘era de la
Encarnación’ (volgens de Christelijke jaartelling)(24). Zonder deze toevoeging zou
men kunnen denken, dat hier de in het Middeleeuwse Spanje ook gebruikelijke
Keizerlijke jaartelling werd gevolgd, die 38 v. Chr. aanvangt, en dat de compilator
zinspeelde op gebeurtenissen uit het jaar 997, d.w.z. die plaats hadden onder de
regering van Otto III. Nu rijst de vraag, of deze of andere Roomse keizers enigerlei
betrekking met Nijmegen onderhielden. Reeds in het jaar 777, op zijn laatst, had
Karel de Grote een paleis in genoemde stad, waar hij verschillende keren het Paasfeest
vierde. Zijn karolingische opvolgers zetten dit gebruik voort en in de dokumenten
die hun verblijf in deze meest noordelijke residentie van het Duitse Rijk onomstotelijk
aantonen, wordt de naam op verschillende wijze gespeld: Noviomagus, um,
Nuvimagus, -on, Niwimagum,

(23) Ga. 38a. HG 25c. K 27d-28a. Maz. 85. Voor de betekenis van de afkortingen zie aant. 27 en
p. 291.
(24) Ga. 113a. HG 81b zegt, dat Godfried in het jaar 1085 van de Menswording, op 15 augustus,
uit zijn land vertrok om naar het H. Land van Overzee te gaan. Aangezien deze gebeurtenis
plaats had in 1096, zou men moeten veronderstellen, dat er een verschil van 11 jaar tussen
de tijdrekening van de compilator en de onze bestond. Maar uit een andere plaats (Ga. 368b.
HG 31a. K 176b), waar staat, dat Godfried in 1092 (= 1100) stierf, kan men afleiden, dat er
een verschil van 8 jaar is. Anouar Hatem zegt, dat Godfried in december 1095 te
Constantinopel aankwam: Les poèmes épiques des croisades. Genèsehistoricité-localisation.
Essai sur l'activité littéraire dans les colonies franques de Syrie au Moyen-Age (P. 1932)
160. (Hatem).
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Niumaga, -um, -us, Neumaga, Neomagus, Numaga, enz.(25).
Het geschil over het bezit van Lotharingen tussen de koningen van Frankrijk en
die van Duitsland (911-924) verklaart waarschijnlijk, waarom er niets bekend is over
het verblijf te Nijmegen van de toenmalige Roomse koningen en keizers. De gewoonte
om het paleis te gebruiken als tijdelijke residentie werd pas hervat tijdens de regering
van Otto I. Hij riep daar op 1 juni 949 zijn bisschoppen, graven, edelen en rechters
bijeen tot het houden van een Rijksdag. Gedurende de jaren 956 en 966 was hij
opnieuw te Nijmegen. Zijn opvolger Otto II bereidde daar in 973 een veldtocht tegen
de binnendringende Lotharingers voor. In de daarop volgende jaren deed hij de stad
verschillende keren aan, o.a. in 977, toen hij van Nijmegen naar Mainz voer.
Emotievol was zijn reis naar Nijmegen in 980, toen de keizerin in een jachthuis in
het Reichswald het leven gaf aan een zoon (Otto III). Deze romantische geboorte
aan de rand van een groot bos, gelegen in de nabijheid van Nijmegen, kon de verteller
beïnvloeden die de Zwaanriddersage grotendeels in de Waalstad ensceneerde. Otto
III die de prille leeftijd van drie jaar had, toen hij zijn vader opvolgde, was
herhaaldelijk te Nijmegen (985, 987, 991, 995, 996). In het laatstgenoemde jaar hield
hij daar zijn hofdag.
Nog belangrijker voor ons onderwerp is de regering van Hendrik II. In 1015 moest
deze keizer vrede stichten tussen twee edellieden en hun bondgenoten. Het ging over
eigendomsrechten, wraak en de opvolging in een hoog ambt (de prefectuur), m.a.w.
het betrof een geschil dat lijkt op dat tussen het Boeljonse en het Saksische huis. In
april 1018 riep hij een grote vergadering samen te Nijmegen om de geschillen op te
lossen en de schuldigen te straffen. De keizer ging toen van Mainz naar de Waalstad,
waar hij twee maanden verbleef en o.a. de vrede tussen hertog Godfried I van
Lotharingen, de overgrootvader van Godfried van Boeljon, en graaf Gerard van de
Elzas tot stand wist te brengen. Ook Hendriks opvolger Koenraad II vertoefde graag
aan de oevers van de Waal, waar hij in 1031, 1033, 1036 en 1039 Pasen vierde en
in het voorlaatst genoemde jaar ook de verloving van zijn oudste zoon en opvolger
Hendrik III met een Deense prinses. Dit gebeurde kort na Pinksteren, het hoogfeest
waarop volgens de sage keizer Otto zijn hof-

(25) Ter documentatie van deze en andere vormen van de plaatsnaam (Neomaga, Nimagna,
Nimaga enz.) zie: M. Gysseling, ‘Toponymisch Woordenboek van België, Nederland,
Luxemburg, Noord-Frankrijk en West-Duitsland vóór 1226’, Belgisch Interuniversitair
Centrum voor Neerlandistiek (1960) 742.
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dag hield te Nijmegen en de Zwaanridder zijn verloving aankondigde met Ida van
Boeljon(26). Aangezien deze gebeurtenis plaatshad in de eeuw van Godfried van
Boeljon, is het heel goed mogelijk, dat dit bijdroeg tot het koppelen van de sage aan
de genealogie van zijn familie. Een ander feit dat ertoe leidde kan zijn geweest de
opstand van Godfried met den Baard, de grootvader van Godfried van Boeljon, tegen
keizer Hendrik in een geschil over zijn opvolging in het hertogdom van
Neder-Lotharingen. Na de mislukking van 's keizers veldtocht tegen Holland in de
lente van 1047, brandden de leenheren de keizerlijke residentie te Nijmegen plat,
een gebeurtenis die diepe indruk maakte op de tijdgenoten. Met deze vernietiging
kwam er voorlopig een einde aan de keizerlijke bezoeken: het paleis kon geen
onderdak meer bieden aan het hof (Vgl. Post 52-67).
Men krijgt de indruk, dat de Spaanse compilator zich hier geïnspireerd heeft in
een warboel van geschied- en aardrijkskundige feiten. Dat blijkt vooral uit een passus
van Boek I, waar hij zegt, dat de keizer: ‘fizo cortes... en vna çibdat muy antigua que
avia nonbre nimaya (la) grande, que agora llaman maença’ (hof hield... in een zeer
oude stad die de naam droeg van het Grote Nijmegen en die thans Maença heet).
Gaston Paris, noch Blöte, noch Krüger, noch enig ander geleerde die het Chanson
heeft bestudeerd vermeldt deze lezing, die voorkomt in het Vijftiende-eeuwse
Handschrift 2454 (fol. 29d) van de Nationale Bibliotheek te Madrid, een manuscript
dat in 1914 nagenoeg volledig werd uitgegeven door Mazorriaga(27). Alle Duitse,
Franse, Nederlandse, Belgische en Amerikaanse romanisten en comparatisten die
zich met de zaak bezighielden erkenden de grote waarde van La Gran Conquista
voor de reconstructie van de oorspronkelijke tekst van het Franse model, maar zij
baseerden hun gevolgtrekkingen uitsluitend op de vrij

(26) De Pinksterdag (Ga. 88b-89a: Cincuesma. HG 64c: penthecoste), die gevierd wordt in het
bloeiende jaargetijde, was een geliefkoosde dag om hof te houden. Vgl. R.R. Post, ‘Het
Karolingische paleis op het Valkhof’, Numaga 3 (1956) 64-65, 68. (Post.). Het begin van
Van den Vos Reynaerde zinspeelt op dit gebruik, dat kerkrechtelijk ontoelaatbaar was en dat
tijdens de synode van Erfurt (932) veroordeeld was, een besluit waaraan Burchard van Worms
(† 1025) ruchtbaarheid had gegeven: B.H.D. Hermesdorf, Recht en taal te hoofde. Opstellen
over de ontmoeting tussen Middelnederlandse letteren en oudvaderlands recht (Zwolle 1955)
108 (Over de gerechtelijke tweekamp zie p. 174-188).
(27) Zie: La leyenda del Cauallero del Çisne, transcripción anotada del códice de la Biblioteca
Nacional, 2454, I. Texto, por el Dr. Emeterio Mazorriaga (M. 1914) 90 (Maz.).
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slechte uitgave van Gayangos (1858), die over het algemeen steunt op de zeer
gebrekkige Salamanca-editie van het jaar 1503, die op de overkomstige plaats de
naam Nijmegen weglaat: ‘fizo cortes... en vna çibdat muy antigua que agora llaman
Maença’(28). Het weglaten van de eerste plaatsnaam is zeker te wijten aan de neiging
om de klaarblijkelijke tegenspraak tussen Nimaya en Maença te vermijden. M.a.w.
de onbekende bezorger van het werk, dat gedrukt en uitgegeven werd door de Duitse
firma Hans Giesser (de drukkunst werd in Spanje ingevoerd door Duitsers en
Vlamingen), toonde zich in dit geval meer bezorgd om wat hij beschouwde als
aardrijkskundige nauwgezetheid dan de onbekende kopiïst uit de Vijftiende Eeuw.
De nalatigheid om Hs. 2454 te raadplegen is symptomatisch voor de algemene
onverschilligheid waarmee de vier Hss. van La Gran Conquista de Ultramar zijn
bejegend, een verschijnsel dat misschien te verklaren is uit het feit, dat geen enkele
ervan op volledigheid kan bogen. Hs. BNM 2454 (= K) komt overeen met blz. 26-136
van de Gayangos-editie. Hs. BNM 1920 (= L), dat een volledige onbekende blijkt
te zijn in de geleerde wereld, want het wordt door niemand vermeld, ondanks het
feit dat het uitvoerig beschreven wordt in de Handschriftenkataloog van Madrileense
Nationale Bibliotheek(29), omvat Ga. 159-306. Hs. BNM 1187 (= M), dat het grootste
gezag heeft, omdat het stamt uit het einde van de Dertiende Eeuw en men aanneemt,
dat het deel uitmaakte van de oorspronkelijke versie, waartoe Alfons de Wijze
opdracht had gegeven, werd door Gayangos gebruikt voor het

(28) Zie HG 26a. Vgl. Ga. 31a: ‘fizo cortes aquel Eperador sobre dicho en una ciudad muy antigua,
que agora llaman Maenza’. Als later blijkt, dat de stad Nimaya heet, merkt Gayangos in een
voetnoot op: ‘Het lijkt, alsof hier eigenlijk Maenza moest staan’ (39b). Vgl. H 108, v. 2895:
‘A Nimaie s'en vienent, une cité auchor’. Auchor is waarschijnlijk een drukfout voor anchor,
een synoniem van anchien. Ancienor = antique: Fr. Godefroy, Dictionnaire de l'ancienne
langue française et de tous les dialectes du IXe au XVe siècle, t. I (P. 1881) 284a. Anchienor
= très ancien: Lu Gange, Glossaire François Faisant suite au Glossaire Mediae et Infimae
Latinitatis... par L. Favre, I (Niort 1879) 52b.
(29) Allen die zich met de zaak hebben bezig gehouden hebben Gayangos (p. XI-XII) gevolgd,
die Hs. L niet kende. Eveneens: Northup 287-8 en Vladimír J.J. Honsa, La Gran Conquista
de Ultramar, Book IV, Chapters 126-183, Critical Edition, Grammatical analysis, and
Glossary (U. Mich. Unpublished thesis, 1957) XVIII-XIX. (Honsa), en Robert L. Schurfrenz,
The French Swan Knight legend (U. North Carolina, Chapel Hill, Unpublished thesis, 1959)
6-7. (Sch.). Vgl. Inventario General de Manuscritos de la Biblioteca Nacional IV (M. 1958)
70-71, 349, 440-1.

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse taal- en letterkunde (nieuwe reeks). Jaargang 1973

292
laatste deel van zijn uitgave (438-639). Tenslotte zij vermeld Hs. 1698 (= P) van de
Universiteitsbibliotheek te Salamanca, dat overeenkomt met Ga. 486-659. Evenals
Hss. K,L (15e eeuw) is het geschreven in lopend schrift(30).
Terwijl de hispanisten, afgeschrikt door de omvang van het werk en de grote
hoeveelheid problemen die het doet rijzen, alleen belangstelling hadden voor bepaalde
gedeelten van deze Hss.(31) en volkomen vergaten de Franse Hss. van de
kruistochtencyclus te benutten, een van hun belangrijkste bronnen, raadpleegden de
romanisten en comparatisten alleen de Gayangos-editie. Door dit gebrek aan
internationale samenwerking valt het niet te verwonderen, dat men niet tot
bevredigende resultaten kon komen, waar het de prioriteit van Nimaya o Maença
betrof. Op de aangegeven plaats van Boek I wordt in de Gayangoseditie, de enige
tekst van La Gran Conquista die Gaston Paris en Blöte kenden, alleen Maenza
genoemd. Daarentegen bleef de dubbele vermelding bewaard in de beknopte versie
van Boek II, waar volgens Gayangos staat, dat de Zwaanridder, grootvader van
Godfried: ‘trojo un cisne al arenal de Nimaya la Grande, a que agora dicen Maenza’
(door een zwaan naar de zandige oevers van het Grote Nijmegen dat thans Maenza
heet, werd gebracht)(32). Gaston Paris [Rom. 30 (1901)

(30) De ‘Library of Congress’ te Washington heeft microfilms van al deze Hss. M.b.t. Hs. K
volgen we de paginering van de fotocopieën van de ‘Library of Congress’ (MLA 126). Hierbij
verwijzen we naar de eerste kolom van de voorzijde van iedere blz. met de letter (a), de 2de
kolom van de voorzijde met (b), de eerste van de achterkant met (c) en de 2de van de
achterkant met (d). Wat de overige Hss. betreft, volgen we de moderne paginering die daarop
is aangebracht, waarbij we de nummering van de kolommen op dezelfde wijze aangeven.
De paginering van het oorspronkelijke Hs. K is twee kolommen achter bij die van de
fotocopieën van hetzelfde Hs., zodat fol. la (BNM) overeenkomt met fol. lc (MLA).
(31) Prof. Northup (287) was van plan een kritische uitgave van GC te verzorgen samen met zijn
collega's en leerlingen van de afdeling Romaanse talen van de Universiteit van Chicago,
maar toen hij met pensioen ging, kwam er niets van terecht (Honsa XXIII).
(32) Ga. 252a. HG 177d. Vgl. L 126d: ‘ca su abuelo aduxo vn cisne por el rrio de rrin al arenal
de nimaya la grande, a que agora llaman maença cerca del mayor alcaçar’. Deze zin doet
denken aan het vers: ‘Son ave duist (vgl. aduxo) uns cisnes à Nimaie el sablon’: CA II 180,
v. 753, 349b. Vgl. 285, v.v. 7241-42. In Hs. A luidt het dienovereenkomstige vers als volgt:
‘Son avie a duist uns cisnes à Nimaie el sablon’: H. Pigeonneau, Le cycle de la Croisade et
la famille de Bouillon. Thèse... Paris (Saint-Cloud 1877) 143. (Pig.). WT I 304-51. Sumberg
3632. ‘Nimaya la Grande’ wordt ook genoemd in Ga. 76b. HG 56a. In een passage die
geïnspireerd is op E staat: ‘Maenza do era el emperador’: Ga. 96ab. HG 69bc. In genoemde
stad volgt Godfried zijn legendarische voorvader na door zich in een gerechtelijk duel te
wagen. In de Franse kruistochtcyclus en ook in GC wordt Nijmegen voorgesteld als een
grote stad met verschillende kastelen, kerken en kloosters en geregeerd door een bisschop.
Zie aant. 58 en p. 316-7.

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse taal- en letterkunde (nieuwe reeks). Jaargang 1973

293
404-9] meende deze naamsverwarring te moeten ontwarren door te verwijzen naar
de vierde inleidende strofe van de Béatrix, zoals die voorkomt in handschrift A, waar
de woord Nimaie voorkomt aan het einde van een versregel die rijmt op -ence, wat
het enige rijm is van deze laisse, de monorime strofe die overheerst in de Middelfranse
epiek (fol. 21a). Volgens Paris is het duidelijk, dat de oorspronkelijke versie de lezing
Maience vertoonde in het overeenkomstige vers. Maar als we de aanhef van de strofe
goed lezen: ‘Segnor, ceste cancons est de grant sapience/ Ensi com li estoire le raconte
à Nimaie’ en de overeenkomtige plaats van Hs. S (lcd): ‘Signor, ceste chansons est
de grant sapience,/ ensi come l'estoire le raconte a Maience’, dan moet men besluiten,
dat de dichter van deze strofe, die naar alle waarschijnlijkheid na het jaar 1184 werd
toegevoegd aan de oorspronkelijke Béatrix (1170-90, zie noot 54), niet zegt, dat
Nijmegen niet het toneel was van het gerechtelijk duel (Godsoordeel) van de
Zwaanridder, maar dat zijn geschiedenis in genoemde stad (of te Mainz) verteld werd
of wordt (zie blz. 313).
De gevolgtrekking van Paris, dat alle handschriften van het Chanson oorspronkelijk
Maienc[h]e schreven(33) op alle plaatsen waar later Nimaie voorkwam, is reeds door
Blöte afdoende verworpen. Hij heeft bewezen, dat de verwisseling juist in de andere
richting plaatshad, dan gesuggereerd wordt door de bijzonder verdienstelijke kenner
van de Middeleeuwse letteren. Blöte merkte op, dat de uitvoerige versie een keer
Maenza heeft aan het begin en daarna zonder uitzondering Nimaya. De tweede versie
heeft twee maal Maenza, geen enkele keer Nimaya, en de derde versie, die steunt op
het Chanson d'Antioche, waarvan de Hss. steeds de lezing Nimaie hebben, bevat de
boven aangehaalde zin die beide steden noemt. Blöte, die niet wist, dat de dubbele
vermelding van de eerste versie zijn hypothese aanzienlijk versterkt, argumenteerde,
dat de grote verschillen die bestaan tussen de beide versies alleen verklaard kunnen
worden, doordat ze steunen op verschillende bronnen en dat alleen de tweede en de
derde een oud karakter dragen. Volgens Blöte zou de vervanging van Maenza door

(33) H 231, v.v. 6347, 6352.

