Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse
taal- en letterkunde (nieuwe reeks). Jaargang 1974

bron
Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse taal- en letterkunde
(nieuwe reeks). Jaargang 1974. Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde, Gent
1974

Zie voor verantwoording: https://www.dbnl.org/tekst/_ver016197401_01/colofon.php

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.

1

Meningsverschillen over het ‘ontstaan’ van het Afrikaans
door J.L. Pauwels lid van de Academie
Wellicht hebt U bezwaar tegen de titel van deze lezing. Dat heb ik ook, omdat hij
niet duidelijk is, maar een preciezere titel zou nogal lang uitvallen! Het Afrikaans is
eigenlijk ‘ontstaan’ in de loop van de laatste honderd jaar. Vóór 1875 gold aan de
Kaap het Hollands als normatieve taal, waaraan men zijn ‘verbasterde’ spreektaal
probeerde op te trekken, wat bewijst dat deze beschouwd werd als een dialect van
het Nederlands. Pas in 1875 werd het Genootskap van Regte Afrikaners opgericht,
dat aan iedereen de raad gaf: ‘Skrijf soos jij praat’. Die raad werd meer en meer
opgevolgd en in 1918 werd het Afrikaans, naast het Engels, de officiële taal van
Zuid-Afrika.
Men kan dus 1918 als jaar van het ontstaan van het Afrikaans als afzonderlijke
taal beschouwen, of 1875, toen het door een groep intellectuelen als taal werd
gelanceerd. Het blijft echter ook mogelijk - en dat wordt vaak gedaan - het dialectische
prototype van de latere taal in haar geschiedenis te incorporeren en het ontstaan van
het Afrikaans te situeren in de tijd, waarschijnlijk niet zo lang na de aankomst van
de eerste kolonisten aan de Kaap, toen het Nederlands aldaar ‘zijn speciale draai
heeft gekregen’ (de uitdrukking is van Kloeke).
Het gaat hier echter niet om de meningsverschillen betreffende het tijdstip waarop
men het begin of het ontstaan van het Afrikaans zal situeren, maar wel om de
verschillende standpunten die men inneemt of de verschillende theorieën die men
verkondigt bij het verklaren van de afwijkingen van het normatieve Nederlands, die
het Afrikaans karakteriseren. Dat die ‘afwijkingen’ opvallend en vrij talrijk zijn, ligt
voor de hand. Was dat niet het geval, dan zouden de Afrikaners er uiteraard niet aan
gedacht hebben hun afwijkende streektaal - noem het landstaal voor de gelegenheid
- tot afzonderlijke taal te verheffen.
Een overzicht van de verschillende theorieën kan hier achterwege blijven. De
samenvatting die Grootaers 25 jaar geleden gaf in zijn Inleiding tot de Taalkunde6
(1948, blz. 334), is nog altijd actueel.
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De strijd die toen aan de gang was, duurt nog voort en wordt vaak op vrij heftige
toon gevoerd. Natuurlijk houden alle taalgeleerden die zich met het probleem
bezighouden, er persoonlijke opvattingen op na, maar we kunen ze toch grosso modo
in twee kampen indelen.
1. Volgens D.C. (Hesseling(1), nog altijd de belangrijkste naam in het eerste kamp,
werd het Nederlands aan de Kaap gecreoliseerd door het Maleis-Portugees, een in
Nederlands-Indië ontstane mengtaal en van daar naar Afrika overgebracht door
aangevoerde slaven en dienstpersoneel. De heftigste en produktiefste verdediger van
deze theorie op dit ogenblik is de bekende romanist Marius Valkhoff(2).
2. In het tweede kamp vinden we de taalgeleerden die de Afrikaanse taalfeiten
zoveel mogelijk proberen te verklaren door directe overerving en spontane evolutie
en de creolisering willen minimaliseren.
De hardnekkigste strijder voor die theorie is H.J.J.M. van der Merwe(3).
Voor wie de situatie in Zuid-Afrika kent is het duidelijk dat het meningsverschil
tussen de twee kampen niet louter van taalkundige aard is, maar sedert lang een
politieke kleur heeft gekregen. Wie apartheid streng wil doorvoeren, zal die graag
ook in zijn taal handhaven. Voor hem staat zijn Afrikaans liefst zo dicht mogelijk
bij het ‘blanke’ Hollands en hij aanvaardt creolisering slechts in de zeldzame gevallen
die werkelijk niet anders kunnen verklaard worden. De strijders uit kamp 1 handelen
net andersom, met het gevolg dat iedereen zijn tegenstanders van apriorisme
beschuldigt, m.i. niet altijd ten onrechte! De toon van de polemieken is vaak scherp
en onvriendelijk en de tegenstrevers bedenken soms elkaar met weinig vleiende
benamingen. Als de Hesselingiaan zich zelf een verlichte noemt en zijn opponent
een verkrampte, is de bedoeling duidelijk. Etikettenplakkerij bewijst echter niets en
persoonlijk vind ik het krampachtig vasthouden aan wat men meent de waarheid te
zijn, niet afkeurenswaard.
We kunnen ons voorstellen dat, op het oor van de voorstander van apartheid, het
woord creolisering een zeer onaangename indruk maakt. Het grondwoord creool
heeft nochtans geen ongunstige betekenis. Het

(1) Het Afrikaans. Bijdrage tot de geschiedenis der Nederlandse taal in Zuid-Afrika, 2e druk,
Leiden, 1923.
(2) Studies in Creole and Portuguese, with special Reference to South-Africa, Jo'burg 1966,
XI-282 blz. - New Light on Afrikaans and ‘Malayo-Portuguese’, Louvain 1972, X-125 blz.
(3) Afrikaans - sy aard en ontwikkeling, Pretoria 1968.
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is volgens Van Dale iemand die in een ander werelddeel geboren is uit Europese
ouders (vooral in Zuid-Amerika). Volgens Robert (Dict. de la langue française) is
créole ‘une personne de race blanche, née dans les colonies intertropicales (Antilles)’.
Ook in het Engels heeft creole die betekenis. Het diende dus om de inlandse blanken
te onderscheiden van de geïmmigreerde Europeanen.
Toen men het adjectief creools, fr. créole, ging toepassen op de taal, kreeg het een
nieuwe betekenis. De taal van de creolen vertoonde namelijk allerlei eigenaardige
afwijkingen van hun oorspronkelijke moedertaal, vooral ten gevolge van het contact
met de totaal verschillende idiomen van de inboorlingen. Dat verschijnsel noemde
men creolisering van de taal. Men bedoelde daarmee niet zozeer het overnemen van
woorden uit de inboorlingentalen - woordontlening gebeurt altijd en overal in de
wereld - maar wel de soms zeer ver doorgedreven deflectering van de Europese talen
en het overnemen van bijzondere syntactische constructies.
In 't voorbijgaan zij hier aangestipt dat de term creolisering niet uit het Frans is
overgenomen - hij komt niet voor bij Robert - maar blijkbaar in het Nederlands als
pseudo-Frans is ontstaan. Creolisering ziet er uit als een afgeleid nomen actionis bij
creoliseren, maar waarschijnlijk is het werkwoord jonger en geabstraheerd uit het
reeds bestaande creolisering. De Woordenlijst van de Nederlandse Taal en Van Dale
nemen alleen het substantief op, niet het werkwoord, al wordt dit laatste spontaan
gebruikt door iedereen die het nodig heeft. Aldus gebruikte Grootaers in zijn
Taalkunde (1948, blz. 73) de twee participia gecreoliseerd en creoliserend. In het
Engels, waar vroeger het werkwoord insgelijks ontbrak, is blijkbaar hetzelfde aan
de gang. In het jongste werk van M. Valkhoff (New Light...) lezen we op blz. X en
blz. 2 respectief creolisation en creolization. De keuzemogelijkheid tussen
creolisering en creolizering in het Nederlands is geen unicum!
De term creools kon zelfs toegepast worden op zo diepgaand gecreoliseerde talen
dat het echte mengtalen geworden waren. En deze toepassing in de taalkunde was
dan de oorzaak dat creool ook de betekenis kreeg van ‘mens van gemengd Europees
en niet-Europees bloed’, wat Van Dale een ‘minder juist gebruik’ noemt.
Kan het verwondering wekken dat de Afrikaners, die hun land beschouwen als
een stukje onvervalst Europa, in Zuid-Afrika overgeplant, en die het door middel
van de apartheid ook zo willen houden, zich geprikkeld voelen of zelfs gaan steigeren,
als ze het woord

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse taal- en letterkunde (nieuwe reeks). Jaargang 1974

4
creolisering op hun taal horen toepassen en dat ze hun uiterste best doen om te
bewijzen dat het er niet - of slechts in geringe mate - toepasselijk op is?
Laten we proberen de taalfeiten, buiten alle politieke bijbedoelingen om, objectief
te beoordelen. Op de Antillen bestonden en bestaan nog mengtalen die men als
gecreoliseerd Nederlands kan beschouwen. Vergelijkt men enkele regels van die
talen met een Afrikaanse tekst, dan blijkt onmiddellijk een zeer groot verschil: in het
eerste geval kan men nog nauwelijks van Nederlands spreken, in het tweede geval
krijgt men de indruk een taal te lezen die niet erg veel van het Nederlands verschilt.
We stelden nochtans reeds vast dat de verschillen voldoende talrijk en belangrijk
waren om aanleiding te geven tot het proclameren van een nieuwe taal.
Van die verschillen zijn volledige lijsten opgemaakt. Bij het overlopen hiervan
valt het de Nederlandse taalkundige en vooral de dialectoloog op dat alles is
opgenomen wat het Afrikaans onderscheidt van het algemeen, normatief Nederlands.
Hij herkent onder de zogenaamd specifieke afrikanismen een hele reeks
taalverschijnselen als archaïsmen, familiarismen, dialectismen van zijn eigen taal,
die in een min of meer groot gedeelte van het Nederlandse taalgebied bekend zijn,
maar geen burgerrecht genieten in het Algemeen Nederlands. Is het niet natuurlijk
dat ook hij voor die parallelle taalverschijnselen een gemeenschappelijke bron
aanvaardt en liever aan directe overerving of spontane ontwikkeling denkt dan te
gaan zoeken naar mogelijke raakpunten in de talen van de Maleiers, Kaffers en andere
Hottentotten, die voor de afrikanismen model zouden hebben kunnen staan?
Ik schaam me niet zulks reeds te hebben gedaan en voel het niet als een afstraffing
hierom door M. Valkhoff naar het kamp van de verkramptes te zijn verwezen. Ook
wijlen prof. Kloeke hoort hier ongetwijfeld thuis, want zijn magistrale boek over de
herkomst en groei van het Afrikaans is hoofdzakelijk een uitvoerige bespreking van
een lange reeks eigenaardige taalverschijnselen die gemeenschappelijk zijn aan het
Afrikaans en de streektaal van de provincie Zuid-Holland.
Een van de meest opvallende eigenaardigheden van het Afrikaans is het expletief
gebruik van het woordje nie aan het einde van een zin die een negatie bevat. Het is
iets heel anders dan een gewone, zogenaamde dubbele ontkenning, zoals en... niet,
nooit niet, niemand niet, geen niet meer enz. Dergelijke negatieve stapelvormen
komen in
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vele talen voor. Wie voor de verklaring van het Afrikaanse zinsencliticum niet een
beroep doet op de mogelijke invloed van een dubbele negatie in een andere taal men heeft zelfs aan het Franse ne... pas van de Hugenoten gedacht - bewijst alleen
dat hij de precieze aard van eind-niet nog niet heeft ontdekt.
Ik heb geprobeerd de juiste aard en het juiste gebruik van het negatieve
zinsencliticum te omschrijven en te bepalen waardoor het verschilt van de gewone
negatie en van nie(t) in stapelvormen in mijn studie De expletieve ontkenning nie(t)
aan het einde van de zin in het Zuidnederlands en het Afrikaans(4). Vooral heb ik
daarin aangetoond dat ook in moderne Nederlandse dialecten het expletieve eind-nie
voorkomt en op ongeveer dezelfde wijze gebruikt wordt als in het Afrikaans. Het
belangrijkste verschil is dat eind-nie in de Nederlandse dialecten slechts sporadisch
en facultatief optreedt en beperkt blijft tot de familiare taal. Ik vond het niet vermetel
te beweren dat het zogenaamde specifiek Afrikaanse negatiesysteem door Nederlandse
emigranten uit Europa is meegebracht en dat eind-nie zich in Afrika van facultatief
tot verplicht zinsencliticum heeft ontwikkeld(5).
Mijn uiteenzetting heeft de meeste van mijn Afrikaanse vakgenoten onmiddellijk
overtuigd. Toch bleven enkelen nog vasthouden aan een verklaring door externe
factoren, nl. ontlening aan of beïnvloeding door andere talen. Het is natuurlijk hun
goed recht naar zwakke plekken te zoeken in mijn betoog, maar hierbij gaven ze
mijn bedoelingen wel eens onvolledig en tendentieus weer(6). De belangrijkste details
van mijn studie waren een reeks voorbeelden, in groepen ingedeeld, van zinnen uit
het dialect van Aarschot, waarin eind-nie facultatief voorkomt en een vergelijking
van de Afrikaanse en de Aarschotse mogelijkheden in verband met dat zinsencliticum.

(4) Verschenen als aanhangsel (blz. 435-475) bij mijn werk Het dialect van Aarschot en
omstreken, Tongeren, Michiels, 1958. (Deel V van de ‘bouwstoffen en studiën voor de
geschiedenis en de lexicografie van het Nederlands’.
(5) Deze veronderstelling was niet nieuw. Ze was reeds naar voren gebracht door E. Blancquaert,
Over de dubbele ontkenning en nog wat (een kort artikel in Handelingen van het 6e Vlaams
Filologencongres, 1923) en in een uitvoerige studie door G.S. Nienaber, Oor die Afrikaanse
taal, Amsterdam, 1934.
(6) Wat M. Valkhoff deed in zijn werk Studies in Portuguese and Creole, o.c. Zie mijn antwoord
in mijn recensie in Leuvense Bijdragen, Bijblad, LV (1966), 165 v., alsmede mijn bespreking
van zijn nieuwste boek in Leuv. Bijdr., LXIII (1974).
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Voor die vergelijking heb ik een beroep gedaan op de medewerking van twee
Afrikaanse collega's, die al mijn Aarschotse zinnen met eind-nie aan hun eigen
taalgevoel hebben getoetst en precies opgegeven waar zij een afwijking in het gebruik
meenden te constateren. Zulks kwam echter zelden voor; haast altijd was het
parallellisme volledig. Alle afwijkingen heb ik nauwkeurig en volledig vermeld in
mijn studie. Dat laat Valkhoff bij het bespreken van mijn werk onvermeld. Hij laat
het voorkomen alsof mijn parallelle voorbeelden alleen de naïeve lezer kunnen
misleiden, maar dat in werkelijkheid sommige Aarschotse zinnen niet goed met de
Afrikaanse equivalenten overeenstemmen. Ik zou dus een soort van boerenbedrog
hebben gepleegd bij mijn hardnekkige poging om toch maar de Zuidnederlandse
oorsprong van Afrikaans eind-nie te kunnen bewijzen. Hij, Valkhoff, heeft gelukkig
het snode plan doorzien! De waarheid is dat hij nooit de verschillen zou hebben
ontdekt, als ik er niet zelf op gewezen had!
In de loop van de 16 jaren verstreken sedert het verschijnen van mijn hierboven
geciteerd werk heb ik de gelegenheid gehad nog heel wat voorbeelden van expletief
eind-nie op te tekenen uit de mond van dialectsprekers uit de provincies Brabant,
Antwerpen, Limburg en zelfs Oost-Vlaanderen en een lijstje aan te leggen van
bewijsplaatsen uit het oudere Noord- en Zuidnederlands. Daarenboven heb ik een
duidelijk geval aangetroffen van spontane ontwikkeling van expletief eind-nie in de
kindertaal(7). Zoals G.S. Nienaber reeds in 1934 had verondersteld, is de mogelijkheid
niet uitgesloten dat het als zinsencliticum herhaalde nie past in het kader van de
herhalingsformules die in het dialectische Nederlands vrij frekwent zijn(7).
Het wordt m.i. hoe langer hoe onwaarschijnlijker dat we de oorsprong van eind-nie
buiten het Nederlands moeten zoeken.

(7) Zie hierover mijn bijdrage in de Huldigingsbundel Prof. Kempen (Tafelberg Publ. Ltd.,
Kaapstad, 1974).
(7) Zie hierover mijn bijdrage in de Huldigingsbundel Prof. Kempen (Tafelberg Publ. Ltd.,
Kaapstad, 1974).
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Fragmenten van een nieuw handschrift van de middelnederlandse
Circa Instans
door Dr. W.L. Braekman
Met de woorden Circa Instans begint een farmaceutisch-medisch werk, dat wordt
toegeschreven aan Platearius, en dat gedurende de middeleeuwen een zeer grote
invloed heeft uitgeoefend. Over de auteur, Johannes of Mattheus Platearius, is slechts
weinig met zekerheid bekend. Hij was een Salernitaans medicus, die leefde rond het
midden van de twaalfde eeuw. Zijn Latijns werk, het Liber de simplici medicina,
meestal naar de beginwoorden Circa Instans geheten, is een van de drie boeken ‘die
het medisch en farmaceutisch denken gedurende de middeleeuwen het sterkst heeft
beheerst’(1), samen met de Grabadin van Pseudo-Mesues(2) en het Antidotarium
Nicolai(3).
Hoewel Van Maerlant, Jan Yperman, Thomas Scellinck en andere, anoniem
gebleven auteurs van medische Middelnederlandse werken, herhaaldelijk naar
Platearius hebben verwezen, is het tot voor enkele jaren onbekend gebleven dat de
Circa Instans ook in het Middelnederlands werd vertaald en in een paar handschriften
tot ons is gekomen.
Nog in 1967 kon Willem Daems schrijven: ‘er is geen werkelijk echt Mnl. Circa
instans-hs. bekend’(4). Kort nadien kon ik echter de ontdekking bekendmaken van
een Oostmiddelnederlands manuscript in de Gentse Universiteitsbibliotheek (Hs.
1457) dat, naast een Antidotarius, ook een vertaling van de Circa Instans bevat,
samen met een vertaling van het Liber de Vinis van Arnaldus de Villanova(5)

(1) L.J. Vandewiele, Een Middelnederlandse Versie van de Circa Instans van Platearius
(Oudenaarde, 1970), p. 8.
(2) L.J. Vandewiele, De Grabadin van Pseudo-Mesues en zijn invloed op de ontwikkeling van
de farmacie in de Zuidelijke Nederlanden (Gent, 1962).
(3) W.V. Van den Berg, Eene Middelnederlandsche Vertaling van het Antidotarium Nicolai
(Leiden, 1917); W. Braekman und G. Keil, ‘Fünf mittelniederländische Uebersetzungen des
“Antidotarium Nicolai”. Untersuchungen zum pharmazeutischen Fachschrifttum der
mittelalterlichen Niederlande’, Sudhoffs Archiv LV (1971), 257-320.
(4) W.F. Daems, Boec van Medicinen in Dietsche. Een Middelnederlandse Compilatie van
Medisch-Farmaceutische Literatuur (Leiden, 1967), p. 32.
(5) Door mij uitgegeven in ‘A Middle Dutch Version of Arnald of Villanova's Liber de Vinis’,
Janus LV (1968), 96-133.
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en enkele kleinere teksten(6). Het Hs. dateert uit de tweede helft van de vijftiende
eeuw. Het vertoont duidelijk Noordoostelijk getinte taalvormen die naar
Zuidwest-Gelderland (de streek van Arnhem en Nijmegen) wijzen als het gebied
waarin het geschreven werd.
Pas was dit handschrift ontdekt of een tweede codex, qua inhoud zo goed als
identiek met G (d.i. het Gentse Hs.), kwam toevallig uit een privé-bibliotheek in
Engeland aan het licht. Dit papieren handschrift, de eigendom van Sir William A.H.
Cavendish-Bentick, hertog van Portland, werd in 1949 in leen gegeven aan het British
Museum te Londen (Ms. Loan 29/332). Dit Portland manuscript, dat we voortaan P
zullen noemen, dateert uit de late veertiende eeuw(7). De taal van P is in hoofdzaak
westelijk Middelnederlands, doch bevat allerlei taal- en spellingeigenaardigheden
die naar het oostelijk deel van het Mnl. taalgebied wijzen. In de bespreking van deze
menging van Westelijke en Oostelijke vormen in eenzelfde tekst heb ik een paar jaar
geleden de mening uitgesproken dat het Hs. een Oostnederlands afschrift zou zijn
van een ouder manuscript dat in het Westmnl. geschreven was(8). De Oostmnl. vormen
‘wijzen op Gelderland of Kleef, zonder dat het mogelijk gebleken is een van beide
gebieden uit te sluiten’, schreef ik toen.
De Circa Instans werd intussen in een degelijke editie, verzorgd door L.J.
Vandewiele(9), voor iedereen gemakkelijk toegankelijk. In de uitgave werd P als
basistekst genomen, maar de voornaamste varianten uit G worden en in voetnoten
meegedeeld.
Tot op heden zijn dus twee volumineuze, nauw verwante handschriften bekend,
die naast het Antidotarium en kleinere teksten als het Liber de Vinis, ook een vertaling
van de Circa Instans bevatten.
Toen ik P bekendmaakte, heb ik de mening vooropgezet dat, naast de twee toen
bekende handschriften, er in de latere middeleeuwen in de Nederlanden nog wel een
paar andere, gelijkaardige manuscripten moten in omloop geweest zijn(10). Dit
vermoeden is nu zekerheid

(6) W.L. Braekman, ‘Een gecommentarieerd Antidotarium en de Circa Instans van Platearius
in een Oostmiddelnederlandse Bewerking’, Scientiarum Historia IX (1967), 182-210.
(7) W.L. Braekman, ‘Een Onbekend Mnl. Medisch Handschrift uit de veertiende Eeuw’, VMKVA
(1968), 99-131.
(8) W.L. Braekman, VMKVA (1968), 101.
(9) Op. cit.
(10) W.L. Braekman, VMKVA (1968), 100.
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Folio Br van het Zutphense handschrift
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geworden door de recente ontdekking van enkele bladen uit een derde handschrift,
dat, naar alle waarschijnlijkheid, eens dezelfde teksten als P en G bevat heeft.
Begin november 1973 was de bekende deskundige op het gebied van
Middelnederlandse handschriften, Dr. J. Deschamps van de Koninklijke Bibliotheek
te Brussel, zo vriendelijk mij opmerkzaam te maken op de ontdekking in het archief
van de gemeente Zutphen, van enkele bladen van een Mnl. medisch werk, dat hier
verder aangeduid wordt als Z. Hij stuurde mij een microfilm en liet mij tevens toe
de vondst bekend te maken(11).
Er zijn in totaal vier bladen, waarvan één vertikaal is doorgesneden. De ene helft
van dit blad is wat gekrompen in vergelijking met de andere, maar beide helften
horen samen.
De vier perkamenten bladen (afmetingen: 280/265 - 184/189 mm) zijn geschreven
in een goed leesbare cursiva textualis uit de vroege vijftiende eeuw. Er is geen
liniëring en de bladen zijn - eigenaardig genoeg - niet genummerd. Op één van de
bladen komt een reclame voor (zie verder). De beginletter van elk tekstonderdeel
staat in rubriek en wordt soms voorafgegaan door een korte titel, eveneens in rubriek:
b.v. Van Cubeben of Van cypressen holt appel ende bladen. Deze titel werd blijkbaar
alleen toegevoegd als de rubricator de daartoe nodige plaats beschikbaar vond. In de
tekst staan ook een aantal rode paragraaftekens.
In de kantlijn worden (door de scribent?) een aantal trefwoorden uit de tekst
herhaald. Op één van de folio's heeft een contemporaine, doch andere hand, enkele
woorden in de marge en onderaan een paar recepten toegevoegd (zie verder).
De vier bladen zijn afkomstig uit een handschrift dat de tekst van de Circa Instans
bevatte. Daar dit werk de farmaceutische en medische eigenschappen van simplicia,
d.i. enkelvoudige medicijnen zoals ze in de natuur worden aangetroffen, bespreekt
in alfabetische volgorde, is het niet moeilijk de bewaarde bladen te rangschikken
naar de plaats die ze in het Hs. moeten ingenomen hebben. We noemen de bladen
respectievelijk A, B, C en D.
Een overzicht van de inhoud moge hier volgen:
Het blad Ar begint met de woorden: des buucs end aldus met wine ghedronken
helpet zuric... (ed. Vandewiele, p. 71, voorlaatste regel),

(11) Ik hecht eraan Dr. Deschamps te danken voor deze vriendelijke attentie.
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het einde van de bespreking van Acidula. Hierp volgen Atriplex(12) en Anthemis(13),
waarvan de tekst doorloopt op de versozijde (Av). Deze kant van het blad gaat verder
met het overzicht van de simplicia die onder de letter B gegroepeerd zijn. Hun aantal
is zestien, evenveel als in P en G. Deze versozijde eindigt midden in de bespreking
van het eerste van deze ingrediënten, nl. Balsamo.
Vermeldenswaardig is nog dat rechts onderaan op deze versozijde een reclame
voorkomt. Dit wijst erop dat dit blad in het Hs. waaruit het afkomstig is, het laatste
was van een katern.
Folio Br begint met de bespreking van Centaurea (slechts de eerste regels stonden
nog op het onmiddellijk voorafgaande blad, dat nu verloren is): editie Vandewiele,
p. 97. Het blad vangt aan met de woorden: droghe inden darden grade end heuet
bitterhede met eenre zoethede... Deze bespreking loopt door tot het midden van de
versozijde. Daarop volgt dan de behandeling van Cassia lignea, die doorloopt tot
onderaan blad C recto. Hierna begint op dit blad de bespre-King van Cubebe, waarvan
de tekst op zijn beurt doorloopt tot op de achterkant van C. Hier treft men ook nog
Capillus veneris aan, gevolgd door Cipressus, waarvan de tekst volledig gegeven
wordt(14).
De rectozijde van blad D vangt aan met de woorden: die dachlichsche ziedinghe
þ Zucker maecmen von honich riede inde lande van overmere... (editie Vandewiele,
p. 283 bovenaan). Hierop volgt het overzicht van de simplicia die met een z beginnen:
Zinziber, Zeduar en Zuccaris. De bespreking van deze laatste stof begint onderaan
deze bladzijde en loopt door op de versozijde. Hier vinden we dan, na de woorden:
ende vervochtet die droechede die es rasinghe, de volgende zeven verzen:

(12) De synoniemen van Atriplex zijn hier crisolocanna, cartamellica, crisomilla, antoferos.
Vandewiele heeft catamellica en atoferos (Op. cit., p. 72).
(13) In de onderrand van dit blad werden door een andere hand in gotisch cursief de volgende
recepten toegevoegd:
Tgheghens scorfeit des hoefs off ontreynynghe van colder(?) fleuma zedet cyceren in water
ende wasschet dat houet dar mede ende wasschet med edic dar camomilla in ghesoden is /
tgheghens scorfeit en is niet beters / vort sy ghesoden myt onghesouten vosschen ende thoeft
daer mede ghesmeert ij daeghen myt asschen van cyceren der op gheleyt. Vort myt water
van wiin stocken wasschet thoeft.
(14) De tekst eindigt hier met de regels die in P in de marge toegevoegd staan en die ook in G
voorkomen (cf. editie Vandewiele, p. 102, nota 85).
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hier siin vergadert te samen
boeke die ic v by namen
nomen wil hier te stede
als anthidotarius ende macer mede
Syn die lere van circa instans
Reyet hier mede an desen dans
Explicit liber circa Instans.

De overblijvende ruimte op het blad wordt ingenomen door vier Latijnse recepten.
De eerste zes van de zeven verzen, waarmee op fol. Dv het einde van de Circa
Instans wordt aangekondigd, komen ook voor in P en G. Ze wijzen erop dat het
manuscript waaruit deze fragmenten afkomstig zijn, ook een Antidorius bevatte en
dus wel qua inhoud geheel met G en P zal overeengestemd hebben.
Over de katernenopbouw van het Hs. waartoe de fragmenten eens behoorden, is
uit de enkele bewaarde bladen slechts weinig met zekerheid op te maken:
1) Vermits op de versozijde van fol. A een reclame voorkomt, moet dit het
laatste blad van een katern geweest zijn.
2) Bladen B en C vormen een geheel en waren dus het middelste diploma van
een katern.
3) Over blad D - wellicht een van de laatste bladen van het Hs. - valt verder in
dit verband niets mee te delen.
Wat de afmetingen van de bladen betreft, vertonen deze fragmenten sterke
overeenkomst met P (afmetingen: 220/210 - 292 mm). De bladen van P zijn dus wat
groter dan de hier besproken bladen, doch daartegenover staat dat P geschreven werd
in een zeer grote letter met bovendien veel ruimte tussen de regels. Rekening houdend
met deze factoren mag men aannemen dat de fragmenten A en B-C als volgt te
situeren zijn in het Hs., dat wellicht uit katernen van vier diplomata opgebouwd was:
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De onderlinge relatie tussen G, P en Z kan het best worden aangetoond door de
vergelijking van een willekeurig gekozen passage:
G

Z

P

(fol. 121v) Cvbebe is heet
ende droech ghetemperiert
het is vrucht eenrehande
boem in indien wassende.
Men mach x iaer holden.
Het is te kiezen die te
maten scharpen smaec
heuet myt vele
aromamatenteyt(sic) ende
luttel suetheit. Teghen
sincopim nemet van synen
puluer iiij mytten sape
van nardse of pinsternake
wortel of blade dat helpet
harde sere. Cubeben puluer
ghesoden in wyn ende
water dat helpt seer teghen
cardiacum Teghen colde
reuma des houedes ende
om die hersene tsterken die
sieke ruke daeran. Oec
helpet epilenticis stadelic
voer die nese te holden
ende den houet sweer van
colden comende.

(fol. Cr) Cvbebe is heet end
droghe ghetempereert het
is vrucht erehande bome in
india wassende. Men macht
x iare houden. Het is te
kyesen die der
middelmaten scarpen
smaec heuet mit vele
aromaticiteyt. Ende luttel
zuetheden. þ Tghens (sic)
syncopim nemet van sinen
puluer iiij inder
quantiteyt mitten zape van
bernaedsen of mit zape van
pinsternaken wortel of van
haren bladeren dat helpet
harde (fol. Cv) zeere
Cvbeben puluer ghesoden
in wine End water dat
helpet seer gheghens
cardiacam passionem þ
Tgheghens coude reuma
des hoefts End om die
hersen te starken die zieke
rieke dar an. Oec helpet
epylencis stadelic vor die
nasen ghehouden End den
hoeftsweer van coude
commende.

(fol. 149r) Cubebe is heet
ende droghe ghetempereert
het is vrucht erehande
bome in jndia wassende.
Men macht x jaer houden;
het is te kiesen die ter
middelmate scarpen smaec
heuet met vele
aromaticiteyt ende luttel
zuetheden Tgheghen
syncopim Nemet van sinen
puluer iiij inder
quantititeyt mitten zape
van barnaedsen of mitten
zape van pensternaken
wortel of van haren
bladeren, dat helpet harde
zere. Cubeben puluer
ghesoden in wine ende
water dat helpet zere
tgheghen cardiacam
passionem. Tgheghen
coude reuma des hoefts
ende omme die hersene te
verstarken: die zieke ruke
dar an. Oec helpet
epylenticis stadelic vor die
nase ghehouden ende der
hoeft zueer van couden
comende.

Teghen coltheit der
maghen ende ontfarwinghe
van coltheit maket i
pigment van wyn ende
honich ende myt anderen
specien mer der cubben
(sic) sal meest wesen Ten
seluen gheuet puluer van
cubeben in spysen.

þ Tgheghens coutheyt des
maghen End ontverwinghe
van coutheden maket .i.
pigment van wine End
honighe End mit anderen
specien mer der cubeben
meest inder quantiteyt daer
toe ghedaen ten seluen
gheuet puluer van cubeben
in spisen.

Tgheghen coutheyt des
maghen ende
ontverduwinghe van
coutheden: maket een
pigment van wine ende
honighe ende anderen
specien, mer der cubeben
meest inder quantiteyt daer
toe ghedaen. Ten seluen
gheuet puluer van cubeben
in spise.
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Uit de vergelijking van de drie parallelle teksten blijkt duidelijk dat Z nauw aanleunt
bij P. Dit wordt bewezen door de volgende overeenkomsten van Z + P tegenover G:
Z+P

G

middelmate(n)

te maten

zuetheden

suetheit

be/arnaedsen

nardse

of mit(ten) zape van

of pinsternake

pi/ensternaken
of van haren bladeren

of blade

cardiacam passionem

cardiacum

Tgheghen(s)

Teghen

ghehouden

te holden

ontverwinghe / ontverduwinghe(15)

ontfarwinghe

meest inder quantiteyt

sal meest wesen

daer toe ghedaen
Het is duidelijk dat de taal van Z als geheel genomen Hollands is. De spelling
zuetheden, sproten (fol. Ar) voor sproeten, nomet (fol. Dv) en vooral de vorm holt
(fol. Cv) wijzen er tevens op dat enkele Oostelijke vormen in Z aanwezig zijn. Deze
karakteristiek is ook eigen aan P(16) dat dus niet alleen wat de inhoud doch tevens wat
de taal betreft, zeer nauw met Z verwant blijkt te zijn.
Zoals reeds bij de bespreking van P werd gezegd, wijzen de oostelijke taalvormen
op Gelderland en Kleef. Kleef is nu minder waarschijnlijk geworden, daar Z werd
ontdekt in Gelderland, meer bepaald in het Zuidwestelijk deel ervan, een streek waar
- zoals eveneens reeds werd opgemerkt - ook G moet gesitueerd worden(17).