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse taal- en letterkunde (nieuwe reeks). Jaargang 1973

294
Nimaya alleen zin hebben, als Nijmegen in het tijdvak waarin dit gebeurde (einde
Twaalfde begin Dertiende Eeuw) beroemder zou zijn geweest dan Mainz. Maar de
aartsbisschoppelijke zetel van het hertogdom Frankenland genoot in die tijd ook een
zekere bekendheid in andere Franse sagen en was bovendien vermaard vanwege
allerlei historische gebeurtenissen die er plaatshadden en die ook de blikken van de
niet-Duitse wereld tot zich trokken. De stad deed vooral van zich spreken n.a.v. het
schitterende Mainzer keizerfeest, gevierd in mei 1184, waarheen ook de Franse en
Spaanse adel hun afgevaardigden zonden. Aan deze gebeurtenissen moet het
waarschijnlijk ook worden toegeschreven, dat de naam Nijmegen door Mainz
vervangen werd in de Kroniek van Brogne, die weinig betrouwbaar is waar het de
letterkundige overlevering betreft en stamt uit de abdij van Brogne, waar zij tot stand
kwam in het jaar 1211, d.w.z. bijna een eeuw, voor de Gran Conquista(34).
(34) V. Reif. I, pp. XXIII, 47. BlöteM. 23. W. Krogmann, ‘Die Schwanrittersage’, Archiv f.d.
Studium d. neueren Spr. u. Lit. 171 (1937) 1-16, 2-3. (KrogmannS.). Een schijnargument ten
voordele van Mainz is het feit, dat de Zwaanridder, als hij vanuit Nijmegen op weg is naar
de Ardennen, over Koblenz gaat, wat een grote omweg is (en was), aangezien de normale
Ardennenroute via Keulen, Aken en Maastricht liep. Maar Max Remppis heeft reeds
opgemerkt, dat de troebadoer geen duidelijk begrip had van de wederzijdse ligging aan de
Rijn van Keulen, Koblenz en Mainz: ‘Die Vorstellungen von Deutschland im altfranzösischen
Heldenepos und ihre Quellen’, Beihefte ZRP 34 (Halle 1911) 37-38, 94. - Nimaie, Nimaya,
Nimeya kan onmogelijk betrekking hebben op de Franse stad Noyon, die ook Novionum
heette of Noviomagus in Veromanduis: ‘Historia rerum in partibus transmarinis gestarum a
tempore successorum Mahumeth usque ad annum Domini MCLXXXIV, edita a venerabili
Willermo Tyrensi archiepiscopo...’, in: Recueil des Historiens des Croisades..., t. 1-2 [1844]
(Gregg Int. 1969) 8542. Ook Neumagen in Duitsland heette Noviomagus; het is gelegen aan
de Moesel en heeft een oud kasteel met Romeinse sporen. Vgl. B.H. Stolte, ‘Nijmegen is
toch Noviomagum’, AO-Reeks 24 (1958). Id., ‘Demystificatie van het mysterie van de Keizer
Karelstad’, Numaga 10 (1963) 9 e.v. In het voorwoord van een Frans heldendicht dat tot de
tweede kruistochtcyclus behoort, staat, dat Elyas, de Zwaanridder, de Saks Animaie doodde
en huwde met Biautris. De naam van de Saksische ridder is een samenkoppeling, die berust
op een verkeerde verklaring van de verzen van de Béatrix waarin staat, dat Hélias hertog
Rainier van Saksen doodde ‘à Nimaie’ (te N.): ‘Sone von Nausay’, herausgegeben von Moritz
Goldschmidt, in: Bibliothek des litterarischen Vereins in Stuttgart, Bd. 216 (Tübingen 1899)
55424, 601. De roman Baudouin de Sebourg (=BSeb.) maakt N. tot een koninkrijk: Reif. I,
pp. LXIV, 101, v. 2357. Vgl. P.P. [= Paulin Paris], ‘Chansons de geste’, in: Histoire Littéraire
de la France... t. 25 (P. 1898, gepubliceerd in 1869) 537-593. DuparcCy. 91-274. In BSeb.
heet de koning van N. [H] ernoul de Biauvais en is een broer van Baudouin de Beauvais, die
afkomstig uit Les Chétifs en ook in GC voorkomt. Hij is de vader van Baudouin de Sebourg.
De koningin heet Rose en een van haar zonen Esmeré de Nimaye. De verdrukker van N. is
Gaufroit, hertog van Friesland Ernest Langlois, Table des Noms propres de toute nature
compris dans les Chansons de geste imprimées (P. 1904) 339, 200, 485-6, 574. (Langlois).
De naam Nimaie komt ook voor in de romans van Gilles de Chin, La Continuation de
Perceval, Sone de Nausay (zie boven). Zie L.-F. Flutre, Table des noms propres avec toutes
leurs variantes figurants dans les Romans du Moyen Age écrits en français ou en provençal
(Poitiers 1962) 276b. (Flutre). Vgl. ‘L'Histoire de Gille de Chyn by Gautier de Tournay’,
Edited by Edwin B. Place, in: Northwestern University Studies in the Humanities No. 7
(Northwestern U., Evanston and Chicago, 1941) 214. In al deze ridderromans wordt de naam
Nimaie, Nimaye, Nymaie genoemd in betrekking tot een stad (rijk) in de Nederlanden, zodat
we moeten aannemen, dat ze werd voorgesteld als betrekking hebbende op de stad N. of het
Rijk van Nijmegen, d.w.z. in de praktijk N. en omgeving. De promotie van een klein gebied
tot koninkrijk komt veel voor in de Keltisch-Bretonse cyclus, zodat b.v. de Scilly Islands,
een paar eilandjes gelegen bij de kust van Cornwall, tot het rijk Sorelois worden bevorderd:
Flutre 262a.
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Deze argumenten waren niet in staat August Krüger te overtuigen. In een boek over
wat hij ‘De bronnen van de Zwaanriddergedichten’ noemt voert hij een ontelbaar
aantal gegevens aan, maar hij verbindt ze slecht, zodat hij verkeerde gevolgtrekkingen
maakt. Hij beweert o.a., dat de legende teruggaat op de Noorse Karlamagnús saga,
een dertiende-eeuwse proza-compilatie, die evenals de Gran Conquista uit het Frans
en (waarschijnlijk ook) het Latijn werd vertaald in opdracht van een vorst, t.w. Hákon
IV (1217-63), maar evenals de Spaanse compilatie kwam het werk niet tijdens de
regering van de opdrachtgever tot stand(35). In nog hogere mate was het het resultaat
van aanvullingen en veranderingen aangebracht door schrijvers en bewerkers die tot
verschillende perioden behoorden. Een van de toevoegingen is waarschijnlijk Hs.
48 van de eerste branche, een verhaal dat nog geen halve

(35) Zie E.F. Halvorsen, ‘The Norse version of the Chanson de Roland’, in: Bibliotheca
Arnamagnoeana, v. XIX (Kobenhavn 1959) 32, 75-76, 103, 252, 274. Volgens Krüger (224)
kwam de compilatie waarschijnlijk tot stand tussen 1230 en 1250, maar Halvorsen (75), die
een diepgaande studie van de saga heeft gemaakt, veronderstelt, dat ze werd gecompileerd
uit dertiende-eeuwse branches, die dus aanvankelijk een min of meer zelfstandig leven
leidden.
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bladzijde beslaat en vertelt van Geirarðr svanr (Gerard de Zwaan). Staande in een
bootje, dat getrokken wordt door een zwaan, verschijnt hij te Numaia, waar zijn
tegenwoordigheid wordt opgemerkt door niemand minder dan Karel de Grote. De
Noorse Zwaanridder is stom, maar hij heeft een verklarend papier om zijn hals hangen
waarop staat, hoe hij heet en wat hij verlangt: hij wil zich in dienst des keizers stellen
en in ruil hiervoor landerijen en een vrouw ontvangen. De keizer neemt de vreemde
gast in dienst, die spoedig leert spreken en na gebleken geschiktheid de hand van
Karels zuster ontvangt en bovendien het hertogdom van de Ardennen(36).
Krogmann (S. 2) heeft reeds opgemerkt, dat dit verhaal niet tot de oorspronkelijke
saga kan behoren, daar het ontbreken van het vraagverbod in Gerard de Zwaan het
onmogelijk maakt, dat deze sage invloed uitgeoefend zou hebben op het Chanson
(12de eeuw) en andere versies van de legende(37). Bovendien schittert Hst. 48 door
afwezigheid in een IJslandse bewerking uit het begin der Veertiende Eeuw, die berust
op een vrij oude versie, welke verloren is gegaan(38). We zouden er nog aan toe kunnen
voegen, dat nagenoeg alles erop wijst, dat Hst. 48 op een latere datum is ingelast.
Daarbij moeten we allereerst letten op het karakter van de saga, waar in tegenstelling
tot de Gran Conquista, die veel nauwer aansluit bij de Franse gedichten van de
Twaalfde Eeuw en dient ter verheerlijking van de riddergeest en het kruistochtideaal,
de figuur van keizer Karel in het middelpunt staat(39).

(36) Zie Paul Aebischer, ‘Textes norrois et littérature française du Moyen Âge’, t. I, Société de
Publications Romanes et Françaises XLIV (Genève-Lille 1954) 27; t. II, Publ. Rom. et Fr.
CXVIII (Genève 1972) 3-8, 20-26, 73-77. (Aebischer).
(37) Zie Hellmut Rosenfeld, ‘Beurteilungen’ (Bespreking van Krüger), in: Archiv f.d. Studium d.
neueren Spr. u. Lit. 171 (1937) 74. (Ros.).
(38) Jules Coulet had reeds eerder opgemerkt, dat het wonderlijke karakter van de aankomst van
de held, die in de saga onmiddellijk voorafgaat aan het eveneens fantastische verhaal van
Karel de Grotes reis naar het H. Land, volstaat om ons te waarschuwen, dat Gerard de Zwaan
en zijn legende niet behoren tot het oude fonds van de Franse legenden: Etudes sur l'ancien
poème français du Voyage de Charlemagne en Orient (Montpellier 1907) 139. Anderen
zoals Gaston Paris, Blondeaux en Aebischer zijn echter van mening, dat de saga de oudste
vorm van het Franse Zwaanridderepos bevat: Aebischer II 73-74.
(39) Karel de Grote komt in GC slechts voor in een ingevoegd hoofdstuk (II c. 43), waar hij de
naam Carlos Mainete draagt. Het verhaal is samengesteld uit gegevens, ontleend aan de
Franse Mainet, uit de Berte aux grands pieds (Mnl. Baerte metten breden voeten) en de Basin
(vgl. Karel ende Elegast). Het valt hierbij op te merken, dat de hier vertelde heldendaden
niet geïnspireerd zijn op het leven van Karel de Grote maar op de jeugd van zijn grootvader
Karel Martel. Zie aantk. 47.
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In Hst. 48 is híj de hoofdfiguur, niet Gerard de Zwaan. Als een rechtvaardige vorst
beloont hij er de deugd, zelfs als het ietwat zonderlinge ridders betreft van
buitenmenselijke herkomst, die de taal der mensen niet machtig zijn. Dit laatste wijst
niet op de hoge ouderdom van Hst. 48, maar is eerder een aan de Franse ridderroman
van de Zwaankinderen ontleende heidens-dierlijke trek, die waarschijnlijk het verhaal
aantrekkelijk moest maken voor de pas tot het Christendom bekeerde Noormannen,
die een heilig ontzag hadden voor Karel de Grote en tijdens zijn lange regering de
Nederlandse kusten ongemoeid lieten. Dat het in Hst. 48 er vooral om gaat een
edelmoedige karaktertrek van Karel te belichten, blijkt ook uit het feit, dat er met
geen woord wordt gerept van de heldhaftige verdediging van de hertogin van Boeljon,
die in het Chanson zo'n centrale plaats inneemt. Er wordt alleen opgemerkt, dat
Gerard zich als goed ridder gedroeg. Deze belangrijke weglating evenals die van het
vraagverbod is natuurlijk mede een gevolg van het feit, dat de saga nagenoeg altijd
een sterk verkorte versie van de stof der Franse ridderromans geeft. Volgens
sommigen, zoals Aebischer (II 14), zou de saga een beknopte weergave zijn van de
inhoud van een Franse prozacompilatie, die op zichzelf reeds de inhoud van allerlei
Franse gedichten bondig zou weergegeven hebben. Wat hiervan zij, het is natuurlijk
geheel onjuist om in al die verhalen waaruit de eerste branche bestaat verloren gegane
vormen van rudimentair ontwikkelde heldendichten te zien, hoe verleidelijk dit ook
zijn moge. De feiten wijzen uit, dat de saga ongeveer een eeuw na de belangrijkste
produkten van de Franse heldenepiek tot stand kwam. En het is niet onmogelijk, dat
Hst. 48 van nog latere datum is.
Om in dit verband van Karelsagen op de roman van de Zwaanridder te kunnen
zinspelen (want veel meer dan een zinspeling kan men de sterk verkorte bewerking
niet noemen) moest de naam van keizer Otto veranderd worden en de betekenis van
de oorspronkelijke hoofdfiguur worden verminderd. Met zijn stomheid en de brief
om zijn hals maakt hij zelfs aanvankelijk een ietwat komische indruk. Nu is de oude
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epische litteratuur niet erg rijk aan komische elementen. Die horen eerder toe aan de
vervaltijd van het genre. Het invoeren van een schriftelijk element (de brief) wijst
ook op een tijd waarin de letterkunde steeds meer getuige was van de verdringing
van het gesproken door het geschreven woord(40). We kunnen hierbij denken aan de
invloed van de Noorse monniken, die, naar Halvorsen veronderstelt, de saga in
Engeland compileerden, daarbij gebruik makende van Franse bewerkingen. Gerard
de Zwaan komt alleen voor in Hst. 48 en aan het begin van het daarop volgende
kapittel, waarin Karel in het huwelijk treedt. Het hoofdstuk van Gerard de Zwaan,
dat ook met een huwelijk eindigt, waardoor hij Karels zwager wordt, is dus kennelijk
ingelast (vgl. Aeb. 8) om de overgang te vergemakkelijken tussen het strijdbare
hoofdstuk 47, dat de Saksenoorlog tot onderwerp heeft, en 49, waarin Karel huwt
en naar het H. Land vertrekt.
Er is echter nog een ander gegeven dat ons doet vermoeden, dat we hier met een
ingelaste episode te maken hebben van geringe ouderdom. Dat is de naam die de
Zwaanridder hier draagt, een naam die in de saga ook aan andere helden toebehoort,
o.a. aan Geirarðr af Viana en aan Geirarðr af Numaia ‘die in de tekst ten gevolge
van een schrijffout Gerard van Homedia wordt genoemd (Aeb. I 30). Laatstgenoemde
is een van Karels vertrouwelingen, die als bode de groten des rijks moet uitnodigen
aanwezig te zijn bij de kroning (Hst. 1-33)(41). Als de adel bijeen is om die plechtigheid
bij te wonen, neemt Gerard van Numaia zijn intrek in het grote paleis te Aken, waar
ook Karel gehuisvest is, niet in een van de twaalf paleizen waar de paus, Karels
moeder en zijn getrouwen zijn ondergebracht (Aeb. II 23, 110 [Hst. 20]). Hij neemt
de samenzweerders gevangen die Karel willen doden (Aeb. II 59, 113 [Hst. 23]) en
wordt aangewezen als opvoeder van Roeland, het bloedschendige kind van Karel en
zijn zuster, dat later de held van Roncesvalles wordt (Aeb. II 123 [Hst. 36]), en
vergezelt Karel op zijn pelgrimstocht naar het H. Land en Constantinopel (Aeb. II
26, 77, 84,

(40) Het schriftelijke element doet ook zijn intreden in Hst. 36 (Aebischer II 24, 123), waarin de
engel Gabriel een brief op Egidius' pateen legt, waarin Karels zonde (bloedschande) wordt
gespecificeerd.
(41) Zie Aebischer II 21, 102 (Hst. 7), 107-8, 22 (Hst. 17), 119-120 (Hst. 30; Hss. B,b hebben
hier Numax i.p.v. Numaia). Hst. 1-33 zijn geïnspireerd op de Couronnement de Charlemagne
en op de Basin, die teruggaan op de geschiedenis van bepaalde kuiperijen waaraan Karel
Martel blootstond in zijn jeugd.
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133 [Hst. 40-50]). Uit deze opsomming moge blijken, dat we ons niet kunnen
verenigen met Aebischers mening, dat het hier een tweederangs figuur betreft, die
slechts tegen het einde van het verhaal voorkomt. Compositorisch gezien verbindt
hij begin, midden en einde van de eerste branche en kan dus moeilijk gemist worden.
Het is nu duidelijk, dat bij de vele bewerkingen waaraan de saga is blootgesteld
geweest en de veelsoortige bronnen waarop het onsamenhangende geheel is
geïnspireerd, verwarring is ontstaan tussen Gerard de Zwaan, die alleen in verband
met Numaia genoemd wordt, Gerard van Numaia en Gerard van Viane. Aan het
begin van Hst. 49 wordt gezegd, dat Gerard van Numaia Karel op zijn overzeese reis
vergezelt en dat Gerard de Zwaan achterblijft om Saksen te bewaken. Maar kort
tevoren (Hst. 47) van diezelfde opdracht aan Bofi-zonder-baard, de vader van Gerard
van Viane (Mfr. Girard de Vienne) toevertrouwd, ondanks het feit, dat Bofi reeds in
Hst. 34 was overleden (Aeb. 5-6, 26, 62). Aebischers mededeling (II 8), dat we hier
te maken hebben met een van die uitweidingen die het einde van de branche
kenmerken en dat Hst. 34 (op blz. 63 wordt het bij vergissing Hst. 18 genoemd) door
een latere bewerker waarschijnlijk is ingelast, is niet afdoende om de verwarring te
verklaren. Volgens Bédier is Girard de Vienne, wiens geschiedenis reeds voor het
jaar 1000 berijmd zou zijn geweest (Aeb. II 67), letterkundig gezien dezelfde als
Girard de Frete (of Fraite), Girard de Vézelay en Girard de Roussillon(42). Het zou
hier een Provençaalse edelman betreffen die tegen koning Karel de Kale was
opgestaan(43). In de saga is hij ook opstandig, maar hij verzoent zich later met Karel
de Grote, als hij met Oliviers zuster huwt.
Bij deze verwarring van Gerarden valt het op, dat Gerard van Viane alleen een rol
speelt in een aantal hoofdstukken (34-35, 38, 40-41, 43) die geen betrekking hebben
op de hoofdhandeling en Gerard de Zwaan slechts in Hst. 48 en 49. De enige Gerard
die in de eerste branche van de saga voortdurend een rol speelt is Gerard van Numaia.
We krijgen

(42) Zie Joseph Bédier, Les légendes épiques. Recherches sur la formation des chansons de geste,
III (P. 1929) 184-5, 386-8, 427-9, 463. (Bédier). Aebischer (II 63), die Girard de Vézelay
niet noemt, spreekt van een drieëenheid en van ee ngedaanteverwisseling. Zie ook Gaston
Paris, Histoire poétique de Charlemagne (P.: Franck, 1865) 324 e.v. (ParisH.), en Pio Rajna,
Le origini dell' epopea francese (Firenze 1885 [1956]) 530-1. (Rajna).
(43) Zekere Girard, die stierf tussen 877 en 879, was regent van het rijk der Provence: Bédier III
350, no. 32. Karel de Kale stierf in 877.
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de indruk, dat hij niet alleen wat zijn naam, maar ook enigszins wat zijn functie
betreft, geïnspireerd is op een figuur uit Les Enfances Godefroi. De verwarring ligt
hier eigenlijk voor de hand, daar dit chanson eveneens de jeugd verheerlijkt van een
christenheld en het verloren Franse model van de eerste branche der saga ook wel
Les Enfances Charlemagne genoemd wordt(44). De Twaalfde Eeuw nu wordt
gekenmerkt door de apotheose zowel van Godfried als van Karel. Kort na de dood
van eerstgenoemde (1100), die zowel in mannelijke als in vrouwelijke lijn Karel de
Grote tot voorvader had, begint zijn profane kanonisatie. Daartoe moesten bepaalde
feiten uit zijn jeugd (het feit, dat hij niet de eerstgeborene, maar de tweede zoon was
uit het huwelijk van de graaf van Bonen, dat hij zich vergrepen had aan kerkelijk
goed en waarschijnlijk de Rijnlandse joden had afgeperst)(45) veranderd of verdoezeld
worden, waarbij ook minder gunstige daden van zijn voorgeslacht en slechte
toestanden in Godfrieds eigen omgeving niet ongemoeid bleven. Dit verbloemen der
werkelijkheid was vooral de taak van de dichters. Het slot van Nijmegen, dat door
Godfrieds grootvader van moederszijde was platgebrand en waarschijnlijk reeds
tevoren was verbonden met de Zwaanriddersage, werd de hoofdplaats van handeling
van een inleidend gedicht van legendarische oorsprong. De stad Boeljon, die evenals
het grootste deel van het hertogdom Nederlotharingen in de elfde eeuw allerlei rampen
moest verduren (Andres. 48), werd voorgesteld als het bloeiende hof van hertog
Godfried. Dit laatste geschiedde in de Enfances Godefroi. Maar de grootste
verandering die hier in historisch opzicht plaatsvond was, dat de abdij van Sint
Truiden (Mfr. Sainteron, Msp. Sandrón) in de Enfances wordt voorgesteld als
Godfried zeer wel gezind. In werkelijkheid had hij zich kort voor de kruistocht
gemengd in de vernietigende inwendige strijd die woedde