(15) ontverduwinghe is een lapsus van de scribent, die het gemakkelijkst kan verklaard worden
door de vage gelijkenis met ontverwinghe en minder met ontfarwinghe. De scribent van P
copieerde blijkbaar een Hs. waar (zoals in Z) ontverwinghe stond.
(16) Zie voor meer bijzonderheden mijn bijdrage in VMKVA (1968), 100-101.
(17) Zie W.L. Braekman, Scientiarum Historia IX (1967), 184-85.
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***

Uit hetzelfde handschrift Z waartoe de vier hierboven besproken bladen behoren,
blijkt nu ook nog een los blad afkomstig dat enkele jaren geleden door Wilem Daems
werd besproken(18). Dit perkamenten blad heeft dezelfde afmetingen en hetzelfde
uitzicht als de vier nu ontdekte bladen. De reproduktie van het blad bij Daems toont
dit duidelijk aan. Ook de hand is dezelfde. Het is in vertikale richting in twee
gesneden, zoals dit ook met fol. D het geval is. Het blad draagt geen nummer, nog
een eigenaardigheid die we ook in Z aantreffen.
Dit blad bevat een gedeelte van het Liber de Vinis van Arnaldus de Villanova, een
werkje dat - zoals reeds vermeld - ook in G en P voorkomt als onderdeel van de Circa
Instans.
Het blad is dus zonder twijfel uit hetzelfde Hs. Z afkomstig en dient gesitueerd te
worden tussen folio's C en D. In totaal zijn dus nu vijf bladen uit Z teruggevonden
en het lijkt waarschijnlijk dat uit het volumineuze Hs. (G telt 208 en P 293 bladen)
nog meer bladen zullen gevonden worden.
Ook de streek waar wellicht nog verdere fragmenten zullen opduiken, kan men
nader omschrijven.
Het blad dat door Daems werd bekendgemaakt, wordt sinds 1953 bewaard in de
Universiteitsbibliotheek te Leiden (MS. B.P.L. 2557). Het werd overgemaakt door
het Rijksarchief van Gelderland te Arnhem, doch is eveneens uit Zutphen afkomstig.
Dit blijkt uit een nota die er in de late zestiende eeuw werd op aangebracht: Kentenis
boeck der stadt Zutphen beginnende den iiijen Juny 91 vnde eyndende den darden
Septembris 93. De vier bladen die het voorwerp van deze bijdrage uitmaken en het
Leidse fragment zijn dus uit dezelfde streek afkomstig. De archieven van de
gemeenten in Gelderland (vooral Zutphen) en het Rijksarchief zijn dan ook de plaatsen
waar nog verdere ontdekkingen van gedeelten van dit handschrift te verwachten zijn.
Vatten we tot besluit nog even de resultaten van deze studie samen:
1) Aan de twee Hss. P en G van een medisch verzamelwerk, waarvan het bestaan
reeds bekend was, kan nu met zekerheid een derde toegevoegd worden.

(18) W.F. Daems, ‘Ein Mittelniederländisches Fragment des Liber de Vinis des Arnaldus de
Villanova’, Janus XLVII (1958), 87-100.
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2)

Alle drie zijn ze te localiseren in Gelderland, meer bepaald tussen Arnhem
en Nijmegen of in de omgeving van Zutphen, in welke gemeente het Hs. Z in
de late zestiende eeuw werd uiteengehaald.
3) P en Z zijn zeer nauw verwant; in vele gevallen staat G met afwijkende
lezingen alleen. De chronologische volgorde der Hss. is P (late 14e E.), Z (vroege
15e E.) en G (tweede helft 15e E.).
4) Het ene blad dat een gedeelte van het Liber de Vinis bevat is afkomstig uit
hetzelfde Hs. Z, waarvan dus op dit ogenblik in totaal vijf folio's werden
gevonden.
5) De ontdekking in de archieven van Gelderland van nog meer bladen die tot
hetzelfde Hs. behoord hebben, lijkt waarschijnlijk.
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Leven en betekenis van Lucas D'Heere door W. Waterschoot
Ten geleide
In deze bijdrage wordt gepoogd een samenhangende levensschets van de
zestiende-eeuwse Gentse schilder-dichter Lucas d'Heere te brengen. Tot nu toe heeft
men doorgaans vrede genomen met een opsomming van het veelal reeds lang bekende
feitenmateriaal zonder al te zeer te vragen naar het waarom van een bepaalde
gedragslijn, aangenomen door deze kunstenaar.
Aangezien Lucas d'Heere hierna zowel als schilder, als dichter en niet op de laatste
plaats ook als politicus ter sprake komt, wordt de voorkeur gegeven aan een
doorlopend chronologisch verhaal, waarin al deze aspecten afwisselend aan bod
komen, eerder dan aan een behandeling per afzonderlijke bedrijvigheid.
Ten slotte dienen nog twee beperkingen aangestipt: er is geen nieuw archiefwerk
verricht, maar enkel een beroep gedaan op - weliswaar ten dele nog niet
geïnterpreteerde - gedrukte bronnen. Dezelfde afhankelijkheid tegenover derden uit
zich nog sterker inzake D'Heeres werk als schilder, omdat het kunsthistorisch
onderzoek hierover nog niet als afgesloten kan worden beschouwd.(*)

I. Jeugd en leerjaren
Lucas d'Heere(1) is, volgens het betrouwbaar getuigenis van zijn leerling Karel van
Mander, geboren te Gent in 1534(2). Hij was de tweede zoon van Jan d'Heere
(Mijnsheeren) en van Anna de Smijtere (Smy-

(*) Wel hebben Prof. J. Duverger en Dr. Carl van de Velde mij zeer verplicht door het nalezen
van pp. 28, 35, 56-68, waardoor zij mij voor menige kunsthistorische fout behoed hebben.
(1) Hijzelf schreef zijn familienaam als d'Heere of Dheere, soms Mijnsheeren, in het Latijn
Derus; Lucas d'Heere telt precies evenveel letters als zijn anagram Schade leer u. De veel
gebruikte spelling De Heere dankt haar verspreiding aan Karel van Mander. Vgl. De nieuwe
taalgids 50 (1957), 315.
(2) Zie Karel van Mander, Het Schilder-Boeck, Haerlem, 1604, 255r.
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ters). Beide ouders werden als befaamde kunstenaars reeds door Lodovico
Guicciardini geroemd in 1567: hij kende zowel ‘Giouanni Minesheren di Guanto
architettore & scultor “grande”(3) als “Anna Smiters di Guanto veramente gran”
pittrice, & grande illuminatrice’(4). Via Guicciardini is Jan d'Heere ook opgenomen
door Giorgio Vasari in zijn overzicht van de ‘Vite di diversi Fiamminghi’ als ‘buono
architetto Giovanni di Minescheren da Guanto’(5). Hoewel beide Italianen Jan d'Heere
in de eerste plaats huldigden als architect, genoot hij in de Nederlanden zelf tevens
grote faam als beeldhouwer. Jammer genoeg zijn slechts enkele resten van deze
laatste werkzaamheid bewaard gebleven, omdat het merendeel van zijn produktie,
die immers in Gentse kerken opgesteld was, in de beeldenstormen van 1566 en 1578
vernietigd werd. Dat men geen geringe dunk van zijn kunde koesterde, blijkt wel uit
de vererende opdracht om zijn medewerking te verlenen aan het thans verdwenen
grafmonument van Isabella van Oostenrijk, zuster van Karel V en koningin van
Denemarken. Dit mausoleum was ontworpen door Jan Gossaert en aanbesteed bij
Jan d'Heeres schoonvader, de Gentse beeldhouwer Jan de Smijtere(6). Zowel de Gentse
stadsmagistraat als de prelaten van St.-Pieters en St.-Baafs en aanzienlijke
particulieren deden herhaaldelijk een beroep op zijn kunde. Zijn buitenlandse faam
als architect berustte op zijn ontwerpen van grensvestingen en zijn aandeel in het
optrekken van de Gentse citadel(7).
Anna de Smijtere beoefende de kunst van het miniatuurschilderen. Het enige
voorbeeld van haar kunstvaardigheid, dat ons door Van Mander is overgeleverd(8),
heeft deze op zijn beurt ontleend aan een gelijktijdige bron, de Gentse patriciër
Marcus van Vaernewijck(9). Guicciardini vermeldde haar in het gezelschap van drie
andere kunstenaressen, die zich eveneens op dergelijk schilderwerk hadden toegelegd.
Dit mag ons niet verbazen, want de populariteit van zulke portretkunst in me-

(3) Lodovico Guicciardini, Descrittione di tvtti i Paesi Bassi..., Anversa, 1567, 101.
(4) Ibid., 100.
(5) Giorgio Vasari, Vite de' più eccellenti pittori scultori e architetti, Siena, 1791-1794, XI, 75;
vgl. Antonius Sanderus, De Gandavensibvs ervditionis fama claris Libri Tres, Antverpiae,
1624, 73-74.
(6) Zie M.J. Onghena in Nationaal biografisch woordenboek, Brussel, 1966, II, 295-296.
(7) Zie Nationaal biografisch woordenboek, II, 302.
(8) Zie Van Mander, Het Schilder-Boeck, 255r.
(9) Zie Marcus van Vaernewijck, Den Spieghel der Nederlandscher audtheyt, Ghendt, 1568,
S4v.
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daillons was zeer groot: het Engelse hof had ononderbroken van 1528 tot 1576
Vlaamse miniatuurkunstenaars uit de Brugs-Gentse school in zijn dienst(10).
De kunstbedrijvigheid van Lucas' ouders leidde ertoe dat zij hun zoons voor
hetzelfde ambacht zouden laten opleiden(11); naast Lucas was er nog een oudere zoon,
Jan, over wiens personalia en werk bijzonder weinig zekerheid bestaat(12). Afgezien
van deze twee zoons telde het gezin nog vier dochters, van wie er een huwde met
Jan Schoorman, een Gentse beeldhouwer. Een tweede meisje, Liesbeth, werd de
vrouw van Boudewijn van den Bogaerde, terwijl de derde dochter, Maria, in een
woelige tijd zou huwen met Joos Bauwens. De vierde dochter ten slotte was de
echtgenote van Pieter Hulaert(13).
Reeds zeer vroeg, vóór 1540, liet vader D'Heere Jan en Lucas als zoons van een
meester opnemen in de Gentse schildersgilde(14). Hun eerste opleiding werd door
vader D'Heere zelf ter hand genomen. Van Mander meldt dienaangaande over Lucas:
Hy heeft van jonghs aenghevanghen de Teycken-const by zijnen Vader/die
een seer verstandigh Meester van beelden was/en oock een goet
Bouw-meester/die veel heerlijcke wercken van Albaster/Marmorsteen en
Toutsteenen maeckte/waerom hy t'somtijden reysde nae Namen/ en
Dinant/Marmoren te halen/nemende den jonghen veel tijt mede/die
verscheyden ghesichten op de Mase/vervallen Casteelen/en Steden over
al conterfeytte nae t'leven/alles op een vaste/nette/en aerdighe maniere
met der Pen(15).
De preciesheid, waarmee de voorstellingen van deze tekeningen meegedeeld worden,
laat toe te veronderstellen dat Van Mander die zelf nog kan gezien hebben. Deze
tochten naar de Ardennen hangen misschien

(10) Zie Erna Auerbach, Nicholas Hilliard, London, 1961, 49, 52.
(11) Of Jan d'Heere evenals zijn vrouw uit een familie van kunstenaars stamden, weten wij niet.
De dynastieën van D'Heeres en De Smijteres, zoals men ze aantreft in E. de Busscher,

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

Recherches sur les peintres et sculpteurs à Gand, au XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles, Gand,
1866, I, 42 noot 1 en 90 hebben nooit bestaan; zie voor deze falsificaties Victor van der
Haeghen, Mémoire sur des documents faux relatifs aux anciens peintres, sculpteurs et
graveurs flamands, Bruxelles, 1899, 144, 152.
Zie M.J. Onghena in Nationaal biografisch woordenboek, Brussel, 1966, II, 292-294.
Zie De Busscher, Recherches..., I, 34, 76, 213 noot 1.
Zie Nationaal biografisch woordenboek, II, 293.
Van Mander, Het Schilder-Boeck, 255r-v.
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niet enkel samen met Jan d'Heeres werkzaamheid als beeldhouwer, maar ook met
een andere opdracht in 1540-1545: in deze periode werd de Gentse citadel gebouwd
op bevel van Karel V onder de leiding van de Italiaanse vestingingenieur Donato di
Boni met medewerking van Gentse vaklieden(16). Jan d'Heere reisde dan ook geregeld
naar de Maasstreek om de nodige natuursteen voor de aanleg van deze versterkingen
aan te kopen. Heeft de zeer jeugdige Lucas dan tijdens een oponthoud te Brussel het
paleis van de latere kardinaal Granvelle, het ‘Huys van Atrecht’, beroemd om zijn
kunstverzamelingen, bezocht(17)?
Na deze prille leerschool werd hij naar Antwerpen gestuurd:
Doe hy nu door zijn Ouders onderwijs een redelijck Teyckenaer was/is
hy eyndlijck bestelt by Franciscum Floris, wesende groot vriendt van zijn
Vader(18).
Deze beslissing is uiterst belangrijk gebleken voor Lucas' latere levensloop: de
impulsen, die hij te Antwerpen onderging, en de indrukken en kennis, die hij aldaar
opdeed, verklaren grotendeels zijn latere carrière op diverse gebieden. Allereerst
reisde hij natuurlijk naar de Scheldestad om er als schilder opgeleid te worden. In
het atelier van Floris kwam hij in contact met een uiterst stimulerend milieu. Zijn
Antwerpse leermeester was het onbetwiste hoofd van de Nederlandse romanisten en
propageerde na zijn Italiaanse reis (tussen 1541 en 1545-1546) een maniëristische,
sterk door Michelangelo beïnvloede stijl, die grote bewondering en populariteit
verwierf, zowel onder het kunstlievende publiek als bij de leergierige
schildersgezellen. De leerlingen stroomden hem toe(19), zodat hun aankomende
begaafdheid in onderlinge wedijver wel aangescherpt moest worden. D'Heere heeft
onder hen wel geen geringe plaats bekleed, ten minste naar het getuigenis van zijn
eigen leerling:
Hier [bij Floris] heeft Lucas in de Const seer toeghenomen/ en is soo verre
in de Const voort gevaren/dat hy Francen seer vorderlijck was/verscheyden
dinghen voor den Meester doende/insonderheyt teyckeningen voor
Glas-schrijvers en Tapijtsiers/het welck al onder

(16) Zie Nationaal biografisch woordenboek, II, 301.
(17) Zie Th.M. Chotzen, ‘De “Histoires prodigieuses” van Boaistuau en voortzetters, en haar
Nederlandsche vertaler’, in Het Boek 24 (1936-1937), 248-249.
(18) Van Mander, Het Schilder-Boeck, 255v.
(19) Zie Ibid., 242r-v.
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des Meesters naem is doorgegaen: waer by af te meten oft te verstaen is/of
hy ooc een ervaren Teyckenaer was(20).
Beslissend voor zijn latere levensloop was de specialisering, waarop hij zich in dit
all-round kunstbedrijf zou toegelegd hebben: het tekenen van kartons voor
tapijtwerkers en - daarmee verwant - voor glazeniers. Deze beroepskeuze stempelde
hem allereerst tot een typische luxe-kunstenaar: de tapijtweverij leverde
weeldeartikelen van allerhoogste rang, waarvoor grote vraag bestond, zowel onder
de inheemse aristocratie als aan buitenlandse vorstenhoven. Reeds de gespecialiseerde
arbeidskrachten van deze weefindustrie werden zeer goed betaald, en nog beter
natuurlijk de kunstenaars, die de onontbeerlijke patronen leverden(21). In de vroege
zestiende eeuw beheerste de Brusselse school rond Barend van Orley deze profitabele
markt(22), tot Pieter Coecke ook te Antwerpen het patroonschilderen invoerde(23). De
aristocratische gerichtheid en bestemming van D'Heeres kunst kan geen eigenlijke
verrassing heten, want zowel de funeraire plastiek van zijn vader als de
miniatuurschilderkunst van zijn moeder richtten zich tot hetzelfde prachtlievende
publiek.
Een tweede specialisatie van Lucas, die een nog directer contact met het
aristocratisch milieu insloot, was zijn portretkunst, waarin hij, steeds volgens Van
Mander, een hoge graad van volkomenheid bereikt had:
Veel Conterfeytsels nae het leven heeft hy gedaen/waer in hy door zijn
wel stellen groote vasticheyt hadde/dat hy wel by onthoudt yemandt
conterfeyten con/datmen daer so veel gelijcknis in sagh/datment con
kennen(24).
Voor een jong kunstenaar bood Floris' atelier de best denkbare kansen om zich in de
hogere kringen te introduceren. Hoewel het er in Floris' huishouding vrij turbulent
aan toe ging, en het gekijf tussen zijn broer Jacob en zijn vrouw Clara Boudewijns
zelden uit de lucht was, geneerden talrijke vooraanstaande leden van de Nederlandse
adel zich niet, van Floris' gulle gastvrijheid gebruik te maken. Meer bepaald

(20) Ibid., 255v.
(21) Zie G.T. van Ysselsteyn, Geschiedenis der tapijtweverijen in de Noordelijke Nederlanden,
Leiden, 1936, I, 236; J. Duverger, ‘Geschiedenis van de Vlaamse tapijtkunst’, in Roger-A.
d'Hulst, Vlaamse wandtapijten van de XIVde tot de XVIIIde eeuw, Brussel, 1960, X, XXI.
(22) Zie van Ysselsteyn, Geschiedenis..., I, 230.
(23) Zie Georges Marlier, Pierre Coeck d'Alost, Bruxelles, 1966, 44, 309.
(24) Van Mander, Het Schilder-Boeck, 255v.
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Oranje en Egmont worden in dit verband met name genoemd(25).
Naast zijn vaardigheid als schilder, en niet onmogelijk in hetzelfde milieu, werd
D'Heeres intellectuele en literaire begaafdheid ontwikkeld. Floris' aanvankelijke
intellectuele capaciteiten staan buiten kijf:
In den aenvangh/doe hy begon te toonen/wat hy voor een Schilder en
overvloedich gheest was/bewees hy groote neersticheyt en uytnementheyt
in der Const/met zijn wel gheleerde handt/oock met der tonge zijn groot
verstandt en oordeel/van wat dinghen datmen met hem te spreken quam/t'zy
van gheestlijcke dinghen/Philosophie/Poeterie/oft anders(26).
Voor Floris' contact met de rederijkers staat zijn medewerking bij de blijde intrede
van Filips II te Antwerpen in 1549 en - nog betekenisvoller - bij de viering van het
Antwerps landjuweel in 1561 borg. Bedenkt men daarbij dat rond 1550 rederijkers
als Cornelis van Ghistele, Willem van Haecht, Peter Heyns en Jeronimus van der
Voort te Antwerpen literair actief waren, dan kan men geredelijk instemmen met
Prof. E. Rombauts, die meent dat D'Heere ook als dichter zijn opleiding te Antwerpen
ontvangen heeft(27). Dit is des te meer aannemelijk, nu gebleken is dat zijn
kennismaking met het werk van Clément Marot reeds vóór zijn verblijf in Frankrijk
te situeren valt, en dan vermoedelijk wel te Antwerpen, waar Joannes Steelsius reeds
in 1539 een druk van de Adolescence clementine bezorgd had(28); inderdaad, D'Heeres
gedicht ‘Vanden Hane op den Esel’, gedateerd 1559, is ten dele een navolging van
Marots ‘Epistres du Coq à l'Asne’(29). Een aankomend Nederlands dichter wiens
belangstelling voor de Franse literatuur zich zo vroegtijdig toont, zal a fortiori de
eigen Nederlandse letteren zijn belangstelling niet onthouden hebben.

(25) Zie Ibid., 240r-v.
(26) Ibid., 239v-240r.
(27) Zie E. Rombauts, ‘Humanisme en renaissance in de Zuidelijke Nederlanden’, in Geschiedenis
van de letterkunde der Nederlanden, Antwerpen..., 1944, III, 100.
(28) Zie Wouter Nijhoff en M.E. Kronenberg, Nederlandsche bibliographie van 1500 tot 1540,
's-Gravenhage, 1923, I, 532-533, nr. 1496.
(29) Zie W. Waterschoot, ‘Lucas d'Heere en Den Hof en Boomgaerd der Poësien (1565)’, in
Jaarboek De Fonteine 14-15 (1964-1965), 104; Lucas d'Heere, Den hof en boomgaerd der
poësien. Met inleiding en aantekeningen door W. Waterschoot, Zwolle, 1969, 82, nr. LXVII.
Waar hierna nog gedichten uit deze bundel in de tekst vermeld worden, volgt als referentie
enkel nog hun nummer in Latijnse cijfers volgens deze uitgave.
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Minder onmiddellijk effect had de Antwerpse tijd op D'Heeres religieus beleven.
Hoewel de invloed van de hervorming in deze stad aanzienlijk was, levert zijn oeuvre
tot vlak voor zijn psalmvertaling niet de geringste aanwijzing om hem als een
overtuigd calvinist te beschouwen.
Sommige gedichten uit zijn latere bundel Den hof en boomgaerd der poësien, die
bestemd zijn voor D'Heeres Antwerpse bekenden, concretiseren zijn kennissen aldaar:
allereerst ontvangt zijn leermeester Floris een obligaat lofdicht (XIX), waarin de
vergelijking met Apelles nu precies niet als een onverwachte vondst te noteren valt.
Aan de Antwerpse rederijkerskamer De Violieren wordt een refrein opgedragen,
waarin betoogd wordt dat Pictura terecht heet ‘de constichste conste der consten’
(LXXVIII). Een goede verstandhouding met de officiële Antwerpse schilderswereld
blijkt uit een ‘Inuectiue, an eenen Quidam schilder: de welcke beschimpte de Schilders
van Handwerpen’ (LXVI). Het werk van ‘Florus, en sijns ghelijcke’ wordt er
nadrukkelijk in bescherming genomen tegen de onbekende onverlaat, die hun
produkten ‘suuckerbeeldekens’ schimpt om de massa decoratief bijwerk. Op zijn
beurt verwijt D'Heere - een van de zeldzame malen dat wij hem als schilder
rechtstreeks aan het woord horen - aan deze belager van zijn leermeester een technisch
onvermogen: laat die kerel zich beperken ‘met verwen cleerschriuers Apostels’!
Onder de schilderijen die hij te Antwerpen bewonderd had, moet vooral een slapende
naakte schone door Willem Key een sterke indruk op hem gemaakt hebben: in een
sonnet te harer ere nodigt het ene ‘gheselleken’ zijn medeleerling althans uit ‘Tis
schilderye, tast wilt u hant gheloof gheuen’ (XLVII) om zich van de kwaliteit der
nabootsing te overtuigen. In Den hof en boomgaerd wordt verder een refrein als
nieuwjaarsgift toegestuurd aan Hubert Goltz (LXXII), met wie de kennismaking
eveneens uit deze periode kan stammen. Ook met Marcus Gheeraerts sr. - hoewel
die nergens vermeld wordt in D'Heeres dichtbundel - kan contact opgenomen zijn
in deze vruchtbare jaren(30). Onder de Antwerpse humanisten wordt in Den hof en
boomgaerd de stadssecretaris Cornelius Grapheus herdacht met een epitaaf (LI). Ten
slotte moet hier het begin van een hechte vriendschap met Abraham Ortelius vermeld
worden (L), een relatie, die in komende, hardere jaren nog verstevigd zou worden.

(30) Zie Edward Hodnett, Marcus Gheeraerts the elder of Bruges, London, and Antwerp, Utrecht,
1971, 9.
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II. Vroegste activiteit
Toegerust met de nodige schilderkunstige techniek, en voorzien van de vleiende
verzekerdheid een van Floris' beste leerlingen te zijn, reisde D'Heere wel niet zonder
zelfvertrouwen naar zijn geboortestad terug. De oudste zelfstandige artistieke
verwezenlijking van de jonge kunstenaar is ons niet bewaard gebleven, hoewel wij
toch kunnen achterhalen wat dit geweest is. Wij weten reeds uit Van Mander dat
Lucas patronen voor glazeniers kon tekenen. Bij Vaernewijck vindt men in dit verband
vermeld:
Jtem die glasvensteren in de voornoemde Sinte Jans kercke [= St.-Baafs]
te weten inden nieuwen beuck/sijn de patroonen van dien meest al
geteeckent/ byden voornoemden Meester Lucas de Heere/preter de drye
meeste/danof heeft die patroonen gheteeckent Meester Michiel de
Cocxien(31).
Dit slaat wel op een installatie van vensters in 1555, die door de kerkrekeningen van
dat jaar vermeld wordt(32); immers, de glasramen, door Michiel Coxie ontworpen,
werden in dit jaar geplaatst in het transept(33). Het was zeer normaal dat de jeugdige
D'Heere dit vroege werk in St.-Baafs uitvoerde, want zo doende trad hij in de veilige
voetsporen van zijn vader, die reeds menig werk voor de latere kathedraal geleverd
had.
In 1556 dong Lucas mee in het refreinfeest, dat door de Berchemse
rederijkerskamer De Bloyende Wyngaertranck ingericht werd op 31 mei met als
‘vrage’: ‘Sweirels samblant is als dryfsant niet sonder Godt’(34). Zijn refrein op deze
stok heeft hij later opgenomen in Den hof en boomgaerd (LIX). Op 26 juni van
datzelfde jaar schreef hij een gedichtje(35) bij het doopsel van Leytgen van den Keere,
een doch-

(31) Vaernewijck, Den Spieghel..., P7v.
(32) Volledigheidshalve zij gezegd dat ook in 1559 herstelling aan de ramen nodig bleek en
uitgevoerd werd; hiervoor waren echter denkelijk geen nieuwe patronen nodig.
(33) Zie [Ph.] Kervyn de Volkaersbeke, Les églises de Gand, Gand, 1857-1858, I, 22, 248-249.
(34) Zie A. van Elslander, Het refrein in de Nederlanden tot 1600, Ledeberg (Gent), 1953, 209,
254.
(35) Gepubliceerd in Marten Rudelsheim, ‘Lucas d'Heere’, in Oud-Holland 21 (1903), 90.
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tertje van de bekende Gentse lettersnijder Hendrik(36). Marten Rudelsheim meende
calvinistische elementen terug te vinden in de slotvermaning van dit gedicht: ‘Up
dat u hauders zauden naer Gods woord verheven U wijsselic leeren met goede
castydinghe’(37). Daartegenover staat echter dat D'Heere in 1558 twee lofdichten, een
epigram en het oudst gepubliceerde sonnet in onze literatuur, liet verschijnen in een
werk van Pieter de Backere(38). Deze Gentse dominicaan was niet enkel een groot
kanselredenaar en geducht polemicus, maar sedert 1560 zou hij daarbij nog als
inquisiteur fungeren(39). Voor wie met deze wetenschap nog twijfel mocht koesteren
aangaande D'Heeres catholiciteit in deze jaren, zij, naast het louter bestaan van dit
lofdicht, tevens gewezen op formuleringen erin als:
Hier hebdy een wtlegh van tEuangelie des Heeren/
Een spise der sielen/een inwendich confoort/
Voor diese naer den leuendighen gheest orboort
Ende hemlieden van de dootslaende letter keeren(40).

Het overwicht van de geest van het evangelie op de letter van de schrift wordt hier
wel heel duidelijk gesteld.
In 1559 kwam eindelijk de schilder Lucas d'Heere aan bod. In dit jaar, het laatste
dat koning Filips op Nederlandse bodem doorbracht, was Gent het toneel van
festiviteiten allerhande. Op 4 mei had de koning de ridders van het Gulden Vlies te
Brussel hun advies gevraagd aangaande zijn voornemen om een kapittel van de orde
te Gent te houden(41). Na hun instemming met dit voorstel werd de Gentse magistraat
onverwijld van dit koninklijk voornemen in kennis gesteld bij missive van 5 mei.
Deze brief stelde als datum van de plechtigheid 1 juli voorop, en als plaats van de
hoge samenkomst de St.-Baafskerk. De datum werd een paar maal verschoven; in
een later schrijven voorzag men 10 juli als begin van het feest, en stelde men zeer
precieze

(36) Zie over hem H.D.L. Vervliet in Nationaal biografisch woordenboek, Brussel, 1966, II,
389-393.
(37) Zie Rudelsheim, ‘Lucas d'Heere’, 90.
(38) Pieter de Backere, Sommighe vriendelicke ende zeer hertelicke minnebriefkens tusschen de
leerende ziele ende alethia, Ghendt, 1558; titel volgens Ferd. Vanderhaeghen, Bibliographie
gantoise, Gand, 1858-1869, I, 118.
(39) Zie Aug. vander Meersch in Biographie nationale, Bruxelles, 1873, IV, 741-744.
(40) Citaat naar de derde uitgave Vriendelicke tsamen sprekinghe tusschen de Christen Ziele /
ende de Waerheyt..., Ghendt, 1576, 13.
(41) Zie Kervyn de Volkaersbeke, Les églises..., I, 136.
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regelingen voor: het koorgestoelte moest worden verlengd, wapenschilden
vervaardigd, de kerkruimte opgefrist en de ramen gerepareerd - dit om de kostbare
tapijten te beveiligen tegen regen. Op 28 mei betuigde de proost van het kapittel van
St.-Baafs zijn instemming met de voorgestelde aanpassingen; als eerste bouwsel, dat
dus als het voornaamste en het kostbaarste aangezien werd, gold het optrekken van
een doksaal. De verdeling van de kosten gaf - zeer natuurlijk - nog even aanleiding
tot dispuut, maar op 2 juni gingen de proost en de Gentse magistraat ermee akkoord
om elk de helft van de onkosten te dragen. Reeds vóór deze laatste datum was men
aan het werk getogen, want op 27 mei werd Lucas d'Heere vermeld onder de schilders,
die in de kerk werkzaam waren; hij ontving 6 schellingen en 3 groten per dag(42).
De functionele aanpassing van de kerk verliep volgens de onderrichtingen van het
hof, zoals medegedeeld in de boven vermelde missive: het aantal zetels aan
weerszijden van het koor werd opgevoerd van zeventien naar vierentwintig. Als
afscheiding tussen koor en viering trok meester Jan d'Heere een nieuw doksaal op,
binnen de tijd van zes weken met de hulp van ruim honderd werklieden(43). De
decoratie ervan was toevertrouwd aan zijn zoon Lucas. Het altaar werd achteruit
geplaatst, de achterkerk gewit en een enorme kandelaar van de orde opgericht. Deze
had het uitzicht van een boom, waarvan de ineengestrengelde eenenvijftig takken
uitliepen in vijftig zwaarddragende leeuwen met in hun midden de maagd van Gent.
Deze heraldische figuren dienden als gearmorieerde kaarsenhouders. In het hoogkoor
werden de wapenschilden opgehangen van de achtenveertig ridders, die aan het
tweeëntwintigste kapittel te Antwerpen in 1555 hadden deelgenomen. Tegen het
doksaal zelf waren de drie zetels van de voornaamste leden der orde geplaatst: rechts
van de centrale koortoegang stonden de tronen van koning Filips en van diens vader,
links die van keizer Ferdinand I. Boven hun zetels hingen eveneens hun blazoenen,
uitgevoerd in een groter formaat dan die der overige ridders. Deze heraldische
versiering was het werk van een schilder, die door Vaernewijck ‘Meester Christiaen’(44)
genoemd wordt. Elisabeth Dhanens stelt echter de

(42) Zie Ibid., I, 37.
(43) Zie Marcus van Vaernewijck, Nieu Tractaet ende curte bescrijuinghe van dat Edel Graefscap
van Vlaenderen, Ghendt, 1567, C2v.
(44) Ibid., K6v, L3v.
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naam voor van diens leerling, wapenkoning Jacques Le Boucq uit Valenciennes(45).
Het koorgestoelte was behangen met zijde en fluweel in de kleur die overeenstemde
met het wisselend habijt van de ridders. De middelgang van het schip en de kruiskerk
werd afgespannen met tapijten om de stoet een ongehinderde doorgang te verzekeren.
Sinds 6 juli verbleef de vorst te Gent, vergezeld door een talrijk gevolg(46). Toen
men de laatste hand legde aan al deze voorbereidselen in St.-Baafs, werd het hof
opgeschrikt door het bericht van het overlijden van de Franse koning Hendrik II op
10 juli. Aangezien de hoofdkerk niet beschikbaar was, besloot men een lijkmis voor
de Franse vorst op te dragen in de St.-Michielskerk, en dit op 28 juli, daags voor het
Gulden Vlieskapittel:
Item[...]was te Ghendt ghedaen seer solemnelijck de uytvaert in Sente
Michielskercke van den coninck van Vranckrijcke, ter presentie van onsen
coninck Philippus van Spangnen, met alle de heeren ende princen van 't
Orde van den Gulden Vliese, ende noch groote menichte van andere heeren,
princen ende vorste, alle in 't swart gekleet, ende daer was grooten cost
ghedaen van temmeragie ende schilderye...(47).
Op zaterdag 29 juli vertrok de plechtige stoet uit het hof van Fiennes, het verblijf
van koning Filips, naar St.-Baafs(48). Voorop stapte een processie van zesentwintig
prelaten, onder wie de bisschop van Doornik en de abt van St.-Pieters bij Gent. Zij
werden gevolgd door een groep edellieden te paard, herauten, trompetters en
trommelaars. Nadien kwamen de vier officieren van de orde: de kanselier, de
thesaurier, de griffier en de wapenkoning Gulden Vlies. Hierna volgden zestien
ridders van de orde en de koning zelf. Twee afdelingen hellebaardiers

(45) Zie Elisabeth Dhanens, Inventaris van het kunstpatrimonium van Oostvlaanderen V.
Sint-Baafskathedraal, Gent, 1965, 187, nr. 433; soms is D'Heere ten onrechte voor de schilder
hiervan gehouden: De Busscher, Recherches..., I, 29; Lionel Cust, ‘A notice of the life and
works of Lucas d'Heere, poet and painter of Ghent’, in Archaeologia 54 (1894), 5-6
(paginering volgens apart genummerde overdruk); Frances A. Yates, The Valois tapestries,
London, 1959, 25.
(46) Zie Memorieboek der stad Ghent van 't j. 1301 tot 1795, Gent, 1852-1861, II, 303-304.
(47) Ibid., II, 304.
(48) Zie voor het geheel van deze viering Vaernewijck, Nieu Tractaet..., K4r-K8r; Die warachtige
gheschiedenisse van allen gheloofweerdighe saken vanden... Keyser van Roomen Carolus
de vijfste van dien name, Ghendt, 1564, 3C3r-v; Memorieboek..., II, 304-306.

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse taal- en letterkunde (nieuwe reeks). Jaargang 1974

27
en boogschutters sloten de stoet. Vier dagen achtereen trok deze optocht - uitgenomen
de clerus - soms tweemaal daags naar de hoofdkerk. De kleur van de ordegewaden
der ridders wisselde af naargelang van de gelegenheid: rood op de openingsdag,
zwart op zondagnamiddag en maandagvoormiddag bij de vigiliën en gedenkdiensten
voor de overleden ridders, wit nadien. Dit drieënwintigste kapittel was tevens het
laatste in de geschiedenis van de orde: van toen af reserveerde de vorst de benoeming
van nieuwe leden voor zichzelf, nadat te Gent Antoon de Lalaing als ridder aanvaard
was, een man die niet kon bogen op koninklijke welwillendheid(49).
Naast en na dit plechtstatig-hiëratisch gebeuren werden er ook volksspelen ingericht
ter recreatie van de gewone burger. De stad Gent loofde bij ‘qaerte’ van 5 augustus
treffelijke prijzen uit ‘van incompste te watere’ onder de verschillende gilden en
stadswijken. Hierbij aansluitend werd een steekspel op het water gehouden, waarvoor
de opperprijs, groot 6 pond, toegekend werd aan de ploeg van de Vrijdagmarkt. Van
de jury die deze beloningen uitreikte, maakten de literatoren Marcus van Vaernewijck
en Lucas D'Heere deel uit(50).
Tijdens dit Gentse verblijf onthaalde Filips II de nieuwe landvoogdes Margaretha
van Parma, die pas toen uit Italië aangekomen was. Op 9 augustus verliet de koning
Gent en reisde hij via de Nieuwvaart naar Zeeland. Daar vormde zich de vloot voor
de tocht naar Spanje onder de leiding van Adolf van Bourgondië, heer van Wakken,
hoogbaljuw van Gent en vice-admiraal der Nederlanden. Men wachtte op gunstige
wind tot 25 augustus en kende een voorspoedige vaart tot Spanje op 8 september
bereikt werd.
Op deze Gentse feestelijkheden van 1559 is met enige uitvoerigheid ingegaan,
omdat zij voor de vijfentwintigjarige Lucas d'Heere een tweevoudig belang bezitten;
vooreerst moet de belevenis van deze Bourgondisch-pompeuze machtsontplooiing
grote indruk op hem gemaakt hebben als op een - wat later blijken zal - politiek
geïnteresseerd man; voor zover hij die nog niet te Antwerpen gezien had, kon

(49) Zie Ch. Terlinden, ‘Beknopte geschiedenis van de roemrijke ridderorde van het Gulden
Vlies’, in Het Gulden Vlies. Vijf Eeuwen Kunst en Geschiedenis, Brugge, 1962, 23.
(50) Zie Philips Blommaert, Levensschets van Lucas d'Heere, kunstschilder te Gent, (XVIe eeuw),
Gent, 1853, 22 noot 1 (oorspronkelijk verschenen in de Annales de la Société royale des
Beaux-Arts et de Littérature de Gand 4 (1851-1852), 249-283).
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hij hier de hoofdpersonages van het politieke drama aanschouwen, waarin hijzelf
later enige rol zou te vervullen hebben. De schilder anderzijds had zich niet enkel
verlustigd in het zien van de schittering van zijde en brokaat, van paramenten en
kleinodiën: hem was een deel van de voorbereidende werkzaamheden toegevallen.
Zoals reeds vermeld, had zijn vader de leiding over het oprichten van het nieuwe
doksaal in St.-Baafs. Dit was opgetrokken in hout omdat de opdrachtgevers hoopten
na deze voorlopige tribune een definitief stenen bouwsel te kunnen laten optrekken(51).
Ondanks de haast waarmee gewerkt moest worden, is deze architectonische prestatie
van Jan d'Heere een zeer solied werk gebleken; afsluitmuur en trappen waren in vaste
materialen uitgevoerd. De houten galerij werd onderverdeeld in verscheidene vakken.
De balustrade was verder versierd met taferelen door Lucas d'Heere en door Benjamin
Sammeling naar ontwerp van Lucas(52). Aan het geheel van het werk was niet gespaard
met goud noch met polychromie. Het heeft de Gentse beeldenstormen praktisch
onbeschadigd doorstaan en is pas afgebroken in 1764, toen men de huidige marmeren
doksaalportiek opgericht heeft(53). Deze creatie van Jan d'Heere waarvan ons jammer
genoeg geen afbeelding bewaard gebleven is(54), oogstte in zijn tijd algemene
bewondering: nog op het einde van de zestiende eeuw vroegen de kerkfabrieken van
de Antwerpse kathedraal en de Brusselse St.-Goedelekerk patronen van het Gentse
doksaal aan, wanneer zij hun marmeren tribunes wilden optrekken. In de geschiedenis
van het monumentale Vlaamse doksaaltype wordt dit werk dan ook als een belangrijke
schakel beschouwd.
Een onderdeel van de tribuneversiering van dit doksaal was hoogstwaarschijnlijk
D'Heeres schilderij ‘Salomo en de koningin van Scheba’. Dit doek (183 bij 260 cm)
is het enige getekende werk, dat ons van

(51) Dit en het volgende naar Jan Steppe, Het koordoksaal in de Nederlanden, Brussel, 1952,
240-242.
(52) Zie Van Mander, Het Schilder-Boeck, 252v. In een latere tijd (achttiende eeuw, na afbraak
van het doksaal?) hingen Sammelings doeken in de vrijgebleven grafnissen op het hoogkoor;
zie Kervyn de Volkaersbeke, Les églises..., I, 84.
(53) Zie Frans de Potter, Gent, van den oudsten tijd tot heden, Gent, 1892-1901, V, 450.
(54) Enkel een beschrijving bij Justus Billet, Politye-Bouck, V, 158v-160r.
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Lucas bewaard gebleven is(55): men leest op de vloer rechts in perspectiefschrift
‘LVCAS DERVS INV FECIT 1559.’ en links op de plint van een zuil, die achter de
huidige lijst schuilgaat ‘LVCAS DAE RVS INV. FECIT’. Het verband tussen dit
bijbels gegeven en het Gulden Vlieskapittel is niet duidelijk - en dit te meer omdat
wij het iconografisch programma van het doksaal niet kennen. In deze speciale
bijdrage voor 1559 moet er nochtans enige relatie nagestreefd zijn. Men zou kunnen
denken aan een zinspeling op de ontmoeting tussen Filips II en de toekomstige
landvoogdes te Gent in juli 1559, ware het niet dat het werk aan het doksaal reeds
in de maand mei aangevat was.
Aangezien dit schilderij als enig voluit gemerkt stuk van onze kunstenaar bewaard
gebleven is, heeft men dit werk als referentiepunt voor zijn overig mogelijk oeuvre
beschouwd(56). Bij deze onvermijdelijke stand van zaken moet men echter met twee
corrigerende elementen rekening houden: vooreerst is er de haast, waarmee gewerkt
diende te worden; D'Heeres aandeel bij de versiering van het doksaal heeft zich allicht
niet tot dit éne doek beperkt; deze spoed verklaart trouwens de opvallende asymmetrie
in de gevel, die als toneelmatige achtergrond van het schilderij fungeert: de
rechterzijde ervan mist een bouwonderdeel met pilaster tegenover de linkerhoek.
Met deze haast hangt misschien ook het tweede relativerend element samen: de
afhankelijkheid van zijn leermeester Floris. Een gravure van Dirck Volckertszoon
Coornhert naar Floris, uitgegeven door Hieronymus Cock te Antwerpen in 1557,
verheldert ons de verregaande ontleningen aan de Antwerpse meester(57). Vooreerst
reeds de algemene compositie: de scène speelt zich af in een portiek; Salomo is op
zijn leeuwentroon gezeten met raadslieden en officieren rond zich; de koningin staat
vóór hem en telt op haar vingers de op te lossen vraagstukken af, terwijl twee
geknielde dienaressen haar sleep torsen. De rest van haar gevolg draagt geschenken
aan of bekommert zich om de bagage. Voorts herkent men allerlei details uit Floris'
werk: het Romeinse uniform van Salomo,

(55) Zie voor de huidige en vroegere plaatsing en restauraties: Dhanens, Inventaris..., 190, nr.
434. Hieraan zij nog toegevoegd dat ook de hierna te behandelen inscriptie op de lijst
gerestaureerd werd; de factuur der letters is duidelijk negentiende-eeuws.
(56) Zie Yates, The Valois tapestries, 25; Roy Strong, The English Icon: Elizabethan & Jacobean
portraiture, London, 1969, 139.
(57) Zie A.J.J. Delen, Histoire de la gravure dans les anciens Pays-Bas & dans les provinces
belges des origines jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. Le XVIe siècle. Les graveurs d'estampes,
Paris, 1935, Pl. XXIX.
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de allure van zijn raadslieden, en tal van onderdelen uit de Sabaanse pakkage als
schenkkan, koffer en samengesjorde baal, evenals de aanwezigheid van kamelen op
de achtergrond. Als meest opvallende kopiëring moet men toch wel de groep van de
koningin met haar twee slavinnen beschouwen(58).
Waarin bestaat nu D'Heeres eigen inbreng tegenover deze ontleningen? Allereerst
heeft hij het standpunt van de schilder - en toeschouwer - een kwartslag gedraaid:
bij Floris woont men de audiëntie bij van uit een zijaanzicht, terwijl de toeschouwer
bij D'Heere frontaal tegenover de koning staat, wat men wel als tribuut aan de actuele
ontstaansgelegenheid dient te beschouwen. Het gelaat van Salomo draagt de trekken
van Filips II. Dhanens meent dat nog andere aangezichten als portretten bedoeld
zijn(59). Dit is m.i. zeer waarschijnlijk, omdat een dergelijk procédé wel meer
voorkwam; in St.-Baafs hangt een triptiek van Frans Pourbus - hoewel twaalf jaar
jonger dan D'Heeres werk - waarvan het middenpaneel ‘Christus onder de
schriftgeleerden’ voorstelt. Onder de aanwezigen heeft men o.m. teruggevonden:
Karel V, Filips II, Viglius ab Aytta, die het werk trouwens besteld had, Granvelle,
Alva, en ter linkerzijde van Christus, Calvijn(60). Het zou mij dan ook niet verbazen
dat men ooit de Gentse hoogbaljuw Adolf van Bourgondië zou herkennen in de
krijgsman uiterst links, wiens stok eerder lijkt op de roede der gerechtigheid dan op
een commandostaf. Salomo's troon, de treden erheen en het plaveisel ervoor wijken
ook sterk af van Floris' respectieve modellen. De achtergrond van het schilderij wordt
ook niet ingenomen door een weids panorama van Jeruzalem als bij Floris, maar wel
door de reeds vermelde asymmetrische paleisarchitectuur, die er uitziet als een typisch
decorstuk zonder eigenlijk volume. Of zou deze wand bedoeld zijn als afbeelding
van - of geïnspireerd zijn op - het doksaal zelf? Dan kan men zich de scène als een
allegorisch tafereel in het koor van St.-Baafs voorstellen: de koning - die inderdaad
tegen dit doksaal zetelde - ontvangt, omgeven door zijn Gulden Vliesridders, de
vorstin Nederland. Zij brengt hem haar schatten aan in ruil voor zijn wijs regiment.

(58) Yates, The Valois tapestries, 25, 133 wijst tevens op analogieën met een tekening van Hans
Holbein (ca. 1497-1543). Maar hoe zou D'Heere die reeds vóór zijn verblijf in Engeland
gekend hebben?
(59) Zie Dhanens, Inventaris..., 190.
(60) Zie Ibid., 193; vgl. J.A. van Dorsten, The radical arts, Leiden-London, 19732, 45 noot 13.
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Op de zwarte lijst van het schilderij loopt een inscriptie in vergulde letters. Zij vormt
de volgende verzen:
Colle Siona soli veniens Nicaulo Sabaei,
spem super et famam grandia miror ait,
alter item Salomon, pia regum gemma Philippus,
ut foris hic sophiae mira theatra dedit.

(Toen Nicaulo van de heuvel [en] de grond van Scheba te Sion kwam,
sprak zij: ik sta verbaasd over indrukwekkende zaken, boven verwachting
en faam: Filips is een tweede Salomo, het vrome juweel der vorsten, nadat
hij verwonderlijke constructies [= binnenversiering v.d. kerk, waaronder
het doksaal] geschonken heeft voor deze samenkomst der wijsheid [= het
Gulden Vlieskapittel])(61).
De gelijkschakeling van Filips II met de wijze koning Salomo wordt hierdoor nog
eens extra beklemtoond.
D'Heere zelf schatte dit jeugdwerk niet zeer hoog; dit blijkt wel het best uit het
feit dat Van Mander dit schilderij niet vermeldt naast de overige werken van zijn
leermeester in de Gentse hoofdkerk, hoewel hij het aldaar zeker gezien heeft.
Na al deze picturale activiteit komt ook de literator nog eens aan bod. In datzelfde
jaar 1559, en na de Gentse feestelijkheden, schreef hij het gedicht ‘Vanden Hane op
den Esel’ (LXVII), 110 verzen lang, en droeg het op aan David Pamelius(62). Dit
satirisch stukje is geïnspireerd door en ten dele nagevolgd uit Marot, terwijl andere
zinspelingen op actuele Nederlandse en Gentse toestanden teruggaan.

(61) Voor deze vertaling ben ik dank verschuldigd aan mijn collega Dr. D. Knecht van het
Seminarie voor Klassiek Latijn van de Rijksuniversiteit te Gent. Hij wees mij tevens
op de metrische onvolkomenheid in de laatste versregel: in foris is de i lang, waar zij
volgens de scansie kort moet zijn; wij hebben hier immers te maken met elegische
disticha, telkens bestaande uit een hexameter en een pentameter. De interpretatie van
deze verzen bij André Piron, ‘Lucas Dheere’, in Annales de la Société d'Histoire du
Protestantisme belge 1965-1966, 21-25 is hoogst twijfelachtig: in zijn zoeken naar
protestantse elementen bij de jeugdige D'Heere legt Piron de woorden van Nicaulo in
de mond van ene Nicolaus Mameranus en meent hij dat deze sarcastisch bedoeld zijn;
in werkelijkheid is Nicaulo wel een nevenvorm van Nicaulis, de naam van de koningin
van Scheba bij Flavius Josephus; zie Dictionnaire de la bible... publié par F. Vigouroux,
Paris, 1912, V, 1287.
(62) David van Joigny, gezegd Van Pamele of Pamelius, was hoogbaljuw van Pamel en deken
van de rederijkerskamer 't Kersouken te Oudenaarde; zie Edmund vander Straeten,
Aldenardiana en flandriana, Audenaerde, 1867, I, 128 e.v.; Pamelius werd ook vermeld door
Guicciardini, Descrittione..., 236 als een ‘homo dottissimo & di grande spirito’.
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Het is het werk van een optimistische, nog vrij jonge man, die op het wereldje rond
zich met goedmoedige spot neerkijkt. Zijn humor wordt nooit kwaadaardig, nooit
opstandig, maar blijft ontsluierend-hekelend. De zwakheden binnen de religieuze
gezindheden worden vrij gelijkmatig over de hekel gehaald. Wel schijnt de kunstenaar
zich vinniger te kanten tegen de uitspattingen der vroege anabaptisten dan tegen de
schending van het celibaat door de katholieke geestelijken. De mentaliteit die uit dit
hele gealcht spreekt, kan men nog het best als erasmiaans bestempelen. Niet
onmogelijk valt dit panorama van de al te menselijke trekken der Vlaamse
samenleving te beschouwen als een afscheidsgroet aan het vaderland. Want kort
hierop is D'Heere vertrokken naar Frankrijk.

III. Verblijf in Frankrijk
Van Mander is hieromtrent niet onjuist, maar wel woordkarig, waar hij zegt:
Hy is voorts [= na zijn leertijd] ghereyst buyten s'Landts/ te weten/ in
Vranckrijck/ alwaer hy oock veel Tapijten patroonen teyckende/ voor de
Coninginne/ s'Conings Moeder. Was oock veel tijdt tot Fonteyne bleau,
daer veel constighe wercken / Antijcke beelden/ Schilderijen / en anders
te sien waren(63).
Dit rekbaar tijdsbegrip is nogal uiteenlopend geïnterpreteerd(64), en zekerheid
dienaangaande bezitten wij enkel sinds de bekendheid met een document, dat hierna
nog verder ter sprake komt(65). Daarin laat D'Heere aan François d'Alençon, hertog
van Anjou, weten, dat hij

(63) Van Mander, Het Schilder-Boeck, 255v.
(64) Blommaert, Levensschets..., 7 situeert deze reis onmiddellijk na Lucas' leertijd te Antwerpen;
zelfde opinie bij Edm. de Busscher in Biographie nationale, Bruxelles, 1876, V, 156, Cust,
‘A notice...’, 5, Rudelsheim, ‘Lucas d'Heere’, 86 en S. Eringa, La renaissance et les
rhétoriqueurs néerlandais, Amsterdam, 1920, 63.
(65) In de opdracht van een hs. met de beschrijving van François d'Anjou's plechtige intrede te
Gent in 1582. Gepubliceerd door Yates, The Valois tapestries, 19 en, in tegenstelling tot de
bewering van deze laatste, ook reeds in de Bibliotheca Belgica, Deuxième Série, XVI
(1891-1923), H234/2-3 (= Bibliotheca belgica. Bibliographie générale des Pays-Bas. Fondée
par Ferdinand van der Haeghen. Rééditée sous la direction de Marie-Thérèse Lenger,
Bruxelles, 1964-1970, III, 426). Hierna wordt enkel naar deze laatste uitgave verwezen.
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in dienst van de Franse koningin-moeder geweest is tijdens de regering van Frans II
(1 apr. 1559 - 5 dec. 1560). Gezien het tijdstip van de Gentse Gulden Vliesfeesten
kon dit verblijf in Frankrijk ten vroegste in het najaar van 1559 begonnen zijn; wel
bracht D'Heere vermoedelijk het hele volgende jaar in Frankrijk door, want pas in
1561-1562 treft men hem weer te Gent aan.
Koning Frans I had met behulp van Vlaamse wevers een tapijtweverij opgericht
te Fontainebleau in 1539(66). De prachtlievendheid van deze vorst garandeerde het
bedrijf de nodige bestellingen tijdens de eerstkomende tien jaar. Na de dood van zijn
vader besliste Hendrik II de zetel van het koningschap weer naar Parijs over te
brengen. Onrechtstreeks bracht hij hierdoor een zware klap toe aan de tapijtweverij
te Fontainebleau, omdat hij tegelijk een nieuw dergelijk atelier oprichtte in het
‘Hôpital de la Trinité’ te Parijs. Deze laatste stichting kwam spoedig tot hoge bloei
en werd een kweekschool van ervaren tapissiers, onder wie Maurice Dubourg, die
instond voor de vervaardiging van de befaamde tapijtenreeks ‘Het leven van Christus’.
Hendrik II's echtgenote, Catharina de' Medici, was een groot en deskundig(67)
liefhebster van tapijtwerk, en zij schijnt zowel aan het atelier te Fontainebleau als
aan de Parijse werkplaats opdrachten toebedeeld te hebben. De belangrijkste reeks
tapijten, die op haar initiatief geweven werd, de ‘Geschiedenis van Artemis’, naar
tekeningen van Henri Lerambert en Antoine Caron, zou - althans wat de eerste
exemplaren betreft - het werk zijn van het ‘Hôpital de la Trinité’. Of D'Heere aan
het werk gezet is te Parijs of te Fontainebleau is vooralsnog een open vraag. Tot nu
toe leest men in zijn biografieën doorgaans over zijn verblijf te Fontainebleau(68),
maar veel pleit voor Parijs: het ligt meer voor de hand dat men een duur buitenlands
specialist aan het werk zou zetten in het atelier in volle expansie, eerder dan in het
kwijnend bedrijf te Fontainebleau, dat in de troebele tijd na de dood van Hendrik II
geruisloos ontbonden wordt. Ook in het verder relaas van Van Mander, waarop men
zich tot nu toe gesteund heeft om D'Heeres

(66) Zie voor dit en het volgende Jules Guiffrey, Histoire de la tapisserie depuis le Moyen Age
jusqu'à nos jours, Tours, 1886, 252 e.v.; Maurice Fenaille, Etat général des Tapisseries de
la Manufacture des Gobelins, Paris, 1903-1912, I, 98; Van Ysselsteyn, Geschiedenis..., I,
30.
(67) Zie Guiffrey, Histoire..., 253; Yates, The Valois tapestries, XIX.
(68) Zie Blommaert, Levensschets..., 7; Biographie nationale, V, 156; Eringa, La renaissance...,
63.
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Frans verblijf exclusief te Fontainebleau te situeren, kon men een aanwijzing in de
andere richting vinden. Van Mander zegt namelijk uitdrukkelijk: ‘Was oock(69) veel
tijdt tot Fonteyne bleau’. De volgende situatie lijkt mij natuurgetrouwer: Lucas
d'Heere was in de eerste plaats werkzaam in het ‘Hôpital de la Trinité’, maar hij
verbleef geregeld te Fontainebleau, op 60 km van Parijs gelegen, om er de nodige
inspiratie voor zijn patronen op te doen. De werken van de zo genoemde ‘Eerste
School van Fontainebleau’, d.i. van Rosso Fiorentino, Francesco Primaticcio, Niccolo
dell' Abbate en hun Franse navolgers, betekenden inderdaad een ware goudmijn voor
de patroontekenaar, op zoek naar mythologische voorstellingen, allegorische
uitbeeldingen en gezochte grotesken.
Wat heeft deze Franse reis in D'Heeres leven te betekenen? D'Heere is - althans
volgens Van Mander - naar Frankrijk afgereisd, niet als niuwsgierige schildersleerling,
maar wel als befaamd en gevraagd vakman, vermoedelijk voorzien van de meest
lovende Antwerpse aanbevelingen. Men kan uit Parijs te Antwerpen navraag gedaan
hebben naar een kundig patroontekenaar, waarna D'Heere, als meest ervaren leerling
van Floris op dat punt, zijn kans zou gekregen hebben(70). De dagen te Parijs en te
Fontainebleau hebben dan ook vooral invloed uitgeoefend op D'Heeres algemene en
schilderkunstige ontwikkeling, meer dan op zijn literaire evolutie; wat hij uit Frankrijk
kan meegebracht hebben, is zijn zin voor antiquiteiten, in zoverre die nog niet te
Antwerpen door het contact met Ortelius aangewakkerd zou zijn. Ook zijn culturele
bagage heeft hij er aangevuld: de Italiaanse humanist Franciscus Patricius raadpleegt
hij in een Parijse editie(71). De eigenlijk puur literaire aanwinsten zijn deels toevallig,
deels verwacht te noe-

(69) Curisivering van mij (W.W.), waarbij ik dit oock opvat in zijn gewone betekenis als bovendien,
daarenboven.
(70) Prof. J. Duverger vestigde er dienaangaande mijn aandacht op dat Van Manders respect voor
zijn leermeester hem kan aangezet hebben tot een zo lovend mogelijke versie van D'Heeres
werkzaamheid in Frankrijk. Dr. Van de Velde berichtte mij dat hem geen in het atelier van
Floris ontworpen tapijten bekend zijn, noch van Floris zelf, noch van D'Heere, noch van
anderen. Hij deelde mij tevens mee dat het op dat ogenblik helemaal niet uitzonderlijk is dat
jonge schilders uit de Nederlanden naar Frankrijk trekken, vooral naar Parijs en Fontainebleau,
in plaats van naar het verre Italië. D'Heere zelf kan de situatie later tegenover Van Mander
iets eervoller voor hem hebben voorgesteld dan ze in feite was geweest en ook zijn rol in
Floris' atelier wat opgeschroefd hebben.
(71) Zie D'Heere, Den hof... (ed. Waterschoot), 115, noot bij VI, 36-40.
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men, maar zij getuigen in elk geval niet van belangstelling voor het allernieuwste
Franse geestesleven: wel is vermoedelijk te Parijs de langjarige vriendschap met
Karel Utenhove aangeknoopt, maar die zal wel ontstaan zijn uit de
gemeenschappelijke Gentse origine en compatibele karakters, aangezien D'Heeres
humanistische kennis niet te vergelijken viel met Utenhoves eruditie. Wat de Franse
letteren betreft, heeft onze kunstenaar enkel zijn belezenheid binnen dezelfde
omgeving willen uitbreiden: reeds in zijn jeugd - en vermoedelijk te Antwerpen had hij het werk van Marot leren kennen. Thans heeft hij die kennis denkelijk
aangevuld en theoretisch kunnen funderen op de Art poetique François van Thomas
Sebillet. Het hofmilieu, waarin hij als kunstenaar toch ook ingekapseld zat, heeft
hem in contact gebracht met de poëzie van Mellin de Saint-Gelais. Wie nu in het
Parijs van 1560 zijn aandacht schenkt aan de trias Marot, Saint-Gelais en Sebillet,
draagt er automatisch het stempel van provinciale, hopeloze conservatief. Ondanks
de vriendschap met Utenhove, de vertrouweling van Jean Dorat, Joachim du Bellay
en Pierre de Ronsard, heeft het poëtisch élan der Pléiade, die toen haar eerste grote
successen boekte, de Gentenaar onverschillig gelaten.

IV. Het succes
De Gentse periode onmiddellijk na dit zuiders intermezzo is wel de meest harmonieuze
in D'Heeres leven geweest. Zijn voordien reeds geapprecieerd talent, dat nu nog kon
bogen op een werkzaamheid in allerhoogste dienst, kwam tot volle ontplooiing. Dit
succes werd gerugsteund door D'Heeres welslagen op het literaire en maatschappelijke
vlak. Van Mander meldt:
Van Vranckrijck ghecomen wesende/begaf hem in Houwlijck met een
deughtsaem jonge Dochter/genoemt Elenora Carboniers, de Dochter van
den Rentmeester der stadt Veren(72).
Hierbij moet men zich toch hoeden voor een overhaastige voorstelling van zaken.
Wanneer D'Heere zijn aanstaande vrouw te Veere ontmoet heeft, dan was dit wel
via Adolf van Bourgondië, de Gentse hoogbaljuw en Nederlandse vice-admiraal, die
resideerde op het kasteel Sandenburg(73). Of onze schilder-dichter reeds vóór zijn
Franse

(72) Van Mander, Het Schilder-Boeck, 255v.
(73) Zie P.J. Meertens, Letterkundig leven in Zeeland in de zestiende en de eerste helft der
zeventiende eeuw, Amsterdam, 1943, 37.
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reis in dienst stond van deze mecenas is onzeker. Wel weten wij dat hij, zoals andere
Gentse literatoren, in de volgende jaren de bescherming van deze heer genoten heeft(74).
Een tweede reden, waarom D'Heeres huwelijk niet zo vlug van stapel kan gelopen
zijn, vormde het standenverschil: D'Heere was alles wel beschouwd toch nog een
ambachtsman, terwijl Eleonora stamde uit een patricische familie. Dat deze laatste
omstandigheid een zeer reële hinderpaal betekend heeft, kan men nog in enkele
teksten terugvinden: in elegieën aan Eleonora wordt gezinspeeld op zijn ‘cleenen
staet’ (LX, 34) en op de mogelijkheid dat zijn geliefde nog wel zou ‘gheraken Aen
een rijc Eelman’ (LVIII, 47-48). De - in adellijke ogen - smet van zijn handenarbeid
weet hij echter weg te wissen door de verzekerdheid:
Ic hebbe, (dat darf ic wel zegghen) yet
Te weten scienty', hoogh'lic te prysen,
Daer rijckdom navolght, die eere gheschiet:
Makende my edel, maghmen bewysen (LVIII, 35-38).

En bepaald nuchter klinkt het, wanneer hij de kas opmaakt:
Nochtans dat zi[= de benijders] verdoolt zijn in dees daet
En datter is weinigh oft gheen different
Tusschen onser beeder goet, weet uwen raet (LX, 37-39).