(44) De eerste die deze uitdrukking gebruikte was, voor zover we weten, Bédier III 3-38. Zie ook
Martin de Riquer, ‘Cantares sobre las mocedades de Carlomagno’, in: Los cantares de gesta
franceses (M. 1952) 209-221. (RiquerSp.). Vgl. Id., ‘Chansons sur “Les Enfances” de
Charlemagne’, in: Les chansons de geste françaises, trad. Irenée Cluzel (P. 1957) 185-194.
(RiquierFr.).
(45) Zie hierover: John C. Andressohn, ‘The Ancestry and Life of Godfrey of Bouillon’, Indiana
University Publications, Social Science Series, No. 5 (Bloomington 1947) 5, 10, 19, 28, 48,
50, 52, 60, 102, 105. (Andres.). Vgl. SmithS. 142-167. Pig. 161. Einstein 14 (voor volledige
titel zie aantk. 51). Krüger 55-59.
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in het welvarende klooster en zijn eigen belangen veilig gesteld door de nieuwe abt
een bedrag van 100 marken af te persen, wat het klooster bijna ten gronde richtte
(Andres. 48).
De abt van Sint Truiden nu is in de Enfances een van de hoofdfiguren. In het
oorspronkelijke werk heet hij ‘Li bons Abes Girars’ en Guirarte (Ga. Giraret of
Girat) in de Spaanse bewerking(46), die er nog aan toevoegt: ‘Era hombre bueno, de
muy santa vida’ en ‘muy bien razonado’, prijzende bewoordingen die in het Frans
ontbreken(47). Deze goede abt Gerard nu had volgens de dichter een pelgrimstocht
naar het Land van Overzee ondernomen en daarbij de zoon van de Turkse koning
van Jerusalem leren kennen, die de abt verpleegd had, toen hij er ziek werd. Maar
deze jongeman was ook een vurig Islamiet, die, aangespoord door een voorspelling
over het lot van de H. Stad, naar het land der Christenen ging met het doel Godfried
van Boeljon te doden. Vermomd als pelgrim belandde hij te Sint Truiden, waar de
abt hem herkende en zijn wens vernam om Godfried te leren kennen. Met het doel
de moraal van de Turken reeds voor het begin der op handen zijnde kruistocht te
knakken, stelde de abt alles in het werk om de ontmoeting zo indrukwekkend mogelijk
te maken. Omdat hij daartoe veel krijgsvolk nodig had, zond Godfried op zijn advies
boden uit naar alle zijden van het hertogdom. Overbodig te zeggen, dat de Turkse
koningszoon diep onder de indruk kwam van Godfrieds macht en persoonlijkheid.
Of deze romanfiguur op een werkelijke persoon is geïnspireerd, weten we niet,
maar de naam is zeker historisch, want van 1145 tot 1156 werd het klooster van Sint
Truiden door abt Gerard van Duraz bestuurd(48). Hij maakte geen pelgrimstocht naar
het H. Land, maar wel had hij zeer positieve karaktertrekken. Maria Einstein (p.
37-40)

(46) Ga. 103b, 109b. K 157b: guirarte. De naam ontbreekt in K 169a, de plaats die overeenkomt
met Ga. 109b.
(47) Aldus volgens HG en Ga. De versie van Hs. K (fol. 157b) daarentegen klinkt minder
overdreven: ‘era ome bueno e de santa vida’. Hier ontbreekt het bijwoord muy (= zeer). Vgl.
E 100, 106, 108, 118 (‘qui tant fit à proisier’), 119, 121-2, 125 (‘prox et oer’), 135 (‘qui moult
fait à proisier’); 126 (‘qui moult fist à loer’). De Franse dichter is dus gemagtigder in zijn
lof en maakt gebruik van geijkte hoofse formules.
(48) Zie J.-L. Charles, ‘La ville de Saint-Trond au Moyen-Age. Des origines à la fin du XIVe
siècle’, Bibliothèque de la Faculté de Philosophie et Lettres de l'Université de Liège, facs.
173 (Liège 1965) 93, 352, 97-99 (cultureel centrum).
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beschouwt het einde van Gerards regering als de terminus a quo voor de samenstelling
van de Enfances Godefroi, die hoogstwaarschijnlijk niet werden samengesteld door
een monnik van de abdij die door Godfried werd afgeperst (vgl. Pig. 138). De tweede
helft van de Twaalfde Eeuw, de tijd waarin het Chanson en de Enfances Godefroi
tot stand kwamen, is ook de tijd waarin de legende van Karel de Grote bloeide, wat
samenhangt met zijn heiligverklaring. Karel, het voorbeeld van Frederik Barbarossa,
werd op 8 januari 1166 in de dom van Aken door de kanselier en aartsbisschop van
Keulen met assistentie van de bisschop van Luik in tegenwoordigheid des keizers
gekanoniseerd. Omstreeks dezelfde tijd kan het geromantiseerde leven van Karel de
Grote ontstaan zijn dat Aebischer als het model van de saga beschouwt, een
gecompileerde prozaroman die iets nieuws bracht in de Franse letteren van de
Twaalfde Eeuw. Nu veronderstelt Frings wel, dat de gedichten waaruit deze
prozaroman zou zijn samengesteld, weer op allerlei ‘Vorstufen’ teruggaan(49), maar
het is uitgesloten, dat er in dit modewerk niets ‘actueels’ zou schuilgaan. Dit komt
naar onze bescheiden mening tot uiting in dat gedeelte van de saga waar de invloed
van Les Enfances Godefroi en meer in het bijzonder van de figuur van abt Gerard te
vermoeden valt. Gerard van Numaia onderneemt evenals hij een tocht naar het H.
Land en is de vertrouweling van een machtig heer. Hij is weliswaar niet zelf de bode
die tot zijn eer en glorie talrijke ridders bijeenbrengt, maar hij geeft daartoe het advies.
De verwarring moet besmettelijk gewerkt hebben, zodat ook de Zwaanridder van
die modenaam werd voorzien. Hieruit zou dan tevens kunnen blijken, dat Karel de
Grote niet, zoals Krüger beweert(50), de oorspronkelijke vorst van de Zwaanridder
geweest kan zijn, maar dat in de Karlamagnús saga de naam van keizer Otto door
die van Karel vervangen werd.

(49) Zie de bespreking van Aebischer I door Th. Frings in: Zeitschrift für romanische Philologie
73 (1957) 175-182, 181. Frings identificeert talrijke Ned. plaatsnamen die door de saga
genoemd worden. Aeb. (II 77-84) heeft in verband met de ‘Vorstufen’ gewezen op het
elfde-eeuwse Latijnse model van de Voyage en Orient, maar volgens Neuschäfer
(Romanistisches Jahrbuch 10 (1959) p. 93) zijn er maar weinig aanknopingspunten voor het
verdedigen van de mening, dat de Voyage de parodie van een eraan ten gronde liggend
Chanson zou zijn, zelfs als men rekening houdt met het feit, dat het bij de weergave van de
saga slechts een vertaalde korte samenvatting betreft.
(50) Krüger 109, 224-240, 260-1, 294.
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Ook uit geschiedkundige overwegingen lijkt dit de meest waarschijnlijke oplossing
van het raadsel. Het Valkhof was weliswaar de meest noordelijke residentie van
Karel de Grote, de plaats waar hij verschillende keren het Paasfeest kwam vieren,
maar degene die het Nijmeegse hof grote glans verleende was Otto I, die de gedurende
37 jaren onderbroken gewoonte van de Karolingische en Lotharingse koningen
hervatte om te Nijmegen te resideren. Zo is het niet verwonderlijk, dat volgens het
Chanson de keizer Otto heette. Dit feit, evenals alles wat niet binnen de nauwe
grenzen van zijn stelling past, verklaart Krüger als een latere toevoeging. De naam
zou ingevoerd zijn om Otto IV te eren, die erg bekend was in Frankrijk, omdat hij
een geboren Normandiër was en gestreden had tegen Philips II Augustus. Wolfram
von Eschenbach zou in zijn Parzifal de naam Karel de Grote pas voor die van Otto
verwisseld hebben, nadat deze Roomse keizer in 1214 met Maria van Brabant gehuwd
was. Krüger veronderstelt bovendien, dat in een oudere versie van het Chanson (een
versie van welker bestaan hij geen enkel bewijs geeft) de keizer Charles heette. Deze
bewering berust op het feit, dat het Chanson d'Antioche 's keizers naam verzwijgt
(Krüger 106-111, 118). Maar dit heldendicht geeft alleen een korte samenvatting
van de sage en de troebadoer voelde er hoogstwaarschijnlijk geen enkele behoefte
aan die te verlengen met naamkundige gegevens. Het was geheel overbodig te
herhalen wat de ingewijden wisten, namelijk dat de keizer van het Chanson Otto
heette. Maar als er een Ottoonse keizer is geweest die niet in aanmerking kwam om
geïdentificeerd te worden met de Otto van het Chanson, dan was het wel de vierde
die deze naam droeg (1209-18).
Uit het voorafgaande bleek, dat, als er in de vermelding van Oton, Otas een
zinspeling moet worden gezien op een historische figuur van die naam, degene die
het eerst in aanmerking komt Otto III is. Wat Otto IV betreft, bestaat er geen enkele
aanwijzing van zijn aanwezigheid te Nijmegen. De verheerlijking van deze keizer,
die Krüger toeschrijft aan Wolfram von Eschenbach, is moeilijk in overeenstemming
te brengen met de hatelijke zinspelingen op zijn kroning, met de antiwelfse instelling
van de dichter en met zijn afkeer van Hermann von Thüringen, zijn beschermheer
(1211: Ros. 72-73). Bovendien werd Otto IV aan het einde van zijn bewind in de
pauselijke ban gedaan, vervangen door Friederich von Hohenstaufen en verslagen
door Frankrijks koning (1214). Het is erg onwaarschijnlijk, dat een leenman van de
koning van Kastilië de Duitse Parzifal kende of dat hij de naam
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van Karel de Grote door die van Otas verving om deze afgezette keizer te eren. Dat
is bovendien moeilijk in overeenstemming te brengen met het beginsel van de epische
concentratie, volgens hetwelk daden van kleinere helden (b.v. Karel Martel, Karel
de Kale, Otto III, Hendrik II) worden toegeschreven aan hen die groter roem
verwierven, een beginsel dat des te belangrijker is, naarmate Karel de Grote de
superheld is van de Middeleeuwse letteren.
Op dezelfde wijze waarop hij zich afmaakt van het probleem Karel/Otto lost Krüger
de kwestie op, of Nijmegen of Mainz de stad was waar 's keizers Rijksdag volgens
de oorspronkelijke versie plaatsgreep en het eerste optreden van de Zwaanridder ter
verdediging van de gesmade hertogin. Naar zijn mening heeft Maience de prioriteit,
ofschoon hij in zijn slecht voorbereide conclusie beweert, dat (de klaarblijkelijke
cacografie) Valence nog oudere rechten heeft (49, 104, 286-290). Laten we de
belangrijkste punten van zijn argumentatie onder de loep nemen. Het eerste punt
heeft betrekking op de Hss. S (Stadtbibliothek, Bern, Hs. 627) en A (Nationale
Bibliotheek, Parijs, Ms. fr. 12558), die over het algemeen beschouwd worden als de
twee Hss. die een versie van de Béatrix bevatten die het origineel (O) het dichtst
benadert, ofschoon alle deskundigen menen, dat Krüger het belang van S overschat
heeft(51). Hij zegt, dat in de vierde laisse van de inleiding van Hs. S Maience in het
rijm genoemd wordt als de plaats van handeling (41, 168, 282) en dat Hs. A van
latere datum is dan Hs. S en S in dit opzicht gevolgd heeft. Hij herinnert er bovendien
aan, dat G. Paris opmerkte, dat Hs. A hier Maience door Nimaie verving en dat deze
verandering misschien in alle andere passages werd aangebracht. Krüger, die in deze
mening een bevestiging zag van de resultaten van zijn eigen onderzoek met betrekking
tot Hs. S, beschouwde de tot uiting gebrachte twijfel als de bescheiden uitdrukking
van een zekerheid. In zijn boek publiceert hij een brief die Paris (t 1903) hem schreef
in 1894. Hij kondigt hem daarin aan, dat hij een boek voorbereidde over de
kruistochtencyclus, waarin een van de stellingen de prioriteit van de lezing Maience
zou zijn op alle plaatsen waar latere kopiisten die vervangen zouden hebben door
Nimaie (164).

(51) SmithS. 150. Vgl. Id., ‘Some remarks on a Berne manuscript of the Chanson du Chevalier
au cygne et de Godefroy de Bouillon’, Rom. 38 (1909) 122. Maria Einstein, Beiträge zur
Überlieferung des -Chevalier au Cygne und der Enfances Godefroi. Inaugural-Dissertation...
Bern (Erlangen 1910) 8. (Einstein).
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Met alle respekt voor de grote geleerdheid van de Franse comparatist dient opgemerkt
te worden, dat het feit dat het aangekondigde boek door hem niet werd gepubliceerd,
misschien niet alleen te wijten is aan zijn vroegtijdige dood, maar ook aan de aanvallen
van Blöte op zijn theorieën. Strofe 4 noemt immers Maience niet als het toneel van
de heldendaad van de Zwaanridder, maar als de plaats waar zijn roemrijke verdediging
van de hertogin wordt verhaald, een heldendaad die in de voorafgaande laisse wordt
voorgesteld als gebeurde zijnde te Nimaie. Hoogstwaarschijnlijk verving een latere
kopiïst (of lezer), die in de mening verkeerde, dat er tegenspraak was, tegen de regels
van het rijm in, het woord Maience door de plaatsnaam van de derde strofe(52).
Wat Gaston Paris het meest overtuigde van de prioriteit van Maience, was het
noemen van Maença in de tweede versie van de sage, zoals die in de Gran Conquista
wordt verhaald. Het vermelden van beide plaatsnamen, zoals dat voorkomt in de
derde versie van Boek II: ‘Nimaya la Grande, a que agora dicen Maenza’ verklaart
hij door te veronderstellen, dat in de kantlijn of tussen de regels van het Franse Hs.
dat door de compilator werd gevolgd, het woord Nimaie naast of boven Maience
stond geschreven. Maar dit is slechts een veronderstelling. Paris gaf er zich geen
rekenschap van, dat voor de compilator beide plaatsnamen volkomen synoniem
waren, zoals blijkt uit het feit, dat ze beiden genoemd worden in de eerste versie van
de Zwaanriddersage in de Conquista, zoals die voorkomt in Hs. K. Maar hoezeer
Paris zich ook vergiste, men kan niet zeggen, dat hij geen Middelspaans kende of
dat hij zijn lezers om de tuin leidde met verkeerde verklaringen. Doch wat moeten
we denken, als we lezen, dat Krüger de vermelding van beide plaatsnamen in boek
II en de zin: ‘una ciudad muy antigua, que agora llaman Maenza’ (39a: een aloude
stad die tegenwoordig Mainz heet) als volgt verklaart: ‘... hieruit blijkt, dat in de
Spaanse compilatie in beide passages Nijmegen als de latere naam voor Mainz
beschouwd werd’ (169)? Is het mogelijk, dat de Duitse geleerde het woord ‘agora’
(modern Spaans: ahora) vertaalde, alsof er ‘antaño’ (vroeger) stond? en dat hij het
verschil niet kende tussen ‘llaman’ (heet) en ‘llamaban’ (heette)? De in-

(52) Bovendien is het niet onmogelijk, dat we hier te maken hebben met een strofe die werd
ingelast om het geheel omvangrijker te maken. Er staat immers niets in wat ons niet op een
of andere manier bekend is. Er bestonden ongetwijfeld verschillende tussenfasen tussen het
origineel en de Hss. AS.
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druk, dat Krüger tot alle prijs Gaston Paris en alle andere onderzoekers wil overtreffen
die zich met het onderwerp bezig hielden, wordt bevestigd, wanneer men merkt, dat
hij ontkent, dat er wezenlijke verschillen bestaan tussen de drie versies van de sage,
die de Franse geleerde onderscheidde. Alle eigenaardigheden die geen betrekking
hebben op de prioriteit van Mainz zouden van latere datum zijn (170-1, 176). Om
deze beweringen aannemelijk te maken probeert hij het gezag van hun grootste
bestrijder te ondermijnen door te wijzen op de negatieve houding die ook Paul Meyer
zou hebben aangenomen t.o.v. de theorieën van Blöte, die bij lezingen die hem niet
te pas kwamen zijn toevlucht zou hebben genomen tot het maken van allerlei
gissingen. In dit verband wijst Krüger naar een artikel gepubliceerd in het tijdschrift
Romania [32 (1903) p. 65], maar op de aangegeven bladzijde noch in de rest van het
artikel of in de voortzettingen daarvan is iets van de voorgewende kritiek te vinden
(172).
De beschuldiging de waarheid te verbergen achter gissingen maakt de indruk
eerder een geval van zelfverdediging dan van aanval te zijn, want het is duidelijk,
dat Krügers theorie berust op ongefundeerde vermoedens. Wanneer hij b.v. in Hs.
D (H 117) de lezing Nimaie ontdekt op een plaats waar Hs. A Alemagne heeft en S
tote France, dan gebruikt hij deze schrijffout (het betreft hier een vers waarin staat,
dat Duitsland aan de keizer toebehoort) ter staving van zijn stelling, dat genoemde
lezing in alle handschriften waarin ze voorkomt van latere datum is. Telkens wanneer
daarentegen de Gran Conquista ‘Maenza’ vermeldt, beschouwt hij dit als iets van
oudere datum, dat weerstand heeft geboden aan de bijna systematische vervanging
door de naam Nimaya. Wanneer b.v. de jonge Godfried de heldendaad van zijn
roemruchte voorvader herhaalt door te Mainz een gesmade jonkvrouwe te verdedigen
tegen Guión de Montefalcón(53), dan is dit volgens Krüger een aanwijzing, dat deze
Duitse stad ook het toneel van handeling was op de overeenkomstige plaats in de
Béatrix (105). We hebben zojuist opgemerkt, dat de namen

(53) K 142d. Ga. 96ab. BlöteM. (18) vertaalt de naam met ‘Goswin [= Gozewijn] von Valkenburg’.
Valkenburg hoorde tot het hertogdom Limburg. Maar de plaatsnaam en persoonsnaam
bestonden blijkbaar ook in Frans-Vlaanderen. Aan de eerste kruistocht werd deelgenomen
door Hugue de Fauquenbergue, kasteelheer van Saint-Omer. In BSeb. komt een Baudouin
de Fauquembergues voor, de vader van de hoofdfiguur: Pig. 205. Vgl. Krüger 215.