Mogelijk zijn deze bezwaren bij de familie van het meisje irrelevant gebleken na het
overlijden van haar vader Pieter Carbonier: na 1559 treft men zijn naam niet meer
aan onder de dignitarissen te Veere(75), en in 1565 publiceerde D'Heere een epitaaf
ter ere van zijn schoonvader (LII). Het huwelijk met Eleonora is dikwijls beschouwd
als zeer belangrijk voor D'Heeres neiging naar het protestantisme, omdat zijn vrouw
uit een calvinistisch milieu zou stammen(76). Waarschijnlijk is dit laatste wel, want
Eleonora's zuster Louise zou later huwen met een Iepers predikant, maar volstrekte
zekerheid bezitten wij dienaangaande toch weer niet(77). Hun huwelijk schijnt gelukkig
geweest te zijn. De gedichten, gericht tot Eleonora in Den hof en boom-

(74) Zie D'Heere, Den hof... (ed. Waterschoot), XI.
(75) Zie Jacobus Ermerins, Eenige Zeeuwsche oudheden, uit echte stukken opgehelderd en in het
licht gebragt; Behelzende een Beschryving der stad Vere, Middelburg, 1790-1792, III, 61.
(76) Zie Lionel Cust, ‘Lucas d'Heere, painter and poet of Ghent’, in The Magazine of Art 1891,
356; Id., ‘A notice...’, 7.
(77) Vgl. noot 143.
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gaerd, zijn de enige, waarin een meer doorvoelde toon merkbaar is (XLVI, LVIII-LX).
In 1567 zal zij haar man ook getrouw vergezellen in zijn ballingschap.
In de periode van hun huwelijk zag de toekomst er nog rooskleurig genoeg uit.
D'Heeres schildersatelier in de Bennesteeg(78) kende ongetwijfeld succes. Zoals zijn
vader kon Lucas zich beroemen op de gunst van de kerkelijke en wereldlijke
aristocratie te Gent. Onder de schilderijen, die Van Mander met name opsomt, treft
het uitsluitend religieus karakter:
Hy conterfeytte den Heere van Wacken [= Adolf van Bourgondië] /met
de Vrouw/ en oock Cosijntgen/ den gheck van den Heere: dit waren deuren
van een Altaer. Tot S.Pieters te Gent/waren van hem oock deuren/waer
in quam eenen Pingsterdagh/daer in Apostelen met schoon laken in
quamen. Tot S. Ians, was van hem een groot schoon Epitaphium, in midden
een Verrijsnis: in d'een deur/de Discipulen nae Emaus: in
d'ander/Magdalena by Christum in 't Hofken(79).
Het is mogelijk dat nog enige panelen van deze werken in St.-Baafs resten(80). Uit
een andere bron weten wij, dat D'Heere een ‘Oprichting van de koperen slang’
schilderde voor de St.-Michielskerk(81). Dezelf-

(78) Zie De Busscher, Recherches..., I, 305.
(79) Van Mander, Het Schilder-Boeck, 255v.
(80) Zie De Potter, Gent, van den oudsten tijd..., V, 384-385; Dhanens, Inventaris..., 191-192,
nrs. 435-438, 199, nr. 446; Piron, ‘Lucas Dheere’, 32-39.
(81) Zie Marcus van Vaernewijck, Van die beroerlijcke tijden in die Nederlanden en voornamelijk
in Ghendt 1566-1568. Naar het oorspronkelijk handschrift uitgegeven door Ferd.
Vanderhaeghen, Gent, 1872-1881, I, 154; waarschijnlijk bevond dit zelfde schilderij zich op
het altaar van de Zoete Naam Jezus, wanneer het ca. 1632 verkocht werd aan de parochiekerk
van Bassevelde; zie De Potter, Gent, van den oudsten tijd..., VII, 417. Vaernewijck, Den
Spieghel..., P8r vermeldt op dezelfde plaats ‘onder die orghel’ een ‘gheschilderde Epitaphie’
van D'Heeres hand; vermoedelijk werd telkens hetzelfde werk bedoeld, dat dan als onderdeel
van een grafmonument zou gefungeerd hebben; de oprichting van de koperen slang geldt
immers als voorafbeelding van Christus' kruisiging, waardoor Hij de mensheid van de tweede,
eeuwige dood redde; zie J.J.M. Timmers, Symboliek en iconographie der christelijke kunst,
Roermond-Maaseik, 1947, nrs. 354, 367 en 390. D'Heere kon met deze typologie trouwens
dagelijks kennis maken bij de aanblik van het befaamde drieluik ‘De verheerlijking van het
kruismysterie’, geschilderd door Justus van Gent (= Joos van Wassenhove) en opgesteld in
St.-Baafs, D'Heeres eigen parochiekerk.
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de kerk verwierf tussen 1599 en 1678 nog vijf andere schilderijen van onze
kunstenaar: op 29 december 1599 legateerden Pieter de Huvettre en zijn vrouw Maria
Hulaert samen met andere kunstvoorwerpen ook een altaarkleed van Anna de Smijtere
en drie schilderijen van haar zoon Lucas: ‘Geloof’, ‘Hoop’ en ‘Liefde’. In 1637
volgde de anonieme gift van ‘Jezus in de Olijfhof’ en op 6 augustus 1678 schonk
Josine Stalins ‘Rafael en Tobias’(82). In 1564 leverde D'Heere een ‘Kruisiging’ aan
de parochiekerk van Sint-Paulus-Waas. Dit laatste schilderij is bewaard gebleven(83).
Uit oktober van hetzelfde jaar dateert een werk, waarvan de authenticiteit vaststaat,
‘Gezicht op de Heerlijkheid St.-Baafs’, geïnspireerd door een ouder werk uit 1534(84).
D'Heere schilderde dit doek (300 bij 144 cm) in opdracht van Viglius, de proost van
het kapittel dat ontstaan was uit de communauteit van deze opgeheven abdij. Hij
ontving voor dit werk 60 gulden, waarvan de kwitantie gedateerd is 11 januari 1565(85).
Uit deze zelfde periode stamde een interessant project, uit te voeren door Jan en
Lucas d'Heere, om de madonna van Michelangelo in de O.L.V.-kerk te Brugge een
waardige omlijsting te bezorgen. Onze enige - maar hiervoor betrouwbare - bron is
Vaernewijck:
Ende in onser lieuer vrouwen kercke/is oock een Marien beelde van witten
marmor/alzoo groot als tleuen/ghedaen by die zeer condighe handt, van
Michael Angelus/Bonarotus van Florencen/ende is van Roome met groote
costen ghehaelt ende betaelt men schattet op bet dan iiij.duysent
Guldenen/zonder de costen/die daer noch aen ghehanghen werden/van
xij.paercken van onser vrouwen: daermede dat dit stick/in een ouer
costelicke tafel becleet zal worden/diemen meent dat vjc. ponden grooten
costen zal/waer af Meester Jan dHeere te

(82) Zie De Busscher, Recherches..., I, 33; De Potter, Gent, van den oudsten tijd..., VII, 414,
417-419; geen van deze werken is thans bekend. Onzeker is hierbij of de drie goddelijke
deugden drie aparte schilderijen uitmaakten, dan wel - zoals gebruikelijk - op één tafereel
voorkwamen. Op deze laatste mogelijkheid heeft Dr. Van de Velde mijn aandacht getrokken.
(83) Zie De Busscher, Recherches..., I, 34; afgebeeld bij Piron, ‘Lucas Dheere’, 28.
(84) Zie Kervyn de Volkaersbeke, Les églises..., I, 166-167; D'Heeres schilderij hoort thans toe
aan de Rijksuniversiteit te Gent; zie voor twee bekende kopieën Dhanens, Inventaris..., 192,
nr. 439; Carl van de Velde, ‘Enkele gegevens over Gentse schilderijen’, in Gentse bijdragen
tot de kunstgeschiedenis en de oudheidkunde 20 (1967), 193-217.
(85) Tekst afgedrukt bij Kervyn de Volkaersbeke, Les églises..., I, 166-167 en De Busscher,
Recherches..., I, 32 noot 3.
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Ghendt/den patroon gheordineert/ende Meester Lucas zijn zone gheteeckent
heeft(86).
Die ‘xij. paercken’ zouden wel het levensverhaal van Maria bevat hebben.
Mogelijk dateert de aan Lucas toegeschreven ‘Mozes’ eveneens uit deze periode(87).
Een belangrijk deel van D'Heeres niet-religieuze schilderkunst is spoorloos
verdwenen - of nog niet als zijn werk geïdentificeerd - hoewel het zeker in aanzienlijke
mate bijgedragen heeft tot zijn succes als schilder; bedoeld is zijn bedrijvigheid als
portrettist. Al zijn ons wel enkele begeleidende verzen bij zulke portretten bewaard
in Den hof en boomgaerd (XXII, XXIV, XXXVIII, LVII), toch kent men tot nu toe
geen enkel portret van de hand van onze kunstenaar uit de periode 1561-1567(88). Bij
het afbakenen van zijn picturaal oeuvre betekent deze leemte dan ook een zeer ernstige
hinderpaal.
Een laatste facet van D'Heeres bedrijvigheid als kunstenaar in deze periode was
zijn werk als illustrator. Voor de Emblemata van Joannes Sambucus, verschenen bij
Plantin te Antwerpen in 1564, bezorgde hij honderd achtenzestig tekeningen als
modellen voor de houtsneden, die zouden uitgevoerd worden door Arnold Nicolaï,
Cornelis Muller en Gerard Jansen(89). Tachtig ervan liet Plantin hertekenen door Pieter
Huys en acht door Gerard Ballain. D'Heeres aandeel in deze onderneming stoelde
dan ook niet op een mogelijke faam voor dit soort werk. Plantins Livre des Afaires
leert ons dat Sambucus zelf - vermoedelijk tijdens zijn verblijf te Gent - met D'Heere
een overeenkomst aangegaan was voor de illustratie. D'Heere stuurde de tekeningen
naar Plantin via zijn vriend Ortelius. Hij ontving 10 stuivers per exemplaar, en de
betaling hiervan geschiedde telkens na levering in het najaar van 1563 en het laatst
op 30 maart 1564.
Maakt men de som van al deze bewaarde - of ten minste met documenten gestaafde
- activiteiten, en houdt men daarbij rekening met D'Heeres overige
belangstellingsferen, dan verbaast men zich niet

(86)
(87)
(88)
(89)

Vaernewijck, Den Spieghel..., R4v.
Zie Van Dorsten, The radical arts, 58 noot 37.
Voor de kunsthistorici ligt hier nog een opdracht!
Zie Max Rooses, ‘De Plantijnsche uitgaven van “Emblemata Joannis Sambuci”’, in Tijdschrift
voor boek- en bibliotheekwezen 1 (1903), 7-13; Leon Voet, The golden compasses,
Amsterdam, 1969-1972, II, 198, 233.
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over de aanwezigheid van leerlingen in zijn atelier. Met name kennen wij Lieven
van der Schelde en Karel van Mander(90).
D'Heere was een sociabel mens, die zich met groot gemak in de meest verscheiden
milieus bewoog. Van Mander meldt dienaangaande met het nodige respect:
Verscheyden Tafereelen en Conterfeytselen zijn van hem seer constich
gedaen/en meer souden/en hadde hy niet soo veel tijdt verloren by den
Heeren en grooten/waer van hy veel voortgetrocken en aenghehouden
was/soo om zijn ghesprakicheyt/soeten omgangh/als oock om zijn
Consten/soo in't schilderen als dichten/gelijck sulcke Consten geern by
den anderen willen wesen(91).
De duidelijk hoorbare verzuchting, dat D'Heeres produktie belemmerd is door zijn
sociaal verkeer, kan men voor deze Gentse periode ook anders interpreteren: het
contact met de hogere kringen was een noodzaak voor de kunstenaar. Dat hij zich
op een ongedwongen manier met de leden der aristocratie kon onderhouden, was
eigenlijk nooit zo verwonderlijk: reeds in het ouderlijk huis moet hij eraan gewend
gemaakt zijn de Gentse vooraanstaanden overleg te zien plegen met zijn vader
aangaande het oprichten van kostbare monumentale plastiek. Tijdens Lucas' leertijd
te Antwerpen kon dergelijke omgang enkel toenemen, want bij Floris kwam zelfs
de hoogste Nederlandse adel over de vloer. Het verblijf te Parijs en Fontainebleau,
waar hij de meest verfijnde kunstvormen boven de Alpen kon aantreffen en in contact
kwam met het meest geraffineerde hof van die tijd, vormde de bekroning in deze
leerschool van hoofse omgangsvormen. Men voege bij deze gunstige uiterlijke
omstandigheden ook nog het karakter van deze man: overtuigd van zijn eigen talent
en gesteund door een aanhoudend stijgende sociale status had hij het nodige
zelfbewustzijn ontwikkeld om zich niet de mindere van zijn Gentse opdrachtgevers
te voelen. Tegenover deze alles welbeschouwd toch slechts plaatselijke aristocratie
viel het hem niet moeilijk de dankbare rol van de bereisde, ontwikkelde en succesrijke
kunstenaar te spelen. Hij moet een vlot causeur geweest zijn, en een nog vlotter

(90) Zie De Busscher, Recherches..., I, 25; voor de belangrijke inwerking door D'Heere op Van
Mander, zie Karel van Mander, Den grondt der edel vry schilder-const uitgegeven en van
vertaling en commentaar voorzien door Hessel Miedema, Utrecht, 1973, 300, 630, 647 en
A.M. Louise E. Erkelens, ‘Karel van Mander de Oude en laat-zestiende eeuwse Brusselse
wandtapijten’, in De bloeitijd van de Vlaamse tapijtkunst, Brussel, 1969, 229, 242, 245.
(91) Van Mander, Het Schilder-Boeck, 255v.
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verzenmaker, waarvoor de korte stukjes uit Den hof en boomgaerd voldoende
getuigenis leveren. Dergelijke epigrammen waren vermoedelijk bestemd als
begeleidend schrijven bij een af te leveren portret: het zijn hoofse groeten, vrij
gelukkig geformuleerd, doorgaans met behulp van enige woord- of zinspeling.
Men mag hierin geen ijdeltuiterij zien; D'Heere was een welkome gast in het Gents
aristocratisch wereldje, en hij wist het. Maar daarnaast bleef hij toch een zeer
consciëntieus werker, die op een gepaste manier trachtte te voltooien, wat hij zich
ooit voorgenomen had. Dit moeten wij ook aannemen ten aanzien van zijn intellectuele
vervolmaking. Waar wij van andere schilders als Van Mander en Otto van Veen
weten dat zij de Latijnse school bezocht hebben, is ons dit voor D'Heere niet
overgeleverd. Net als zijn leermeester Floris was hij als intellectueel een autodidact,
op wie het ontwikkeld milieu, waarin hij mocht arbeiden, bijzonder stimulerend
ingewerkt heeft: unaniem worden zijn geleerdheid, vindingrijkheid en intellectuele
capaciteiten geroemd: Guicciardini noemt hem een ‘homme de marque, [...] paintre,
& inuenteur de plusieurs gentilesses, & bon Poëte’(92), Vaernewijck in 1568 ‘een
constich schilder ende zeer verstandich ende studiues, tot verwonderens toe naer zijn
joncheijt(93), Van Mander ‘een Man van groot verstandt en oordeel’(94), en diens
anonieme levensbeschrijver ‘een fray spitsinnich schilder/en Poeet’(95). Dat dit geen
woordenkramerij was, betuigen de vriendschapsbanden met Ortelius en Utenhove,
later met Marnix en Mornay. D'Heere bezat niet de talenrijkdom van de voornoemden:
naast zijn moedertaal beheerste hij wel het Frans en beschikte hij over kennis van
het Latijn. In zijn werk is er tot nu toe geen spoor van Grieks aangetroffen, maar dit
kan hem niet als euvel worden aangerekend: graecisten bleven witte raven, ook in
een puur humanistisch milieu. In latere jaren zal D'Heere vermoedelijk ook wel het
nodige Engels aangeleerd hebben om in contact te kunnen treden met mogelijke
opdrachtgevers te Londen.

(92) Lodovico Guicciardini, Description de tovts les Pais-Bas..., Anvers, 1582, 155. In de vroegere
Italiaanse en Franse drukken van de Descrittione is D'Heere nog niet opgenomen.
(93) Vaernewijck, Van die beroerlijcke tijden (ed. Vanderhaeghen), III, 273.
(94) Van Mander, Het Schilder-Boeck, 256r.
(95) Karel van Mander, Het Schilder-Boeck, Amsterdam, 1618, R3ra. Van Manders biografie is
na zijn overlijden in deze tweede druk van zijn werk opgenomen.
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Zijn geliefkoosde niet-religieuze auteurs in deze jaren zijn weinig spectaculair:
Patricius, Juan Luis Vives en Sebastianus Munsterus behoorden tot D'Heeres lectuur(96).
Erasmus vermeldde hij weliswaar, maar enige belezenheid in diens werk is niet
gebleken(97). En Marot en Saint-Gelais, die zijn voorkeur genoten onder de Franse
auteurs, kan men bezwaarlijk onder de vertegenwoordigers van de toenmaals
modernen rekenen.
Waardoor D'Heere wel kon aanknopen bij de denkrichting van zijn tijd, was door
zijn kennis en toepassing van allegorie en emblematiek, een eigenschap waarvoor
hij van zijn intellectuele vrienden niet geringe lofbetuigingen ontving(98). Met de
Latijnse tekst van Sambucus' Emblemata had hij zich terdege moeten vertrouwd
maken, omdat zijn tekeningen zelf toch reeds een interpretatie van Sambucus' verzen
betekenden. Ook voor zijn eigen werk haalde hij profijt uit deze bundel. Het gedicht
‘Het Ghendsche Helicon en Parnassus, waerin beschreuen is de eyghenschap der
neghen musae’ (X) stelt een tableau vivant voor - ‘toogh’ zei men toen - waarin de
rollen der negen muzen, van Diana en van Apollo vertolkt worden door leden van
de Gentse aristocratie. Uitgangspunt van deze voorstelling is het Emblema Ad
Hannibalem Cruceium van Sambucus, dat op zijn beurt teruggaat op de Nomina
Musarum van Pseudo-Vergilius(99). De beginwoorden van Sambucus' verzen werden
door D'Heere in margine ingelast naast zijn eigen beschrijving van elk mythologisch
personage. Deze overneming is van belang gebleken, omdat Jan van der Noot
D'Heeres voorstelling van zaken overgenomen heeft in zijn eigen Poeticsche Werken
bij de beschrijving van de attributen der muzen(100). D'Heere beperkte zich niet tot
louter passieve belezen-

(96) Zie Waterschoot, ‘Lucas d'Heere...’, 87-88.
(97) Zie Ibid., 88.
(98) Zie noten 92-95 van dit hoofdstuk en D'Heere, Den hof... (ed. Waterschoot), 74, nr. LXII,
12-13.
(99) Zie Joannes Sambucus, Emblemata, Antverpiae, 1564, 120-121; Guy de Tervarent, Attributs
et symboles dans l'art profane 1450-1600, Genève, 1958-1964, 279 e.v.
(100) Zie Jan van der Noot, Poeticsche Werken, VERGANO, CLAERHOUT, T'SHERTOGEN en
LANGHART. Voor de naamgeving van deze aparte vellen der Poeticsche Werken volgens de
eerst vermelde persoon, zie W. Waterschoot, ‘Een inleiding tot de bibliografie der “Poeticsche
Werken” van jonker Jan van der Noot’, in Verslagen en mededelingen van de koninklijke
Vlaamse academie voor taal- en letterkunde 1967, 335.
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heid in de emblemataliteratuur - wat ons bij een gecultiveerd schilder in die periode
trouwens sterk zou verbazen. Hij ontwierp zich een eigen embleem: een sirene, die
glimlachend op de lier speelt, terwijl rondom haar wrakhout en wanhopige
drenkelingen rondtollen. Deze voorstelling liet de kunstenaar doorgaans vergezeld
gaan van enige verzen, die oproepen tot wantrouwen tegenover het aardse en tot
aandacht voor deugd en hemel. Steeds werd als begeleiding ook zijn devies ‘Schade
leer u’, een anagram van ‘Lucas d'Heere’, toegevoegd(101). Deze voorstelling zullen
wij dan ook meermaals ontmoeten als bijdrage van D'Heere in humanistische alba
amicorum.
Voortkomend, zowel uit humanistische belangstelling voor antiquiteiten als uit
zestiende-eeuwse allegoriserende zin voor het gezochte, was D'Heeres activiteit als
verzamelaar. Over zijn collectie bezorgt Van Mander pittige - maar ernstig bedoelde
details:
Hy was [...] een groot beminder der Antiquiteyten/Medaillien/en ander
vreemdicheyt/waer van hy een paslijck moy Cabinet plach te hebben:
Onder ander eenighe cleen coperen Mercuriuskens/doende aerdighe
standekens/en waren ghevonden te Velseke in Vlaender/by
Oudenaerde/daer men meent de stadt Belgis soude gestaen hebben. Hy
hadde eenen Antijcken schoen/die in Zeelandt uyt was ghegraven/wesende
een sole met veel aerdighe bindtselen/gelijck men sulcke siet te Room aen
den Antijcke beelden. Ick ter liefden hy mijn eerste Meester was/hadde
hem ooc gesonden eenen natuerlijcken grooten kies oft kaecktandt/welcken
vijf ponden swaer was/die was ghevonden tusschen onse dorp Meulebeke
en Ingelmunster [...] welck een wonder ding was te sien(102).
Het rariteitenkabinet had in de Westeuropese cultuurgeschiedenis reeds een lang
middeleeuws leven achter de rug, en zou nog een even taal leven voeren in de
volgende eeuwen. De verzameling van keizer Rudolf op het Hradschin te Praag en
van de Wittelsbachers te München behoorden tot deze hybridische versmelting van
preparaten-, mineralen- en kunstverzameling. De collecties van de kleinere
verzamelaars, die zeer talrijk waren, boden dezelfde verwarrende samenstelling van
huidige museumstukken en charlatanerie. D'Heere zou in zijn Engelse tijd vol trots
de aanwinst van een reuzenbeen boeken,

(101) Van Mander, Het Schilder-Boeck, 256v vermeldt wel D'Heeres devies, maar niet zijn embleem.
(102) Ibid., 256r.
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mogelijk een vondst uit de buurt van Stonehenge(103). Hiermee hing ook zijn
belangstelling voor natuurkundige memorabilia samen, zoals hij die kon terugvinden
in de Histoires prodigieuses van Pierre Boaistuau en in literatuur over Ierland, waarin
wij hem later verdiept zullen vinden(104). Toch heeft zijn verzamelzucht ook fraaie
resultaten gekend, en wel wanneer de schilder Lucas D'Heere zich ermee gemoeid
heeft: hij bezat het bekende werk ‘De H. Barbara’ van Jan van Eyck(105), evenals een
album met tekeningen van Albrecht Dürer(106).
Dit laatste brengt ons tot zijn bemoeiingen inzake de Nederlandse kunsthistorie,
die alweer enkel gekend zijn door een verzuchting van Van Mander:
Hy hadde ooc begost te beschrijven in Rijm het Leven der Schilders/dat
welck begin ick noyt hebbe connen becomen/wat moeyt ick daerom hebbe
gedaen/om my ten minsten daer mede te behelpen/oft t'selve in't licht te
laten comen(107).
Deze uitlating heeft stof genoeg geboden voor diverse gissingen. In een geannoteerd
exemplaar van Horace Walpole, Anecdotes of Painting in England, thans berustend
in de Brusselse Koninklijke Bibliotheek (sign. II 11978A) schrijft de
achttiende-eeuwse Antwerpse kunstkenner François Mols:
Van Mander dit encore que Notre Lucas avoit commencé à ecrire la vie
des peintres, en vers, mais qu'il n'a put jamais retrouver ce commencement,
quelle peine il s'est donné pour cela afin de s'en servir, ou de le mettre au
jour. Il est cependant de tradition constante, qu'il a fait usage de ses
Memoires - ou Notices- qu'il avoit ramassé pour en faire un corps
d'histoire...(108).

(103) Lucas d'Heere, Beschrijving der Britsche eilanden. Met een inleiding, aanteekeningen en
glossarium door Th.M. Chotzen en A.M.E. Draak, Antwerpen, 1937, LXI en noot 2 aldaar;
zie voor de ‘Kunstkammer’ als uiting van maniërisme Le triomphe du maniérisme européen
de Michel-Ange au Gréco, Amsterdam, 1955, 15, 43 en Arnold Hauser, Der Manierismus,
München, 1964, 152.
(104) Zie hierna, pp. 75-76.
(105) Zie Van Mander, Het Schilder-Boeck, 202v.
(106) Zie Ibid., 208v.
(107) Ibid., 256r.
(108) Ingeschoten blad tegenover Horace Walpole, Anecdotes of Painting in England,
Strawberry-Hill, 1765-17712, I, 141.
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In de negentiende eeuw is dan nog een Leven der Schilders opgedoken, dat achteraf
een vervalsing bleek te zijn(109). De enige bekende teksten van D'Heere met betrekking
tot onze vroege schilders, zijn dan ook de gedichten in Den hof en boomgaerd.
Met deze laatste vermelding belanden wij bij de literator Lucas d'Heere, die in
deze periode niet minder actief was dan de schilder. Enerzijds liet hij zich opnemen
in het bestaande literatuurbedrijf, in casu binnen het rederijkersmilieu; anderzijds
ging hij ook andere en nieuwere wegen. Wij weten niet wanneer hij lid geworden is
van de Gentse rederijkerskamer Jezus met der balsem blomme; wij weten zelfs niet
met zekerheid of hij wel degelijk lid van deze kamer geweest is, want dat zegt D'Heere
zelf nergens. Toch mogen wij daartoe besluiten met vrij grote zekerheid, omdat een
van zijn refreinen opgedragen is aan de prins van deze kamer (LXXVII), omdat
verder enkele, binnen een kamer bekroonde refreinen opgenomen zijn in Den hof en
boomgaerd (LXX, LXXI) en omdat hij de - door anderen betwiste suprematie-aanspraken van deze kamer over alle andere genootschappen steeds
ondersteund heeft (IV, 56; LXXVII). Reeds in 1556 zagen wij hem meedingen in
het refreinfeest van De Bloyende Wyngaertranck te Berchem (Antw.). Hij leverde
weer refreinen (LXXV, LXXIV) in voor de wedstrijden, respectievelijk ingericht
door Moyses Doorn te 's-Hertogenbosch in 1562 en door De Goudbloem te Antwerpen
op 4 april 1564(110). Een refrein werd bestemd voor Guillame van den Bogaerde, prins
van Jezus met der balsem blomme (LXXVII) en de twee reeds vermelde bekroonde
refreinen ontvingen deze onderscheiding wel binnen dezelfde kamer. Aan
mededichters als François Hieman, deken van de kamer Sint Barbara te
Sint-Pieter-bij-Gent (XX), de toneelspeler Arent Rullens (LV), de Dendermondse(111)
rederijker Ph. Haelsuut en de dichteres Roseane Coleners(112) uit dezelfde stad (XXV)
zond hij groeten in versvorm. Het meest prominente lid van een Gentse
rederijkerskamer, met wie hij vriendschap sloot, was Marcus van Vaernewijck, factor
van Maria ter

(109) Zie Victor van der Haeghen, Mémoire sur des documents faux..., 75-100.
(110) Zie Van Elslander, Het refrein..., 217, 254.
(111) Zie D'Heere, Den hof... (ed. Waterschoot), 41. Haelsuut bezorgde een epitaaf ter ere van
Matthijs Castelein in de derde druk van diens werk De Conste van Rhetorijcken, Ghendt,
1573, *7r.
(112) Zie D'Heere, Den hof... (ed. Waterschoot), 122.
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Eere. Reeds in 1558 bezorgden beiden de liminaire lofdichten voor De Backeres
Sommighe... minnebriefkens(113). Een jaar later maakten beiden deel uit van de jury
voor de volkse wedstrijden, ingericht ter ere van het Gulden Vlieskapittel. Nadien
is hun vriendschap verstevigd door gemeenschappelijke historische belangstelling,
al was die ook toegespitst op buitenissige memorabilia.
Tot hiertoe stelt men geen verschil vast met enige willekeurige rederijker uit de
zestiende eeuw, noch in produktie, noch in zijn milieu. Wanneer dan in 1565 Den
hof en boomgaerd verscheen, merkte het geinteresseerd publiek in de eerste plaats
toch iets heel anders.
Vooreerst was er het initiatief op zichzelf: een eenendertigjarige auteur, die zijn
eigen Nederlandse poëzie laat drukken. Voordien was men enkel gewend aan gedrukte
verzamelbundels zoals de refreinenbundel van Jan van Doesborch of de toneelspelen,
uitgegeven door Joos Lambrecht te Gent en Willem Silvius te Antwerpen. De
Rethoricale Wercken van Anthonis de Roovere werden pas tachtig jaar na zijn
overlijden persklaar gemaakt door Eduard de Dene, en ook De Const van Rhetoriken
door Matthijs Castelein verscheen postuum. Wat de koper bij de lectuur van Den hof
en boomgaerd dan ook allereerst trof, waren de eigenaardigheden, waardoor deze
bundel nog steeds een plaats krijgt in de Nederlandse literatuurgeschiedenis: de
strekking van de opdracht en de overneming van vreemde dichtsoorten. Ook het feit,
dat elk gedicht vereerd wordt aan een met name genoemde tijd-, ja stadgenoot - een
gebruik dat D'Heere reeds bij Marot en Sambucus had leren kennen - moet als
nieuwigheid aangezien zijn. In de opdracht aan zijn mecenas, Adolf van Bourgondië
(IV), wordt D'Heeres poëtisch programma uiteengezet: na een verdediging van het
principe der imitatio en een verklaring van de ware aard der poëzie, die inventief en
substantieel dient te zijn, volgt er een oproep tot herwaardering en verrijking der
moedertaal - wat de auteur nog het vlugst via de rederijkerskamers ziet tot stand
komen. Op het verdere literair-historisch belang van Den hof en boomgaerd, die
zowel de vroegst verschenen collectie sonnetten in onze literatuur als 25 blz. refreinen
op een totaal van 120 pagina's omvat, wordt hier thans niet verder ingegaan(114).
Beperken wij ons tot een beschouwing van deze bundel van uit het standpunt van de
auteur

(113) Zie De Backere, Vriendelicke tsamen sprekinghe..., 12-13.
(114) Zie daarvoor Waterschoot, ‘Lucas d'Heere...’, 66 e.v.
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zelf: in hoeverre was deze publikatie representatief voor D'Heere, zoals wij hem
kennen tot hiertoe, voor wie was deze bundel bedoeld en wat beoogde de auteur
ermee?
Hoewel de opdracht aan Adolf van Bourgondië gedateerd werd ‘Vut uwen huse
te Ghent den eersten Iulij, XVc. LXV’ (IV, 77-80), was de bundel - samen met de
Psalmen Davids - door de kerkelijke boekencensor Laurens de Mets reeds
goedgekeurd op 3 oktober 1564. D'Heere zegt zelf dat sommige opgenomen gedichten
stammen uit de tijd van zijn ‘ionghde oft kindscheit’ (IV, 15), waarmee wel gedichten
uit de periode 1556-1559 bedoeld zijn. Het merendeel van de stukken stamt echter
uit een vrij korte tijd: 1561-1564. Zij weerspiegelen als geheel wel D'Heeres situatie.
Herhaaldelijk merkt men dat er een schilder aan het woord is, hetzij hij de
schilderkunst verdedigt of toelicht (XI, XIX, XLVII, XLIX, LXVI, LXXVIII), hetzij
hij in zijn verzen oog heeft voor kleurige en plastische details (XXXVI, XXXVII,
LXIV). Ook zijn bemoeiingen als (kunst)historicus en collectioneur sluiten hier
onmiddellijk bij aan (XI, LXXVIII). Als bijdragen van de geslaagde causeur zijn de
hoofse groeten bij de af te leveren portretten reeds gememoreerd. Het aandeel van
de graag publicerende rederijker valt evenmin moeilijk te onderkennen: meer dan
eens dringt hij bij literaire bekenden aan om hun werk ‘Deur de prente’ (XXV, 23)
te laten verspreiden (XXV, LVI). Beachtenswaardig is hierbij dat hij het aandeel van
de vrouw in de literatuur wil verhogen: naast zijn echtgenote laat hij Roseane Coleners
aan het woord en spoort hij een Erasmus-vertaalster tot publikatie aan. Als rederijker
is D'Heere een uitgesproken zin voor didactiek en een onmiskenbare belangstelling
voor religieuze problematiek niet vreemd.
Al deze verschillende aspecten zijn bestemd voor een even verscheiden publiek.
Dank zij de opdracht, waarvan elk gedicht vergezeld gaat, kan men zich een idee
vormen van de bestemmelingen van deze poëzie, en dientengevolge ook van de
kopers van de bundel. Zij omvatten zowel de Gentse hoogbaljuw als een kleinsteeds
rederijkersmilieu, met een overwicht van de Gentse adellijke en intellectuele elite.
Tegenover dit disparate publiek is Den hof en boomgaerd vóór alles bedoeld als de
manifestatie van een individu. D'Heere bezit genoeg zelfbewustheid als geslaagd
schilder om het aan te durven ook op het poëtische vlak zijn doelstellingen openbaar
te maken. Belangrijk is hier niet zozeer het stadium van het experiment - er waren
in de Nederlanden nog wel andere adepten van de
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nieuwe dichttrant werkzaam(115) - als wel de stap naar het publiceren. Die heeft D'Heere
mede gewaagd ter wille van de gevarieerde inhoud van Den hof en boomgaerd. De
Gentse adellijke dames en heren, tot wie zich zijn epigrammen bij voorkeur richtten,
konden met dergelijke poëzie vertrouwd zijn door hun eigen Franse lectuur. Het
merendeel van de sonnetten was bestemd voor humanisten als Marcus Laurinus,
Goltzius en Ortelius, die het belang van deze nieuwe poëzie wel het meest zullen
geapprecieerd hebben. De rederijkers ten slotte troffen de hun vertrouwde refreinen
aan - maar met regelmatige silbentelling. Ondanks de klaar uitgesproken doelstelling,
nl. een hernieuwing van de Nederlandse poëzie, merkt men toch dat D'Heere terdege
rekening houdt met de literaire gevoeligheden en de voorkeur van zijn zo verscheiden
publiek. Een dergelijke zorgvuldige en verantwoorde werkwijze zullen wij bij deze
man nog meermaals kunnen vaststellen.
Eveneens op 3 oktober 1564 waren de Psalmen Davids door de kerkelijke censuur
geapprobeerd. Deze vertaling van zevenendertig psalmen dwingt ons de vraag te
stellen naar D'Heeres religieuze gezindheid op dat ogenblik. S.J. Lenselink definieerde
de standplaats van onze kunstenaar - m.i. terecht - als ‘een sterk naar het calvinisme
neigende reformatorische gezindheid’(116). Tot deze conclusie was hij gekomen op
grond van D'Heeres bronnen:
Het hugenootse psalter, de bijbels van Van Liesvelt en Vorsterman, de
Psalmen van Utenhove, de Paraphrasen van Campensis, - werken van
notoire ketters, werken die door de Leuvense theologische faculteit in
1546 op de Index waren geplaatst en op welker bezit dus zware straffen
stonden [...] ziedaar de bronnen waaraan de Gentse schilder en poëet zich
laafde toen hij zijn Psalmen Davids ‘na d'Ebreeusche waerheyt, en d'alder
beste exemplaire, oft translatien’ concipieerde en componeerde(117).
Aan de zeer persoonlijke stelling tegenover de katholieke orthodoxie valt niet te
twijfelen, maar wij mogen evenmin uitsluiten dat nog in 1564 D'Heere zich even
rechtzinnig tot de katholieken meende te kunnen richten als tot de hervormden - zij
het dan ook

(115) Zie Leonard Forster, ‘Iets over Nederlandse Renaissancelyriek vóór Heinsius en Hooft’, in
Tijdschrift voor Nederlandse taal- en letterkunde 83 (1967), 274-302.
(116) S.J. Lenselink, De Nederlandse psalmberijmingen van de souterliedekens tot Datheen, Assen,
1959, 468.
(117) Ibid., 468.
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om eerstgenoemde categorie tot zijn standpunt over te halen. Wanneer Lenselink
dan ook stelt: ‘De Heere had genoeg vooraanstaande katholieke kennissen om te
weten dat het met de visitatie zo'n vaart niet zou lopen’(118), dan meen ik dat dit toch
een wat te optimistische voorstelling van zaken is: censor De Mets was weliswaar
een vriend van de schrijver (XLIII), maar psalmvertalingen in de volkstaal waren
anderzijds geen materie, die men om de haverklap bij de kerkelijke censuur indiende.
Men zie D'Heeres publikatie niet in de eerste plaats als een uitdaging aan het adres
van de katholieke kerk, maar wel als een opwekking tot algemeen-christelijke
vroomheid, voortkomend uit zijn reformatorische bewogenheid.
Het blijft nog altijd een vraag - zoals bij zovelen - waaraan D'Heeres overgang
naar de hervorming te wijten is. Dat hij reeds lang geïnteresseerd was in de religieuze
controverse, bewijzen zijn refreinen tegen de wederdopers (LXXIII-LXXIV). De
kennismaking met Marot als auteur van het hugenootse psalter, waarop Lenselink
wijst(119), kan een rol gespeeld hebben in zijn geestelijke evolutie, maar de
wordingsgeschiedenis van deze strikt persoonlijke houding onttrekt zich uiteraard
aan moderne speculaties. Alleen kan men vaststellen dat D'Heere zich onwankelbaar
aan de eenmaal gedane keuze gehouden heeft; zijn hele verdere levensloop zal bepaald
worden door de thans aangenomen houding. Reeds in de periode 1561-1564 schijnt
hij zich bij voorkeur in een gelijkgezind milieu opgehouden te hebben: onder de
Gentse vooraanstaanden, die in Den hof en boomgaerd vermeld worden, bezitten de
hervormingsgezinden ruimschoots de meerderheid - hoewel de twee eerst gehuldigde
personen, Adolf van Bourgondië en Marcus van Vaernewijck, katholiek zijn.
Tegenover deze prominente katholieken staan Pieter de Rijcke en Jan van Safle,
respectievelijk lid van het consistorie en ouderling van de calvinistische gemeente
te Gent. Joos en Willem Borluut, Karel Utenhove, Jacob Weytens en Guillame van
den Bogaerde, zij allen zullen ten dele aangezien worden als calvinist, ten dele ageren
onder een later calvinistisch bewind.
Maar in 1564 was er van dergelijke consequenties nog geen sprake. D'Heere kon
zich als schilder - en nu ook als dichter - zonnen in zijn populariteit. Hij was nu al
een man, op wiens bijdragen in limi-