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse taal- en letterkunde (nieuwe reeks). Jaargang 1973

307
Nimaya en Maenza voor de compilator synoniem zijn. En wanneer het zo is, dat hij
de laatste naam op een gegeven moment verkiest, dan hebben we hier eerder met
een nieuw element te maken, dat er op zou kunnen wijzen, dat deze branche of dit
deel van de branche geschreven werd na de Mainzer keizersfeesten van 1184(54).
Krüger (181-210) heeft een meer vernuftige verklaring van de feiten. De vervanging
van Maience door Nimaie zou een gevolg zijn van het herbouwen van het Valkhof
door Frederik I Barbarossa in de jaren 1155-56 en van zijn huwelijk met Beatrix van
Boergondië in 1156. Om haar te eren zou Guiot de Provins, aan wie Krüger een
redaktie van het Chanson toeschrijft, aan des ridders eega, de legendarische
grootmoeder van Godfried van Boeljon wel te verstaan, de naam Béatrix gegeven
hebben. Ofschoon de bruiloft van Frederik en Beatrix niet te Nijmegen, maar te
Würzburg gevierd werd(55), en er uit niets blijkt, dat ze een zwak had voor de Waalstad,
beweert Krüger, dat ze daar bij voorkeur op het Valkhof vertoefde en deze
omstandigheid zou de dichter verplicht hebben de plaatsnaam te veranderen. Het
kasteel had toen al een veelbewogen geschiedenis achter de rug. Door Karel de Grote
gebouwd, werd het in 880 door de Noormannen vernietigd. Eenmaal herbouwd, werd
het twee eeuwen later door Godfried II met de Baard, de grootvader van Godfried
van Boeljon (1044-48), in een hevige strijd tegen keizer Hendrik III met de grond
gelijk gemaakt. Maar de plaats, die een soort van acropolis vormt die het gebied van
de rivier en omgeving overziet en beheerst, was te gunstig, zodat Barbarossa het
kasteel herbouwde, dat eeuwenlang de door hem gegeven vorm bewaarde(56). De
compilator zinspeelt ook op het bestaan van een kasteel te Nijmegen, doch het wordt
door hem niet het Valkhof genoemd, maar het oude paleis dat eens aan keizer Luciano
toebehoorde(57), wat de indruk maakt een slechte vertaling te zijn van ‘el palais Lucion’.
Een keizer van deze naam is

(54) Volgens Einstein (40) werd E geschreven tussen 1156 en 1187. Volgens Pig. (165-6) werden
E en H tussen 1160 en 1180 geschreven en Les Chétifs van Graindor tussen 1180 en 1190.
Einstein (40) zegt, dat H tot stand kwam tussen 1170 en 1190. Over de plaats waar het
keizerlijke hof zich bevond zie blz. 313,4o.
(55) Zie Allgemeine deutsche Biographie VII (Leipzig 1878) 408.
(56) Zie Jan Brinkhoff, Rondom de Stevenstoren. Zwerftochten door de geschiedenis van Nijmegen
(Zaltbommel 1966) 35-36, 48.
(57) Ga. 70b. HG 52a. K 93a. Maz. 278.
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onbekend in de annalen der geschiedenis. Wel weten we, dat degene die
hoogstwaarschijnlijk aan Noviómagus het marktrecht toekende Trajanus was. Het
is mogelijk, dat Lucion een cacografie is van Falcon (= valk, modern Sp. Halcón,
Fr. Faucon), aangezien ‘la Corte del Falcón’ de Middelspaanse vertaling van het
Valkhof geweest zou kunnen zijn en in de desbetreffende laisse het rijm uitgaat op
-on(58). De compilator voegt er aan toe, dat er voor het paleis zich een groot plein
uitstrekte, waarop een prachtige pijnboom stond. Er bestonden natuurlijk veel paleizen
met grote pleinen en prachtige pijnbomen, maar het is een onmiskenbaar feit, dat de
zandheuvel waarop het Valkhof zich verhief, een ideale plaats was en is voor
parkaanleg. Ook de naam van het ros van de Zwaanridder, dat uit het Saksische kamp
ontsnapte om hem te kunnen dienen, herinnert aan de Waalstad, want het heet ‘rruçio
[of: rroçio = appelgrauwe schimmel] de nimaya’(59).
Volgens Krüger zouden dit alleen latere toevoegingen en secundaire

(58) H 206. In Malleus maleficarum (Lyon 1669) II 30, dat in dit verband Helinandus en Vincent
de Beauvais citeert, heet het kasteel, dat zich in het bisdom Keulen en aan de oevers van de
Rijn bevindt, Juvamen (= hulp): Reif. I, p. VI. We hebben hier zeker te maken met een
schrijffout voor Novimaium, een woord dat in de Hss. moeilijk te lezen is: Krüger 149-162.
Andere voorbeelden van de fantastische toponymie van Nijmegen vindt men in H 148, 155-6,
206, waar een ‘mostier saint Martin’ genoemd wordt. Binnen Nijmegens muren was er geen
kerk die aan deze heilige was toegewijd, terwijl de Mainzer Sankt Martins kathedraal oeroud
is. Maar de naam is waarschijnlijk willekeurig gekozen, evenals namen zoals ‘mostier St.
Sanson’, een andere Nijmeegse kerk, en het kasteel Milesent. Zie aantk. 72. Het heeft er alle
schijn van, dat de benaming Valkhof afkomstig is uit de volksmond en een weergave is van
het beeld dat de burgers van Nijmegen hadden van de bewoners of de bezoekers van de
burcht, die waarschijnlijk niet onbedreven waren in de valkenierskunst. Eerst nadat de stad
het Valkhof-complex (heuvel en burcht) binnen haar muren had getrokken (kort na 1372),
werd de naamgeving belangrijk. Zo blijkt uit de oudste stadsrekening van Nijmegen (1382),
dat er al een straatnaam ‘Achter het Valkhof’ bestond. Verder biedt de 16de eeuw wat
vermeldingen van de naam van het kasteel, dat gewoonlijk burcht of castrum wordt genoemd.
Archivalia uit de 17de en 18de eeuw spreken weer over Furstendumbs-burcht (brief van Dr.
J.A. Schimmel, gemeentesecretaris te Nijmegen, aan S.A. Vosters, d.d. 3 sept. 1973).
(59) K 72c, 78b. Ga. 60a, 63a. Vgl. 191b. HG 40c, 46c. Vgl. 135c. Vgl. Maz. 194, 211. H 166,
v.v. 4502, 4520: Ferrans de Nimaie. Mfr. Ferrans betekent 1) loodkleurig, appelgrauw; 2)
een paard van die kleur, door verwarring met Mfr. faras, paard.
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feiten zijn, ingelast ter ere van Barbarossa, die Karel de Grote als de keizer van het
Chanson zou hebben vervangen. Even gemakkelijk zou een halve eeuw later Otto
IV (108), die in de strijd om de keizerskroon de tegenstander was van Philips van
Zwavenland, de broer van Barbarossa, Frederik I vervangen hebben, die de vernieuwer
was van het Valkhof, waarvoor zijn vrouw Beatrix een zwak gehad zou hebben.
Maar wat Krüger niet opmerkt, is dat de naam Beatrix ook bestond in de familie van
Godfried (IV) van Boeljon. Zijn grootvader van moederszijde huwde in 1051 voor
de eerste keer met Beatrix van Toscane. Het staat wel vast, dat Godfrieds moeder
niet voortsproot uit dit eerste huwelijk, maar uit een latere verbintenis met Doda,
doch het is duidelijk, dat de troebadoer om het Ardense huis te eren, sage en
geschiedenis vermengde en dat de naam Beatrix meer suggestieve kracht bezat dan
het prozaïsche Doda (Vgl. Andres. 11-13). Ter verdediging van zijn stelling wijst
Krüger op het feit, dat in een van de strofen van het Chanson staat, dat de monarch
de muren van het Nijmeegse kasteel had laten verluchtigen met schilderingen die de
daden van zijn voorvaderen verheerlijkten. Maar in de verzen die voorkomen in Hs.
A wordt nooit op de Zwaanridder gezinspeeld, maar wel op drie taferelen uit
Alexanders tocht naar Indië en op drie taferelen uit de Trojaanse oorlog, twee
gemeenplaatsen van de Middeleeuwse kunst en literatuur(60). Het is niet onmogelijk,
dat hier enkele historische gegevens onthuld worden die alleen tot ons zijn gekomen
langs deze dichterlijke weg. Maar Krüger beweert, dat ze moesten bestaan, omdat
het bekend is, dat er reeds in de Zeventiende Eeuw muurschilderingen in het Valkhof
waren en omdat er te Ingelheim reeds in de Twaalfde Eeuw waren. Ingelheim aan
de Rijn, gelegen nabij Mainz, was een ander kasteel dat door Karel de Grote werd
gebouwd en door Barbarossa herbouwd(61).
(60) P. Paris, ‘Chevalier au cygne (1e)’, HLF, t. 22 (P. 1852) 394-5. Vgl. Plath 133-6. Volgens
Hs. H werd de geschiedenis van de Zwaanridder gevonden in een Nijmeegse abdij, terwijl
Hs. D, dat over het algemeen een latere versie vertegenwoordigt, de vondst op het eiland
Illefort localiseert. Maar dergelijke veranderingen mogen natuurlijk nooit, zoals Krüger
(37-38) doet, gebruikt worden om te bewijzen, dat op dezelfde wijze na 1156 Maience door
Nimaie werd vervangen.
(61) Zie C.Th. Kokke, ‘Julius Caesar als stichter van Nijmegen’, herdenkingsnummer van Numaga
(1955) ter gelegenheid van het 1850-jarig stad-zijn van N., blz. 100, 106, 1094. (Kokke). Vgl.
Post 45. Op het Ingelheimse paleis speelt zich ook grotendeels de Karel ende Elegast af.
Volgens Krüger (108) was de hoofdplaats van handeling van deze sage oorspronkelijk Aken,
waar de keizer zijn voornaamste residentie had. Wij weten niet, waaruit Krüger, die zijn bron
niet noemt, deze wijsheid geput heeft, maar we vermoeden, dat hij ParisH. 367-8 heeft
gelezen, waarin staat, dat de Franse gedichten aan Karel drie residenties toekennen: Aken,
Montloon of Laon en Paris, in volgorde van ouderdom. Omgekeerd zou dit dus betekenen,
dat die middeleeuwse gedichten die in hun oorspronkelijke vorm of hun latere prozavorm
Aken als Karels residentie noemen als de oudste moeten worden beschouwd. Tot deze
categorie van oude romans rekent Gaston Paris geheel de eerste branche van de Karlamagnús
saga. Het dient echter te worden opgemerkt, dat die hoofdstukken van de saga die met de
inhoud van de Karel ende Elegast overeenkomen, niet te Aken en omgeving spelen (vgl.
Ingelheim en omgeving), maar in en rond het slot van Drefia in de Ardennen (Aeb. II 94),
vanwaar Karel met Basin uit stelen gaat, waarbij hij het complot van Heldri en Renfroi (vgl.
Eggheric) ontdekt. Aken is de plaats waar de ontknoping plaats heeft, als Karel er gekroond
wordt. Ofschoon Hst. 48 geen plaatsnaam noemt, ligt het voor de hand, dat hier Numaia
bedoeld wordt i.v.m. de in Hst. 47 genoemde Saksenoorlog en Gerard van Numaia, die in
Hst. 49 opnieuw een rol speelt. ParisH. (142, 318-321), die meer dan een eeuw geleden
schreef, geloofde niet in de oorspronkelijkheid van de Mnl. roman, die tegenwoordig weer
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Tot de verwarring tussen beide steden en kastelen kon bijdragen het feit, dat Mainz
gelegen is aan de Main, een zijrivier van de Rijn, en Nijmegen aan een arm van
dezelfde rivier. Maar de compilator situeert in navolging van zijn Franse modellen
de stad aan de oevers van de hoofdrivier. Hij zegt, dat de keizer naar zijn paleis te
Nijmegen kwam: ‘dat zeer groot en zeer rijk bewerkt was. En het was gelegen aan
de rivier de Rijn’(62). Krüger beweert verder, dat in het Nijmeegse kasteel, gebouwd
door Karel de Grote, veel Rijksdagen plaats hadden (182-85). Hij zegt er niet bij,
wanneer die gehouden werden, maar er zijn slechts vijf Rijksdagen of grote
vergaderingen bekend vóór het jaar 1158. Ze hadden plaats in 821, 830, 838, 996 en
1018 (Post 46-48, 60, 62). Aangezien Krüger niet in staat is ook maar een enkele
Rijksdag te noemen die zo'n diepe indruk achterliet, dat hij een verandering van
plaatsnaam in de oorspronkelijke versie veroorzaakte of in een of ander zeer oud
handschrift, wijst hij op een aan Guiot de Provins toegeschreven bewerking van de
sage. De Franse dichter zou die hebben toegeëigend aan keizerin Beatrix van
Boergondië, wier voorvader Simon van Lotharingen in het heldendicht geeerd wordt
als een van de edelen aan 's keizers hof die aan de Zwaanridder toestemming wilden
geven om de hertogin te verdedigen in een gerechtelijk duel. Dit feit en de
aanwezigheid van Guiot op het Mainzer feest dat gevierd werd in 1184, d.w.z. in het
wordt beklemtoond. De Elegast zou zelfs invloed hebben uitgeoefend op de Litouwse,
Russische, Tibetaanse en Mongoolse sprookjesschat. Volgens anderen is de verhouding
omgekeerd en moet vooral aan de invloed van de Oudegyptische literatuur worden gedacht.
Zie E.L. Wilke, ‘Der mitteldeutsche Karl und Elegast. Studien zur vergleichenden
Literaturwissenschaft’, Marburger Beiträge zur Germanistik, Bd. 27 (Marburg 1969) 75-77,
85, 52. (Wilke). In de Md. Elegast (14de eeuw) en in de Nederrijnse Karl Meinet (geschreven
tussen 1256 en 1305) is Ingelheim Karels residentie, al zegt laatstgenoemde compilatie, dat
Karel ook een slot had te Numegen: Wilke 6, 72. ‘Karl Meinet’, ed. A. von Keller, Bibliothek
des litterarischen Vereins in Suttgart 45 (1858 [Am. 1971]) 26, 33, 451, 453, 492 (Numegen),
498, 575, 599, 846-7. Kindlers Literaturlexikon 6 (Zürich 1971) k. 5161-5. Karl Bartsch,
Über Karlmeinet. Ein Beitrag zur Karlssage (Nürnberg 1861) 385. (Bartsch). Het Msp. kent
de Elegast-sage niet, wel de namen der verraders, die in de hist. bron Chilperic en Raginfred
heten (Bédier III 26-31), in de Basin Heldri en Reinfroi, in de Karl Meinet Hoderich en
Manfre en in GC (Ga. 180b), waar Heldri en Reinfroi verwisseld zijn, Eldois en Manfre:
Bartsch 22. Rajna 210-1, 433-4. Het desbetreffende fragment van GC is geïnspireerd op het
eerste boek van de Charlemagne van Girard d'Amiens (einde 13de eeuw), waarin Karel de
verraders met een braadspies te lijf gaat, waaraan een pauw is geregen. Zie ParisH. 233,
239, 208-9. Bartsch 15-23, 29-32. Ferdinand Wolf, ‘Über die beiden wiederaufgefundenen
niederländischen Volksbücher von der Königinn Sibille und von Huon von Bordeaux’,
Denkschriften der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften. Phil.-hist. Cl. 8. Bd. (Wien
1857) 269-282. In de GC is de sage van de braadspies verbonden met die van Galiana, een
Moorse prinses op wie Karel verliefd wordt tijdens zijn vlucht in Spanje. Voor Ramón
Menéndez Pidal was dit aanleiding om Bédiers mening te bestrijden, dat de eerste Mainet
in de Ardennen werd geschreven en meer bepaaldelijk in de abdij van Stavelot-Malmédy.
Volgens hem zou hier gezinspeeld worden op bepaalde gebeurtenissen uit de jeugd van
koning Alfons VI, die in 1072 door zijn vader verbannen werd. Pidal gaat zo ver te beweren,
dat we hier met een Sp. substraat te maken hebben en dat de eerste Mainet te Toledo
geschreven zou zijn. We krijgen de indruk, dat hier eerder sprake is van een superstraat, daar
de Franse vorm van de sage (Karels vlucht naar de Ardennen) reeds bestond, voordat die in
Spanje werd ingevoerd. Volgens Mevr. Rita Lejeune blijken de legenden m.b.t. de jeugd van
Karel Martel ook veel ouder te zijn dan Bédier dacht. Vgl. RiquerSp. 208-221, 216-7.
RiquerFr. 184-285, 190-1. Aebischer I 29.
(62) K 30b. Maz. 91-92. Vgl. Ga. 39b. HG 26bc. H 108, 159; Ring. Vgl. Hs. S 2rv, A 21b: Rin.
Vgl. Krüger 38.
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jaar waarin keizerin Beatrix stierf (Ros. 73), doen Krüger veronderstellen, dat Guiot
ook te Nijmegen geweest moet zijn, wat hem verplicht zou hebben om op de bewuste
plaats de naam Mainz te schrappen en er Nijmegen voor in de plaats te zetten (191-4).
Al dat vernuft is niet bestand tegen de belangrijke vondsten die onlangs door
Ferrucio Gastaldelli gedaan zijn n.a.v. het oordeel dat
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enkele Middeleeuwse auteurs zich vormden over wat Bonilla de ‘prachtige’ sage
van de Zwaanridder noemt. De theologen uit die tijd en enkele dichters die minder
romantisch waren dan de troebadoers en meer geneigd om de raadgevingen van
zwaarwichtige lieden te volgen veroordeelden de sage, die zij beschouwden als een
uiting van heidense geest, van bestialiteit (het paren van mensen met dieren) en van
duivelse hekserij (de theroanthropische metamorfose). Deze veroordeling vindt men
bij Jacob van Maerlant (1286-90) en bij zijn leerling Jan van Boendale (1316, 1322)(63).
Hun mening lag geheel in de lijn van het Speculum Naturale van Vincent van
Beauvais, die op zijn beurt de Chronicorum libri IV van Helinandus van Froidmont
navolgde (Krüger 148), wiens familie afkomstig was uit Vlaanderen (Pig. 139). Dit
werk werd op zijn beurt geïnspireerd door het Apocalipsis-commentaar van Godfried
van Auxerre (1187-88). Gastaldelli veronderstelt, dat laatstgenoemde de zwaansage
in de jaren 1146-47 had horen vertellen, toen hij de H. Bernardus tijdens het prediken
van de tweede kruistocht als notarius vergezelde, waarbij hij Keulen en Luik aandeed.
Deze Godfried nu vertelt, dat de verschijning van de Zwaanridder, naar men zei,
plaats had te Nimmaium (Helinandus: Novimaium, Vincent laat de naam weg)(64).
M.a.w. Godfried van Auxerre leerde de sage waarschijnlijk kennen, toen het Valkhof
nog een puinhoop was en geen enkele gebeurtenis haar overbrenging naar Nijmegen
kon rechtvaardigen. D.w.z. dat de lokalisering van veel oudere datum is en zeker
ouder dan het jaar 1047, waarin het kasteel door de grootvader van de andere Godfried
vernietigd werd.
In de conclusie van zijn boek ondermijnt Krüger zijn eigen theorie door te beweren,
dat Maience niet de oudste lezing is maar Valence. Het heeft geen zin om alle punten
van zijn argumentatie uitvoerig te weerleggen. Hun zwakheid gaat schuil achter de
ingewikkelde zinnen

(63) Willy Krogmann, ‘Die Grundform der Schwanenrittersage’, Niederdeutsche Zeitschrift für
Volkskunde 8 (1930) 186-7. (KrogmannG.). Vgl. J.F.D. Blöte, ‘Das Aufkommen der Sage
von Brabon Silvius, dem brabantischen Schwanritter’, Verhandelingen der Koninklijke
Akademie van Wetenschappen - Afdeling Letterkunde - Nieuwe Reeks V (1904) 3, 5. (BlöteA.).
(64) Ferruccio Gastaldelli, ‘Una sconosciuta redazione latina della “Chanson du Chevalier au
Cygne” nel “Commento all' Apocalisse” di Goffredo d'Auxerre (1187-88)’, Aevum 42 (1968)
491-501. Vgl. Boekenoogen 167 (Helinandus). BlöteA. 3-5 (Maerlant, Boendale). Fernand
Blondeaux, ‘La légende du Chevalier au Cygne’, Revue de Belgique 38 (Br. 1903) 158-76,
230-242; 39 (1903) 40-49, 371-80, 164. (Blondeaux).
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van zijn Duitse kanseliersstijl, die zich in duizend bochten wringt om het onmogelijke
te bewijzen. Belangrijk is alleen:
1o dat hij geen gebruik heeft gemaakt van Hs. 2454 van de Conquista de
Ultramar. Het gaat terug op een verloren Hs., dat hoogstwaarschijnlijk een
zuiverder versie bevatte dan de Franse Hss. ASD, waarvan de versie als
authentieker wordt beschouwd (Vgl. SmithS. 149-150, 158-9, 166, 57-58, 69-70).
De compilator van genoemd Hs. K zegt duidelijk tweemaal, zowel in de korte
versie van Boek II, als in de uitvoerige versie van de sage, dat hij Maença als
de moderne naam beschouwt van de stad die oudtijds Nimaya, Nimeya heette.
Nergens verwart hij een van beide plaatsnamen met Valence of Valencia, zoals
de Zuidfranse stad waarschijnlijk in het Middelspaans zou heten. Als volgens
Hs. A de boodschapper van de belegerde Zwaanridder de keizer te Valence
aantreft en volgens Hs. K te Nijmegen, dan moeten we meer geloof hechten aan
Hs. K, waar het paleis van Lucianus (= het Valkhof) 's keizers gewone residentie
is(65).
2o Als Krüger erkent, dat Caance een cacografie is van Valence en Maine van
Maience, waarom geeft hij dan niet toe, zoals Smith reeds gedaan heeft, dat
Valence een cacografie is van Maience?
o
Krüger vertelt niet, waardoor de gedeeltelijke vervanging van Valence door
3
Maience werd gerechtvaardigd. Aangezien volgens hem de vervanging door de
plaatsnaam Mainz al in 1156 had plaatsgevonden, kan hij niet beweren, dat die
een gevolg was van de keizersfeesten van 1184. In die korte spanne tijds zou
er volgens Krüger reeds een tweede vervanging hebben plaatsgevonden t.g.v.
de vermeende voorkeur van de keizerin († 1184) voor Nijmegen. Hij keert de
chronologische volgorde opnieuw ondersteboven, wanneer hij betoogt, dat de
latere kopiisten de plaatsnaam Valence vermeden, aangezien ze wisten, dat 's
keizers residentie Maience of Nimaie moest zijn. Maar de kopiisten konden zich
bij het kopiëren van Hss. heel goed verschrijven ondanks het feit, dat ze wisten,
waar de keizerlijke residentie gelokaliseerd moest worden.
o
In de Hss. die de lezing Valence hebben staat niet, dat daar de heldendaad
4
van de Zwaanridder plaats had. Ze vermelden de Boergondische stad, die toen
tot het Roomse Rijk van de Duitse Natie behoorde, als de plaats waar het hof
vertoefde. Maar dat bewijst niets,

(65) K 29d. Maz. 91. Ga. 39b. HG 26bc. Nimaya wordt ook genoemd als residentie van de keizer
in: Ga. 79b, 85b, 87a. Maz. 339, 378, 390.
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want de Middeleeuwse vorsten hadden geen hoofdstad. Ze reisden rond door
hun rijk. Waar de koning was, was het hof. D.w.z. de ‘hoofdstad’ kon zowel
Nijmegen zijn, als Mainz, als Valence, enz. Enkel en alleen de vermelding van
Valence i.p.v. Maience of Nimaie in twee van de 18 Hss. die er bestaan(66), is
voor Krüger (290) voldoende reden om tot de conclusie te komen, dat de sage
van Karel de Grote of Gerard de Zwaan in Zuid-Frankrijk moet zijn ontstaan
en dat vanaf omstreeks 1140 de hoofdfiguur ervan werd voorgesteld als de
voorvader van Godfried van Boeljon (Vgl. Ros. 73-74).
Men heeft veronderstelt, dat de Zwaanridder in de fantastische genealogie van het
huis Boeljon terecht is gekomen door een huwelijk dat in 1160 werd gesloten en dat
in het huis Boelen een afstammeling van gravin Swanhilde bracht (Sch. 170). We
menen, dat de dichter zich meer door letterkundige dan door geschiedkundige
gegevens liet leiden: een Vlaamse of Waalse troebadoer maakte de hoofdfiguur van
een van de meest geliefde Nederlotharingse sagen tot voorvader van de hertog van
Lotharingen. Om te voorkomen, dat hij van heidendom beschuldigd zou worden,
was hij zo voorzichtig de grootvader van de geloofsheld voor te stellen als diep
godsdienstig(67). Maar zulke handigheidjes zijn niet in staat te verbergen, dat de sage
in genoemde landstreek tot stand was gekomen onder invloed van Keltische mythen,
mythen waarin de zwanen meestal doorgaan voor weldoende wezens, die in betrekking
staan met de goden van licht en leven(68). Die zwaansage moet ontstaan zijn in
Lotharingen, voordat

(66) Sumberg (32) noemt 15 Hss. waar branche CA in staat, waarvan er twee (Frag. prov. en Fr.
SG) niet genoemd worden door Krüger. Krüger (30-31) noemt daarentegen 3 Hss. (IKL) die
in Sumberg ontbreken. Aangezien er geen beschrijving van de inhoud van al deze Hss.
bestaat, weten we niet precies, in welke daarvan de Béatrix voorkomt. We weten daarentegen
zeker, dat CA te vinden is in Hs. L (Lyon).
(67) KrogmannG. 197. Blondeaux 167-8, 40.
(68) Zie G. Poisson, ‘L'Origine celtique de la légende de Lohengrin’, Revue Celtique 34 (1913)
182-202. (Poisson). Volgens de schrijver is de naam van de Keltische zonnegod Grannus
bewaard gebleven in de Latijnse naam van Aken: Aquae Granni, Sp. Aquisgrán (blz. 196-7).
Toch komt Aken, een van de belangrijkste Lotharingse steden en de voornaamste hofstad
van Karel de Grote, niet voor in de Zwaanriddersage. Zie ook: F. Lot, ‘Le mythe des enfants
cygnes’, Rom. 21 (1892) 62-67. Roger S. Loomis, Celtic Myth and Arthurian Romance (N.Y.
1927) 311-320. J.F.D. Blöte, ‘Der Zweite Teil der Schwanrittersaga’, Zeitschrift für deutsches
Altertum und deutsche Literatur 38-3 (1894) 260-72. ParisH. 384-5, 434-6.
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de Bretonse cyclus in Frankrijk werd ingevoerd (Poisson 198). In de Franse
Dolopathos, een van de oudste vormen van de sage van de Zwaankinderen, heet de
vader van de Zwaanridder Lotair (Todd V-IX, p. 1 v. 12: Lotaires). Poisson verklaart
de naam Hélias die de ridder in latere bewerkingen draagt uit een poging van Ierse
missionarissen die het evangelie predikten in Lotharingen om Grannus, de Keltische
zonnegod, te kerstenen door hem van een bijbelse naam te voorzien die eveneens
betrekking heeft op de zonnecultus (blz. 200-1). Krogmann (S. 13, 2-3) heeft
opgemerkt, dat de sage door haar verbinding met het water haar Lotharingse karakter
verraadt en als zodanig gemakkelijk in verband gebracht kon worden met Godfried
van Boeljon. Een blik op de kaart van Lotharingen (Andres. 29) leert ons, dat de
grenzen van het hertogdom bijna geheel gevormd werden door de grote rivieren Rijn,
Maas en Schelde.
De oostelijke grens overschreed nauwelijks Europa's eerste rivier, die met zijn
zijtakken de steden Nimaya (Nederlot.) en Maença (Frankenland) verbond. De
Lotharingse theorie vindt steun in het feit, dat in de Spaanse versie Rijnsteden uit
beide Lotharingen als Colona (K 110d, Maz. 339, = Keulen) en Conleza (K 62d,
Maz. 183, = Koblenz) worden genoemd en het feit, reeds opgemerkt in het
voorafgaande, dat de keizers in een tijd waarin de wegen weinig talrijk en vooral in
de winter onbegaanbaar waren, veel gebruik plachten te maken van bevaarbare
rivieren, o.a. om van hun kasteel te Nijmegen naar dat van Mainz te gaan. Ook Blöte
is een voorstander van de Lotharingse oorsprong, ofschoon deze hypothese niet erg
goed past in zijn Normandische theorie (Einstein 18), die Gaston Paris terecht heeft
verworpen. Die verbinding was n.l. niet het gevolg van het bestaan van een historische
Zwaanridder in de aangehuwde familie van Boudewijn, Godfrieds broer. De
ontwikkeling ging niet van het historische naar het fantastische, maar het
sprookjesachtige werd tot nieuw leven gewekt door het inlassen van geschiedkundige
elementen(69). We verwerpen ook de theorie van Von Richthofen, die beweert, dat er
een Spaans-Portugees substraat aanwezig is in de legende van Loherinc (= Lohengrin).
Cotrait heeft reeds opgemerkt, dat het niet voldoende is om te wijzen op een aantal
naamgelijkenissen zoals Lorraine of Lizabune en Lissabon, Otto en Ordoño; Coimbra,
Lamego en Nij-

(69) Zie El. Frenzel, Stoffe der Weltliteratur. Ein Lexikon dichtungsgeschichtlicher Längsschnitte
(Stuttgart 1963) 575.
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megen, Braga, Braganza en Brabant, Gormaz en Worms(70). Terwijl het
Spaans-Portugese substraat moeilijk te ontdekken valt, is de Middelfranse invloed
en de onderlaag van Lotharingse tradities duidelijk te onderkennen.
Verder zijn we in tegenstelling tot Paulin Paris (N. 107) en Krüger (155) van
mening, dat Blöte (H. 43) het bij het rechte eind had, toen hij veronderstelde, dat
Godfried en zijn broers de sage niet kenden in zijn latere vorm, waarbij hun geslacht
als van de Zwaanridder afstammende wordt voorgesteld. Die verbinding was het
werk van de troebadoers en dook pas op tussen 1125 en 1150, op zijn vroegst
genomen. Naar onze mening werd de zeer oude sage van de Zwaankinderen eerst
verbonden met de geschiedenis van Lotharingen en van Nimaie en daarna met die
van Godfried van Boeljon. De terminus a quo van de eerste fase moet het jaar 855
zijn, waarin het rijk Lotharingen werd gesticht, en waarschijnlijk 962, het jaar waarin
Otto I tot keizer werd gekroond. De terminus ad quem moet het jaar 1047 zijn, het
jaar van de vernietiging van het Valkhof. De tweede fase dient geplaatst te worden
tussen de jaren 1124 (de Kroniek van Albert van Aken, die de verbinding niet kent)
en 1137 (de Kroniek van Willem van Tyrus, die haar wel kent).
Behalve keizer Otto en de Zwaanridder, die, hoe belangrijk hun optreden te
Nijmegen ook zijn moge, de stad slechts kenden als bezoekers, wordt er in de sage
ook een ‘echte’ inwoner van de Waalstad genoemd: bisschop Simon, van wie de
compilator zegt, dat hij was: ‘omne honrrado e de santa vida’ (een eerbaar man en
van heilige levenswandel), een toevoeging die in het Franse model ontbreekt(71). Het
staat echter wel vast, dat het hier weer een fantasiefiguur betreft,

(70) Zie Erich von Richthofen, ‘El sustrato hispano-portugués en la leyenda de Loherinc y del
Arturo de Algarve’, in: Nuevos estudios épicos medievales (M. 1970) 256-261. Vgl. Bulletin
Hispanique 72, p. 399. De plaatsnaam Lizabune is waarschijnlijk een verbastering van
Lillebonne. Zie aantk. 17. De streeknaam Brabant drong pas op het einde van de 13de eeuw
in de sage door. Zie aantk. 76.
(71) K 93a. Maz. 278. Ga. 70b. HG 52a. H 206. Zie aantk. 58. Hs. R heeft het over: ‘Li abés de
Nimaie’ (Reif. I 109, v. 2599), wat meer met de waarheid overeenkomt. Toch is R verre van
de beste versie van de kruistochtcyclus. Het kan niet ouder zijn dan 1350 en dateert wsch.
van het einde van de eeuw. De reden waarom Reifenberg Hs. R uitgaf is wsch., dat de BNP
hem de Hss. van de cyclus niet ter beschikking wilde stellen: Reif. I pp. LXXXIII,
CXL-CXLII; t. III 557.
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want Nijmegen heeft nooit een bisschop gehad en ten tijde van de kruistochten
behoorde het tot het aartsbisdom Keulen. We krijgen de indruk, dat we hier weer
een geval hebben van de verwarring van Nijmegen en Mainz, dat de zetel van een
der belangrijkste bisdommen in het toenmalige Duitsland was. Ook de toponymie
van Nijmegen en omgeving is aan de fantastische kant. Uit de kerker van het kasteel
Melesent of Melisente, gelegen op een afstand van vier kleine Spaanse mijlen van
de stad, worden door de Zwaanridder twee edele jonkvrouwen bevrijd (Ga. 50b,
54b). Het Franse model heeft hier 4 leues, d.w.z. ongeveer 16 km. Een Spaanse mijl
is 5,5 km, zodat de compilator van ‘leguas pequeñas’ spreekt. Het is mogelijk, dat
hier Millingen bedoeld wordt, een dorp dat ongeveer op genoemde afstand van
Nijmegen ligt(72). Hoe grillig het beeld van Nijmegen in de Gran Conquista ook zijn
moge, toch heeft dit oude centrum van contacten tussen de Bataafse en Hispaanse
soldaten die dienden in de Romeinse legers de eer de eerste stad in de Nederlanden
te zijn die een belangrijke rol speelde in de intrige van een Spaans letterkundig werk.

2. Een Spaanse edelman bezoekt Nijmegen (september 1438)
Meer dan een eeuw, nadat de Gran Conquista tot stand was gekomen, wordt Nijmegen
nog eens in de Middelspaanse letteren genoemd, ditmaal niet door een clerc die een
Franse heldensage vertaalt en bewerkt maar door een jonge Cordobese edelman die
zijn eigen indrukken onverbloemd weergeeft. Het betreft hier Pero Tafur (ca.
1410-84), een nakomeling van de Byzantijnse adel in Spanje(73), die in de jaren

(72) Ga. 50b: Melesent; 54b: Melisente. Vgl. 50b: ‘4 leguas pequeñas’. Zie BlöteM. 22. H 206,
142. Krüger 44-45. Walther von Wartburg, Französisches etymologisches Wörterbuch, 5
(Basel 1950) 262a. De kerk van St. Morisse ligt ook op een afstand van 4 leues van N.
(73) Zie Pero Tafur, ‘Andanças e viajes por diversas partes del mundo avidos’, ed. José Maria
Ramos, in: Biblioteca clásica (Selección de preclásicos españoles), t. 265 (M. 1934) p. VIII.
(TafurR.). Zie ook: Hatem 195-6. DuparcCy. 70-72. Sumberg 321, 369. Otto Cartellieri drukt
zekere twijfel uit over Tafurs bewering, dat hij verwant zou zijn aan het Byzantijnse
keizershuis: ‘Pero Tafur, ein spanischer Weltreisender des 15. Jahrhunderts’, Festschrift
Alexander Cartellieri zum sechzigsten Geburtstag dargebracht von Freunden und Schülern
(Weimar 1927) 3. A. Morel Fatio betwijfelt het, of Tafur werkelijk al die staatshoofden
bezocht heeft wier gast hij beweert geweest te zijn. Zie zijn bespreking van de Jiménez-editie
(zie aantk. 74) in: Revue critique d'Histoire et de Littérature - Série I, v. 17 (27 févr. 1875)
135-141. - Het Sp. woord tafur, tahur, dat heden ten dage valse speler betekent, is afgeleid
van Tahavor, de naam die de Armeniërs aan de Byz. keizer gaven. Gedurende de eerste
kruistocht noemden de hulptroepen, die specialisten waren in het brandstichten en moorden,
hun leider Tahavor. Daarnaar werden ze tafurs genoemd. Hun wilde optreden leidde tot de
ongunstige betekenis van het woord in het moderne Spaans. Volgens Joan Corominas is het
woord wsch. afgeleid van het Armeense thaphúr, verwaarloosd, naakt, zwervend: Diccionario
crítico etimológico de la lengua castellana, IV (Berna 1954) 343a.
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1436-39 vier internationale reizen maakte, waarvan hij een gedetailleerde reportage
geeft in zijn boek, getiteld Andanças e Viajes (Tochten en reizen), dat geschreven
werd lang na de gebeurtenissen die hij verhaalt(74). Zijn derde reis voerde hem door
het Duitse Rijk en de steden in het grensgebied van de Nederlanden, Polen, Oostenrijk
en Italië tot aan Ferrara en duurde van 22 mei 1438 tot 19 januari 1439(75). Na overal
onthaald te zijn door koningen, hertogen, bisschoppen en zelfs door de paus, trok hij
door de Nederlanden, waarbij hij over het algemeen te paard reisde en slechts bij
gelegenheid met de kar of het schip. Evenals de compilator behoort hij zeker niet tot
de grootste Middelspaanse schrijvers, maar zijn reiskroniek, die een van de
belangrijkste bronnen is voor de kennis van het dagelijkse leven van onze voorouders,
biedt de uitvoerigste beschrijving van de Nederlanden in de Middelspaanse literatuur.
Zijn plan was om vanuit Duitsland via de Nederlanden Frankrijk te bezoeken,
maar door het uitbreken van de pest kon hij vanuit Brugge Parijs niet bereiken, zodat
hij via Brussel, waar hij bij Philips de Goede te gast was, terugkeerde naar Duitsland.
Op de heenweg ging hij niet rechtstreeks van Keulen naar Brussel, doch maakte hij
een omweg over Kleef en Nijmegen met het doel de beide hertogen te bezoeken.
Evenals de Zwaanridder maakte hij daarbij gebruik van Rijn en Waal. Maar hij was
een nuchter man en maakte geen vermelding van de beroemde sage, waarvan de
Klevenaren zich toen nog niet meester

(74) TafurR. 186, 199. Vgl. Pero Tafur, ‘Andanças e viajes’, ed. M. Jiménez de la Espada, t. 1
texto, in: Colección de libros españoles raros o curiosos, 8 (M. 1874) 243-4.
(75) Zie José Vives, ‘Andanças e Viajes de un hidalgo español (1436-1439)’, Spanische
Forschungen, v. 7, 1. Reihe (1947) 150.
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hadden gemaakt(76). In tegenstelling tot de compilator geeft hij er zich rekenschap
van, dat Nijmegen aan een zijrivier van Europa's hoofdstroom ligt, want hij zegt, dat
hij de Rijn rechts liet liggen. Ook noemt hij de stad niet Nimaya of Nimeya, maar
Numeque, wat meer aan het Middellatijnse Numaga dan aan het Middelfranse Nimaie
doet denken. Zijn mededelingen over het verleden van de stad worden beheerst door
foutieve verklaring en volksetymologie.
Hij beweert, dat de stad gesticht werd door Gaius Julius Caesar, zoals zou blijken
uit een inscriptie daar ter plaatse (186, Vgl. BlöteA. 69, 87). Wat Tafur hier vertelt
berust op een historische dwaling, die zijn oorsprong heeft in een grafsteen van de
Romeinse soldaat Gaius Julius Claudius, die gevonden werd op het Valkhof, waar
hij geplaatst werd ter gelegenheid van de reconstructie van de burcht door keizer
Barbarossa(77). Als degene die Nijmegen het marktrecht gaf wordt

(76) Evenals de hertogen van Brabant (zie BlöteA.) en Gelderland en de heren van Arkel e.a.,
beroemden de hertogen van Kleef zich erop van de Zwaanridder af te stammen. Volgens de
Kleefse vorm van de sage had Beatrix' uitdaging plaats in 711 onder de regering van keizer
Justinianus II (Rinotmetos, 685-695, 705-711) en van Childebertus, koning van Frankrijk
(695-711) en Pepijn (II) van Herstal, hertog van Brabant. Maar deze majordomus die
daadwerkelijk de macht uitoefende in Frankrijk tussen 687 en 714 kon geen hertog van Br.
zijn, daar de graven van Leuven pas vanaf het midden van de 12de eeuw deze titel begonnen
te dragen. Volgens sommige Kleefse kronieken had het avontuur plaats in 713, d.w.z. toen
Rinotmetos en Childebertus al gestorven waren. Men krijgt de indruk, dat de sage gesmeed
werd naar voorbeeld van die van Godfried van Boeljon. Aangezien er geen westerse keizers
in het jaar 711 waren, werd een Byzantijnse keizer uitgekozen om het verhaal aannemelijk
te maken. Nu betreft het hier toevallig een van de wreedste en meest weerzinwekkende
heersers uit de geschiedenis. De sage wordt aan Kleef gekoppeld door de bewering, dat
Beatrix de enige dochter was van de Kleefse hertog. Maar deze titel bestond niet vóór het
jaar 1417 en de familie waaruit het Kleefse huis was gesproten had het Kleefs gebied pas
verworven omstreeks het midden van de 11de eeuw. Vgl. Reif. I, pp. XXIII-XXV, XVIII,
IV, X. Vgl. ‘Clevisches Wappenbüchlein um 1475’; in: 150 Jahre Landkreis Kleve. Beiträge
zu der geschichtlichen Entwicklung von Friederick Gorissen etc. (Kleve 1966) tussen blz. 8
en 9. De Kleefse sage, die pas na 1454 tot stand kwam, kan onmogelijk de vervanging van
Nijmegen door Mainz veroorzaakt hebben. Het grafelijke huis van Kleef buitte eerder de
verwarring ten eigen voordele uit.
(77) Zie Kokke 106, 11120. Vgl. Karl Stehlin und Rudolf Thommen, ‘Aus der Reisebeschreibung
des Pero Tafur, 1438 und 1439’, Basler Zeitschrift für Geschichte und Altertumskunde, 25
(1926) 62. (StehlinT.).
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over het algemeen Trajanus beschouwd, ofschoon hij zeker niet de stichter van de
stad mag genoemd worden(78). Niet veel gelukkiger is Tafur met zijn escapades op
het gladde ijs der etymologie. Hij leidt de naam Numeque af van Nuevo Mayo (Nieuwe
Mei), terwijl de werkelijke betekenis Nieuw-Markt is.
Meer geslaagd zijn zijn mededelingen over het heden van de stad, die volgens
hem toebehoort aan de hertog van Guerles (metathesis van Mfr. Guelres, van Mndl.
Gelre, modern Sp. Güeldres, afgeleid van Hgd. Geldern). Sinds het jaar 1247 werd
Nijmegen inderdaad geregeerd door het huis van Gelre, waaraan Rooms koning
Willem van Holland de stad verhypothekeerd had. Sindsdien zetelden de graven en
hertogen van Gelre op het Valkhof(79). De regerende hertog was volgens Tafur een
machtig heer, rijker dan de hertog van Kleef en gehuwd met een zuster van Philips
de Schone. Hij maakt hier opnieuw een fout, want de hertogin van Kleef was een
nicht (oomzegster) van de hertog van Boergondië. Sinds het jaar 1430 was Arnold
van Egmond (1410-23-73), hertog van Gelre, gehuwd met Catharina van Kleef,
dochter van Adolf, hertog van Kleef, en van Maria van Boergondië, zuster van Philips
de Goede. De vrouw van Adolf, hertog van Kleef, was een dochter van Agnes van
Boergondië. Beiden, Maria en Agnes, waren dochters van Jan zonder Vrees, wat
hoogstwaarschijnlijk Tafurs vergissing verklaart(80).
Terwijl de familieverhoudingen tussen de hertogen van Gelre, Kleef en Boergondië
hem niet geheel duidelijk waren, vergiste hij zich soms ook, als hij het uiterlijk van
de stad beschrijft. Hoogstwaarschijnlijk geldt dit echter niet voor de mededelingen
die hij over haar schoonheid doet. Hij vindt Nijmegen een van de mooiste steden die
hij ooit gezien heeft. De lof is des te groter, als men bedenkt, dat dit geschreven werd
vele jaren na zijn bezoek, zodat hierbij ook alles wat hij sindsdien gezien had is
inbegrepen als term van vergelijking. Zijn