(118) Ibid., 467. Zie voor een andere mogelijke factor (overbelasting van de Brusselse plebaan)
Voet, The golden compasses, II, 259.
(119) Zie Lenselink, De Nederlandse psalmberijmingen..., 449.
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naire bladzijden prijs gesteld werd: in 1564 leverde hij een ode voor Gerard van
Salensons levensbeschrijving van Karel V(120). Een bijbels geïnspireerd werk van Jan
Fruytiers werd eveneens door D'Heere in 1565 van lovende verzen voorzien(121). Uit
dezelfde gezindheid prees hij de editie aan, die Manilius bezorgde van Datheens
psalmen in 1566(122). Als schilder-dichter met allegorische belangstelling was hij de
aangewezen persoon om De vvarachtighe fabvlen der dieren van de Brugse rederijker
Eduard de Dene in te leiden(123). Dit laatste werk was geïllustreerd door Marcus
Gheeraerts, die D'Heere reeds te Antwerpen kon ontmoet hebben. Belangrijk als
symptoom voor zijn waardering buiten Gent was toch vooral zijn Frans sonnet in de
gelijktalige editie van Guicciardini's beroemde beschrijving der Nederlanden, gedrukt
door Silvius in 1567(124). Zelf kreeg hij lof toegezwaaid door Vaernewijck(125),
Lampsonius (LXII) en Utenhove(126).
De welwillendheid van de Gentse magistraat tegenover hem bleek ook uit een
vererende opdracht in 1562. Op zondag 10 mei van dat jaar won Egmont, de populaire
gouverneur van Vlaanderen, de opperprijs in een wedstrijd, ingericht door de Gentse
kruisboogschutters. Onmiddellijk werd er een viering van dit memorabel wapenfeit
geimproviseerd, waarvan de organisatie toevertrouwd werd aan Jan en Lucas d'Heere
en aan Marcus van Vaernewijck(127). Afgezien van de wijn, ontvingen zij van stadswege
gezamenlijk 20 schellingen groot. Vader en zoon D'Heere hadden vóór Egmonts
woning de hoofdmast opgericht ten behoeve van de illuminatie, die 's maandags ont-

(120) Zie Die warachtige gheschiedenisse... vanden... Keyser van Roomen Carolus de vijfste...,
Ghendt, 1564, A1v-A2v.
(121) Zie Jan Fruytiers, Ecclesiasticus Oft de wijse sproken Jesu des soons Syrach, Antwerpen,
1565, A2r-v.
(122) Zie Petrus Datheen, Alle de Psalmen Dauids..., s.l., s.n., 1566, *10v-*11v; Lenselink, De
Nederlandse psalmberijmingen..., 501.
(123) Zie Eduard de Dene, De vvarachtighe fabvlen der dieren, Brugghe, 1567, 3.
(124) Zie Lodovico Guicciardini, Description de tovt le Païs bas..., Anvers, 1567, *4r. In latere
edities na 1567-1568 is dit lofdicht niet meer opgenomen; zie R.H. Touwaide, ‘Les éditions
belges de la Description des Pays-Bas...’, in De Gulden Passer 48 (1970), 44, 60 en De
Gulden Passer 49 (1971), 30, 50.
(125) Zie Vaernewijck, Nieu Tractaet..., C2v; Id., Den Spieghel..., P7v.
(126) Zie Carolus Utenhove, Xenia, Basileae Rauracorum, 1568, 116-117.
(127) Zie Memorieboek..., II, 318; De Busscher, Recherches..., I, 39-40 en noot 1 aldaar.
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stoken werd. De beide literatoren, Lucas en Vaernewijck, fungeerden als
scheidsrechters bij de inkomsten en steekspelen te water, die de dag daarna gehouden
werden. Op het einde van datzelfde jaar werd Lucas d'Heere vermoedelijk belast met
de ontvangst - na geslaagde zending - van zijn eigen mecenas. Adolf van Bourgondië
was in april 1562 naar Madrid gereisd om de koninklijke toestemming voor het
graven van het kanaal naar Sas-van-Gent te verkrijgen. Hij keerde met het vorstelijk
fiat terug op 12 december(128). In Den hof en boomgaerd vindt men drie gedichten
gegroepeerd, gewijd aan deze gebeurtenis, en opgedragen respectievelijk aan de
hoogbaljuw, diens echtgenote en het Gentse stadsbestuur (VII-IX). Het officiële
karakter van deze poëzie wijst duidelijk op een plechtige ontvangst, uitgaande van
de belanghebbende magistraat.
Nadien viel er in Gent voor lange tijd niet meer te feesten. Op 30 juni 1566 predikte
Herman Moded (De Struycker, Hermannus Strickerius) voor het eerst buiten Gent,
bij de St.-Lievenspoort(129). Nadien werden dergelijke hervormde predikatiën rond
Gent ook gehouden door Nicasius Verschueren, Petrus Datheen en andere
predikanten(130). Reeds halfweg augustus kreeg men te Gent bericht van de beginnende
beeldenstorm in de Westhoek en vooral te Ieper(131). Op 19 augustus begon de clerus
tal van kerkelijke kostbaarheden in veiligheid te brengen bij Gentse particulieren of
op de citadel(132). Ook vooruitziende gildebroeders ontfermden zich over de uitrusting
van hun altaren:
Die uutnemende constighe autaer tafelen als Sente Jans eene van Adam
ende Eva [= het Lam Gods], gheen constigher in christenrijcke, wart met
sticken wijselic afghedaen ende up den turre verborghen. In Ste Jacobs
keercke quamen die ghildebroers vanden name Jhesus ende die ghildebroers
van Sente Jacobs autaer, om haerlier autaer tafelen af te doene ende te
besteden(133).
Ook D'Heere wordt geprezen omdat hij een aantal schilderijen in

(128) Zie D'Heere, Den hof... (ed. Waterschoot), 116.
(129) Zie Bernardus de Jonghe, Ghendtsche geschiedenissen, Ghendt, 17522, I, 6; gebruikt is de
tweede want aangevulde druk van dit werk.
(130) Zie De Jonghe, Ghendtsche geschiedenissen, I, 13-14.
(131) Zie Vaernewijck, Van die beroerlijcke tijden (ed. Vanderhaeghen), I, 74.
(132) Zie Ibid., I, 87.
(133) Ibid., I, 88.
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veiligheid zou gebracht hebben, en dit op het getuigenis van Van Mander:
Te Gent/achter in S. Ians Kerck/waren van hem [= Frans Floris] vier dobbel
deuren/in de Capelle van den Abt van S.Baefs, die den Abt Lucas hadde
laten maken/wesende inwendich d'Historie van S. Lucas [...] ter ander
sijden sit den Abt Lucas [...] neffens hem light eenen grooten schoonen
water-hont/oft Spingeul/so wel gedaen/datter natuerlijcke Honden aen
quamen ruycken: also ick self ghesien heb/want wy dese deuren hadden
op onsen winckel tot Lucas de Heere, daer sy voor den storm der beelden
waren bewaert/en ons daeghlijcx in onse leeringhe dienden(134).
Onmogelijk is dit niet, want de afstand van de Bennesteeg naar de kathedraal bedraagt
ternauwernood 300 m. Maar toch valt te vrezen dat men de bemoeiingen van onze
schilder ietwat te gunstig voorgesteld heeft. De enige panelen, waarover Van Mander
in dit verband spreekt, waren onderdelen van het grafmonument van abt Lucas
Munich, waarvoor vader D'Heere kort geleden beeldhouwwerk geleverd had en dat
hij nu met het oog op de onzekere tijdsomstandigheden demonteerde(135). Aangezien
deze zijluiken na de afbraak elke functionaliteit misten, kon Jan d'Heere de schilderijen
voor hun eigen veiligheid en als didactisch materiaal bij zijn zoon gedeponeerd
hebben: zij waren toch het werk van Jan d'Heeres goede vriend en Lucas'
hooggeschatte leermeester. Hoe dit ook zij, vast staat evenwel dat onze kunstenaar
nagelaten heeft zelf zijn eigen schilderijen uit de Gentse kerken te verwijderen.
Op donderdag 22 augustus gebeurde het(136). Jan en Lieven Onghena en Claude
Goetghebuer verschalkten de hoofdbaljuw met een ondergeschoven bevel, zogezegd
van hogerhand, en stormden eerst de kerk van het Tempelhof, nadien de kloosteren parochiekerken. De grootste vernielingen werden aangericht in het klooster van
de domini-

(134) Van Mander, Het Schilder-Boeck, 241r-v; vgl. Blommaert, Levensschets, 20, Biographie
nationale, V, 160 en Cust, ‘A notice...’, 8.
(135) Zie Vaernewijck, Van die beroerlijcke tijden (ed. Vanderhaeghen), I, 91-92; Dhanens,
Inventaris..., 187, nr. 432 en Afb. 161.
(136) Zie Ph. de Kempenare, Vlaemsche kronijk, of dagregister van al het gene gedenkweerdig
voorgevallen is binnen de stad Gent, sedert den 15 july 1566 tot 15 juny 1585... uitgegeven
Door Ph.B. [= Ph. Blommaert], Gent, 1839, 12. Zie voor het uitvoerigste verslag van de
beeldenstorm te Gent Vaernewijck, Van die beroerlijcke tijden (ed. Vanderhaeghen), I, 99
e.v.
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canen, waar de bibliotheek ten gronde ging, bij de minderbroeders en in de
St.-Pietersabdij. De kathedraal werd relatief gespaard(137). Het doksaal van meester
Jan d'Heere, de wapenschilden van de Gulden Vliesridders en de kandelaber van de
orde bleven intact, waardoor wij thans nog D'Heeres schilderij ‘Salomo en de koningin
van Scheba’ bezitten. Uit de St.-Michielskerk meldt Vaernewijck als bij tijds in
veiligheid gebracht door de parochianen
...zeker schoon tafereelen, ende onder andere eene dhijstorie vanden
motalen serpente in de woestijne, hanghende onder dhurghele jeghen over
den name Jhesus autaer [...], ghedaen bij dien jonghen gheleerden
constenare meester Lucas De Heere wonende te Ghendt, den zone van
meester Jan, schulptor...(138).
Het lot van D'Heeres overige schilderijen in de Gentse kerken is ons onbekend.
Na enkele dagen van verbijstering en verwarring zette de reactie krachtig in: op
28 augustus kondigde men een plakkaat tegen de beeldenstormers af, van wie er
negen reeds de volgende nacht van hun bed gelicht werden(139). In september ging de
mare rond, dat koning Filips in eigen persoon naar de Nederlanden zou komen(140),
maar op 30 augustus 1567 werd Gent uiteindelijk bezet door negentien vendelen
Spanjaarden, die uit Napels en Malta overgekomen waren onder de leiding van Alva's
maestro del campo Alonso d'Ulloa(141).
Hoewel Lucas d'Heere blijkbaar geen lid van het Gentse consistorie geweest was,
koesterde de bloedraad geen twijfel omtrent zijn ware gezindheid. Op Aswoensdag
3 maart 1568 hingen te Gent op drie plaatsen lijsten uit met de namen van wie te
Brussel ingedaagd waren wegens deelneming aan de voorbije beroerten. De naam
van D'Heere kwam als zesde voor op het blad, aangeplakt bij St.-Baafs(142). D'Heere
verscheen niet voor het hof binnen de voorziene termijn van acht dagen en evenmin
na de twee volgende dagvaardigingen, zodat hij op 27 november 1568 verbannen
werd en zijn goederen

(137)
(138)
(139)
(140)
(141)
(142)

Zie Vaernewijck, Van die beroerlijcke tijden (ed. Vanderhaeghen), I, 140.
Ibid., I, 154.
Zie De Jonghe, Ghendtsche geschiedenissen, I, 38.
Zie Vaernewijck, Van die beroerlijcke tijden (ed. Vanderhaeghen), I, 252.
Zie Ibid., III, 1.
Zie Ibid., III, 273.
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verbeurd verklaard(143); tot in 1574 werd zijn huis achtereenvolgens verhuurd aan
Cornelius Hutsebaut en Karel Hebbe(144).
De Psalmen Davids werden in de Antwerpse Index librorum prohibitorum van
1570 opgenomen, welk lot Den hof en boomgaerd evenwel niet onderging - wat toch
merkwaardig te noemen is(145).

V. Engelse ballingschap
Wanneer precies D'Heere zijn vaderstad verlaten heeft, is onbekend. Frans Pourbus,
ook al een oudleerling van Frans Floris, ontmoette hem nog te Gent in 1566(146). Op
10 november 1571 verklaarde D'Heere zelf reeds vijf jaar in Engeland te wonen(147)
en in 1577 bevestigde hij dit door van zijn tienjarig verblijf aldaar te spreken(148),
waaruit wij mogen afleiden dat hij in 1567 daarheen vertrokken is - vermoedelijk in
april(149).
Waarom vluchtte D'Heere nu precies naar Engeland? Daarvoor had hij alvast drie
gegronde redenen. Vooreerst was er de geografische: wie als calvinist de wijk moest
nemen uit Gent, was nog het vlugst in veiligheid, wanneer hij de richting Londen
insloeg, eerder dan indien hij Emden of de Palts trachtte te bereiken. Vervolgens was
er een maatschappelijke reden om de overzijde van het Kanaal te

(143) Zie D'Heere, Beschrijving der Britsche eilanden (ed. Chotzen-Draak), XII; vgl. L. Gachard,
‘Analectes historiques. Douzième série’, in Compte rendu des séances de la commission
royale d'histoire ou recueil des bulletins. Troisième Série. Tome huitième, Bruxelles, 1866,
326. Bij dit vonnis werd D'Heeres vrouw niet tegelijk met haar echtgenoot verbannen, welke
omstandigheid in deze lijst elders steeds gestipuleerd wordt.
(144) Zie De Busscher, Recherches..., I, 305.
(145) Zie Fr. Heinrich Reusch, Die indices librorum prohibitorum des sechzehnten Jahrhunderts.
Gesammelt und herausgegeben, Tübingen, 1886, 315; vgl. Sanderus, De Gandavensibvs...,
92.
(146) Zie Van Mander, Het Schilder-Boeck, 257v.
(147) Zie Lionel Cust, ‘Foreign Artists of the Reformed Religion working in London from about
1560 to 1660’, in Proceedings of the Huguenot Society of London 7 (1901-1904), 48.
(148) In zijn afscheidsbrief aan de Nederlandse gemeente te Londen; zie Ecclesiae LondinoBatavae Archivum, edidit Joannes Henricvs Hessels, Cantabrigiae, 1897, III, 456.
(149) Zie V. Fris, ‘Notes pour servir à l'Histoire des Iconoclastes et des Calvinistes à Gand de 1566
à 1568’, in Handelingen der maatschappij voor geschied- en oudheidkunde te Gent 9 (1909),
144 e.v.
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verkiezen: het merendeel van de prominente Gentse calvinisten had zich daarheen
begeven, zodat D'Heere er nog een stuk van zijn natuurlijk milieu kon terugvinden.
En ten slotte bood het verblijf in Engeland ook economisch voordeel: een Vlaamse
kunstenaar vond grif de mogelijkheid om zich een bestaan op te bouwen in het
Engeland van die tijd.
Naar D'Heeres gemoedsgesteldheid bij zijn aankomst in Engeland hebben wij het
raden. Ongetwijfeld ervoer hij de religieuze tweespalt in zijn eigen familie als zeer
bitter: zijn vader, zijn oudere broer en drie zusters bleven te Gent, waar Jan d'Heere
de restauratie van de kathedraal ter harte nam, terwijl Lucas zelf met vrouw en zoontje
en zijn zuster Maria zich naar Engeland spoedden(150). Als balling zag D'Heere verdere reden tot bitterheid - zijn verworven welstand teloorgegaan: hij werd
afgesneden van zijn natuurlijk werkmilieu, van zijn opdrachtgevers en van een
intellectuele groep, die hem aanvaard en geapprecieerd had. D'Heere bood aan deze
ontwortelende situatie de spits door een tweevoudige reactie: door intense,
onverpoosde activiteit en door calvinistische rechtzinnigheid.
Hj vestigde zich te Londen en woonde er in 1568 in ‘Cordewaynerstrete Warde’,
in de parochie van ‘Saint Jonnes in Walbrooke’. In mei 1571 woonde hij in de
parochie van St. Christopher binnen de wijk Broad Street, en in november van dat
zelfde jaar huisde hij in de parochie van St. Benet Fink(151). Berooid was hij alvast
niet, want in 1568 verbleef bij hem reeds een knecht, een zekere Lieven de Vos uit
Gent(152). Vermoedelijk had vader D'Heere hem voor zijn vertrek zijn ouderlijk erfdeel
uitbetaald(153). Zoals in de Nederlanden slaagde hij er ook hier in, toegang te verkrijgen
tot zijn aangewezen mecenen, de inheemse aristocratie. De enige anekdote, die Van
Mander aangaande dit verblijf in Engeland weet te vermelden is daarvoor
symptomatisch: hoofdpersonages erin zijn koningin Elizabeth zelf en een lid van de
Privy Council(154). Afgezien van ideologische redenen waren er voldoende
kunsthistorische motieven, die aan Lucas

(150) Zie Returns of aliens dwelling in the city and suburbs of London from the reign of Henry
VIII to that of James I. Edited by R.E.G. Kirk and Ernest F. Kirk, Aberdeen, 1902, II, 40;
III, 394.
(151) Zie Ibid., II, 40; III, 394; Cust, ‘Foreign Artists...’, 48.
(152) Zie Returns of aliens..., III, 394.
(153) Zie De Busscher, Recherches..., I, 304-305.
(154) Zie hierover uitvoeriger hierna.
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d'Heere als kunstenaar een bestaan verzekerden. De periode 1560-1570 betekende
het hoogtepunt van de invloed der Vlaamse kunst op Engeland in de zestiende eeuw.
Thomas Gresham liet de Londense Royal Exchange bouwen door een Antwerps
vakman, met materiaal dat gedeeltelijk uit Antwerpen afkomstig was(155). Dezelfde
bouwmeester werd nadien geëngageerd door William Cecil, een der beste
architectuurkenners in het Elizabethaanse Engeland(156). Richard Clough liet eveneens
bouwen in Nederlandse stijl(157).
Ook in de Engelse schilderkunst van die tijd is de Nederlandse invloed
onmiskenbaar. Na de dood van Holbein in 1543 was de overheersende figuur in de
Engelse portretschilderkunst een Vlaming, Hans Eworth (Ewoutsz)(158). De komst
van de Nederlandse ballingen bracht Engeland in contact met meer recente
verwezenlijkingen: Marcus Gheeraerts was als eerste etser in Engeland werkzaam(159);
de allegorische schilderkunst in de trant van Floris bereikte ook toen pas de Engelse
verzamelingen(160); Joris Hoefnagels ‘Feest te Bermondsey’ geldt als een van de
voornaamste realisaties op het gebied van de landschapsschilderkunst in die jaren(161).
De prestaties van Gheeraerts en Hoefnagel zijn bekend, maar een enigma in de
Engelse kunstgeschiedenis van deze periode blijft nog steeds het aandeel van Lucas
d'Heere in de toenmalige bedrijvigheid. Zijn rol is thans - naar ik vrees ondergewaardeerd, als gevolg van de overschatting van zijn werk in de negentiende
eeuw. Die was gebaseerd op een suggestie van George Vertue (ca. 1734), dat achter
de monogrammist HE Lucas d'Heere schuil ging. In 1752 werd deze mogelijkheid
als een zekerheid geproclameerd door Horace

(155) Zie John William Burgon, The life and times of Sir Thomas Gresham... including notices of
many of his contemporaries, London, 1839, II, 115 e.v.; Mark Girouard, ‘Some Alien
Craftsmen in Sixteenth- and Seventeenth-Century England’, in Proceedings of the Huguenot
Society of London 20 (1958-1964), 31.
(156) Zie Conyers Read, Lord Burghley and Queen Elizabeth, London, 1960, 123; Erna Auerbach
en C. Kingsley Adams, Paintings and Sculpture at Hatfield House, London, 1971, 22.
(157) Zie Burgon, The life and times..., II, 310, 312, 313; Girouard, ‘Some Alien Craftsmen...’,
31.
(158) Zie Strong, The English Icon, 345.
(159) Zie Hodnett, Marcus Gheeraerts the elder, 43.
(160) Zie Auerbach en Adams, Paintings and Sculpture at Hatfield House, 92-93.
(161) Zie Ibid., 53-55.
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Walpole(162), waarna de talrijke HE-portretten gedurende de negentiende eeuw op
naam van onze kunstenaar geplaatst werden. Zijn stijgende faam bereikte haar
hoogtepunt in een drietal artikelen van Lionel Cust, waarin D'Heere als een groot
meester gevierd werd(163). Maar in 1909 achterhaalde dezelfde auteur dat de vroege
monogrammist HE in werkelijkheid Hans Eworth heette(164). Van dat fatale ogenblik
af is D'Heeres waarderingscurve even snel gedaald als Eworths faam gestegen is.
Diens laatste biograaf, Roy Strong, ziet zich dan ook genoopt te waarschuwen:
Without being unduly unfair to Eworth, he seems at the moment to be a
slightly overestimated artist. This is inevitable in that he alone offers us a
path that leads from Holbein to the age of Nicholas Hilliard(165).
Het mogelijk dispuut betreft twee aparte groepen schilderijen: een reeks portretten,
gemerkt HE, en daarnaast ‘Koningin Elizabeth en de drie godinnen’, gesigneerd HE,
‘De familie van Hendrik VIII’, ongesigneerd, en ‘De vijf wijze en de vijf dwaze
maagden’, gesigneerd HE.
Strong meent thans dat men de portretten en ‘De vijf wijze en de vijf dwaze
maagden’ aan Eworth moet toekennen, ‘De familie van Hendrik VIII’ aan D'Heere,
en ‘Koningin Elizabeth en de drie godinnen’ aan een onbekende Vlaamse maniërist(166).
In dit verband dringen zich wel enkele bedenkingen op, en vooreerst een zeer
algemene: het is opvallend dat de huidige karakteristieken van Eworths kunst eveneens
door Van Mander bij zijn eigen leermeester geroemd worden. Eworths portretkunst
wordt gekenmerkt door

(162) Zie Walpole, Anecdotes of Painting in England, I, 142; Strong, The English Icon, 342.
(163) Lionel Cust, ‘Lucas de Heere’, in Dictionary of national biography, London, 1888, XIV,
294-295; Id., ‘Lucas d'Heere, painter and poet of Ghent’, in The Magazine of Art 1891,
354-360; Id., ‘A notice of the life and works of Lucas d'Heere, poet and painter of Ghent’,
in Archaeologia 54 (1894), 59-80.
(164) Zie Lionel Cust, ‘The painter HE’, in Walpole Society 2 (1913). Voor de huidige bijdrage is
gebruik gemaakt van een apart genummerde overdruk.
(165) Strong, The English Icon, 344.
(166) Zie Ibid., 99, 139-140, 143-144.
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...clear lines and a precise treatment of materials, jewellery and background
objects, and is typically Mannerist(167).
Elders heet het:
His brilliance of technique and care over detail, his almost indelicate
obsecration of human character put him on a high level(168).
Men vergelijke deze kwaliteiten met Van Manders gestaafde verzekering, dat D'Heere
een ervaren tekenaar en een uitmuntend en zeer nauwgezet portretschilder was(169).
Nog eigenaardiger is een facet van Eworths kunst, waarop Cust nadruk gelegd heeft,
waar hij zegt:
On the other hand, the allegorical figures in the portrait of Sir John Luttrell
suggest the Italianized influence of the School of Fontainebleau. In dealing
with portraits of this period, it is necessary to examine, and if possible
explain, a wealth of allegorical and emblematic accessories, which was
characteristic of the age. These emblems, or imprese, were imported into
England from Italy through France, especially through Fontainebleau(170).
Onwillekeurig moet men hierbij terugdenken aan D'Heeres verblijf te Fontainebleau
en aan zijn emblematische kennis. Trouwens, een beïnvloeding van Eworth door de
school van Fontainebleau is wel bezwaarlijk aan te nemen, omdat hij reeds ca. 1540
in Engeland verbleef.
De redenen tot twijfel verminderen niet, wanneer men de schilderijen nagaat die
aan Eworth toegeschreven worden. In zijn portretten merkt Cust een duidelijke breuk
- en dat op een tijdstip, dat voor ons wel interessant is:
It is noticeable that there is a marked difference in the portraits signed by
HE from 1550 to 1560 and those of the following years. If it were not for
the continuity of mannerism, one would like to separate them into two
classes(171).
Ook Erna Auerbach moest vaststellen:

(167)
(168)
(169)
(170)
(171)

Auerbach en Adams, Paintings and Sculpture at Hatfield House, 45.
Strong, The English Icon, 345.
Zie Van Mander, Het Schilder-Boeck, 255v.
Cust, ‘The painter HE’, 8.
Ibid., 13.
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His [Eworths] work [...] is so various that, should we not see his monogram,
we would never attribute it to one artist alone(172).
Het enige allegorische schilderij, dat Strong thans - maar dan ook zeer beslist - aan
Eworth toeschrijft, ‘De vijf wijze en de vijf dwaze maagden’, bevat details, die toch
bevreemdend zijn voor de katholieke hofschilder van Maria Tudor: een van de dwaze
maagden draagt een rozenkrans. Daartegenover vermaant de calvinist D'Heere in
een refrein op de stok ‘Comt liefste bi mi, want ic naer u hake’ de lezer als volgt:
Slaet hand anden plouch, sijt nerstich tot desen.
Op dat ghi d'onwise maeght niet en slacht
Comt met bernende lampen wel bedacht
Dat is d'leuende ghelooue ghepresen.
Dus verciert sijnde, zult aenghenaem wesen,
Den Vader, die u bereedt uut die oorzake
De Croone der glorien uutghelesen(173).

Eworths bedrijvigheid vertoont ook een eigenaardige curve: hij geniet de gunst van
koningin Maria en van de katholieke adel in haar omgeving, wat men weerspiegeld
vindt in zijn portretten uit de periode van haar regering. Daarna blijkt hij slechts
sporadisch aan het werk gezet door het nieuwe hervormingsgezinde bewind; en plots
treft men hem aan als portrettist van William Cecil, Lord Burghley, en van diens
vrouw in 1562(174).
Hoe onzeker de hele kwestie nog is, bewijst best de geregeld wisselende
toeschrijving van de bewuste schilderijen. In 1909 en 1913 heeft Cust het vroegere
oeuvre van D'Heere in Engeland en bloc overgeheveld naar het bereik van Eworth(175).
Zijn visie ten aanzien van twee schilderijen, ‘Koningin Elizabeth en de drie godinnen’
en ‘De familie van Hendrik VIII’, wordt gedeeld door Frances Yates in 1947 en door
Erna Auerbach in 1953(176). In 1963 noemt

(172) Erna Auerbach, ‘Holbein's Followers in England’, in The Burlington Magazine 93
(1951), 50.
(173) D'Heere, Den hof... (ed. Waterschoot), 92, nr. LXXI, 52-58.
(174) Zie Auerbach en Adams, Paintings and Sculpture at Hatfield House, 23, 45.
(175) Zie hiervoor, p. 57 en noot 164 aldaar.
(176) Zie Frances A. Yates, ‘Queen Elizabeth as Astraea’, in Journal of the Wartburg and Courtauld
Institutes 10 (1947), 60; Erna Auerbach, ‘Portraits of Elizabeth I’, in The Burlington Magazine
95 (1953), 201.
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Strong het eerste schilderij een werk van de monogrammist HE en het tweede als
niet langer toegeschreven aan Eworth(177). Na de tentoonstelling, gewijd aan Eworth
in 1965, wordt aan diens lange loopbaan als portrettist weinig twijfel meer gekoesterd
door Strong in 1966. Bij die gelegenheid heeft hij ook Eworth als schilder van ‘De
vijf wijze en de vijf dwaze maagden’ verdedigd. Eveneens gehandhaafd heeft hij de
attributie van ‘Koningin Elizabeth en de drie godinnen’ aan HE en van ‘De familie
van Hendrik VIII’ aan een derde schilder(178). In aansluiting aan de onderzoekingen
van mej. Yates betreffende de Valois-tapijten heeft Strong in 1969 ‘De familie van
Hendrik VIII’ aan D'Heere toegeschreven(179). Amper een jaar later stelt J.A. van
Dorsten ‘Koningin Elizabeth en de drie godinnen’ op naam van Hoefnagel(180).
Bij gebrek aan kunsthistorische consensus worden hierna veiligheidshalve al de
schilderijen besproken, die met D'Heere in verband kunnen worden gebracht.
Over zijn zo gering gedocumenteerde werkzaamheid als schilder in Engeland kan
nochtans geen twijfel bestaan. Op 15 november 1569 schreef Daniel Rogers een
bijdrage in D'Heeres album amicorum onder de hoofding ‘In Philophylacium Lucae
Dherj, pictoris celeberrimj’(181). Nog een sterker, want deskundiger argument wordt
ons aangeboden door D'Heeres leerlingen. In 1571 verblijft bij hem Jan de Crits,
zoon van Troilus, een Antwerps goudsmid, die in 1568 naar Engeland was
uitgeweken(182). Een tweede leerling was hoogstwaarschijnlijk Marcus Gheeraerts jr.,
zoon van D'Heeres gelijknamige vriend, welke laatste, als lid van het consistorie te
Brugge, eveneens de wijk naar Engeland had genomen in 1568(183). Deze twee leer-

Zie Roy C. Strong, Portraits of queen Elizabeth I, Oxford, 1963, 79, nrs. 81 en 82.
Zie Strong, The English Icon, 99, 140, 343.
Zie Ibid., 140.
Zie Van Dorsten, The radical arts, 54.
San Marino (California), Huntington Library, HM31188, 322v-323r; vgl. J.A. van Dorsten,
Poets, Patrons, and Professors. Sir Philip Sidney, Daniel Rogers, and the Leiden Humanists,
Leiden-London, 1962, 19 en noot 2 aldaar.
(182) Zie Returns of aliens..., II, 40; David Piper, ‘Some portraits by Marcus Gheeraerts II and
John de Critz reconsidered’, in Proceedings of the Huguenot Society of London 20
(1958-1964), 216.
(183) Zie De Busscher, Recherches..., I, 25 en noot 2 aldaar; Hodnett, Marcus Gheeraerts the
elder, 14.
(177)
(178)
(179)
(180)
(181)
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lingen zouden een belangrijke rol spelen in de ietwat latere Engelse schilderkunst.
De Crits werd in 1605 Sergant Painter en Marcus Gheeraerts jr. was reeds omstreeks
1590, onder het patronaat van Sir Henry Lee, de meest geapprecieerde portretschilder
van het ogenblik geworden: koningin Elizabeth poseerde voor hem ca. 1592 en haar
favoriet Essex in 1596; hij heet ‘his Majesty's painter’ in 1611(184). Gheeraerts jr. was
gehuwd met Magdalena, een zuster van De Crits, terwijl Sara Gheeraerts, zuster van
Marcus, in 1602 trouwde met de Engelse miniaturist Isaac Olivier. Deze drie
kunstenaars vormden samen de meest produktieve studio in Engeland op het einde
van de zestiende eeuw(185). Het opvallendste kenmerk van het Engelse portret uit die
tijd is de aandacht voor het kostuum:
His [van de geportretteerde edelman] eminence is likely to be emphasized
by his armour [...] or by the sheer gorgeousness, the obvious expense of
his clothes and jewellery. In fact, in the later portraits, the Jacobean ones,
this element is so pronounced that they are often dismissed by art-historians
as mere ‘costume-pieces’. So indeed they are, but not as such to be
dismissed, for the costume has a transcendental quality, and is rich with
a significance that is almost heraldic [...] it is as though professional
heraldic painters had turned their attentions and their technique to the
emblazoning of the human figure [...] the de Critz and Gheeraerts
workshops had the lead in supplying this sort of portrait(186).
Hoewel dit aspect in Engeland reeds kon bogen op een aanzienlijke traditie - men
denke aan het meest bekende portret van Hendrik VIII, thans in het Palazzo Barberini
te Rome - biedt deze aandacht voor het kostuum ons de gelegenheid om tot de
leermeester van De Crits en Gheeraerts terug te keren: D'Heeres faam als portrettist
is reeds herhaaldelijk vermeld, en zijn behandeling van klederdrachten heeft Van
Mander zelfs aanleiding gegeven tot een tirade aangaande de wisselende Europese
modestijlen(187). Is het dan onrealistisch, een zekere invloed van D'Heere inzake
portretschilderkunst en kostuum-

(184)
(185)
(186)
(187)