(78) J.E. Bogaers, Civitas en stad van de Bataven en Canninefaten (Nijmegen 1960) 25. De laatste
jaren wordt 105 weer betwist als het jaar waarin N. de facto, ofschoon niet de jure, het
karakter van een stad verkreeg. In: De Romeinen in Nederland (Bussum 1972) verschuift
W.A. van Es deze datum enkele jaren. We danken deze en vele andere gegevens over de
geschiedenis van N. aan Dr. J.A. Schimmel.
(79) Zie F. Gorissen, ‘Die Burgen im Reich von Nimwegen’, Niederrheinisches Jahrbuch 4 (1959)
45. (Gorissen). Vgl. Post 38.
(80) Gorissen 6, 42-47. StehlinT. 62 (48).
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entoesiasme is wel begrijpelijk, als men bedenkt, dat Nijmegen juist een tijdvak van
grote bouwaktiviteiten achter de rug had en er dus uitgezien zal hebben als een ‘pas
gerestaureerd beschermd stadsgezicht’, om in moderne Nederlandse terminologie te
spreken. De stad was volgens Tafur erg sterk, d.w.z. goed verdedigd. Op deze
mededeling volgt iets waarvan de vertaling moeilijkheden oplevert: ‘que esta
enrrocada después de buen muro e cava’. Stehlin en Thommen vertalen in hun over
het algemeen voortreffelijke vertolking: ‘denn sie steht auf Felsen und ist zudem von
guten Mauern und Gräben umgeben’. In zijn over het algemeen minder betrouwbare
vertaling zegt Letts: ‘being built on the rocks behind a strong wall and moat’(81). Het
ongeluk wil echter, dat de heuvel waarop Nijmegen gebouwd is niet van rotssteen
is doch van zand. Ook de muren waren niet van rotssteen. Rond 1400 beschikte de
stad reeds over een tweede ommuring van aarden wallen, die echter hier en daar nog
een provisorisch karakter droeg. In 1436 was men begonnen met de aanleg van een
gesloten verdedigingssysteem, waarin de stadspoorten waren opgenomen(82).
Tafur verbleef volgens zijn reisverhaal drie dagen te Nijmegen en legde daarbij
ook een bezoek af aan het bos- en jachthuis van de hertog op het land. Naar zijn
aanwijzingen was het op een afstand van een Spaanse mijl van de stad gelegen. Op
een straal van deze lengte lagen er rond Nijmegen verschillende versterkte huizen,
maar geen enkele komt in aanmerking, daar ze alle bewoond werden door leenmannen
of door de stedelijke aristocratie. Waarschijnlijker is, dat het hier het kasteel Nérgena
betreft, dat gelegen was op 22,5 km van de stad, temidden van een prachtig bos. Het
is mogelijk, dat Tafur, verrukt door het landschap, dacht, dat de afstand korter was,
dan in werkelijkheid het geval was. Ongelukkigerwijze plachten de hertogen van
Gelre niet de plaats aan te geven waar ze hun dokumenten tekenden. Dat is het enige
wat ons zekerheid zou kunnen geven. De Cordobese edelman vertelt verder, dat hij
in het buitenhuis zeer goed ontvangen werd, dat hij de hertogin en haar zonen en
dochters zag en uitgenodigd werd om met de hertog te eten en dat hij 's middags
afscheid van hem nam en terugkeerde naar de stad Nieuwe Mei. De kinderen van

(81) StehlinT. 62. Vgl. Pero Tafur, ‘Travels and adventures 1435-1439’, Translated and Edited...
by Malcolm Letts, in: The Broadway Travellers (N.Y.-London 1926) 192.
(82) Brief van Dr. Schimmel van 29 juni 1973 aan S.A. Vosters te Vancouver.
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Arnold en Egmond heetten: Maria, geboren 17 januari 1433, Eduard, geb. in 1435,
Margriet, geb. 11 augustus 1436, en misschien nog Willem, geb. 25 oktober 1434,
maar erg jong gestorven. Vermoedelijk is er nog een oudste zoon Johan geweest, die
vermeld wordt als ‘mentis haud satis forma’(83). Nog niet geboren was de avontuurlijke
zoon Adolf (12 feb. 1439), die later met hulp van Boergondië zijn vader het recht
op het hertogdom zou betwisten. Deze familievete vormt de historische achtergrond
van het mirakelspel Mariken van Nieumeghen.
We zien dus, dat de stad Nijmegen in de Middelspaanse letteren tot heel wat
verwarring aanleiding heeft gegeven. Zelfs degenen die haar bezochten wisten niet
altijd goed raad met haar verleden en heden. De grote rijkdom van Nijmegens
geschiedenis en taalmoeilijkheden zullen er wel mede debet aan zijn. Tevens zal het
duidelijk zijn, dat we geheel instemmen met Prof. Pompen, wanneer hij opmerkt,
dat een monument voor de Zwaanridder niet thuishoort te Kleef, maar te Nijmegen(84).
We zouden eraan toe kunnen voegen, dat het evenmin hoort opgericht te worden te
Mainz of te Valence. Nu men overal in Nederland bezig is stadsgezichten te verfraaien
met literaire gedenktekenen, zodat men Reynaert kan vinden te Hulst, Bartje te Assen,
Hans Brinker bij de dijken en de hele Camera Obscura-familie te Haarlem, vragen
we ons af, hoe lang Nijmegen zijn held nog moet ontberen. In de Middelspaanse
letteren is er, voor zover we weten, niets meer over hem en over Nijmegen te vinden.
We moeten tot de presentatiereis van Philips II (1549) wachten, voor de stad weer
opduikt in de Spaanse letteren, wat met name het geval is in de Felicísimo viaje
(1552) van Calvete de Estrella. Maar dan zijn we al de tijd van de Renaissance.
Vancouver, januari 1974.

(83) Zie A.P. van Schilfgaarde, Zegels en genealogische gegevens van de graven en hertogen
van Gelre, graven van Zutphen (Arnhem 1967).
(84) Zie: A. Pompen, ‘De Zwaanridder en Nijmegen’, Numaga 8 (1961) 151-6.
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Het ‘Ritmus’-credo van ‘Van nu en straks’ (1893) en zijn nawerking
(1910-1914)
door G. Schmook Lid van de Academie
1. ‘Decoratieve’ panelen in de ‘Vlaamse Opera’ te Antwerpen.
In verband met de pogingen om het te restaureren ‘Théâtre royal d'Anvers’ (1834:
Bourla) als gebouw alleszins voor het stadsbeeld te behouden, zo uitwendig als
inwendig (toneelzaal 1865: J.B. Witkamp; foyer 1834: Philastre en Cambon), kwam
het tot de redactie van twee opstellen in ‘Antwerpen’ (1972, 2 en 1974, 1)(1).
De evolutie van de belijdenis van ‘praalziek vertoon’ in een tot declamatorisch
geneigd leven aan de Schelde bracht de auteur er aan het slot van zijn betoog in
‘Antwerpen’ (1972, 2) toe te wijzen op de gelukkige verandering in het ideeënpatroon
van de generatie rond de eeuwwisseling, uitlopend op de symbolistisch geïnspireerde
‘decoratie’ van de zoldering van de foyer in de ‘Koninklijke Vlaamsche Opera’
(1907), destijds ‘Lyrisch Tooneel’ geheten, waarvoor het meer dan tien jaar oude
essay van Alfred Hegenscheidt ‘De Rythmus’ als inspiratiebron heeft gegolden (cf.
‘Van nu en straks’, okt. 1893-mei 1894, nrs. 8-10)(2).

(1) ‘Théâtre royal d'Anvers’. Beschouwingen bij een praalziek vertoon. En Tweemaal ‘Ritmus’
in de ‘Koninklijke Vlaamse Opera’: a. door Karel Mertens (1910), b. door Emiel Vloors
(1914).
(2) Zie G. Schmook: A.H. Cornette leest over ‘Van nu en straks’ (jan.-febr. 1914). In: Versl. en
Meded. van de Kon. Acad. voor Nederl. taal- en letterk. 1972, 2. - Een neiging tot ‘abstractie’
is zowaar in 1934 nog aan te wijzen in het gedenkteken voor Peter Benoit (1834-1901), toen
Henry van de Velde in 1934, in een streng opgevat architectonisch ensemble een zware ‘lier’
als symbolisch element tot dominant verhief (zie verder voor de betekenis van de ‘lier’ blz.
336): eeuwig stromend water zou langs de arduinen snaren spoelen; in de wanden van het
monument werden de titels van de werken van (naar het tijdsjargon) ‘de Meester’ gebeiteld.
Waterkom en stenen volume werden eerst opgesteld vóór de Koninklijke Vlaamse Opera
(eindbetrachting van Benoit) op de plaats eertijds toebedacht aan drie breed uitgespreide
beeldengroepen van beeldhouwer-schilder Emiel Vloors, gewijd aan een toch nog wel
‘praalzieke’ ‘uitbeelding’ (een goed woord!) van Benoits volledig oeuvre. Door toename
van het autoverkeer werd Van de Velde's gedenkteken verplaatst naar de tuin van het
zomerlokaal van de ‘Harmonie’ bij de Warande, 1953-1954. - De gedachte werkte nog na
in het grafmonument van de toondichter (Schoonselhof): als schimmen in de watervloed
(‘De Schelde’) duiken zeer bescheiden gestalten op, die bepaalde werken personifiëren. Werk
van A. Pierre.
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Onbeweeglijkheid, kleurloosheid, strakheid van de 19de eeuw (Royal) zouden in de
schilderingen na 1900 wijken voor beweeglijkheid, levendigheid, nuancering in het
koloriet. Ideeënrijkdom, symbolisme zouden inspirerend voorzitten bij de kunstenaars,
die onder de spoorslag van de ‘ritmus’, als het oerprincipe van al het zijnde en
komende, hun persoonlijke ‘verbeelding’ de ‘vrije’ teugel mochten laten. Twee voor
elkaar volkomen tijdgenoten, gevierde artiesten behorend tot de jongste garde van
het schilderend Antwerpen, hadden de versiering toegewezen gekregen. Karel Mertens
(1865-1919) zou instaan voor de schildering van de zaal, Emiel Vloors (1872-1952)
voor de decoratie van de foyer.
Nu is het zo, dat de generatie van de auteur van de hier gebrachte beschouwingen
- geïnteresseerde knapen in de jaren 1910-1914 - de zaalschildering steeds beschouwd
heeft als de uitbeelding van ‘De triomf van het licht’ (= van de wijsheid en van de
kunst), zoals R.N. Roland Holst (1868-1938) het thema destijds, eveneens symbolisch
en decoratief had verwerkt(3). Zou Paul van Ostaijen in 1918 niet schrijven(4): ‘buiten
het licht inderdaad geen absolute poëtiese waarde in het leven’? En komt in ‘Starkadd’
van Hegenscheidt geen passus voor als verheerlijking van ‘het licht’?(5) Een onmisbaar
ingrediënt immers van de ‘allernieuwste’ kunstbeleving in alle takken van belijdenis.
Kunstenaar zijn was beantwoorden aan een roeping.
Een entoesiaste brief van Edward Léonard (o1890), broer van Jos Léonard en
vriend van Emmanuel de Bom, voerde echter tot de revelatie dat zowel de
zaalschildering als de foyerdecoratie beantwoordden aan de ‘ritmus’-greep. Zou het
niet de moeite waard zijn om in dit licht ook het werk van Mertens te bekijken en
dan nog wel aan de hand van het gedrukte ‘exposé des motifs’ van C(harles)
M(ertens), waarvan de heer Léonard een in twee talen gedrukt exemplaar kon
voorleggen? De meer dan vriendelijke opvordering leidde tot een tweede
feiten-groepering in ‘Antwerpen’ (1974, 1), terwijl het verder

(3) Zie: Onze Kunst, 16de jrg. april 1917; Huis Ivens, A'dam.
(4) Cf. ‘Expressionisme in Vlaanderen’. Verz. Werk. Proza II, 1956.
(5) Cf. o.a. blz. 225. Uitgave 1939. Zie verder, blz. 325.
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inhaken op het ‘ritmus’-motief literair gezien, de aanleiding werd tot de huidige
tekstlezing in de Gentse Academie (19-12-73) en in het ‘Genootschap voor Antwerpse
Geschiedenis’ (6 januari 1974).
Er zou blijken dat de ‘ritmus’-stimulans inderdaad tot een soort van
jargon-passe-partout behoorde. Hij heeft immers Urbain van de Voorde in Dirk
Costers ‘De stem’ in 1923 er nog toe bewogen de impuls als bevrijdend te analyseren
en ter gelegenheid van de uitgave van ‘Starkadd’, door de zorgen van de
‘Maatschappij van Leiden’ en onze Academie(6), in 1939, heeft Prof. Dr. M. Rutten
verder enkele zeer behartenswaardige alinea's gewijd aan ‘symbool en werkelijkheid’,
aan ‘rhytme en beeld’, steeds onder een zelfde positief ingestelde emprise.
Wij moeten er voor alle toepassingen en getheoretiseer echter (om misverstanden
te voorkomen) wel op bedacht zijn de term ‘ritmus’ liefst in zijn veelzijdigheid te
willen ondergaan. De ‘V.N.&S.’-generatie hanteerde het verschijnsel als een begrip,
een abstract begrip, haast als een ‘morfologisch’, wijsgerige interpretatie van haar
‘levensdrift’: banaal uitgedrukt als een gebruiks-antwoord als het ware op
beangstigende tijdsvragen; gelukkig ook als een uiting van ‘Lebensbejahung’, waarin
twijfelzieke enkelingen van het ogenblik zich konden onderdompelen om te
ontsnappen aan de toen ter tijd voor de hand liggende filosofisch geconditionneerde
‘Lebensverneinung’, die hun... al te irreëel, ook te romantisch voorkwam, ook wanneer
zij technisch, zo gemakkelijk grijpbare methodes voor zelfmoord onder de hand
aanwezig voelden. Al met al een niet destructief anarchisme dus.
Dít ‘ritmus’-beleven nu lag dan wel ver van het merkwaardig onderzoek naar het
wezen van het versmetrum af, zoals Prof. Dr. Gustaaf Verriest de verschijnselen op
schrandere wijze (ook zeer boeiend) wijdlopend voor het Algemeen Nederlandsch
Verbond te Amsterdam op 25 april 1903 had geanalyseerd(7) met ongetwijfeld incluis
de erkenning van de betekenis, esthetisch, van het menselijk individuele temperament
bij de uitdrukking van gevoelens en gedachten, maar uitsluitend langs het medium
‘taal’ (woord en stem) om.
In verband met het ‘ritmus’-onderwerp van heden is het echter

(6) Met de verzen van Prosper van Langendonck; inl. Maurice Gilliams.
(7) Over de grondslagen van het rythmisch woord. Bussum, 1904. Overdruk uit Vlaanderen,
juni-juli. Tweede druk 1923.
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gepast er op te wijzen, dat de broer van Hugo Verriest het thema reeds een tien jaar
vroeger had aangesneden in de ‘Revue néo-scolastique’ (1894, I-II), wel zeer dicht
bij Hegenscheidts hartstochtelijke gemoedsuitstorting! De Leuvense hoogleraar had
zich dan inderdaad vermeid in ‘aesthetische’ en ‘natuurwetenschappelijke’ sferen.
Wat er op kan wijzen hoe klimaatsgebonden de besten der onzen zich in gene jaren
'90 moeten gevoeld hebben, de tijd die collega A. Westerlinck, precies in verband
met Hegenscheidts ‘Rhytmus’ verhelderend benaderd heeft in ‘De wereldbeschouwing
van August Vermeylen’ (1958). Onze collega herkende duidelijk een soort van
‘messianistische’ golfslag in de betrachtingen van de getekende, geroepen en
getormenteerde zielen, die de wegen baanden. Hoofdstuk I, § 3 ‘De wijsgerige
grondslag’ moet er maar op nagelezen worden, meer bepaald op de parallellen
woordelijk opgesteld tussen Hegenscheidt en Jacques Mesnil(8), waardoor het laat
-negentiende-eeuwse gedachtenstramien van onze Vlaamse kunstenaarschap, in haar
geheel, in de uiterst gevoelige Europese idealistische bewustwording met ere wordt
opgehangen.
Hegenscheidts essayistische analyse van de ‘algemeene heilsverwachting’(9) wordt
door Westerlinck opgevangen als ‘een zuivere echo’ van de individualistische
betrachtingen naar de of een ‘opperste werkelijkheid’ in welk fenomeen het leven
van de enkeling in zijn opperste betekenis ‘een deel van den rythmus der rythmen’
is. Dit ‘is’ in zijn werkwoordelijke betekenis, als een absoluut iets, hoe ontastbaar
ook, te ondergaan.
Het ‘ritmische (= ritmiese) element’ zal tot lang na 1893 opgeld blijven maken,
in zijn diverse aspecten, ook al verwijst Paul Haderman in ‘Het vuur in de verte’
(1970) in dit verband slechts éénmaal naar Hegenscheidt (blz. 214); maar anderszins
breekt het in Borgers' rijkgevulde ‘Documentatie’ bij Paul van Ostaijen (1971)
duidelijk en bij herhaling als belevenis-accent door: van 1914 tot 1926. Ook heden
nog.
Een en ander brengt er ons toe te aanvaarden, nog weer eens, dat in weerwil van
de natuurlijke en door de uiterlijke omstandigheden ‘des levens’, op aarde en in de
ruimte, bestaande tegenstelling der

(8) Stroomingen in de diepte. In Van nu en straks, 1896.
(9) Een volledige wereldbeschouwing, blz. 80.
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generaties een doorstroming van gedachten, gevoelens en belijdenissen toch merkbaar
blijft, terwijl uit de thematische ‘Ritmus’-toepassing in de decoratieschilderingen
van de Vlaamse Opera te Antwerpen bovendien blijkt dat de door Vermeylen
gepredikte en betrachte eenheid in alle kunstuitingen en dito interpretaties een
werkelijkheid is, zoals A.H. Cornette het door zijn persoonlijke commentaren in
jan.-febr. 1914 met nadruk beklemtoonde(10). Deze constatatie loopt dan ook niet
buiten een andere: onze directe verdienstelijke verbondenheid met de hele Europese
beweging (nog steeds niet al te goed geperiodiseerd!), met ‘Belle époque’ en
‘Jugendstil’. Van welke essentie de beide opera-schilders ook ten zeerste doordrenkt
waren.
Als bijverschijnsel, maar dan wel op persoonlijker plan, moge de prettige verrassing
gelden, dat een man door Cornette als een ‘condottiere’ omschreven, - Pol de Mont
in casu, geostraciseerd niet-participant in de V.N.&.-acties - heel behoorlijk uit de
complexe V.N.&S. opera-epiloog voor het nageslacht opstijgt; met alle eer, met
waardigheid des persoons, zoals verderop zal kunnen blijken.

2. Het begrip ‘ritmus’.
De outsider van deze tijd mag verwonderd opkijken, wanneer hij in de onlangs nog
als ‘jong’ beschouwde generatie bij een Jan Walravens(11) een doelstelling terugvindt
die onmiddellijk naar het oer-‘ritmus’-thema voert, geformuleerd als ‘de wereld
terugdrijven naar zijn begin’, als zouden de tijden thans ‘rijper zijn’ dan toen August
Vermeylen voor zijn generatie ‘Een morgen’ schreef!
Wij laboreren in zekere zin nog altijd aan dezelfde problemen, en blijken begaan
te zijn met de ‘ontraadselingen’ van ‘mysteriën’, van

(10) Zie noot 2. - Cf. de wel zeer vroege uitspraak van de enigmatische Hubert Langerock (brief
tot E. de Bom gericht op 27-4-1890 - A.M.V.C. Antw. 84633/32): ‘de letterkunde is eene
op haar eigene kunst klanken en kleuren vereenigd tot eene voorstelling der gedachten, den
kunstenaar persoonlijk’. Een betere voorschaduw van Vermeylens ‘eenheid’ der kunsten is
moeilijk te ontdekken, terwijl in de bewoordingen zelf de plafondschilderingen voorstelbaar
zijn, mét de opdracht (die zij ‘belichamen’) incluis.
(11) Waar is de eerste morgen? Brussel, 1955
Laat Ingmar Bergman in Ansiktet (= Het aangezicht) er zich niet toe verleiden een scène in
het teken te stellen van een uitspraak als: ‘de beweging is de enige waarheid’; 1958.

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse taal- en letterkunde (nieuwe reeks). Jaargang 1973

328
het menselijk wezen, van zijn tastbare werelden, waarboven - zeer positief! - het
‘bewustzijn’ waakt en de ‘rede’ regeert. In ‘Mens en grens’(12) aanvaardt Albert
Westerlinck het feit dat het ‘naturalisme’, en de factoren die in deze beweging als
componenten hebben gewerkt, er toe geleid hebben, geboeid, de ‘blinde impulsen
in het driftleven van de mens’ wetenschappelijk met succes te onderzoeken en in de
kunst gestalte te geven. Vandaar de beklemtoning destijds van alles wat met ‘passie’
(als noodkreet) te maken heeft, het element dat in Hegenscheidts essay opmerkelijk
een bijzondere beurt gekregen heeft. De afwezigheid van haar greep in het werk van
een Nederlandse ‘Tachtiger’ als Mr. P.J. Tideman bracht de auteur van een
‘sidderende’ Starkadd (1896) er toe deze ‘gevoelloze’ dichter erbarmelijk toe te
takelen (1893), en een klassieke Vondel, plus een romantisch impressionistische
Gezelle daar in essentie poëtisch tegenover te stellen, geleid door wat de essayist
verklaarde als ‘Rythmus’-impulsen: door werkelijke levensadem gedreven enerzijds,
door een meesterschap over het door G. Verriest op lippen en tanden en stemzetting
geteste taalritme anderzijds.
In dit laatste verschijnsel precies raken de generaties nog eens in elkaar
verstrengeld. Het is nodig er bij stil te staan om duidelijk te ervaren hoe - ten opzichte
van de plafondschilderingen te Antwerpen - de term ‘ritme’ gedurende decenniën
als een soort van pasmunt in ons land werd doorgegeven, zodat een zo explosieve
veruiterlijking in de ‘Opera’ thans geen opzien mag baren. Wij vergeten hierbij niet
dat op het Europese theaterniveau de belijdenis van abstracte begrippen ook tot een
soort van mode was uitgegroeid. In de jongste tijd verschijnt werk na werk over
decoratie-themata in de schouwburgen (muren, zolderingen, stalen vuurschermen,
etc.) en ook René Huyghe in het jongste synthese-werk ‘L'art et le monde moderne’
(1969-1970) vestigt o.a. de aandacht op het plafond van de ‘Odéon’ te Parijs (±
1889), dat de uitbeelding draagt van ‘L'irruption de la tragédie dans le théâtre’. De
verschillende elementen die onze operadoeken te zien geven maken daarin reeds
opgeld: naaktfiguren, symbolische voorstellingen van ‘goed’ en ‘kwaad’, van ‘zonden’
en ‘deugden’ met daar tussenin de suggestie van de ‘onrust’, de ‘twijfel’, beklemtoond
door kleurvlekken, b.v. rood: zonde en deugdzaamheid die om de voorrang werven
in de mens. René Huyghe wijst op de

(12) [Brugge], 1972.
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bezorgdheid van de opdrachtgevers, die ook door middel van plafondschilderingen
elders, in de ‘Sorbonne’, in de ‘Ecole de pharmacie’ b.v. het aandeel van de
wetenschappen in de verandering van het wereldbeeld onder de ogen van de
gemeenschap willen uitgebeeld zien; of de betekenis van de ‘wet’ (‘Cour de
cassation’); of de speling van de lusten (Huyghe citeert de destijds te Parijs
verblijvende Jef Lambeaux!); of de opdringende manifestatie van de ‘arbeid’ (C.
Meunier) zich laten manifesteren.
Het is inderdaad tijdens de groeicrisis van een nieuw zich ontwikkelend menselijk
geweten, onder de greep van een zich versnellend getechniseerd wereldbeeld, dat
het ‘ritme’-accent een overheersende betekenis krijgt. De zoekende mens, ook de
artiest wordt de kans gegeven uit het verstarde verleden te treden (Wagner-Rossini),
demonstratief uit zijn ‘IK’ op te staan en door het eigen temperament te tonen hoe
hij leeft, de ‘golving van het leven’, naar Vermeylens concept, vrij onweerstaanbaar
ondergaat(13).
Sprak Maurits Sabbe, die Wagner kende (o.a. ‘Die Meistersinger’) ook niet over
een ‘rythmus’-tabulatuur’! in zijn lezing over ‘Vlaamsche dichtkunst vóór Van nu
en straks’ (1914)? Vermeylen zelf, in de gestalte van Fritz Darêne (= daarheen?!!)
zinspeelde in ‘Rondels vieux système’ (1892)(14) op ‘les rythmes divers’ van de groene
ogen van zijn liefje. Er liggen twee decenniën tussen deze constataties. In ‘Antwerpen’
1974, 1 somden wij nog enkele Vermeylen-bewijsplaatsen op, zelfs met een aanhaling
uit de ‘Ballade van O.L.V. der Lijdenschappen’ om te wijzen op de onzekerheid die
in de belijdenden woelde betreffende de juiste Nederlandse spelling van de ritme-term,
hier geschreven als ‘rhythmen’...
Een mooi voorbeeld van de betrachting om de literaire vernieuwing in en na 1893
volkomen te laten samengaan met een verdieping van het kunstbesef, meenden wij
te mogen herkennen (en erkennen!) in de rijkelijk geïllustreerde bloemlezing van
Brants en Van Hauwaert ‘Dicht en proza’ (1912), waarin handig en revelerend gebruik
werd gemaakt van de toenmaals vrij goedkoop geworden ‘verluchtingsmethode’ van
de koperdiepdruk (cf. het weekblad ‘Panorama’), zodat met de ‘woordengalerij’
door de literatuur opgeleverd een ‘beel-

(13) P. Delsemme: Teodor de Wyzewa et le cosmopolitisme littéraire en France, 1968: ‘Seul et
le moi’; ‘Recréer la vie’. - Cf. ook Barrès en ‘le culte du moi’.
(14) Journal des étudiants de l'université de Bruxelles. 1892, II.
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den’-serie gepubliceerd kon worden die de evolutie van de moderne Vlaamse
schilderkunst, de realistisch impressionistische, de luministische, weergaf, de
opgroeiende generatie bijbracht.
Voert men dit soort van injecties bovendien terug tot een lezing, zelf bij wijlen
‘rythmisch proza’, over Guido Gezelle door Hugo Verriest(15), dan wordt ervaren hoe
diep het ‘ritmisch’, het eigen ‘ik’-element verscholen zat in het Vlaamse, zelfs
folkloristische, gemoed, met ‘stafrijmen’ en ‘stapstenen’ en al. Onderzoek dan op
dit stuk ook ‘Starkadd’(16)! Het mag niet verbazen in Coopman en Scharpé(17) het
‘ritme’-element bij de sporadisch aangewende V.N. &S.-figuren, zij het slechts in
de voetnoten!, beklemtoond te vinden, in het bijzonder wanneer het zich doet gelden
boven het primair taal-‘ritme’ uit, want wijst Prof. B.F. van Vlierden(18) op ‘la vie
spirituelle propre à chaque mot, qui donne à chaque mot sa physionomie
particulière’(19), er schuilt meer in het V.N.&S.-ritme-begrip dan hier uitgedrukt, wat
blijkt uit Van Vlierdens omschrijving van de Streuvels van 1906, waar het gaat ‘om
de uitdrukking van het binnenste’ van de kunstenaar, over de ‘symbiose’ tussen
‘werkelijkheid’ en ‘kunstenaarschap’, zoals Vermeylen het pathetisch had uitgedrukt
in 1893(20): ‘O wonder leven, gansch opengebloeid rond mijn blij hoofd’(21),
‘levenswil’... ‘één met àl rythmen der dingen’(22). Worden wij niet van stap tot stap
tot de erkenning gevoerd, dat uit de spanning van de ritmus de intensiteit, de
oprechtheid van de ‘innerlijke poëzie’ is af te leiden? Het declamatorisch geweld
waarop de romantiek gestrand is, vindt precies hier haar veroordeling, gevaar waaraan
ook ‘Starkadd’ niet geheel ontsnapt is, hoe dicht de gutturalen, de dentalen, de
labialen, etc. bij de Gezelliaanse ook moge staan, en de rijmloze vijfvoetige versslag
ook is toegepast geworden!
Het is op dit kruispunt der wegen, dat de frequentie van het ‘ritmisch’ element
naar beleving en taal in ons leven gedurende nu

(15) Onze kunst en ons volk. Jubelend loopt ook het betoog van Prof. Gustaaf Verriest (zie blz.
325) uit op deze Verriestse Gezelle.
(16) Frequentie van dentalen, labialen, gutturalen...
(17) Geschiedenis van de Vlaamsche letterkunde. Antwerpen, 1901-1910.
(18) Van ‘In 't Wonderjaer’ tot ‘De verwondering’. Brussel, 1969.
(19) Cf. ook J.P. Sartre: Les mots. In Les temps nouveaux, 1963.
(20) Een morgen. Van nu en straks, nrs. 7-8.
(21) Cf. blz. 325.
(22) Zie blz. 326.
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meer dan een eeuw is aan te voelen, het doorspoelen van deze golven van ‘pijn’ en
‘weelde’, als componenten van de beleden Passie.
Slechts een paar voorbeelden zonder te wijzen op de Wagnercultus in Vlaanderen
(cf. ‘Tristan en Isolde’).
Er is in de ‘Van nu en straks’-beweging de duidelijk uitgesproken cultus voor
Guido Gezelle en de parallelle erkenning door Van Ostaijen dat het natuurlijke vers
van de pastor hem bewogen heeft. Er is ook de doorstroming die, uitgaande van
Hegenscheidt, A.H. Cornette beroerd heeft: de emprise van de muziek was dan de
stimulans, daar waar de laatstgenoemde onder de nakomers van ‘Van nu en straks’
een van de eersten was om Van Ostaijen naar de plasticiteit van het ‘ritme’ en van
de ‘ritmus’ te benaderen. Naar Hegenscheidts voorschrift uit het geladen geschreven
esthetisch pamflet was de jonge criticus bereid eerbied op te brengen voor de wijze
‘waarop de levensrythmen zijner voorvaderen in zijne bewustwording bewaard zijn
gebleven’.
Was het niet A.H. Cornette die onomwonden betoogde dat elke volzin van ‘De
rythmus’ nog in 1914 als slagzin kon gelden om de artistieke en esthetische
bewogenheid te definiëren?
En het is waar op vele plaatsen in de productie van de ‘Van nu en straks’-ers, van
tijdgenoten enkel naar het leven, van nakomers ook is de term te detecteren als een
herkenningsteken. Het is bovendien geen uitsluitend Vlaams verschijnsel, verre
vandaar. Drijft men niet op Whitmannse wieken (hoelang al?), terwijl bij Mallarmé
al te ervaren is(23) dat de poëzie, langs de taal van de mens om, de weergave is van
de mysterieuze betekenis van de bestaansverschijnselen, die taal teruggebracht tot
haar essentieelste ritme?
Het zou niet verkeerd zijn de Nederlandse computer de opdracht te geven de
ordinatoren der tekstanalyse zo te leiden dat ons op een schaaltje de uitkomst gebracht
wordt over frequentie en interpretatie van de term ‘ritmus’ in poëzie, in proza en
betoog om een goede kijk te krijgen, literair, op de inwerking van de Hegenscheidtse
stimulans, naar de nuancering zoals wij die in 1905 en verderop in lezingen van
Vermeylen getiteld ‘La poésie flamande contemporaine’(24) vertolkt vinden als ‘les
jeux variés du rhytme intérieur’.

(23) La vogue; 18.4.1886.
(24) Verzameld werk. III. Brussel: 1953 naar uitgaven van 1905, 1912, 1918.
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3. De groei van Karel Mertens' ‘Ritmus’-plafond.
In ‘Antwerpen’ 1974, 1 mochten wij het relaas brengen van onze ontdekkingstocht
naar het contact schilders-publiek langs de Antwerpse en Brusselse pers om.
Werkzame bemiddelaars zijn geweest: de francofone journalisten Charles Bernard
(= ‘Timon’ met zijn ‘Matin’-pseudoniem) en Jacques Wappers (= René Sancy, idem
‘La métropole’). Van 1906 tot januari 1914 worden zij door de schilders in beslag
genomen; Charles Bernard, leraar Frans bij de Academie voor Schone Kunsten, lijft
de ‘decoratieve’ manifestatie in het moderne Europese renouveau van de ‘peinture
à fresque, à vif sur le mur’ in als tegenstelling tot de middeleeuwse
fresken-schildering. Bernard volgde Mertens'-‘Ritmus’ (toneelzaal) van zeer nabij
in de voor de Antwerpse geschiedenis rond de eeuwwisseling wel merkwaardige
plaats aan de Falconrui, die legendarisch haast bekend staat als ‘De kapel’(25),
voordracht- en tentoonstellingszaal van artistieke anarchisten: ‘Alvoorders’,
‘Rozenkruisers’ en ttq., plaats waaraan Streuvels' hart zozeer gebonden bleek(26).
Mertens, die tot de kunstenaarskring ‘Aze ic can’ behoorde(27) heeft aan de hand van
honderden tekeningen, schetsen en composities een symbolische voorstelling,
hoofdzakelijk in blauw en geel, klaar gekregen (8,50 m):(27b) menselijke gedaanten
in drie-viermaal natuurlijke grootte. In 1907 heet het: ‘M. Mertens a réussi à exprimer
plastiquement une impression musicale... Dans un grand orbite un génie s'élance. Il
personifie le rythme...’.
Lezen wij er het ‘Starkadd’-opstel van Prof. Rutten (1931)(28)

(25) La ville. In Le Matin: 29.5.1909.
(26) Voor teksten in verband met ‘De kapel’ zie: Lode Baekelmans, Marieke van Nymeghen,
1901, en Weekschrift voor Vlaanderen, 1902. - S. Streuvels, In memoriam F. Franck, 1935.
- A.J.J. Delen, Lode Baekelmans ter eere. - V. Resseler, idem, 1945. - R. Avermaete: Un
siècle de mécénat anversois, 1973.
G. Schmook, Prosper van Langendonck, 1959, en De Regenboog van ‘Leie tot Schelde’ in
Versl. en Meded. van de Kon. Acad. voor Nederl. taal- en letterk., 1972.
(27) Zie het doek van Albert Servaes in het Museum voor Schone Kunsten, Antwerpen.
(27b) Wij denken aan tijdschriften in Duitsland en Engeland met titels als: ‘der blaue Reiter’, ‘The
blue review’; Kashl Mansfield's Tijdschrift heette: ‘Rhythm’ (1911-1913).
(28) Zie blz. 325.
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op na, dan treft hoe daar zoals bij Bernard, sprake is van ‘dionysische’ elementen,
etc. die in de tijdsnomenclatuur (Schopenhauer, Nietzsche) ook zo dikwijls ter
verklaring opgeroepen worden. In oktober 1909 zal Bernard, opnieuw doelende op
‘le génie du rythme’, eveneens ‘la griserie du mouvement’ beschrijven, waarin de
negen muzen ‘dans un cercle de roses et d'étoiles’ betrokken zijn, terwijl ‘un sillon
lumineux(29) rend plus sensible la trajectoire de la figure principale pour se perdre
dans un foyer rayonnant qui éclaire le centre de la composition’. De vijf zinnen,
werktuigen van deugden en ondeugden, staan analytisch voorgesteld, dit alles
opgenomen in de beweging die noch begin, noch einde kent ‘dans le tourbillon du
rythme où gravitent les mondes’.
Bernard toont zich uiterst tevreden over de schilderfactuur, wanneer hij in oktober
1908 (boven de gelagzaal ‘De boerinnekens’(30) het paneel terug in ogenschouw neemt.
Het naamloze ‘génie’ is geworden ‘le génie de la musique,... emportant en quelque
sorte l'humanité dans son tourbillon’.
Het werk ‘wordt den volke’ getoond, rechtop, gevat in fluwelen achtergrond in
de onlangs gereedgekomen ‘Feestzaal’ (Meir)(31), van 26 februari tot 3 maart 1910,
slechts gedurende een paar uren evenwel; de zware en voor die tijd peperdure
elektrische belichting had daaraan schuld(32).
Wat een sensatie verwekte het ‘onmetelijke’ ronde doek! Zodanig zelfs dat Leo
Picard zich dat in 1972 nog zeer duidelijk herinnerde(33). ‘Le relief prodigieux de ces
grandes figures qui ont l'air de sortir du cadre de lumière’ verblufte de toeschouwers,
voorgeleid in lange, ongeduldig wachtende rijen. ‘Rappelons’, zo herneemt de zich
niets ontziende Bernard zichzelf(34), ‘rappelons qu'elle [la peinture] représente le
rythme, l'harmonie universelle entraînant l'humanité dans son tourbillon’.

(29) Zie blz. 324 over de misvatting van de generatie 1914-1918.
(30) Op instigatie van Schepen Frans van Kuyck worden de dranken geserveerd in kostuum (cf.
de opera Herbergprinses van Jan Blockx en de inkleding van de wijk ‘Oud-Antwerpen in
de Wereldtentoonstelling van 1894’: ideeën Frans van Kuyck (zie blz. 334) en Max Rooses.
(31) Niet in het ‘Théatre des variétés’, zoals L. Picard het zich meende te kunnen herinneren.
(32) Berekend à 150 F per uur.
(33) Zie blz. 332.
(34) Le matin, 27.2.1910. - Zie ook Frans Buyens in Onze kunst, 1910.
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Het is weer Timon die ons, nu naar aanleiding van ‘Les fresques d'Hoogstraeten’
(27-8-1912!)(35), ook verraadt, dat Frans van Kuyck destijds (1906) het initiatief voor
deze schilderingen heeft genomen, waarbij het noodzakelijk wordt te verduidelijken,
dat Frans van Kuyck wel de schilders heeft aangeduid, maar dat zijn vriend, de
conservator van het Museum voor Schone Kunsten, Pol de Mont, het motief ‘De
rythmus’ heeft opgegeven. Het was toch ook Pol de Mont die - onder een dozijn
suggesties en meer - de precieze plaats aanduidde, waar de nieuwe opera zou
opgetrokken worden aan de Kunstlei (thans Frankrijklei)? De brief wordt bewaard
in het Stadsarchief van Antwerpen(36). Pol de Mont heeft Mertens, als intelligent en
eerlijk man, als alleenstaand schilder in de rij van ‘Aze ic can’, ooit beschouwd ‘als
een dromer’, een dichter, die het wezen van de muziek doorgrondde(37). In functie
van deze beschouwing en karakteristiek verwees de criticus naar Mertens' doek ‘De
eerste lezing’: een kwartet dat intiem, binnenkamers, een partituur voor het eerst
doorneemt(38). Pol de Mont stelt de lichtgevoeligheid van Mertens tegenover de
donkere kracht, zelfs de woestheid van een geweldenaar als Hendrik Luyten, die
stakingen en schietpartijen uitbeeldt. Zeker, óók een werkelijkheid, maar deze
gedragen door een andere ‘rythmische’, geen zogeheten ‘poëtische’ dwang zoals de
muzikale, waarin b.v. een Lodewijk Mortelmans opgaat, subliem componist van
Gezelleliederen.