Zie Piper, ‘Some portraits...’, 216; Strong, The English Icon, 259, 269.
Zie Strong, Portraits of queen Elizabeth I, 14; Piper, ‘Some portraits...’, 216.
Piper, ‘Some portraits...’, 214.
Zie Van Mander, Het Schilder-Boeck, 255v-256r; vgl. Yates, The Valois tapestries, 18.
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afbeelding aan te nemen op zijn leerlingen? Reeds het feit dat Marcus Gheeraerts
sr., die een zeer bekwaam meester was, zijn zoon als leerling aan D'Heere had
toevertrouwd, moet ons een waarborg bieden voor diens technisch kunnen.
De Engelse kunsthistorici die in de laatste jaren D'Heeres werk bestudeerd hebben,
schijnen geen notitie genomen te hebben van een schilderij, dat in D'Heeres Engelse
tijd kan ontstaan zijn, ‘Mercurius en de zeven vrije kunsten’, sinds 1837 in de
Pinacoteca Sabauda te Turijn. Het is vroeger toegeschreven aan Marcus Gheeraerts
en Frans Floris(188), maar in 1951 heeft J.G. van Gelder dit doek (184 bij 232 cm) aan
D'Heere toegekend om de overeenkomst met een gesigneerde tekening van zijn hand,
‘Spes, Fides en Caritas’, gedateerd 1567 en thans bewaard in het prentenkabinet te
München(189). Ook Helen Noë, Franzsepp Würtenberger, Van Dorsten en Carl van de
Velde achten het auteurschap van D'Heere mogelijk(190).
Het schilderij stelt eigenlijk de opwekking der Artes voor na hun inslapen ten
gevolge van de oorlog. In de rechter benedenhoek is een dal nog geheel vervuld van
krijgstumult, maar in de hemel daarboven zijn de Olympische goden door Jupiter
samengeroepen ter vergadering. Naast de oppergod en Juno herkent men
achtereenvolgens Neptunus, Apollo, Venus en Mars - boven wie Cupido cirkelt Vulcanus, Minerva, Diana en Pluto(?). Als resultaat van hun raadsbesluit wordt
Mercurius naar de slapende Artes gezonden. Zij rusten op een heuveltop, die ooit
bekroond was met een imposant bouwwerk - ongetwijfeld eens hun woonplaats - dat
nu echter tot een troosteloze ruïne vervallen is. De oorlog moet reeds lang aan de
gang

(188) Zie Fiamminghi e Italia. Meesterwerken van Vlaamse en Italiaanse meesters van de XVe tot
de XVIIe eeuw, Brussel, 1951, 45, nr. 37; Helen Noë, Carel van Mander en Italië,
's-Gravenhage, 1954, 181 en pl. 45 en vgl. Van Mander, Het Schilder-Boeck, 242r, waar
Floris vermeld wordt als schilder van ‘de neghen slapende Muses’. Van Floris' behandeling
van dit thema getuigen thans nog een pentekening in het prentenkabinet van het
Nationalmuseum in Stockholm en een doek in het Museo de Arte te Ponce (Puerto Rico);
zie Carl van de Velde, ‘A roman sketchbook of Frans Floris’, in Master Drawings 7 (1969),
261-262 en noten 33 en 36 aldaar.
(189) Zie J.G. van Gelder, ‘'Fiamminghi e Italia' at Bruges, Venice and Rome’, in The Burlington
Magazine 93 (1951), 327.
(190) Zie Noë, Carel van Mander en Italië, 181 noot 2; Franzsepp Würtenberger, Der Manierismus,
Wien-München, 1962, 27; Van Dorsten, The radical arts, 60-61; Le triomphe du maniérisme...,
73, nr. 66; Van de Velde, ‘Enkele gegevens...’, 213
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zijn, want het puin is overwoekerd door hoog opgeschoten onkruid. Aan de voet van
deze ruïne vindt men de zeven dames in twee groepen geschikt, echter niet volgens
de klassieke indeling in trivium en quadrivium: op het hoogste niveau bevinden zich
Rhetorica, Grammatica, Musica en Dialectica. Ietwat lager liggen Geometria,
Astrologia en Arithmetica uitgestrekt. Allen zijn zij nog in diepe slaap gedompeld,
behalve Dialectica: Mercurius is haar als eerste van hun groep genaderd en wekt haar
op uit de slaap met behulp van zijn caduceus. Het tafereel wordt van uit de ruïne
gadegeslagen door een vrouw in haveloze toestand, misschien Philosophia, moeder
van de Artes. Houding en uitrusting van de vechtende cavalerie op de achtergrond
kondigt de stoffering van de toernooi-scènes in de Valoistapijten aan. Elke Ars voert
haar attribuut met zich: Rhetoria een boek, Grammatica het alfabet, Musica een luit,
Dialectica een rol papier, Geometria een winkelhaak, Astrologia een astrolabium en
sfeer, en ten slotte Arithmetica een rekenbord. Ook Jupiter hanteert zijn gewoon
attribuut, de bliksem, en is vergezeld van zijn arend, terwijl Juno een pauw met zich
voert(191).
Een volgend schilderij, dat door D'Heere mogelijk kan vervaardigd zijn, is het
bekende paneel (70,8 bij 84,5 cm) ‘Koningin Elizabeth en de drie godinnen’ te
Hampton Court, gedateerd 1569 en gesigneerd HE. Dit werk stelt een variatie van
het Parisoordeel voor(192): de drie godinnen worden op de vlucht gejaagd door de
verschijning van koningin Elizabeth. Zij treedt te voorschijn uit haar paleis, links
van de toeschouwer. Door de poortopening merkt men nog in de zaal, die zij verlaat,
een deel van de vorstelijke troonhemel, een reep van een wapentapijt, waarop vlerk,
staart en nek van de schildhoudende griffioen ten dele zichtbaar zijn, evenals het
wapenschild van Engeland, dat in de fries verwerkt is. De koningin is getooid met
alle tekenen van haar waardigheid: zij draagt een rijk bestikt kleed met sleep, heeft
de kroon op het hoofd en voert scepter en rijksappel. Achter haar schrijden twee
hofdames, die in een druk gesprek gewikkeld zijn; zij commentariëren vermoedelijk
het effect van Elizabeths verschijning op Juno, Minerva en Venus. Nauwelijks heeft
de vorstin de voet gezet op de bovenste van de drie treden om deze af te dalen, of de
reactie van de drie godinnen laat aan duidelijkheid

(191) Zie voor de toewijzing van al deze attributen: Tervarent, Attributs et symboles dans l'art
profane, telkens s.v.
(192) Zie Strong, Portraits of queen Elizabeth I, 79, nr. 81.
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niets te wensen over: de gekroonde Juno, die op de onderste trap geposteerd stond,
en aldus Elizabeth het meest nabij, vlucht in paniek weg. Haar scepter en één pantoffel
laat zij smadelijk achter, terwijl haar pauw klapwiekend haar voorbeeld volgt. De
gevleugelde en geharnaste Minerva, die een zestiende-eeuwse stormhoed en vlag
draagt, strekt de rechteram beschermend ter afweer uit, en maakt eveneens aanstalten
om te vertrekken. Venus, die zich het verst van Elizabeth bevindt, voelt zich nog het
veiligst. Zij troont naakt op een zitbank, die bedekt is met haar eigen gebloemd
overkleed en mantel. Voor haar voeten liggen rozen gestrooid. Zij is vergezeld van
Cupido, die boog en pijlkoker heeft laten vallen en bij het zien van de Engelse vorstin
ijlings bescherming zoekt bij zijn moeder. Die legt een beschuttende arm om het
kind en steunt zich tegelijkertijd op de rechtervoet om veiligheidshalve toch ook
maar recht te staan. De achtergrond van het tafereel boven de hoofden van de drie
godinnen kan men interpreteren als veruiterlijking van hun beloften aan Paris: boven
het hoofd van Juno, regina deum, die de ongelukkige scheidsrechter tot de machtigste
koning ter wereld zou maken, ziet men een imposant vorstelijk slot. Minerva, die
Paris tot de wijste der stervelingen wilde verheffen, staat voor een bosje, als pagus
nemorosus de plek bij uitstek van Plato's academie(193). Naast het hoofd van Venus
ten slotte merkt men op de achtergrond haar wagen, bespannen met zwanen, die
a.h.w. klaar staan om Paris en Helena weg te voeren.
Het belang van dit schilderij berust vooral in deze allegorische voorstelling: het
is de vroegste ontwikkeling van deze variatie op het Parisoordeel ten gunste van de
Britse koningin. De vlucht van de drie Olympische godheden voor haar betekent
natuurlijk dat zij elk van hen overtreft op hun eigen machtsgebied: Elizabeth is
machtiger dan Juno, wijzer dan Minerva en mooier dan Venus. Ten overvloede wordt
dit de toeschouwer duidelijk gemaakt door de elegische disticha op de lijst van het
paneel. Zij luiden:
Juno potens sceptris et mentis acumine Pallas
Et roseo Veneris fulget in ore decus
Adfuit Elizabeth Juno perculsa refugit
Obstupuit Pallas erubuitque Venus.

(193) Het slot is mogelijk Windsor Castle - wat past bij de huidige interpretatie; zie Van Dorsten,
The radical arts, 54 en noot 17 aldaar. Zie voor de uitlegging van het bosje Van Mander,
Den grondt... (ed. Miedema), 535, 555 en noot 140 aldaar.
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(Juno is machtig door haar scepter(s) en Pallas door de scherpzinnigheid
van haar geest, en de bekoorlijkheid schittert op het rozige gelaat van
Venus. Elizabeth verscheen. Juno is verslagen teruggeweken, Pallas stond
verstomd en Venus werd rood van schaamte).
Mej. Yates heeft er op gewezen dat dit gegeven een dankbaar thema is in de
Elizabethaanse literatuur; maar al de door haar opgesomde titels verschenen pas na
de voltooiing van dit schilderij(194). De schilder hoeft zijn inspiratie dan ook niet uit
de Engelse letterkunde gehaald te hebben. Daartegenover staat vast, dat D'Heere ooit
aan een meisje het volgende schriftelijk compliment gemaakt heeft:
Dus waer' ic Paris ghemaect, ghi zoudt zijn ontfaende
Den Appel, als d'alder schoonste in mijn herte staende(195).

Niet alleen blijkt hieruit D'Heeres - verwachte - bekendheid met het thema van het
Parisoordeel, maar tevens is zijn reactie in essentie dezelfde als die van de schilder
van ‘Koningin Elizabeth en de drie godinnen’: een aardse vrouw kan zo uitnemend
zijn, dat zij als criterium het oordeel van de Trojaanse prins niet hoeft te vrezen.
Strong wenst dit schilderij niet aan D'Heere toe te schrijven ter wille van de hoge
kwaliteit; hij meent wel dat de schilder uit de school van Floris voortgekomen is.
Inzake stijl ziet hij een verwantschap met Joris Hoefnagel(196), die door Van Dorsten
als vermoedelijk schilder wordt aangewezen:
No Flemish studio in London was as yet capable of such a feat, or of such
quality [...] Many features common to Hoefnagel's other work are present
in the design: love of topographical detail, emphasis on costume and
emblem (both in miniature style), and the rhetoric of a ‘speaking picture’
with one central learned allusion [...] In the absence of any other plausible
attribution, this laudatory present to the Queen may safely be looked upon
as an early, highly finished picture by the Dutch merchants' talented visitor,
Joris Hoefnagel(197).
Anderzijds zijn zin voor emblematiek en kostuum niet enkel een specialiteit van
Hoefnagel; tot dan toe heeft deze laatste zich trouwens beperkt tot het afbeelden van
menselijke figuren in veel kleiner, a.h.w. miniatuurformaat, zoals in zijn paneel ‘Feest
te Bermondsey’.

(194)
(195)
(196)
(197)

Zie Yates, ‘Queen Elizabeth as Astraea’, 60 en noot 2 aldaar.
D'Heere, Den hof... (ed. Waterschoot), 63, nr. LVII, r. 4-5.
Zie Strong, The English Icon, 144.
Van Dorsten, The radical arts, 54.

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse taal- en letterkunde (nieuwe reeks). Jaargang 1974

66
En is het normaal dat de maker van dit schilderij bij zijn terugkeer te Antwerpen na
1577 nog lessen zou nemen bij de schilder Hans Bol(198)?
Welke zijn dan de argumenten ten voordele van D'Heere? Dat er enige
verwantschap met Hoefnagel bestaat, mag ons niet verwonderen. Beide kunstenaars
hebben elkaars werk in Engeland gekend en hun wederzijdse beïnvloeding komt
hierna nog ter sprake. Voorts zijn er in het schilderij zelf enige elementen, die op
verwantschap met ander werk van D'Heere kunnen wijzen: de aandacht, besteed aan
de kledij van de koningin, zou niet verbazen bij D'Heere; de plooienval in het gewaad
van Juno vindt men terug in het kleed van Pax op een hierna volgend schilderij dat
algemeen aan onze kunstenaar wordt toegeschreven. Ook zijn er de verzen op de
lijst, waarvan de plaatsing en de versmaat overeenkomt met dezelfde elementen in
‘Salomo en de koningin van Scheba’; op D'Heeres vertrouwdheid met het motief
van het Parisoordeel is reeds hierboven gewezen. Ook bestaat er een oude
toeschrijving: in 1689, toen William Chiffinch de catalogus van de schilderijen in
het bezit van koning Jacobus II opstelde, werd dit stuk beschreven als ‘No. 934 by
De Cheere, Venus and Pallas, and Queen Elizabeth coming in’(199). Deze attributie
mag men niet lichtvaardig verwerpen, en dit om twee redenen: vooreerst was D'Heeres
naam toen toch niet zó bekend meer, dat men hem allerlei werken zou toegeschreven
hebben, zoals dit met b.v. Holbein wèl het geval was; en voorts valt de spelling
Cheere niet af te leiden uit het monogram op het paneel zelf.
Een schilderij, dat aan D'Heere met algemene consensus toegekend blijft, is ‘De
familie van Hendrik VIII’(200). Het werk is ongesigneerd en niet gedateerd, maar men
plaatst het circa 1570. Dit paneel (129,5 bij 180,3 cm) is een hulde aan het huis Tudor.
In een ruime loggia, waarvan de indrukwekkende verhoudingen en diepe
perspectiefwerking onderstreept worden door de zware kroonlijst op de zuilen, de
caissonzoldering en de aan dit patroon corresponderende bevloering, wordt alle
aandacht getrokken door de figuur van Hendrik VIII, die

(198) Vgl. Th.A.G. Wilberg Vignau-Schuurman, Die emblematischen Elemente im Werke Joris
Hoefnagels, Leiden, 1969, I, 6 en dit op basis van Van Mander, Het Schilder-Boeck, 262v.
(199) Cust, ‘The painter HE’, 37.
(200) Zie Strong, Portraits of queen Elizabeth I, 79-80, nr. 82 en P82; Id., The English Icon,
140-141.
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het middelpunt van de voorstelling uitmaakt. Hij troont op een verhoog onder een
baldakijn met bijeengenomen gordijnen; achter zijn zetel hangt een wapentapijt met
het blazoen van Engeland. De hele achterwand van de loggia wordt ingenomen door
een tapisserie met rijk versierde boord, terwijl ook de estrade met een tapijt bedekt
is. De koning voert in de rechterhand de scepter, terwijl hij het zwaard der
gerechtigheid met de linkerhand overhandigt aan de jeugdige Edward VI, die aan
zijn zijde neerknielt. Aan dezelfde zijde van de troon, maar meer op de voorgrond
en dus groter afgebeeld, staat koningin Elizabeth. Zij omvat de rechterhand van Pax,
die een zwaard naast een gevallen rondas vertrapt. Eerbiedig volgt hun Ubertas,
beladen met een cornucopia(201). Links van de toeschouwer en meer op de achtergrond
staan koningin Maria en koning Filips. De Spaanse vorst wordt gevolgd door Mars
in volle Romeinse krijgsuitrusting, maar met een zestiende-eeuwse toernooilans.
Alle vorstelijke personages kijken de toeschouwer aan, maar Hendrik VIII wendt
zich enigszins af van zijn oudste dochter en haar echtgenoot om meer ondersteuning
te verlenen aan Edward en Elizabeth. Enkel Hendrik VIII en zijn kinderen bevinden
zich op het vloertapijt; de allegorische figuren en Filips betreden dit niet. Dit detail
moet wel als legitimerend element beschouwd worden, evenals de nadrukkelijke en
rijkelijke uitvoering van het Engelse wapenschild boven hen. Dit propagandakarakter
was ook wel verantwoordelijk voor de verspreiding van deze voorstelling als gravure:
in de periode 1595-1600 werd deze plaat gesneden door William Rogers en
opgedragen aan John Whitgift, aartbisschop van Cantorbury(202).
Enkele elementen in compositie en stoffering herinneren aan reeds besproken
schilderijen: zoals koning Salomo in 1559 troont Hendrik VIII en face van de
toeschouwer; zowel in het Engelse als in het bijbelse tafereel staat de troon van de
vorst opgesteld in een open loggia; de uitrusting van deze ruimten vertoont
verwantschap in ‘Koningin Elizabeth en de drie godinnen’ en ‘De familie van Hendrik
VIII’: in beide gevallen is een caissonplafond en een baldakijn afgebeeld - hoewel
de details uiteraard verschillen. Meer gelijkenis merkt men in de voorstelling van
het wapentapijt onder de troonhemel; weliswaar is de omzoming niet van hetzelfde
type, maar plaat-

(201) Voor de verbinding van de Ubertas rerum met Elizabeth, zie Yates, ‘Queen Elizabeth as
Astraea’, 61.
(202) Zie Strong, Portraits of queen Elizabeth I, 114, nr. E28. Gereproduceerd als schutbladen in
Id., Tudor & Jacobean Portraits, London, 1969.
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sing en behandeling van de schilddragende griffioen stemmen overeen; de lelie in
de boord van het tapijt, die men in ‘Koningin Elizabeth en de drie godinnen’ vlak
boven het hoofd van de hofdames ziet, vindt men in het tweede schilderij terug in
het midden van de bovenste boord, juist boven de Engelse koningskroon aangebracht.
Zoals reeds het geval was bij ‘Salomo en de koningin van Scheba’ en ‘Koningin
Elizabeth en de drie godinnen’, loopt ook thans een bijschrift rond de lijst. Het luidt:
A face of mvche nobillitye loe in a litle roome.
Fowr states with theyr conditions heare shadowed in a showe
A father more then valyant. A rare and vertvovs soon.
A zealvs davghter in her kynd what els the world doth knowe
And last of all a vyrgin qveen to Englands joy we see
Svccessyvely to hold the right and vertves of the three.

Onderaan het schilderij zelf is een tweede inscriptie aangebracht:
The Qvene to Walsingham this tablet sente
Marke of her peoples and her owne contente(203).

Strong acht het mogelijk dat dit paneel in 1572 aan Walsingham geschonken is. Aan
de identiteit van D'Heere als schilder ervan twijfelt hij niet omdat de verwantschap
met latere tekeningen van de Gentse meester hem duidelijk gebleken is na reiniging
van het schilderij(204).
Als eveneens authentiek gelden de kostuumtekeningen, die onze kunstenaar tijdens
deze jaren geleverd heeft, en die hierna nog ter sprake komen bij zijn werk als literator.
Afgezien van een tekening, voorstellend Thomas Howard, vierde hertog van
Norfolk, en die in 1920 aan D'Heere werd toegeschreven(205), moet nog een - thans
verdwenen - werk van de schilder in Engeland vermeld worden, en wel een
decoratieve opdracht, die hem verstrekt was door Edward Fiennes de Clinton. Deze
edelman, sinds 1572 Earl of Lincoln, was Lord High Admiral en in die hoedanigheid
een oude bekende van D'Heeres eerste mecenas, Adolf van Bourgondië.

(203) Citaten volgens Van Dorsten, The radical arts, pl. VII, waar ook de lijst van dit schilderij
afgebeeld is; vgl. Cust, ‘The painter HE’, 40 en Strong, Portraits of queen Elizabeth I, 79-80.
(204) Zie Strong, Portraits of queen Elizabeth I, 80; Id., The English Icon, 140.
(205) Zie Strong, Tudor & Jacobean Portraits, I, 233.
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Er is trouwens vermoed dat deze laatste aan zijn beschermeling bij diens vlucht naar
Engeland een aanbeveling voor Clinton zou hebben meegegeven(206). Wat deze
decoratie zelf betreft, meldt Van Mander dat D'Heere
...hem vindende in Enghelandt/werdt ghestelt te schilderen in een galerije
voor den Admirael te Londen/in welcke hy te maken hadde alle drachten
oft cleedinghen der Natien: welcke alle ghedaen wesende/uytgenomen
den Engelsman/heeft den selven gheschildert naeckt/leggende by hem alle
stoffen van Laken oft Sijden/met daer by een Snijders schaer/en krijt(207).
Dit werk moet uitgevoerd zijn in Clintons Londense woning te Westminster(208),
vermoedelijk bij het aanleggen van een ‘long gallery’, wat door Strong genoemd
wordt
...that most distinctive feature of the Elizabethan and Jacobean manor
house. By the 1580s even relatively small country manor houses would
have had their galleries. It is rare to find pictures listed outside a long
gallery. The fashion owed something initially to Fontainebleau [...] These
galleries left vast areas of empty wall space to be covered and the solution,
in a word, was the portrait(209).
Wellicht hangt het bestaan van D'Heeres kostuumschetsen samen met deze opdracht;
de tekening van de hierboven vermelde naakte Engelsman met linnen en schaar, die
aanleiding moest geven tot de pointe in Van Manders anekdote, is elders bewaard
gebleven:
Den Admirael dit beeldt siende/vraeghde hy Lucas, wat hy daer mede
meende. Hy antwoorde/dat te hebben gemaeckt voor den Engelsman/niet
wetende wat ghedaent oft maecksel van cleedinghen hem gheven/dewijl
sy daeghlijcx soo veel veranderden: want hadde hy 't heden dus
ghemaeckt/morgen soudt moeten wat anders wesen/t'zy op zijn
Fransch/Italiaensch/Spaensch/oft Nederlantsch/daerom heb icker het Laken
by ghemaeckt/en de reedtschap/op datmer altijt mach af

(206) Zie D'Heere, Beschrijving der Britsche eilanden (ed. Chotzen-Draak), XVI-XVII.
(207) Van Mander, Het Schilder-Boeck, 255v.
(208) Zie Yates, The Valois tapestries, 134 noot 24; de omschrijving ‘admiral of London’ in Ibid.,
17 is geen correcte weergave van de authentieke Nederlandse tekst, maar stoelt vermoedelijk
op Carel van Mander, Le livre des peintres... Traduction, notes et commentaires par Henri
Hymans, Paris, 1884-1885, II, 3: ‘l'amiral de Londres’.
(209) Strong, The English Icon, 44.
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maken sulck als men begeert. Dese nieuwicheyt werdt van den Admirael
gheseyt en ghetoont der Coninginne/de welcke dat siende/seyde: En ist
niet wel een sot wesen met onse Natie/datse so onstadigh is/datse van den
vreemdlingen verdient aldus bespot te worden(210)?
Dit was geen eigen vondst van D'Heere, maar wel overgenomen uit Andrew Boorde,
The fyrst Boke of the Introduction of Knowledge (1547)(211). In welk jaar precies deze
decoratie voltooid werd, is niet met zekerheid vast te stellen; uit de briefwisseling
van ene Charles Bradshawe en zijn meester William More van Loseley Park weten
wij enkel dat in de periode 1572-1576 een schilder aan het werk is bij de Lord
Admiral. Hij heeft reeds portretten geschilderd van More en diens vrouw, en is thans
bezig aan een portret van koningin Elizabeth. Hierbij merkt Strong terecht op:
An artist who was of such status as to be in the household of one of the
great dignitaries of the court is worthy of notice. There is the possibility
that he was none other than the elusive poet-painter, Lucas de Heere(212).
Met zijn overige bekenden uit de Engelse aristocratie was hij wel in contact getreden
via zijn werkzaamheid als schilder en als actief en literair geïnteresseerd protestant.
Als voornaamste onder hen - en die dan ook als dusdanig door D'Heere gehuldigd
werd - is Thomas Gresham te noemen. Aan hem spendeerde onze kunstenaar de
meeste verzen, die hij tot een privépersoon richtte in deze jaren(213). De bekendheid
met Rogers, wiens bijdrage in D'Heeres album reeds vermeld werd, kon hem ten
nutte gekomen zijn bij zijn geografisch-historische opzoekingen. Onder andere
mogelijke zegslieden wordt te dien aanzien ook de naam van de geleerde drukker
Reyner Wolfe vermeld(214). Meest

(210) Van Mander, Het Schilder-Boeck, 255v.
(211) Zie reeds Walpole, Anecdotes of Painting in England, I, 146 en noot aldaar; Yates, The Valois
tapestries, 21 en Pl. 9c-d.
(212) Strong, Portraits of queen Elizabeth I, 11.
(213) Opgenomen in de autografenverzameling van Radermacher; zie Bibliotheca belgica, III,
432-433. Of D'Heere reeds tijdens zijn leertijd te Antwerpen met Gresham in contact getreden
is - zoals prof. Rombauts mij suggereerde - blijft onzeker: in die periode (ca. 1552-1554)
verbleef Gresham bijzonder onregelmatig te Antwerpen en was D'Heere zelf nog geen gezien
kunstenaar; wel kan Gresham hun gemeenschappelijke vriend Ortelius in die tijd leren kennen
hebben; zie Burgon, The life and times..., I, 203.
(214) Zie D'Heere, Beschrijving der Britsche eilanden (ed. Chotzen-Draak), XIX, XX.
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interessant - hoewel schaars te documenteren - waren D'Heeres betrekkingen met
Walsingham. Onder Elizabeths raadslieden was hij de grootste voorstander van een
rechtstreeks Engels ingijpen in de Nederlanden, wat door onze uitgewekenen uiteraard
dankbaar erkend werd. Hoe D'Heere met Walsingham in contact kwam is onbekend.
Het schilderij ‘De familie van Hendrik VIII’, dat door Elizabeth aan Walsingham
ten geschenke gegeven werd, kan tot de kennismaking tussen deze laatste en D'Heere
hebben aanleiding gegeven. Overeenstemmende politieke opvattingen hebben hun
latere omgang zeker gestimuleerd, waarvoor een feit en een aanwijzing borg staan:
het feit is, dat Willem van Oranje in juli 1576 een beroep deed op D'Heere om
Walsingham te contacteren aangaande een voorgenomen aanslag op Nieuwpoort; de
aanwijzing betreft een mogelijk verband, waarop tot nu toe niet gewezen is: in 1582
verbleef Jan de Crits in Frankrijk onder het patronaat van Walsingham. Aan deze
laatste schreef de jeugdige schilder enige brieven en stuurde hij twee schilderijen de oudst bekende trouwens van De Crits -, een ‘H. Joannes’ en ‘Neptunus en Coenis’.
Piper zegt van deze twee stukken:
These would have been subject paintings probably much in the manner of
Lucas de Heere and the school that he came from, with perhaps something
of Fontainebleau influence discernible in them(215).
Tot nu toe bleef onopgehelderd hoe De Crits in betrekking getreden was met ‘so
exalted a person as Walsingham’(216), maar men bedenke: wat zou natuurlijker geweest
zijn, dan dat D'Heere zijn veelbelovende leerling bij Walsingham aanbevolen had,
wanneer deze laatste een jeugdig schilderstalent wilde aanmoedigen?
D'Heeres eigen milieu in Engeland was dat der Nederlandse uitgewekenen te
Londen. Het was een welvarende en intellectuele gemeenschap, waarin kunstenaars
en kooplieden met ruime belangstelling de overhand hadden(217). De meest
vooraanstaande artiesten onder hen zijn reeds vermeld in hun connectie tot D'Heere:
zowel Hoefnagel, Marcus Gheeraerts sr., Isaac Olivier en Cornelis Ketel waren te
Londen gevestigd. Van laatstgenoemde Haarlemse kunstenaar, die sinds 1573

(215) Piper, ‘Some portraits...’, 221.
(216) Ibid., 216.
(217) Zie Leonard Forster, Janus Gruter's english years, Leiden-London, 1967, 46 e.v.; Van
Dorsten, The radical arts, 32.
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in Engeland verbleef, is ons geen relatie tot D'Heere bekend, maar wel behandelden
beiden ooit hetzelfde onderwerp, de eskimo van Martin Frobisher(218). D'Heeres
ontvangst bij de aanzienlijke Nederlandse kooplieden te Londen werd begunstigd
door zijn vriendschap met Ortelius: Jacobus Colius, neef van de geograaf, was niet
enkel een welstellend zijdehandelaar, maar tevens een intellectueel animator(219).
D'Heeres meest gewaardeerde kennis onder deze kooplieden was Ortelius' vriend
Jan Radermacher (Rotarius). Op 5 maart 1568 berichtte deze laatste aan Ortelius dat
hij van Lucas een pentekening ‘De drie goddelijke deugden’ voor Ortelius verworven
heeft(220). Door Van Dorsten wordt dit werk, zij het met enige reserve, doch m.i.
terecht, geïdentificeerd met de overeenkomstige tekening, gesigneerd ‘Lucas Dherus
inventor fecit.anno 1567.’(221) en thans bewaard te München. In 1568 zond D'Heere
aan Radermacher een refrein en op 1 januari 1576 stuurde hij hem een ode toe(222).
Ook in de vriendschap van de meest bekende Antwerpenaar te Londen, Emanuel
van Meteren, neef van Jan de Crits, mocht D'Heere zich verheugen. Hij tekende dan
ook zijn devies in diens album op 9 juni 1576(223). Dezelfde voorstelling bezorgde hij
op 2 augustus van dat jaar aan Hoefnagel(224), die zich hierdoor klaarblijkelijk liet
inspireren voor zijn afbeelding van de verleidelijke sirenen in het Schriftmusterbuch
van Georg Bocskay(225).
D'Heeres activiteit in de Nederlandse hervormde gemeente te Lon-

(218) Zie D'Heere, Beschrijving der Britsche eilanden (ed. Chotzen-Draak), XIV. Frobisher woonde
waarschijnlijk in dezelfde parochie als Gresham; zie Burgon, The life and times..., II, 465.
(219) Zie Jacob Cool, Den staet van London in hare groote peste. Met een inleiding en
aantekeningen door J.A. van Dorsten en K. Schaap, Leiden, 1962, 2 e.v.
(220) Zie Abraham Ortelius, Epistvlae... Edidit Joannes Henricvs Hessels, Cantabrigiae, 1887, 57
en D'Heere, Beschrijving der Britsche eilanden (ed. Chotzen-Draak), XIII en noot 7 aldaar:
‘quandam imaginem trium virtutum calamo factam’.
(221) Zie Van Dorsten, The radical arts, 60 noot 42 aldaar en Pl. VIII; zie ook hierboven, p. 62
noot 189.
(222) Zie Bibliotheca belgica, III, 432.
(223) Zie Cust, ‘A notice...’, Pl. VII tegenover 9; Rudelsheim, ‘Lucas d'Heere’, 104.
(224) Afgebeeld in Yates, The Valois tapestries, Pl. 18b.
(225) Zie Van Dorsten, The radical arts, 60 en noot 40 aldaar; Wilberg, Die emblematischen
Elemente..., I, 163-166; II, Pl. 23.
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den waarborgde hem, voorzover nog nodig, de volledige integratie in zijn Londens
milieu. Hij was reeds als gekend en beproefd calvinist in Engeland aangekomen, en
van deze rechtzinnigheid week hij nooit meer af(226). Aanvankelijk had hij wel te
kampen met een terugkeer tot het oude geloof in zijn onmiddellijke omgeving: zijn
zuster Maria, die in 1568 bij hem verbleef, keerde met Joos Bauwens naar Gent terug,
waar beiden huwden volgens de katholieke ritus. Toch verzoenden zij zich kort
daarop met de calvinistische kruiskerk te Gent, waarna zij weer naar Londen trokken.
Op 28 oktober 1570 verscheen Bauwens berouwvol voor het Nederlandse consistorie
aldaar, en op 23 februari 1571 zijn echtgenote(227). Dit voor D'Heere beslist pijnlijk
intermezzo belette niet dat hij om zijn eigen actieve rol door zijn geloofsgenoten
geapprecieerd werd: zo behoorde hij tot de afvaardiging die op 15 februari 1571
namens de gemeente - vruchteloos - ging onderhandelen met Joannes Engelram, een
notoir querulant(228). Op 8 april zette hij met anderen de vervanging van Jan Utenhoves
psalmberijming ten voordele van die van Datheen door, en op 25 april werd hij tot
ouderling verkozen. 's Anderdaags ontbood de kerkeraad de zes gekozenen, en werd
hun gevraagd
...of zij oock gheen zonderlinghe belett en hadden, waerduere zij den dienst
niet en souden connen anveerden. Een yeghelick van hemlieden heeft
zeker excusen voortghebracht, dewelcke niet souffisant bevonden waren
[uitgenomen van twee uitverkorenen](229).
De volgende ouderlingen vatten op 13 mei hun dienst aan: Jan Beelen, Clement van
den Driessche, Willem Rouck, Guillame van den Bogaerde, Lucas Mayaert en Lucas
d'Heere(230). De helft van hen, en met name de drie laatstgenoemden, was ooit reeds
actief geweest als leden van de calvinistische gemeente te Gent, wel een bewijs van

(226) Met Van Dorstens stelling (The radical arts, 60) ‘In his writings no firm religious alliances
are visible’ kan ik niet instemmen, en evenmin met zijn poging, D'Heere in een Familistische
omgeving te plaatsen (Ibid.). D'Heeres strikt calvinistische houding in woord en daad
gedurende zijn laatste Gentse periode, die hierna nog behandeld wordt, laat m.i. geen plaats
voor enige twijfel dienaangaande over.
(227) Zie Kerkeraads-protocollen der Hollandsche gemeente te Londen, 1569-1571, uitgegeven
door A. Kuyper, Utrecht, 1870, 234, 288.
(228) Zie Ibid., 283; Forster, Janus Gruter..., 54.
(229) Kerkeraads-protocollen... (ed. Kuyper), 316, 307.
(230) Zie Ibid., 4.
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de belangrijke aanbreng uit deze stad onder de Nederlandse uitgewekenen te Londen.
Vier dagen later ondertekende D'Heere als enige ouderling niet de verklaring inzake
voorlezing binnen het consistorie van de protocollen en eventuele correctie van het
consistorieboek door een van de ministers of ouderlingen(231). Met predikant Godfried
Wingius, die door een fractie van de Londense gemeente fel aangevallen werd, stond
hij blijkens twee brieven uit 1573, gedateerd 28 januari en 4 mei, op goede voet(232).
Sedert september 1571 verbleef bij hem Louise Carboniers, zuster van zijn vrouw.
Dit meisje huwde op 25 mei 1574 in de Nederlandse kerk van Austin Friars met
Carolus Rijckewaert (alias Theophilus van Nieukerk)(233). Als predikant had deze
laatste het leeuwenaandeel bijgedragen tot de calvinistische beweging te Ieper in
1566(234). Naar Engeland gevlucht, vervulde hij dit ambt eerst te Norwich en later, na
onenigheid met zijn confraters aldaar, in Thetford(235). Op 31 mei 1576 waren Lucas
en zijn schoonzuster aanwezig bij het doopsel van Suzanna de Drossaert, dochtertje
van Pieter(236).
D'Heere schijnt zijn literair talent in deze jaren praktisch uitsluitend ten dienste
gesteld te hebben van het geestelijk of stoffelijk welzijn van zijn Nederlandse
lotgenoten. De versjes ter ere van koningin Elizabeth en de strofen tegen de Franse
vorst Karel IX, alle bewaard gebleven in de autografenverzameling van
Radermacher(237), zijn typerend in dit opzicht. Dezelfde strijdend-religieuze gezindheid
overheerst in andere eerrijmen uit deze periode. Het eerste bekende contact tussen
onze twee vroegste renaissancistische auteurs, Lucas d'Heere en Jan van der Noot,
heeft niet in de Nederlanden plaats gehad, maar wel te Londen. Tot nu toe heeft men
graag verwijld bij het renaissance-aspect van deze ontmoeting, maar men bedenke
toch dat D'Heere niet voor Van der Noots slechts ten dele religieus Bosken enig
lofdicht geschre-

(231) Zie Ibid., 5.
(232) Zie D'Heere, Beschrijving der Britsche eilanden (ed. Chotzen-Draak), XIII; Epistvlae et
tractatvs cvm reformationis tvm ecclesiae londino-batavae historiam illvstrantes (1544-1622)...
edidit Joannes Henricvs Hessels, Cantabrigiae, 1897, III, 195, 218.
(233) Zie Cust, ‘Foreign Artists...’, 48.
(234) Zie H.Q. Janssen, De kerkhervorming in Vlaanderen, historisch geschetst meest naar
onuitgegeven bescheiden, Arnhem, 1868, I, 256.
(235) Zie Cust, ‘Foreign Artists...’, 48; Forster, Janus Gruter..., 42-43.
(236) Zie Cust, ‘Foreign Artists...’, 49.
(237) Respectievelijk nrs. 55 en 53; zie Bibliotheca belgica, III, 432.
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ven heeft. Wel leidde hij daarentegen zowel de Nederlandse als de Franse versie van
diens fulminerend anti-katholiek Theatre in, respectievelijk met een Nederlandse
ode en een Frans sonnet. In de ode wordt weliswaàr Van der Noot gehuldigd als
‘d'eerste onser Poëten’(238), maar valt niettemin de zwaarste klemtoon op de noodzaak
van onthechting tegenover deze wereld. De Franse tekst kant zich concreter tegen
‘les fauorits de Machumet Romain’(239). Bij de dood van predikant Joris Wybo
(Sylvanus) te Londen werden een aantal epitafen geschreven in 1576, maar pas
gedrukt te Dordrecht in 1596, achteraan in de tweede druk van Wybo's Gheestelijcke
Liedekens. Naast anderen leverde de reeds vermelde predikant Wingius een bijdrage,
evenals Joannes Cubus, een andere collega van Wingius te Londen, en ook Lucas
d'Heere. De twee laatstgenoemde auteurs bezorgden vertalingen van Latijnse epitafen,
en dit in ‘moderne’ stijl, d.i. in verzen met regelmatige silbentelling, wat bij D'Heere
niet, maar bij Cubus terecht wel verwondert(240).
D'Heeres meest uitvoerige literaire prestatie in Engeland had eveneens de
Nederlandse kolonie als mogelijk en onmiddellijk publiek op het oog; het is de tijdens
zijn leven in handschrift geschreven Corte beschryuinghe van Engheland Schotland
ende Irland, gevolgd door de Corte beschryuinghe van D'enghelandsche
gheschiedenissen(241). Vooral een publiek van kooplieden kon geboeid worden door
een overzicht van de Engelse regeringswijze, van de werking van het Londense
stadsbestuur, van de aard der bevolking en van aardrijkskundige merkwaardigheden.
Interessant is de lijst van bronnen, die de uitgevers achterhaald hebben: D'Heere
blijkt zich voor het aardrijkskundig gedeelte vooral op Ortelius en François de
Belleforest gesteund te hebben; on-

(238) Jan van der Noot, Het Bosken en Het Theatre. Inleiding en aantekeningen van W.A.P. Smit
met medewerking van W. Vermeer, Amsterdam-Antwerpen, 1953, 189.
(239) Bibliotheca belgica, III, 427.
(240) Zie Forster, Janus Gruter..., 52 en noot 2 aldaar, 117-124; Bibliotheca belgica, III, 428;
Rudelsheim (‘Lucas d'Heere’, 94) levert geen correcte interpretatie van deze verzen. Bij
regels als ‘Van dat wy beyd' gelijc vrymoedich met accoort / T'antwerpen seer vermaert
vercondichden gods woort’, die door D'Heere enkel vertaald werden, laat hij de mogelijkheid
open dat onze kunstenaar reeds tijdens zijn Antwerpse leertijd de hervorming toegedaan was.
(241) British Museum, Addit. MS.28.330, uitgegeven als Beschrijving der Britsche eilanden door
Lucas de Heere. Een geïllustreerd geschrift uit zijn Engelsche ballingschap. Met een inleiding,
aanteekeningen en glossarium door Th.M. Chotzen en A.M.E. Draak, Antwerpen, 1937.
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der de minder aangehaalde auteurs valt zijn raadpleging van de Anglo-Ierse annalist
Joannes Clyn op, omdat diens werk toentertijd nog niet gepubliceerd was; voor zijn
historisch overzicht deed hij hoofdzakelijk een beroep op Richard Grafton, op alweer - Belleforest en op Humphrey Llwyd. Een typisch aspect van zijn werk was
het beklemtonen van ‘protestantse’ facetten in de middeleeuwse kerkgeschiedenis
van Engeland. Daartoe las hij het martelaarsboek van John Foxe, de schriften van
John Jewel en - misschien - van John Bale(242). Zijn visie op deze geschiedenis was
die van een streng calvinist, verbitterd door jaren ballingschap, en die in het andere
kamp dan ook niets heel laat. Als typerend detail dienaangaande moge D'Heeres
behandeling van Jan Zonder Land geciteerd worden:
...zelfs een Jan zonder Land, voor wien geen Engelsch schrijver een
eerherstel zou beproeven, is hem als slachtoffer der pauselijke politiek
sympathiek en wordt geprezen wegen zijn ‘vele schoone daden’(243).
Wanneer D'Heere later de uitingen van zijn gezindheid milderde, dan was dit in de
eerste plaats om politieke motieven.
Als laatste rol, die D'Heere in Engeland gespeeld heeft, rest ons ter bespreking
nog die van de politicus. Bij een recapitulatie van zijn bedrijvigheid te Londen lijkt
hij inderdaad de geschikte man om voor de Nederlandse zaak te ageren: een succesvol
kunstenaar, dus vindingrijk en bedrijvig, een consciëntieus gemeentelid, bewust van
zijn verantwoordelijkheid, een ontwikkeld gezelschapsmens met diverse en moderne
belangstelling, en die ten slotte een favoriet van de Lord High Admiral was en tevens
op de welwillendheid van Walsingham rekenen mocht. Deze gunstige constellatie
kon niet onopgemerkt voorbijgaan aan wie Engelse steun zocht voor de verdrukte
Nederlanden.
Tot in 1575 weifelde de prins van Oranje tussen Frankrijk, Engeland en het
keizerrijk als protectie-macht over de Nederlanden(244). In november won de Engelse
partij binnen de Staten van Holland het pleit en werd er tot de zending van een
gezantschap naar Engeland besloten, bestaande uit Filips van Marnix, Paul Buys en
François Mael-

(242) Zie D'Heere, Beschrijving der Britsche eilanden (ed. Chotzen-Draak), L, XLVIII, LIII, LIV.
(243) Ibid., LXVI.
(244) Zie Algemene geschiedenis der Nederlanden, Utrecht..., 1949-1958, V, 73; [J.] Kervyn de
Lettenhove, Relations politiques des Pays-Bas et de l'Angleterre, sous le regne de Philippe
II, Bruxelles, 1882-1900, VIII, vii.

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse taal- en letterkunde (nieuwe reeks). Jaargang 1974

77
son. Marnix' instructies werden opgesteld op 28 november(245). Het gezantschap
arriveerde echter op een ongelegen ogenblik: koningin Elizabeth had haar avances
enkel bedoeld om de Franse invloed te neutraliseren. Tegelijkertijd was als
afgevaardigde van Requesens ook de heer van Champagney aangekomen, die het
plan van de opstandelingen uiteraard moest bekampen(246). Op 9 januari 1576 werden
Marnix en zijn twee metgezellen door de koningin ontvangen in geheime audiëntie,
waarna nog op 26 februari een officiële ontvangst door de Privy Council volgde, bij
welke gelegenheid Marnix een schrijven van de Staten van Holland voortbracht.
Zowel Marnix als Champagney werden door Elizabeth afgewimpeld, zodat Marnix
voor zichzelf en zijn reisgezellen om paspoorten verzocht, waarna Elizabeth op 18
maart aan Oranje schreef: Marnix zou de nodige details over de afloop van zijn
zending wel zelf melden(247).
Deze laatste had zich toch niet neergelegd bij het pover resultaat van zijn reis,
maar zowel voor als na zijn audiëntie moet hij de stemming gepeild en mogelijke
helpers opgezocht hebben. Bij deze speurtocht kwam hij in contact met D'Heere,
welke ontmoeting op elk van beiden een diepe indruk maakte. De meest tastbare
bewijzen dienaangaande bezitten wij vanwege Marnix: op 28 maart ontving D'Heere
van hem een zilveren beker, vergezeld van twee sonnetten en een viertal
psalmberijmingen(248). Deze literaire giften leveren een aanwijzing over beider
mogelijke gespreksthema's: de nieuwe Nederlandse poëzie en de problemen inzake
het vertalen van psalmen stonden daarbij wel centraal. Naar D'Heeres indruk van
deze ontmoeting kunnen wij enkel gissen, maar wel moet de kennismaking met de
vertrouwde raadsman van De Zwijger hem diep beïnvloed hebben: in de volgende
jaren heeft hij de door hen voorgeschreven politiek steeds als richtsnoer benut. Als
onmiddellijke consequentie van dit bezoek volgde een contact-

(245)
(246)
(247)
(248)

Zie Kervyn de Lettenhove, Relations politiques..., VIII, 48.
Zie Read, Lord Burghley..., 167.
Zie Kervyn de Lettenhove, Relations politiques..., VIII, 98, 201, 280, 281.
De teksten waaronder de twee enige sonnetten, die ons van Marnix bekend zijn, komen voor
in Radermachers verzameling, nr. 69; zij zijn gepubliceerd in Marten Rudelsheim, ‘Eenige
onuitgegeven gedichten van Marnix’, in Tijdschrift voor Nederlandsche taal- en letterkunde
17 (1898), 105-146. Volgens Cust, ‘A notice...’, 12 kon de zilveren beker, voorzien van
D'Heeres wapenschild, initialen en anagram, en die Jacobus Scheltema in 1800 in handen
gehad heeft, identiek zijn met het hier bedoelde voorwerp.

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse taal- en letterkunde (nieuwe reeks). Jaargang 1974

78
neming door Oranje zelf. Marnix had natuurlijk niet nagelaten zijn meester op deze
aangewezen verbindingsman opmerkzaam te maken, die Oranje zich dan ook te
gepasten tijde herinnerd heeft. De brief van de Prins, verstuurd uit Middelburg op 6
juli 1576, handelde over een project om Nieuwpoort te bezetten, vermoedelijk om
de Vlaamse kust te kunnen blijven bewaken na de capitulatie van Zierikzee aan
Mondragon op 29 juni. Aangezien Oranje Engelse troepen wilde inzetten voor deze
aanslag, zocht hij de bemiddeling van Walsingham, opdat Elizabeth hierdoor niet
vertoornd worden zou. Omdat hij ook Walsingham niet wilde compromitteren, richtte
hij zich tot D'Heere:
Sr Lucas de Here, Ayant entendu par le Sr de Ste-Aldegonde la bonne
affection que me portez et le grand zèle qu'avez à nostre cause commune,
vous ay bien voulu advertir touchant l'entreprinse que depuis quelque
temps en çà avons tramée sur la ville de Nieuport, dont par ledit Sr de
Ste-Aldegonde avez aussi esté adverty [...] je vous prie que le faciez
entendre à Monsr de Walsingham, luy priant bien affectueusement, de ma
part, qu'après que serons venus au bout de ceste nostre entreprinse, il
vueille tenir la main et assister ces bonnes gens qui nous font ce bon et
signalé service de sa faveur et recommandation envers Sa Majesté partout
où il conviendra, à ce qu'ils ne chargent sur eux la malle grâce de Sa
Majesté à nostre occasion. J'en eusse escript moy-mesmes à Monsr de
Walsingham, n'eût esté que je crains qu'il ne seroit content de se mesler
si avant en nos affaires, et par tant m'a semblé meilleur de la traicter par
vostre moyen(249).
Charles Rahlenbeck vond deze brief terug in het Brusselse rijksarchief, wat betekent
dat hij onderschept was(250). In tegenstelling tot wat moderne onderzoekers in het
spoor van Rahlenbeck vermoed hebben(251), bleef D'Heere niet onkundig van deze
boodschap: een ander exemplaar van dezelfde brief bevindt zich in de Engelse State
Pa-

(249) Tekst volgens Kervyn de Lettenhove, Relations politiques..., VIII, 409; vgl. Calendar
of state papers, foreign series, of the reign of Elizabeth, 1575-77... Edited by Allan
James Crosby, London, 1880, 347, nr. 835. Op de mogelijkheid van deze laatste
vindplaats heeft Prof. W. Schrickx mij attent gemaakt.
(250) Zie Charles Rahlenbeck, ‘Quelques notes sur les réformés flamands et wallons de 16e siècle
refugiés en Angleterre’, in Proceedings of the Huguenot Society of London 4 (1891-1893),
39 en noot 1 aldaar. Deze versie is in één zin uitvoeriger dan de hierboven geciteerde.
(251) Zie D'Heere, Beschrijving der Britsche eilanden (ed. Chotzen-Draak), XV; Yates, The Valois
tapestries, 30.

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse taal- en letterkunde (nieuwe reeks). Jaargang 1974

79
pers(252). Van de beraamde onderneming tegen Nieuwpoort kwam natuurlijk niets
meer in huis, nu de vijand op de hoogte gebracht was. Tevens was aan de tegenpartij
bekend dat D'Heere voor delicate opdrachten in aanmerking kwam.
Een probleem apart in verband met D'Heeres verblijf in Engeland vormt de
ontstaansgeschiedenis van zijn verzameling kostuumschetsen Theatre de tous les
peuples et nations de la terre auec leurs habits, et ornemens diuers, tant anciens que
modernes, door mej. Yates genoemd ‘one of the undoubtedly most remarkable
collections of sixteenthcentury costume studies in existence’(253). Het geheel omvat
achtennegentig aquarellen, die de kledij uitbeelden van achtereenvolgens Aaron, de
Romeinse Oudheid, Italië, Duitsland, de Nederlanden, Frankrijk, Engeland, Iberië,
de katholieke hiërarchie, de religieuze orden, het Turkse rijk, Afrika en ten slotte de
eskimo van Frobisher. Voorheen meende men dat de wording van dit handschrift
geen problemen stelde: de overeenkomst tussen een aantal tekeningen hiervan en de
illustraties bij de Corte beschryuinghe van Engheland... pleitte voor een gelijktijdig
ontstaan(254). De huidige tekeningen konden ook doorgaan als voorstudies in verband
met de kostuumgalerij voor Clinton. Het codicologisch onderzoek van dit handschrift
door Prof. A. Derolez verplicht ons echter tot een meer genuanceerde voorstelling
van zaken: blijkens de watermerken en de daarmee samenvallende verschillende stijl
in de tekeningen zelf, moet men hierin drie groepen onderscheiden; het merendeel
zou inderdaad dateren uit D'Heeres Engelse tijd, enkele schetsen werden gemaakt
vóór(?) zijn ballingschap en sommige tekeningen wenst Prof. Derolez aan een andere
hand toe te schrijven(255). Als mogelijke tekenaar hiervan komt m.i. in de eerste plaats
Hoefnagel in aanmerking. Reeds Chotzen en Prof.

(252) Zie noot 249; deze tekst was reeds twee jaar vóór Rahlenbecks artikel gepubliceerd door
Kervyn de Lettenhove.
(253) Yates, The Valois tapestries, 20.
(254) Zie D'Heere, Beschrijving der Britsche eilanden (ed. Chotzen-Draak), LXXII-LXXV, LXXX.
(255) Aldus uiteengezet in een lezing voor de sectie ‘Boek- en bibliotheekwezen’ van het 29ste
Vlaams filologencongres te Antwerpen in 1973. Ik dank hierbij Prof. Derolez van harte voor
de bereidwilligheid, waarmee hij mij toestond zijn gegevens reeds in de huidige bijdrage te
verwerken. Zie thans zijn artikel ‘Aantekeningen omtrent structuur, datering en betekenis
van het kostuumboek van Lucas de Heere’, in Handelingen van het XXIXe Vlaams
filologencongres, Antwerpen, 1973, 261-271.
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Maartje Draak hadden de aandacht gevestigd op de overeenkomst tussen een figuur
in Hoefnagels ‘Palace of Nonesuch’ en D'Heeres Engelse boerinnen(256). Nadien heeft
mej. Yates de verwantschap nog kunnen uitbreiden door het inschakelen van andere
figuren uit Hoefnagels tekeningen voor het stedenboek van G. Braun en F. Hogenberg,
Civitates orbis terrarum (1572 e.v.)(257). Ten slotte heeft mej. Auerbach enkele
personages uit Hoefnagels schilderij ‘Feest te Bermondsey’ (1570) teruggevonden
in D'Heeres kostuumschetsen; zij stelt daarbij vast dat
Some of these costume sketches [in het Gentse Theatre] have close
similarities with Hoefnagel's figures in the ‘Fete at Bermondsey’, and it
is interesting to compare them, though it is not quite clear whether de
Heere or Hoef angel designed them first(258).
De indirecte vraag in deze laatste zinsnede mogen wij gevoeglijk in het voordeel van
Hoefnagel beantwoorden: Hoefnagel was nog meer en vroeger dan D'Heere vertrouwd
gemaakt met dergelijk werk in de topografische traditie en hij kon zijn Gentse vriend
geredelijk tot zulk werk aangezet hebben - eerder dan het omgekeerde het geval was.
Over de bronnen van dit Theatre is tot nu toe al te weinig verschenen. Henri
Hymans heeft op de - normale - beïnvloeding door Pieter Coecke gewezen inzake
de oosterse klederdrachten en mej. Yates heeft, naast de belangrijke inspiratie door
Hoefnagel, ook de studie van Guillaume du Choul voor de antieke kostuums
achterhaald(259). Een laatste probleem, dat dit handschrift biedt, betreft de opdracht.
Oorspronkelijk was deze verzameling bestemd voor koningin Elizabeth, want op de
versozijde van het eerste blad prijkte het Engelse wapenschild. Nadien is hierboven
echter het blazoen van het huis Bourgondië-Wakken gekleefd, en daarbij aansluitend
is een Frans gedicht ter ere van een niet genoemd edelman uit dit geslacht opgenomen.
Vermoedelijk was D'Heere van zijn oorspronkelijk voornemen afgebracht bij zijn
terugkeer in de Nederlanden; voor de Gentse Oranjepartij was het politiek meer
opportuun de onmiddellijke steun te verwerven van

(256)
(257)
(258)
(259)

Zie D'Heere, Beschrijving der Britsche eilanden (ed. Chotzen-Draak), LXXVII.
Zie Yates, The Valois tapestries, 14-16, 22-23, Pl. 8, 14, 15.
Auerbach en Adams, Paintings and Sculpture at Hatfield House, 54.
Zie Bibliotheca belgica, III, 431 noot 1; Yates, The Valois tapestries, 21 en Pl. 13; de
‘Germaanse’ uitrustingen kunnen teruggaan op Wolfgang Lazius - dit volgens H. van de
Waal (Ibid.).
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de katholieke Antoon van Bourgondië-Wakken, de neef van D'Heeres overleden
mecenas Adolf. Op dat ogenblik steunde Antoon de Staten-Generaal tegen de
Spanjaarden, want op 24 november 1576 werden zijn soldaten te Gent gemonsterd(260).
Op de noodzaak van eenheid binnen de Nederlanden wijzen trouwens zowel D'Heeres
verzen aan het adres van deze edelman in zijn Theatre als de bijkomende versiering:
een devies, voorstellend een geharnaste arm, die een zwaard in de vuist geklemd
houdt boven - en ondanks - een brandend houtvuur, met als leuze ‘Vincit Amor
Patriae’. Dit devies gaat uiteindelijk terug op de bekende anekdote over Mucius
Scaevola, die de Etrurische vorst Porsenna door dit exempel van Romeins
uithoudingsvermogen wist af te schrikken, maar D'Heere kan dit gegeven ontleend
hebben via een werk van Claude Paradin(261).

VI. In dienst van Oranje
Op 8 november 1576 werd de pacificatie van Gent door de gedeputeerden van de
Staten ondertekend. Daardoor werd voor de bannelingen de weg tot de terugkeer
vrijgemaakt. Hoewel D'Heere blijkens alle aanwijzingen een nieuw succesvol bestaan
had opgebouwd in Engeland, aarzelde hij niet lang om dit land op zijn beurt te verlaten
en, na een afwezigheid van bijna tien jaar, zijn oude plaats in zijn eigen vaderstad
weer op te eisen. D'Heere was wel getekend door die langdurige ballingschap: in
plaats van de aangename causeur, die hoofse groeten aan de Gentse dames wist te
formuleren en zich ook wel eens aan een dartel versje waagde, ontmoeten wij thans
een grimmig calvinist, een soldaat met - meestal doch niet uitsluitend - geestelijke
wapens, die zijn talenten in de volgende jaren exclusief ten bate van de Opstand zal
aanwenden. Het idyllische karakter van Den hof en boomgaerd - hoe ver schijnt die
reeds weg! - moet de plaats ruimen voor de strakke rechtlijnigheid van bewust
geplande manifestaties. Hij trad Gent dan ook tegemoet als exponent van een
religieuze en politieke

(260) Zie De Kempenare, Vlaemsche kronijk, 176.
(261) Glaude Paradin, Princelijcke Deuijsen ofte wapenen, Antvverpen, 1563, 74v-75r. De
voorstelling van het devies is dezelfde, maar de leuze heet daar ‘Agere & pati fortia’.
Daarentegen kan de begeleidende tekst dan weer inspirerend gewerkt hebben: ‘M. Sceuola
de Romeyn/was so onpatientich dat hy hadde ghemist doot te slaen den tyran die het landt
daer hy in geboren was seere benaude/dat hijt op zijn eyghen handt wilde wreken/stekende
de selue int vier’ (cursivering van mij, W.W.).
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fractie, als gewezen balling kersvers uit de emigratie, beladen met een zeer begrijpelijk
hevig ressentiment. Wij weten niet of hij zijn vader nog in leven te Gent aantrof: Jan
d'Heere is overleden in de periode tussen 6 maart 1576 en 9 december 1578(262); wel
zou Lucas zijn broer Jan en zijn schoonbroer, de beeldhouwer Jan Schoorman, aan
het werk zetten bij gepaste gelegenheden in de komende jaren. Tegenover de
kerkelijke kunstwerken zelf nam hij een zeer stugge houding aan: hoewel zijn vader
daarin het beste van zijn kunstvaardigheid gepresteerd had, en tal van zijn eigen
schilderijen in de Gentse kerken hingen, zou D'Heeres houding hierin niet getuigen
van piëteit.
Wanneer precies D'Heere Engeland verliet, weten wij niet. Te Gent werd op 17
maart 1577 een eed voorgeschreven, die de teruggekeerde uitwijkelingen dienden
af te leggen. Reeds drie dagen later ging onze kunstenaar hiertoe over(263). Op 14 juli
nam hij samen met zijn vrouw deel aan het negentiende avondmaal van de hervormde
gemeente te Middelburg(264), en twee dagen daarna schreef hij een afscheidsbrief aan
de Londense kerkeraad van uit dezelfde stad. Men verneemt eruit dat hij Londen
verlaten heeft in de mening vlug terug te keren, maar dat de omstandigheden in de
Nederlanden hem veroorloven er te blijven. Hij neemt dus afscheid van de Londense
vrienden, dankt hen om hun lankmoedigheid te zijnen opzichte en besluit als gewezen
ouderling:
Bysonder recommandere ic VL... de opbauwynghe van Godes ghemeynten
bysonder hier te Lande, ende daer toe op te brynghen ende te vervoorderen
treffelicke dienaers, Predicanten ende Ouderlynghen: de welcke alomme
van noode syn ende noch meer zullen ghebreck syn, zoo de begonnen
saecke voort gaet. Want den ougst wordt groot, maer de Acker lieden syn
weynich, bysonder sulcke Ackerlieden als te wenschen syn in dit werck
des Heeren. Tot zulcken eynde wilde ic wel dat veel broeders ende susters
die gauen hebben om Gods ghemeinte op te bouwen ende daer toe eenighe
voorderynghe te doene, sick daer toe nerstelic begauen, ia met meerder
vliet dan vele ghedaen hebben, te seer siende op haer eyghen profyt(265).

(262) Zie Nationaal biografisch woordenboek, II, 294.
(263) Zie De Busscher, Recherches..., I, 210; de datum in noot 1 aldaar is dan wel een drukfout.
(264) Zie Adrianus 's Gravezande, Twee honderd jarige gedachtenis van het eerste synode der
Nederlandsche kerken onder het kruis, Middelburg, 1769, 309.
(265) Epistvlae et tractatvs... (ed. Hessels), III, 456-457. Deze zelotische woorden laten m.i.
alweer geen plaats over voor twijfel aan D'Heeres calvinistische rechtzinnigheid..
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Plaats en datum van verzending van deze brief maken het weinig waarschijnlijk dat
D'Heere nog in dat jaar de bekende Franse calvinistische politicus en theoloog Philippe
Duplessis Mornay te Londen zou ontmoet hebben, zoals wel eens voorgesteld is(266):
de Fransman arriveerde pas te Londen in het begin van de maand mei(267).
In de volgende maanden slorpte de politieke bedrijvigheid te Gent zelf D'Heeres
aandacht volledig op(268).
Op 24 juli 1577 had Don Jan van Oostenrijk de citadel van Namen bezet, waarop
een zeer hevige reactie van de tegenpartij volgde: onmiddellijk koos men te Brussel
op instigatie van Oranjes agent, de heer van Heze, een comité van XVIII, dat als
spreekbuis van de radicale elementen de reële macht over de stad uitoefende in plaats
van de geïntimideerde gematigde magistraat(269). De invloed van deze doordrijvers
was zeer groot: zelfs door de Staten-Generaal, die nog te Brussel vergaderde, werden
zij geducht(270). Hun actie droeg er zeker toe bij dat Oranjes intrede te Brussel op 23
september tot een ware triomftocht uitgroeide(271). In Brabant en Vlaanderen vormden
deze gewapende burgerijen Oranjes hechtste steun, die hij dan ook gepast activeerde
tegen adel en prelaten.
Filips van Croy, hertog van Aarschot en hoofd van de katholieke middenpartij,
die het koninklijk absolutisme afwees maar evenzeer

(266) Zie D'Heere, Beschrijving der Britsche eilanden (ed. Chotzen-Draak), XIV; Yates, The Valois
tapestries, 32.
(267) Zie Histoire de la vie de messire Philippes de Mornay seigneur du Plessis Marly, & c., Leyde,
1647, 41.
(268) Voor het hierna volgend overzicht der Gentse gebeurtenissen werden de gegevens
gecombineerd uit De Kempenare, Vlaemsche kronijk en De Jonghe, Ghendtsche
geschiedenissen (2de druk), waarnaar in de toekomst enkel apart verwezen wordt bij eventuele
citaten.
(269) Het bereikte cijfer 18 was louter toevallig tot stand gekomen, omdat men twee leden uit elk
der negen Brusselse naties of ambachten aanduidde; zie [J.] Kervyn de Lettenhove, Les
huguenots et les gueux. Etude historique sur vint-cinq années du XVIe siècle (1560-1585),
Bruges, 1883-1885, IV, 470.
(270) Zie G. Groen van Prinsterer, Archives ou correspondance inédite de la maison
d'Orange-Nassau, Leide, 18412-1847, VI, 266-267.
(271) Beschreven in Jan Baptist Houwaert, Declaratie van die triumphante Incompst vanden
Doorluchtighen ende Hoogheboren Prince van Oraingnen binnen die Princelijcke Stadt van
Brussele..., Antwerpen, 1579; zie Bibliotheca belgica, III, 534 en John Landwehr, Splendid
ceremonies. State Entries and Royal Funerals in the Low Countries, 1515-1791. A
Bibliography, Nieuwkoop-Leiden, 1971, 78, nr. 33.
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gruwde van de calvinistische suprematie in Holland en Zeeland, was tegen de zin
van Oranje benoemd tot gouverneur van Vlaanderen. Op 18 oktober 1577 kwam ook
te Gent een radicale volksbeweging tot uiting: jonker Jan van Hembyze, die D'Heere
reeds in Engeland kon ontmoet hebben(272), Gillis Borluut, D'Heeres oude bekende
sinds Den hof en boomgaerd (XLII), en de schepenen Joos van Brakele en Jan Bets
verschenen met ruim zevenhonderd man voor het stadhuis om het herstel van de
Gentse privilegies van vóór 1540 te eisen, wat hun twee dagen later door de
Staten-Generaal bewilligd werd. Daarmee zat deze revolutionaire strekking te Gent
stevig in het zadel en betekende zij voor Oranje een werkzaam middel om de
mogelijke invloed van Aarschot te neutraliseren. Deze laatste deed op 23 oktober
met groot gevolg zijn plechtige intrede te Gent, waarna hij de twee volgende dagen
door Hembyze, Borluut, Van Brakele ‘en eenige andere, die alle den Prins toegedaen
waren’(273) om het herstel van de bewuste privilegies werd aangezocht. Na Aarschots
geïrriteerd ‘Neen!’ vertrok de schoonbroer van Hembyze, Frans van de Kethulle,
heer van Rijhove, op 26 oktober naar Antwerpen voor overleg met de Prins. Op 29
oktober, om vier uur 's morgens, werd Aarschot in het hof van St.-Baafs, waar hij
logeerde, overrompeld door Rijhove en de zijnen. Samen met de hertog werden de
heer van Rassenghien, gouverneur van Waals-Vlaanderen, de bisschoppen van Ieper
en Brugge en enkele andere vooraanstaanden gearresteerd. Oranje had niet rechtstreeks
ingegrepen, maar zijn medeweten aan deze voor hemzelf zo voordelige aanslag stond
buiten kijf(274). Hembyze en Rijhove lichtten troepen en op 1 november 1577 verkozen
zij, naar het Brusselse model, een revolutionair comité van XVIII, te Gent genoemd
‘de 18.mannen, de Notable, Commysen, Assistenten’(275). Hiervan maakten deel uit:
Hembyze zelf, Charles de Grutere, Gillis Borluut, Jacques Utenhove, Burchard van
Hembyze, Jan van Pottelsberghe, Nicolaas Utenhove, Jacques Dhetswert, Willem
van Pollare, Lieven Tayaert, Willem de Knuudt, Pieter van Eecloo, Pieter vander
Cruucen, Lieven de Pickere, Lieven Hallinck, Lieven vander Vinct, Jan Schauteete
en Cornelis