4. Hegenscheidts ‘Rythmus’-essay en Mertens' doek.
Hoe dan heeft Karel Mertens de opdracht van Schepen Van Kuyck gemeend te mogen
interpreteren? Hier volgt naar het exemplaar dat ons door de heer Léonard op zo
gelukkige wijze in handen gespeeld werd, de authentieke tekst van Mertens'
commentaar door de initialen C.M. gewaarmerkt:
‘Hoog in de oneindige ruimte boven alle stoffelijkheid zweeft te midden
van zonnen en sterren een mannenfiguur

(35) De stad Antwerpen gaf nog ‘fresko’-opdrachten uit, o.a. voor de wereldtentoonstelling 1910,
gewijd aan ‘vertellingen en legenden’ (P. de Mont en Alfons de Cock!); ‘de
kunstgeschiedenis’; ‘het vlas’.
(36) Zie Antwerpen, 1974, 1. Zie noot 1.
(37) De Vlaamsche School, 1897.
(38) Hebben hierin voorbeelden als van Balestieri (La sonate à Kreutzer) en F. Khnopff (En
écoutant Schumann) meegespeeld?
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voorstellende: de “Rythmus”, oorsprong en grondslag van alles(39) en
namelijk van alle muziek. De Rythmus, vergezeld door de negen zusters
(Muzen) geeft de “Muze van de Muziek” hare bewegingskracht.
Op den gedeeltelijk zichtbaren wereldbol bevinden zich de “Vijf Zinnen”,
waartusschen een vrouweschim zweeft met het licht(40) van de zelfkennis
in de hand en verbeeldend het Geweten.
Rondom de Aard nevelwolken, door figuren voorgesteld, waarin met minder
groote duidelijkheid “de Zinnelijkheden” en de “Hartstochten” zoowel
de slechte als de goede in voorkomen. Zinnelijkheid en Hartstocht hebben
altoos de inspiratiebronnen van alle kunsten geweest en hebben er een
machtige invloed op uitgeoefend. Daarom daalt er een guirlande naar
beneden afgelaten door een der Muze. Deze guirlande neemt haar
oorsprong uit de Lyre(41) van de Poëzie om de Aarde met ideale Schoonheid
te omringen.’
Aan de hand van Hegenscheidts tekst (gepubliceerd in ‘Van nu en straks’ 1893-1894,
nrs. 8-10) kunnen de elementen opgehaald worden die heel precies Mertens tot
‘uitbeelding’ bewogen hebben(42).
Noteerden wij op blz. 325 dat bij alle pessimistische wijsgerige kansen, zoals ze
op te halen zijn uit de literatuur van de 19de eeuw, ‘Van nu en straks’ (wellicht onder
noodzakelijk flamingantische impuls: de traditie die óók daarin een rol speelde!)
zich eer ‘lebensbejahend’ gedroeg, ook Hegenscheidt lijkt in zijn essay eer
‘optimistisch’ te reageren in weerwil van het fatalistisch (Oosters getinte) berustende
besluit ‘het moet zo zijn’: ‘in uwen rythmus loste zich het wee tot weelde’ (cf.
Schubert, ‘Du holde Kunst’); ‘'t Passiemeer deinde tot uw passiezee’, met de
uitbreiding van het beeld in ‘Starkadd’-zelf, waar ‘zee’ en ‘zon’ en ‘licht’ als bij
Turner in elkaar versmelten (cf. Starkadd-Helga: ‘wij waren slechts een laai’).

(39)
(40)
(41)
(42)

Zie blz. 324.
Zie blz. 324, al. 2.
Zie blz. 338.
Zie in Antwerpen, 1974, 1 de compact gedrukte noten met benadrukte termen, eventueel ook
ontleend aan de ‘sonnettenkrans’ van Hegenscheidt (‘Passie’-termen uit Vermeylen- of
Hegenscheidt-teksten; Wagner-toespelingen).
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Groten en kleinen moeten de weg op ‘die ook een deel is van den rythmus der
rythmen(43), de eene beweging die al het levende en voor-levende voortstuwt van zijn
oorsprong tot zijn vernieling’. Maar de ‘immanente kracht die het leven regeert’
grijpt de mens - als afreactie - aan, doet hem ‘sidderen’, trillen op zijn grondvesten,
vervoert hem en dwingt hem tot uitstorting van zijn gevoelens. Als offer aan de
‘Schoonheid’.
De innerlijke samenhang van Hegenscheidts essay met zijn ‘Starkadd’ - zoals
Vermeylen die ook steeds, en zonder enige reserve, is blijven belijden(44) - moge,
voorbijgaand blijken uit de frequentie onder zijn hand van een werkwoord als
‘sidderen’(45). Vermeylen zelf zal er niet voor omstaan de term te gebruiken in zijn
jeugdige vervoering, in zijn briefwisseling nog vóór V.N.&S. geboren is.

5. De groei van E. Vloors' ‘Ritmus’-plafond (1906-1914). - De ‘lier’ als
decoratief symbool voor dichter en componist.
Werd Mertens' ‘Ritmus’ begin oktober 1910 in de K.V.O. geplaatst, het werd wachten
tot januari 1914(46) naar de drie foyer-panelen van Emiel Vloors: een ovaalvormig
middenstuk en twee cirkelvormige zijstukken, die samen, naar de schilder het zelf
toevertrouwde aan René Sancy (= Jacques Wappers, La Métropole) één enkel geheel
uitmaken. In februari 1914 heeft D. Visu (?, Handelsblad) verraden dat met klimmend
ongeduld en sedert vele jaren gewacht werd op Vloors' interpretatie van de - overigens
door geen mens ooit vernoemde - ‘Hegenscheidtse’ ritmus! J. Wappers heeft Vloors
naar aanleiding van het probleem van de restauratie van de

(43) Zie blz. 326.
(44) Starkadd, ‘het uiterst rythmische drama’, was de belijdenis van een generatie. Cf. A.
Vermeylen: Verz. Werk I, blz. 117; Brussel 1952.
(45) ‘Hoe geweldiger de rythmus des te intenser is de poëzie’. Cf. Starkadd, blz. 219, 260, 280
en De rhytmus: ‘het leven “siddert” niet in Tideman’ - ‘ga ik nu “sidderen” omdat een woord
toevallig holler klinkt...’.
Mag de term ‘sidderen’ gerekend worden tot het tijd-jargon, om de diepte van gevoelens,
begrijpend, op derden over te dragen? A.H. Cornette neemt het woord ook in de pen, o.m.
om in 1914 de intensiteit van het concipiëren en schrijven van essayistisch proza een kwaliteit
toe te kennen (zie Versl. en Meded. van de Kon. Acad. voor Nederl. taal- en letterkunde: G.
Schmook, A.H. Cornette leest over V.N.&S. 1972, 2).
(46) Tijd van A.H. Cornette's verhandeling over ‘Van nu en straks’ (31 januari, Brussel; 19
februari, Antwerpen, Kunstkring).
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Rubensportretten van het Plantin Museum in diens atelier opgezocht (15-3-1912).
Vloors, een Prijs van Rome (1898), is een knap en interessant portretschilder, een
adept van de ‘Jugendstil’-visie, zeker naar kleuren en nuances. Hij blijkt, zo bekent
hij, reeds vijf jaar doende te zijn aan ‘une figure extasiée’ met een ‘pathétique et
passionné visage’: een muze die een ‘lier’(47) stemt; een ‘golf van licht’(48) omgeeft
haar.
Het middenstuk van de foyer-zoldering behandelt het ‘Ritmus’-thema; het linker
cirkelvlak met denkende figuur verbeeldt de ‘inspiratie’; de rechtercirkel toont een
moeilijk te beheersen Pegasus (met Wagner-allures).
Ongetwijfeld onderscheidt de voorstelling van Vloors zich door meer vlucht dan
de Mertense uitwerking; zij is triomfantelijker, minder tragisch dan de statischer
uitbeelding van Mertens.
Bernard looft de ‘valeur décorative’(49) van de taferelen in ‘Jugendstil’-tonaliteit
met typische degraderingen. ‘Le nouveau précurseur’ gewaagt van ‘une page de
grande allure’, terwijl ‘Het Handelsblad’ de irreële weergave van de gedachte ten
zeerste waardeert.
Treffend wel voor de francofone pers van deze vóóroorlogse tijd, die de renommee
van het ‘Lyrisch tooneel’ tot ‘Vlaamsche opera’ geworden aan ‘geen bluff’-prestatie
toeschrijft; Bernard spreekt zelfs duidelijk van ‘notre’ opéra flamand. Had August
Monet er in 1907 niet op gezinspeeld dat het Vlaamse volk Bayreuth zijn tempel niet
meer hoefde te benijden?
Zelfs al smijt ‘De Gazet Lucifer’ (7-2-1914; Lode Krinkels) graag wat roet in het
eten (het ‘bazar-camelot’ van Vloors bezorgt schele hoofdpijn), ‘Anvers Bourse’
(vermoedelijk Bernard!) herkent (31.1-1.2.1914) in deze voorstellingen weer
‘l'inspiration du génie humain’ - ‘la création artistique’ - ‘le génie maître des mondes’.
Boven de dichter komt, in het middenpaneel, vliegend, een schare Pegasussen
aangerukt, die, als ‘chevauchées’ [des Valkyries] wel duidelijk naar de
Bernard-Wagner terminologie zwemen. Vreugde, wanhoop, bewondering en
dankbaarheid spreken uit de bijfiguren; een guirlande omringt de Aarde met
Schoonheid, een interpretatie van de voorstelling die herinnert aan
Hegenscheidts-Mertens' laatste ‘Rhytmus’-alinea.

(47) Zie blz. 333.
(48) Zie blz. 324.
(49) Cf. Maurice Rheims: L'objet 1900. 1964.
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In de critische parafraserende bijdrage komen termen voor die een herhaling zijn van
Sancy's bewoordingen uit 1912; het gaat over ‘lichtende cirkels’ of kringen in het
‘wereldruim’, ‘enorme boogsegmenten’ (orbites), terwijl bij de beschrijving van de
inspiratie door Bernard ‘l'ange furieux de Baudelaire’, niet als duistere held maar als
‘verlicht’ (geïllumineerd) wezen opduikt(50), zijnde de verpersoonlijking van de dichter,
die met een vlam(51) als wapen, een brok zonnegloed, ‘l'étincelle du génie’, meevoert.
‘Hoog in oneindige ruimten...’, zo zette Mertens' ‘Rythmus’ toch wel duidelijk in?
Terwijl de commentator ons nog een sleutel te meer in handen geeft: links wordt de
toeschouwer geconfronteerd met de dichter die - door zijn schepping - zijn doel heeft
bereikt, maar verder in gedachten verzonken, de wijde wereld, de oneindige ruimte
in staart ‘alsof hem eenig probleem ontglipt’. Er rijst bij ons de vraag of een
oud-romantisch zeer bij de nieuw-tijdse Vloors aan de ziel knaagt als bij Jean Paul:
‘aber ist das Unendliche das Göttliche?’. Benaderen wij hier soms de ‘opperste
abstractie’, door anderen als ‘God’ erkend, waarover Hegenscheidt gewaagt?(52)
Wie van de in de aanvang opgeroepen 1914-1918-generatie zich nog in ‘'s werels
licht’ ‘koesteren’ (!) mag, wordt dus heden ook in Vloors' uitbeelding van ‘de ritmus’
geconfronteerd met ‘de glans’ van de ‘opperste abstractie’, het ontastbare licht(53),
dat in beide scheppingen, van Mertens én van Vloors, zo grote functie toebedeeld
kreeg, samen met het medium dat door beide artiesten centraal verwerkt wordt: de
lier, exponent eveneens in Henry van de Velde's muziek-monument (1934) en als
passiebetokkeld medium in Hegenscheidts ‘Starkadd’ (1896) gereleveerd (zie blz.
265-266(54).
De procédés hebben elders geen ander verloop.

(50) In het omvangrijk journalistiek oeuvre van Charles Bernard komen regelmatig reflexen op
Baudelaire voor.
(51) Cf. A. Vermeylen: Een morgen. Van nu en straks I, 1893, VI-VII. Het zo dikwijls
overgenomen (Van Hall, 1903; Vlaamsche oogst, 1904; Spiegel van de Nederlandse poëzie
door alle eeuwen, 1955-'57): ‘'t Geheim dat ook, in 't diepste van ons zelf/ons vlam is, één
met àl rythmen der dingen’.
(52) Cf. A. Vermeylen: De zucht naar onwetendheid: ‘maar achter alles achter 't ijl gewemel /
van ons bestaan... / bleef schriklijk leven 't eeuwig oer-probleem’.
(53) Zie blz. 324.
(54) ‘Ik zing den zang van Koning Froth zijn dood’. De eenvoudigste uitdrukking voor het hoogste
goed.
Er zij aan herinnerd dat het ‘muzikaal’ drama, door Dr. J.O. de Gruyter pas voor de eerste
maal te Brussel werd opgevoerd in 1899 (Kon. Vl. schouwburg). Dramatisch hoogtepunt
was (bij latere opvoeringen, Gent 1909) de wrekende slotzang van Starkadd (= De Gruyter)
die, in het daaropvolgend gevecht ‘den stoot van Saemund ontwijkt’ en deze neerslaat met
de harp. Starkadd smijt het speeltuig daarna weg.
In hoeverre hebben de ‘Musikdramen’ van Wagner (Tannhäuser en Die Meistersinger) hier
ingewerkt? De helden gelden als de personificatie van de vernieuwing van het levensritme.
Toevallig misschien, maar het is een feit: in de muurschilderingen van het ‘Théâtre Royal
d'Anvers’ (zie Antwerpen, 1972, 4) kreeg de als Tannhäuser herkende heraut als enige haast
zijn symbool mee!
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In een windscherm van een in 1909 ‘contemporaine’ Chinese schilder, Shinso Hishida,
herkent René Huyghe, naar de voorschriften van de traditionele decoratieve kunst:
‘la composition rythmique’(55); een paar boomstammen gelden als suggestie voor het
hele poëtische woudspel; noch takken, noch bladeren als windelement, enkel wat
knoestig hout, geleiders evenwel van de levenssappen.

6. Besluit.
Geen van beide schilders, Mertens noch Vloors, heeft ‘de idee van 't leven’, ‘de
opperste abstractie’ naar Hegenscheidts bewoordingen (of naar formuleringen van
Vermeylen) slaafs geïnterpreteerd, maar in Bernards beoordeling van 25 oktober
1913 komt de bekentenis voor - zij kan toch wel van belang geacht worden - dat
‘Vloors a obéi à une conception identique à celle de M. Mertens’, een Vloors die
gestalte gaf aan zijn ‘droom’, aan ‘vage beelden die de muziek in ons doet opwellen’.
Nog vóór de luiken in de plafond-oppervlakte in de foyer geplaatst werden, getuigde
Bernard ‘des formes insaisissables’ van dichtbij gezien te hebben als [des] ‘filles de
notre joie, de notre mélancolie ou de notre tristesse’, wat ons heel dicht in de nabijheid
brengt van Van Langendoncks smart-sonnetten.
Te noteren nog dat Bernard in de reeks van inspirerende componisten (Wagner,
Beethoven; cf. Hegenscheidts ‘Muziek en leven’) op eigen gezag Mozart inlast bij
Vloors, componist waarop Hegenscheidt níét direct alludeerde. Zeer zeker voelde
Charles Bernard zich door de muziek als ‘tourbillon de lumière’(56) op sensueler wijze
getroffen dan de schilders Mertens en Vloors, althans zijn woorden-

(55) Paravent aux feuilles mortes. - Situation de l'art moderne; les problèmes de l'époque. In:
L'art et le monde moderne. 1969-1970.
(56) Zie blz. 324 en 333.
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vloed, de kadans in de ritmus van zijn journalistieke zinnen verraadt hoe sterk hij
zelf gedurende jaren geëntoesiasmeerd is geworden door de ‘ritmus’-conceptie. Hij
onderstreept dat ‘un lien commun’ de drie taferelen van Vloors onderling bindt: de
‘harmonie’ van de aangelegde kleuren gehoorzaamt aan een schaal van in sterkte
afnemende tonen, bepaald berekend op een nooit willekeurig te verminderen
beschouwingsafstand (de hoogte) en de beklemtoning van de ritmus, de zindering
(‘de siddering’) der bewegingen. Het linkertafereel ertoe voorbestemd de intelligentie
voor te stellen, voortspruitend uit de materie in haar vlucht naar het (verlossende)
licht. Dergelijke commentaar kan niet begrepen worden buiten de Hegenscheidtse
‘materialistische’, wetenschappelijk ingestelde opvatting van het wereldbestel om,
zoals ook Vermeylen deze in zijn eerste studies woordelijk beleden heeft.
De relatief recente omschrijving is ons welkom omdat kunsthistoricus Bernard
ook de twee elementen ‘de ritmus’ als symbool, en ‘de decoratieve kunst’, als
practisch medium, tijdgebonden aan elkaar hecht voor de eeuwwisseling, zoals wij
deze ook tijdgebonden én op elkaar inwerkend in onze letteren, in onze schilderkunst
hebben teruggevonden, meer in Vloors' foyer-partijen dan in Mertens' reuzedoek;
zoals gene tijd, met grote voorkeur trouwens, gewerkt heeft aan de verzorging van
noordnederlandse boekbandontwerpen, titelpagina's en aanplakbrieven (ofte...
posters)(57), en waarvan wij, wat ‘Van nu en straks’ betreft, in de ontwerpen en
uitwerkingen van Herman Teirlinck (Van Dishoeck, Veen), wel heel gevoelige
equivalenten hebben bewaard: in lijnen, in kleuren van linnen, in stempels incluis.
Literatuur en andere kunstuitingen hebben zich gemanifesteerd als facetten van
één geheel, zoals de eminente theoreticus van de beweging, August Vermeylen, het
zien wou. Een eigenaardige coïncidentie, toen ‘Van nu en straks’, in zijn derde
belichaming, als ‘Vlaanderen’ (1907-1910) ter ziele ging om niet meer op te staan,
werd precies Mertens ‘Ritmus’ in de toneelzaal van de ‘Opera’ ingewijd (1910). Iets
minder dan vier jaar nadien, toen Vloors' ‘Ritmus’ in de foyer-zoldering werd ingepast
(1914), plechtigheid begeleid met gedempte kwartetmuziek(58) in de foyer, met
orgelmuziek en sourdine in een

(57) ‘Het Nederlandse boek en de Nieuwe Kunst’. Tentoonstelling 's Gravenhage, 1965. Catalogus.
(58) Zie blz. 334. Attentie van Pol de Mont, die in 1907 ook de feestrede had uitgesproken?
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a giorno verlichte tempel, analyseerde A.H. Cornette, te Brussel, 31 januari (Stadhuis),
te Antwerpen, 19 februari (Kunstkring), de betekenis van de hele ‘Van nu en
straks’-beweging, twintig jaar vroeger, in 1893, ontstaan. Met grote nadruk
beklemtoonde de ‘orator’ de intrensieke waarde van Alfred Hegenscheidts
‘Rithmus’-essay, waarvan elke zinsnede, als een slagzin zou blijven gelden. Zo toch
heeft de estheticus die naar Emmanuel de Boms woord hoegenaamd geen epigoon
was, het als zijn mening geuit ‘dans une langue châtiée’ en ‘avec une aimable verve’(59),
naar het getuigenis van een ideologisch alleszins niet gelijk gericht tot op heden
onbekend gebleven journalist.

(59) La métropole, 20.2.1914.
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