(272) Op 3 juli 1568 verscheen hij te Londen om fondsen in te zamelen ten bate van de Nederlandse
Opstand; zie Epistvlae et tractatvs... (ed. Hessels), I, 296.
(273) De Jonghe, Ghendtsche geschiedenissen, I, 310.
(274) Zie Groen van Prinsterer, Archives..., VI, 216-217.
(275) De Jonghe, Ghendtsche geschiedenissen, I, 316.
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Stutinck. Hun secretaris was Lieven Sanders(276). De Staten-Generaal, pijnlijk getroffen
door deze tumulten, zond Diederik van Liefvelt om de gevangen heren vrij te krijgen;
Oranje stuurde Arend van Dorp eveneens naar Gent om dezelfde reden. De
Gentenaars, die meenden te kunnen rekenen op 's Prinsen ‘heimelijke sympathie(277),
lieten slechts Aarschot los op 14 november.
D'Heeres naam werd tot nu toe niet genoemd in deze Gentse troebelen; de
kroniekschrijvers beperkten zich immers tot het vermelden der protagonisten. Zijn
aandeel in deze acties hoeven wij echter niet te betwijfelen: voor een man die zo
actief was, kon deze (r)evolutie, die door De Zwijger gepatroneerd werd, enkel maar
de vervulling van zijn diepste politieke en religieuze strevingen brengen. De
gebeurtenissen in 1578 zullen ons trouwens leren, dat D'Heere enige handtastelijke
tussenkomst niet schuwde. Onder de Gentse XVIII komen ten slotte nog oude
bekenden van onze kunstenaar uit het jaar 1565 voor: naast Gillis Borluut zijn
familieleden van De Grutere, beide Utenhoves en Van Pottelsberghe met een gedicht
in Den hof en boomgaerd vereerd(278).
D'Heere trad heel zeker meer op het voorplan, toen men in het begin van december
1577 voorbereidselen begon te treffen voor Oranjes inkomst te Gent. De Zwijger
was daartoe uitgenodigd door de vier Leden van Vlaanderen om de Pacificatie te
handhaven en de rust te herstellen. De propagandistische waarde van dergelijke
ontvangst viel niet te onderschatten(279) en in de Nederlanden wist geen politicus dit
beter dan Oranje zelf. De versieringen ter gelegenheid van zijn intocht bevatten dan
ook alle ingrediënten van zijn politiek: verdrijving van de Spanjolen, verheerlijking
van de Gentse Pacificatie, verzoening van de religieuze gezindheden en
instandhouding van de fictie der obediëntie aan de koning. Dit complex ideologisch
programma kunnen wij gevoeglijk aan D'Heere toeschrijven; onder alle Gentse
kunstenaars was hij

(276) Zie André Despretz, ‘De instauratie der Gentse Calvinistische Republiek (1577-1579)’, in
Handelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent Nieuwe Reeks
17 (1963), 130-131.
(277) Algemene geschiedenis der Nederlanden, V, 101.
(278) Zie D'Heere, Den hof... (ed. Waterschoot); respectievelijk nrs. XLIII, XV, XVI, LIII.
(279) Men zie de discussies hieromtrent in Les fêtes de la renaissance. Etudes réunies et présentées
par Jean Jacquot, Paris, 1956, 458-460, en wel in het bijzonder de tussenkomsten van Boris
de Schloezer en Frances Yates.
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het best op de hoogte van Oranjes bedoelingen door zijn eigen werkzaamheid in de
nabijheid der machtigen.
Op 29 december kwam Oranje de stad binnen langs de Dampoort, uit de richting
van Temse, waar hij de nacht had doorgebracht. Hij zat in een ‘duytschen wagen’(280),
vergezeld van zijn broer Jan van Nassau en begeleid door honderd zeventig gewapende
burgers uit Antwerpen. Hij werd begroet door de Gentse hoogbaljuw, schepenen,
‘Notablen’ (vermoedelijk de XVIII) en een grote menigte burgers. De stoet trok naar
het hof van Wakken, de woning van D'Heeres vroegere mecenas, Adolf van
Bourgondië, waar de Prins kwartier zou nemen. Onderweg werden drie togen
opgevoerd. De eerste stond opgesteld aan de St.-Jacobskerk en was opgericht door
D'Heeres eigen rederijkerskamer Jezus met der balsem blomme. Het tafereel stelde
Judas de Makkabeeër voor, die de Prins verzinnebeeldde. Hij werd vergezeld door
vier personages: De dry staten des Landts ‘in eenen persoon’, Ghewillighen aerbeit,
Cloec herte en Liefde des Vader-landts. Allen samen verdedigden zij de oude Vryheyt.
Uit de wolken daalde een hand, Ghenade Gods, waardoor de Makkabeeër met geringe
macht de overwinning behaalde op zijn tegenpartij, zijnde drie Spaanse soldaten,
Ghewelt, Moort en Roof. Deze ellendelingen genoten de steun van Verraet en
Inquisitie. Aan weerszijden van de stellage stonden Rhetorica en Historie, die de
Prins begroetten. De tweede toog was voor het stadhuis opgeslagen door de overige
vier Gentse rederijkerskamers, De Fonteine, Sint Agnete, Maria ter Eere en Sint
Barbara. Er werden twee geschiedenissen op deze ene stellage afgebeeld, De
Ghendtsche vrede en De Beschermer der Nederlanden. De Ghendtsche vrede, in het
rood gekleed, droeg een gordel met de kleuren van de Prins, oranje, wit en blauw,
waarmee zij de personages Catholick en Protestant verenigd hield. Daarna smeedde
zij op het aambeeld Stercheyt met de hamer Vol trauwen een gouden keten van
zeventien schakels, die elk het schild van een der Nederlandse gewesten droegen.
Onder het aambeeld lag de Tweedracht, gepersonifieerd door de hertog van Alva in
volle harnas, die bij de nadering van de Prins zijn eigen bloedig hart opvrat. Het
toneel was omzoomd door de maagden Ghelooue, Waerheyt, Gheduericheyt, Discretie,
Costume en Compact (= overeenkomst). Op de beide hoeken van de kroonlijst stond
een

(280) De Jonghe, Ghendtsche geschiedenissen, I, 326. Men zie een soortgelijke afbeelding in Leon
Voet, De gouden eeuw van Antwerpen. Bloei en uitstraling van de Metropool in de zestiende
eeuw, Antwerpen, 1973, 210.
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Rhetorica en in het midden bovenaan Mercurius. In het tweede tafereel op de estrade
voor het stadhuis stond de Beschermer der Nederlanden in het harnas, waarover hij
een wapenrok droeg met het blazoen van de Prins. Hij was omgeven door de maagden
Wysheyt, Stercheyt, Goede Ghewillighe liefde en Goede ionste, terwijl de zeer jonge
meisjes Eendrachticheyt en Accoordt vóór hem stonden. Onder de voet van de
Beschermer lagen Moort, Brantschat en Vrauwencracht. Het toneel was versierd met
de wapens van de koning en de Prins. Bij de aankomst van Oranje werd een lied te
zijner ere gezongen. De derde en laatste toog zag men voor het hof van Wakken. De
stellage droeg pilaren en een ‘Pyramide’ (= obelisk?) waarop de wapens van het
graafschap Vlaanderen en van de vier Leden Gent, Brugge, Ieper en het Vrije waren
aangebracht. In het midden van het toneel troonde de maagd van Gent, beschut door
Iustitie en Politie en vergezeld door vier meisjes, Liefde, Ghetrouwicheyt,
Volstandicheyt en Cloecmoedicheyt. Zij bood de prins een open hart van fijn goud
aan, waarin het woord ‘Synceritas’ gegrift was. In dit laatste tafereel werd de Gentse
macht nog verder verzinnebeeld door de aanwezigheid van vierenvijftig meisjes met
de banieren van de vierenvijftig ambachten. In een lied dat hier gezongen werd,
heette Oranje ‘Vader des Landts’. Ook tijdens het banket, dat dezelfde avond
gehouden werd, diste het personage Ghemeente toepasselijke verzen op in een refrein
op de stok ‘Die in s'Heeren naem comt als een Vorst van vreden’.
Een bewijs voor de doordachte politieke visie van de man die deze intocht in elkaar
getimmerd heeft, is het doodzwijgen van aartshertog Matthias. Die was de
Nederlanden binnengehaald door Aarschot en de katholieke edelen, op 8 december
door de Staten-Generaal erkend als gouverneur-generaal, maar door Oranje van alle
werkelijke macht beroofd. In heel deze feestviering is er wel sporadisch sprake van
koning Filips, valt zeer dikwijls de naam van de Prins, maar over de nieuwbakken
gouverneur-generaal wordt met geen woord gerept. De regisseur der feestelijkheden
wist heel precies in welke richting hij zijn oranjegezinde conceptie diende uit te
werken. Om het propagandistisch effect van deze Gentse ontvangst ten volle te
verzekeren en aan de allegorische opsmuk de nodige duidelijkheid te verlenen
publiceerde D'Heere onmiddellijk een verslag van deze intocht. Het boekje omvat,
naast het bericht van de intrede zelf, ook de tekst van het refrein dat ter gelegenheid
van het banket werd uitgesproken en verder ook vier sonnetten van D'Heere voor de
Prins. Dat dit initiatief inderdaad het verwachte succes kende, blijkt uit de drie drukken
van dit verslag, die
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kort na elkaar van de pers kwamen(281). De laatste editie bevatte als extra een refrein
van D'Heere op de stok ‘Oorlof Princelick Vorst/daer wy eeuwich by blijuen’,
geschreven ter gelegenheid van Oranjes vertrek uit Gent op 15 januari 1578.
Reeds het feit dat onze kunstenaar de kopij voor de druk van dit verslag bezorgde,
bewijst zijn groot aandeel in de organisatie van dit alles: wanneer men het
propaganda-effect van deze ontvangst maximaal wil waarborgen, dan doet men voor
de verspreiding best een beroep op de man die het allegorisch apparaat in elkaar
gezet heeft. Een tweede reden waarom D'Heere als organisator mag beschouwd
worden, is gelegen in zijn politieke instelling: bij deze gelegenheid mocht men niet
het risico lopen innerlijke verdeeldheid te zaaien door een of andere fractie tegen de
borst te stoten; men moest dus wel iemand aan het werk zetten, die van Oranjes
appreciatie terdege op de hoogte was. Verder dragen een aantal van de voorgedragen
verzen onmiskenbaar zijn stempel: formuleringen waarvan men verwante types reeds
in Den hof en boomgaerd aantreft, kan men lezen in de teksten der Rhetorica's aan
weerszijden van de tweede toog(282). En wat te zeggen, ten slotte, van de bijbelse
toepassingen, die D'Heere sinds lang nauw aan het hart lagen? In 1559 had koning
Salomo de trekken van Filips II gekregen; thans herkent men moeiteloos Willem van
Oranje onder het pantser van de Makkabeeër!
In D'Heeres verslag wordt niet meer gehandeld over de verdere deelneming der
Gentse rederijkerskamers aan de feestelijkheden ter ere van Oranje. Op de vooravond
van Driekoningen speelde De Fonteine het spel van Jefta en daarna een klucht op
het theater voor het hof van Wakken. Eén enkele bron gewaagt echter van een stuk
op dezelfde datum ‘in hetwelke Don Juan, met zyne Spanjaerds, genoegzaem
gelasterd, en de prins geprezen werd’(283). 's Anderdaags speelden ook de vier overige
kamers. Op 14 januari 1578 werd de wet verzet, maar Oranje kon enkel de feitelijke
machthebbers te Gent

(281) Beschryuinghe van het ghene dat vertoocht wierdt ter incomste van d'Excellentie des Princen
van Oraengien binnen der Stede van Ghendt/den xxix. Decembris 1577., Ghendt, 1578 (titel
van derde druk); zie Bibliotheca belgica, III, 419-421; vgl. Irmengard von Roeder-Baumbach,
Versieringen bij blijde inkomsten gedrukt in de zuidelijke Nederlanden gedurende de 16e en
17e eeuw, Antwerpen, 1943, 15, nr. 10; Landwehr, Splendid ceremonies, 78-79, nrs. 34 en
35.
(282) Men vergelijke Den hof... (ed. Waterschoot), nr. VII.
(283) De Kempenare, Vlaemsche kronijk, 188.
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officieel erkennen: de helft van de XVIII kwam in de schepenbank en Jan van
Hembyze werd voorschepen. Aan het hoofd der XVIII werd hij vervangen door de
broer van Rijhove, Willem van de Kethulle, heer van Asse.
Na Oranjes vertrek begonnen de Gentse machthebbers radicale maatregelen te
treffen: op 6 februari besloot men dat uit alle parochiekerken van het kwartier van
Gent de klokken en het koper moesten worden ingeleverd om er geschut van te gieten;
slechts één klok mocht in elke toren blijven hangen. Vergezeld door een aantal Gentse
werklieden trok D'Heere op 17 februari naar Nevele, waar hij twee van de drie
kerkklokken uit de toren liet halen en samen met het overige metaalwerk naar Gent
voeren. Amper twee dagen later volgden nog scherpere verordeningen: alle kerken
en kloosters moesten hun gouden en zilveren sieraden inleveren; enkel het vaatwerk
dat de priester dagelijks nodig had om de mis te lezen, mocht ter plaatse blijven. Op
21 februari gelastten de XVIII de inventarisatie van St.-Baafs, waaruit men de
cultusvoorwerpen en reliekschrijnen naar het stadhuis voerde. Misschien was het bij
die gelegenheid dat
De tafele van Adam en Eva [= het Lam Gods van Van Eyck] was beweghen
tot int schepenhuys vander Keure. Welcke tafele de principaele belhamers
vande rebellen gedestineert hadden den prince van Orange te geven, omme
voorts gheschoncken te werden der coninginne van Engelandt(284).
En in Nevele verscheen als ongenode gast alweer D'Heere in zijn hoedanigheid van
commissaris der XVIII, deze maal om beslag te leggen op de ciboriën uit de
kerkschat(285). Deze activiteit, die enkel voor Nevele in gedrukte bronnen
gedocumenteerd is, was zeker geen alleenstaand geval: op 7 maart 1578 schrijf
Guillame van de Bo-

(284) Kervyn de Volkaersbeke, Les églises..., I, 256 (tekst uit een rapport van Cornelius
Breydel); vgl. Elisabeth Dhanens, Het retabel van het Lam Gods in de
Sint-Baafskathedraal te Gent, Gent, 1965, 39 en noot 1 aldaar. In Den hof...(ed.
Waterschoot), nr. XI,4 had D'Heere dit schilderij ooit geroemd als ‘eenen hemelschen
schat in Vlaender lant’. Die picturale kwaliteit moest hij in 1578 nog toegeven, maar
de voorstelling kon hij wel niet langer goedkeuren; men ziet hem wèl in staat om dit
werk voor het nageslacht te bewaren - doch niet te Gent. De schenking aan Elizabeth
via Oranje past wonderwel bij zijn politieke antecedenten tot nu toe. Bewijzen van
zijn implicatie in dit project ontbreken echter.
(285) Zie Frans de Potter en Jan Broeckaert, Geschiedenis van de gemeenten der provincie
Oost-Vlaanderen. Eerste reeks - Arrondissement Gent, Gent, 1864-1870, V, Nevele, 78 en
noot 2 aldaar, 85.
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gaerde, D'Heeres oud-collega als ouderling der Nederlandse vluchtelingenkerk te
Londen, van uit Gent aan de Nederlandse gemeente in de Engelse hoofdstad:
Meest alle de clocken ende tgaut ende siluer der cloosters ende kercken
tot den lesten kelck toe (dan hoe wel men hen somptyts eenen laet behauden
voor eenen tyt om misse te doen) wort hier so verre het Gentsch bestrect
op gebracht [...] Lucas dHeere ende Lieven de Herde syn commisarysen
om elc in een quartier clock ende tresoor in te doen bryngen(286).
Deze brief onthult D'Heeres niet gering engagement: door een overtuigend zegsman
wordt hij aangewezen als een der twee uitvoerders van de inbeslagnemingen, een
omstandigheid die de tegenpartij te gelegener tijd zich wel zal willen herinneren!
Tegen de bepalingen der Pacificatie in, begonnen de hervormde predikingen
opnieuw te Gent, waartoe Nicasius Verschueren uit Engeland teruggekeerd was. Het
revolutionaire Gent verstevigde tevens zijn militaire situatie: in de aanvang van maart
1578 werden Kortrijk en Hulst ingenomen en op 20 maart trokken de heren van
Rijhove en Asse naar Brugge. Ook daar brachten zij de hervormd-radicale fractie
aan de macht en richtten er een comité van XVIII op. Op 18 mei, de feestdag van
Sinksen, werden te Gent de kerken van de vier biddende orden door stadssoldaten
gezuiverd. De kerken van de dominicanen en karmelieten werden op 1 juni door de
hervormden voor hun eredienst in gebruik genomen, terwijl de stadsmagistraat de
kerk van de minderbroeders als kruitmagazijn en bergplaats voor de in beslag genomen
klokken had ingepalmd. De geestelijken werden verstrooid, vijf monniken verbrand,
officieel wegens sodomie, en de kerkelijke rechtspraak door de XVIII waargenomen.
Het bisschoppelijk seminarie werd op 1 juli door een afvaardiging der XVIII op last
van de magistraat overgedragen aan de predikanten, die er de jeugd moesten
onderrichten in de leer van Calvijn. Het reeds overwegend hervormingsgezinde
stadsbestuur en de XVIII vervingen op 18 juli enkele leden van de stedelijke
administratie door betrouwbare elementen.
Dezelfde dag vertrokken de heer van Asse, Jan van Pottelsberghe en Lucas d'Heere
- allen leden van het comité der XVIII - met

(286) Epistvlae et tractatvs... (ed. Hessels), III, 503, 504. Van den Bogaerde was prins van
de rederijkerskamer Jezus met der balsem blomme en als zodanig door D'Heere reeds
gehuldigd in Den hof... (ed. Waterschoot), nr. LXXVII.
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tweehonderd ruiters en drie vendelen voetvolk onder de kapiteins Hunoix, Chapelle
en Costers, denkelijk om een aanslag op Rijsel te plegen. Dit opzet was de Rijselaars
echter bekend geraakt, zodat de Gentenaars een ander doelwit moesten zoeken. Op
20 juli, om vier uur 's morgens, overvielen zij Ieper(287). Enkele soldaten waren de
avond daarvoor de stad binnengesmokkeld, waar zij in de vroege morgen, vermomd
als brouwersgasten, een ongeval ensceneerden aan de Mesenpoort. Daardoor werd
de toegang tot de stad geforceerd, en onder de strijdkreet ‘Oranje en Gent!’ stormde
de Gentse ruiterij naar de markt. Het ging er onmiddellijk baldadig aan toe: een
tegenstribbelend burger werd reeds bij de poort doodgeslagen, een meisje onderweg
neergeschoten, het bisschoppelijk paleis en de huizen der kanunniken leeggeplunderd,
en de jacht op katholieke vooraanstaanden met de nodige spoed ingezet. Deze aanslag,
uitgevoerd ‘met loosheid en bedrog’(288), veroorzaakte hevige opschudding in de
Waalse en katholieke gewesten: de Staten van Rijsel, Douai en Orchies zonden
afgevaardigden naar Antwerpen om er de Staten-Generaal om uitleg te verzoeken
en Henegouwen eiste reparatie van de begane excessen(289). De Gentse bezetters gingen
in Ieper te werk als te Brugge: op 23 juli lieten zij een comité van XVIII verkiezen
en de St.-Niklaaskerk voor de hervormde eredienst reserveren. Amper twee dagen
later werd er de eerste preek gehouden door niemand anders dan Carolus Rijckewaert,
D'Heeres aangetrouwd familielid, die na zijn terugkeer uit Engeland zich tot dan toe
in Dordrecht gevestigd had(290).
Deze overval is de hevigste botsing waarin D'Heere - zover thans bekend is - een
werkzaam aandeel had. Zijn optreden wordt wel

(287) Het volgende steunt in de eerste plaats op een eigentijdse Ieperse kroniek, die echter pas
gedrukt is in de negentiende eeuw, nl. Augustijn van Hermelghem, Nederlandsche historie,
Gent, 1864-1867, I, 57-64; daarin is echter enkel de heer van Asse als leider van de Gentenaars
vermeld. De overige namen, met de uitdrukkelijke vermelding van D'Heere als lid der XVIII,
danken wij aan de Avis des Pays-Bas; zie Kervyn de Lettenhove, Relations politiques..., X,
546-547. Ten slotte vindt men een vrij exact en gedetailleerd relaas in een brief van William
Davison aan Thomas Wilson; zie Ibid., X, 644.
(288) De Kempenare, Vlaemsche kronijk, 203.
(289) Zie M. Gachard, Actes des états généraux des Pays-Bas. 1576-1585. Notice chronologique
et analytique, Bruxelles, 1861-1866, I, 401-402, 405.
(290) Zie Van Hermelghem, Nederlandsche historie, I, 62-63; Janssen, De kerkhervorming in
Vlaanderen, I, 259-260. Rijckewaert overleed te Ieper op 30 oktober 1583; zie Van
Hermelghem, Nederlandsche historie, I, 262.
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verklaard door zijn lidmaatschap van het Gentse comité der XVIII, waarop tot nu
toe nog niet de aandacht gevestigd is, en dit om voor de hand liggende redenen: in
de oudste ledenlijst van deze actiegroep, zoals hierboven meegedeeld, komt zijn
naam nog niet voor. Het blijkt nu echter dat de samenstelling van dit college niet
steeds dezelfde gebleven is: zo worden ook de bekende humanisten Adriaan Damman
en Karel Utenhove als leden der XVIII vermeld(291), welke parallelle gevallen D'Heeres
éénmaal genoemde deelneming aan de werking van dit revolutionair comité enkel
kunnen bevestigen. Deze aggressieve politiek verbaast wel bij een man, die acht
maanden daarvoor de verzoening tussen katholieken en protestanten dank zij de prins
van Oranje bejubeld had. Toch zijn er argumenten, die zijn handelwijze verklaren:
hij was en bleef een overtuigd calvinist, voor wie het verdelgen der papisten enkel
door politieke consideraties kon verhinderd - of nog eerder: vertraagd - worden. Een
conflict met de gedragslijn, hem door Oranje voorgeschreven, werd vermeden dank
zij de gevoerde strijdkreet ‘Oranje en Gent!’: door Ieper te overweldigen werd deze
stad immers beveiligd tegen mogelijke infiltratie van de katholieke gewesten en
integendeel behouden voor het revolutionaire kamp rond De Zwijger. Deze politieke
consequenties werden overal zo gevoeld: op 26 juli resumeert William Davison in
een brief aan Dr. Thomas Wilson, Elizabeths ambassadeur in de Nederlanden, de
situatie als volgt:
Yper in Flanders was on sonday morning last surprised of the Gantois [...]
which towne [= Gent] hathe nowe the other Three Members of Flanders
at her devotion(292).
Dat Oranje misschien niet instemde met de gevolgde methode, maar het bereikte
resultaat wel wist te waarderen, bewees het optreden van Marnix, die zich op 21 juli,
daags na de aanslag, toevallig (?!) te Gent bevond:
... tout en regrettant ce qu'il se borne à appeler des insolences, il déclare
que l'unique but de Messieurs de Gand est de maintenir inviolablement
l'Union et d'assurer les villes au service des Etats(293).

(291) Zie voor Damman de eerste druk van Bernardus de Jonghe, Ghendtsche geschiedenissen...,
Ghendt, 1746, II, 218. Dit detail ontbreekt vanaf de tweede druk (aldaar II, 224-225).
Daarentegen vindt men Utenhove onder de XVIII eerst sinds de tweede druk (II, 84). Vgl.
Despretz, ‘De instauratie...’, 130.
(292) Kervyn de Lettenhove, Relations politiques..., X, 644.
(293) Id., Les huguenots et les gueux, V, 303.
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Wel zag men te Gent in, dat het gedrag van de soldaten te Ieper te wensen overliet.
Om dit gebrek aan discipline te beteugelen ging Rijhove zelf orde op de zaken stellen
van 28 juli tot 1 augustus.
Intussen was op 22 juli te Antwerpen de Religionsvrede afgekondigd, die de
katholieken in Holland en Zeeland, evenals de hervormden in de overige gewesten,
vrijheid van godsdienst toezegde. Gent weigerde dit principe toe te passen, vooraleer
de gereformeerde godsdienstbeoefening overal zou geoorloofd zijn. De toestand was
er inmiddels reeds zover geëvolueerd, dat een nieuwe beeldenstorm op handen was.
Dit leidde tot een scherp conflict tussen de twee leiders Hembyze en Rijhove: deze
laatste vertrok op 13 augustus naar Dendermonde uit protest tegen de
onverdraagzaamheid van zijn schoonbroer. Op zondag 24 augustus begon de storm
in de Gentse kerken: beelden en monumenten werden verbrijzeld, al het metaal
weggevoerd en tot zelfs de bomen rond de bedehuizen afgehakt. De St.-Baafskerk
kwam er nog het best van af, omdat men de deuren sloot voor het grauw en soldaten
met de opruiming gelastte, wat louter vandalisme verhinderde; het doksaal van
meester Jan D'Heere en het gestoelte der kanunniken met de wapenschilden der
Gulden Vliesheren bleven gespaard. De onbruikbare buit van twee dagen plundering
werd op last van de XVIII geveild op 9 september; de liturgische paramenten uit
goud- en zilverdraad werden eerst door de zilversmeden geschat.
Wij mogen veronderstellen dat D'Heere, evenals zijn voorman Rijhove, zich van
dit werk afzijdig hield: Oranje keurde de Gentse beeldenstorm immers scherp af en
zond onmiddellijk Marnix ter plaatse om zowel de toepassing van de Religionsvrede
als de teruggave van enkele kerken aan de katholieken te eisen. Deze pleitredenen
waren echter vergeefs en op 28 september predikte Petrus Datheen als eerste
calvinistische minister in de voormalige kathedraal.
Op 1 oktober 1578 stierf Don Jan van Oostenrijk, 's konings gouverneur-generaal
in de Nederlanden. Bij die gelegenheid schreef D'Heere een ‘Epitaphie of graff-schrift
van Don Ian van Oostenrijck’, gepubliceerd door Willem Silvius te Antwerpen in
een plaket, dat ook nog twee brieven van Don Jan bevatte, die onderschept waren
door de heer van Saint-Léger. Het gedicht, dat de ondertitel ‘Ode’ voert, bestaat uit
tien strofen van acht verzen en is niet gesigneerd, maar de voorlaatste strofe eindigt
op D'Heeres anagram ‘Schade leer’ v’, dat daarbij nog cursief gedrukt is. Het gedicht
begint met een - uiteraard negatieve - schets van Don Jans afkomst en opleiding,
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waarna zijn zeemzoet optreden in de Nederlanden ontmaskerd wordt.
Weliswaar kreeg hij de bijstand van
Den dry ghecroonden hooch gheacht,
Met zijn aenhangers veelderhande,

maar de Almachtige - Zijn naam zij geprezen!
Heeft vervvect om ons bevrijden
Den Machabeum van Nassou,
Om desen Antiochus flou
Te wederstaen.

De pest en Venus hebben deze tegenstander van ‘Gods kercke’ van de aardbodem
verdelgd tot waarschuwend voorbeeld voor alle ‘groote helden’. De slotstrofe luidt:
O Neerlantsche steden en landen
Laet ons blyuen in goet accoort,
En nemen vvaer Gods ghift veur handen,
Schuut tvveedracht, en leeft zoot behoort,
Naer Gods heylich dierbaer vvoort,
Soo sal sijnen seghen v bedecken
Of soo ghy God weder verstoort,
Sal hy don Ian vveder vervvecken(294).

Men bemerke de innerlijke gespletenheid van deze oproep: D'Heere pleit weliswaar
voor eendracht, maar toch onder het patronaat van zijn eigen calvinistische ideologie.
Ongewild sprak hij dan nog profetische woorden: van deze verdeeldheid in de
Nederlanden heeft Alexander Farneze, een groter veldheer en handiger diplomaat
dan Don Jan ooit geweest was, dankbaar gebruik gemaakt.
Tegen de herhaalde aanmaningen van Oranje in zochten de Gentse machthebbers
elders steun: op 10 oktober werd de hevig anti-katholieke Johan Casimir van de Palts,
die Engelse subsidie genoot, te Gent plechtig verwelkomd. Na een schoorvoetende
expeditie tegen Kortrijk achtte deze het echter verkieslijker naar Duitsland terug te
keren, om niet tot een nadere kennismaking met de Spaanse tercio's onder Farneze
in eigen persoon te moeten overgaan. Intussen werd massieve druk vanwege Oranje,
Matthias, de raad van state, de steden Antwerpen en Brussel, de hertog van Anjou
en koningin Elizabeth op

(294) Twee Brieuen van wylen don Jan van Oostenrijck... Epitaphe of Grafschrift van Don Jan, t'
Antvverpen, 1578, 13-15.
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Gent uitgeoefend in het begin van november, maar Hembyze, gesteund door de
predikanten Moded en Datheen, wist van geen wijken. Oranjes beroep op de
Generaliteit bracht Rijhove, Gillis Borluut en hun aanhang - onder wie zeker D'Heere
- in het geweer tegen Hembyze en de demagogen. De Prins besloot dan maar zelf
naar Gent te trekken; hij onderbrak zijn tocht echter in Dendermonde, van waaruit
hij er voor zorgde dat zijn Gentse sympathisanten - wij weten wie daartoe gerekend
moet worden - zelf hem naar Gent uitnodigden. De fractie van Rijhove bewerkte een
ommezwaai van de stemming en op 2 december reed Oranje met zijn broer Jan de
stad binnen. De prins zat in een wagen samen met Johan Casimir (!); Hembyze en
Rijhove reden broederlijk in de stoet. In St.-Baafs had men ondertussen de
wapenschilden van de Gulden Vliesridders van hun oorspronkelijke plaats boven het
koorgestoelte verwijderd. Moded en Datheen vertrokken in het vooruitzicht van hun
aanstaande kortwieking, en inderdaad, op 27 december gelukte het Oranje de
Religionsvrede te laten afkondigen van de pui van het Gentse stadhuis. Waarschijnlijk
als teken van de hernieuwde goede verstandhouding reisde de prinses van Oranje,
Charlotte de Bourbon, met haar dochters naar Gent. Zij werd er begroet door Rijhove
en vergast, samen met haar echtgenoot en Johan Casimir, op een feestmaal op 9
januari 1579.
Na het vertrek van het voltallige hoge gezelschap op 19 januari herviel Gent in
zijn vroegere tweedracht: op 10 maart werd de katholieke vastenpredikatie in vijf
kerken verstoord en de gebouwen zo deerlijk toegetakeld, dat men deuren en vensters
moest toemetselen om de gebouwen tegen volledige afbraak te beveiligen. Op 20
juni vergaderden voor het eerst de nieuwe XVIII. Zij waren gekozen uit de drie leden
van de stad: zes uit de poorterij, zes uit de neringen en evenveel uit het
weversambacht. De extreme calvinisten zagen dit met lede ogen aan, omdat het
nieuwe comité niet zo volledig aan hun kant stond als de eerste XVIII. Op 7 juli had
men van de soldaten een eed verlangd, waarbij zij het katholicisme afzwoeren; een
week later wenste Hembyze dezelfde waarborg van de dekens en de schepenen.
Daartegen rees verzet, niet enkel vanwege de katholieken, maar ook onder de
aanhangers van Oranje: Joos en Gillis Borluut, Karel Utenhove - alweer D'Heeres
bekenden - en anderen zonden, na overleg met Rijhove, Joos Borluut en Jacques de
Somer naar Antwerpen om de afzetting van Hembyze bij de Prins te bepleiten. Deze
gaf zijn toestemming, maar de toeleg mislukte. Als reactie verzette
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Hembyze zelf de wet, die hij natuurlijk met zijn eigen aanhangers bevolkte, op 28
juli. De tegenpartij gaf zich echter niet gewonnen, maar rustte zich integendeel voor
de definitieve afrekening. Duplessis Mornay, Oranjes vertrouwde raadgever, reisde
op eigen aanvraag naar Vlaanderen, alwaar hij
... conferast a Gand, Bruges, le Franc, avec les plus amateurs du bien
publiq, la plus part desquels il avoit pour amis particuliers(295).
Als gevolg van deze verkenning ontving men te Gent op 2 augustus een brief van de
Prins met de directe vraag of hij welkom zou zijn? De drie leden hielden collatie op
4 augustus en besloten, tegen het verbitterde verzet van Hembyze, Datheen en enkele
ultra's in, commissarissen naar Antwerpen te zenden om de Prins uit te nodigen.
Diens komst werd vastgesteld op 18 augustus. Datheen verliet Gent op 13 augustus,
welk voorbeeld Hembyze wenste na te volgen, doch dit voornemen werd hem belet.
De Prins werd door zijn getrouwen hartelijk verwelkomd en hij verzette op zijn beurt
de wet op 20 augustus; Karel Utenhove werd voorschepen.
Men kan de vraag stellen naar het belang van deze Gentse gebeurtenissen in
verband met D'Heeres levensloop. Sinds de overval op Ieper werd hij inderdaad
nergens meer expliciet vermeld, doch dit bewijst niets. Enerzijds kan hem door Oranje
en Marnix een grotere terughoudendheid opgelegd zijn na het exploot van Ieper,
anderzijds gaan alle manifestaties van verzet tegen Hembyzes onbesuisd en voor de
Generaliteit nefast optreden uit van D'Heeres vriendenkring: Rijhove, de beide
Borluuts, Utenhove, zij waren het sinds lang ééns met hem en zij zullen D'Heere als
correspondent van Oranje heel zeker in hun plannen betrokken hebben. Precies zijn
propagandistisch talent had in deze tijd van wisselende volksstemmingen ruimschoots
gelegenheid om tot ontplooiing te komen.
Zijn verdoken rol werd toevallig aan het licht gebracht door een commentator van
de onmiddellijk volgende politieke verwikkelingen te Gent. Nadat Hembyze door
de Prins afgestraft was, trok hij heimelijk op 29 augustus naar Gouda en vandaar
naar de Palts, waarheen Datheen hem reeds was voorgegaan en waar beiden bij Johan
Casimir een gastvrij onthaal vonden. Geen wonder dan ook, dat een Gents katholiek
hem een spotdicht nazond, ‘Den oorlof van graef Jan Van Ghendt/ghemaect ende
beschreven door den hooghge-

(295) Histoire de la vie de messire Philippes de Mornay..., 48.
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leerden Doctor D. Pasquillus Ecstaticus/anno 1579’. De schrijver toont zich een zeer
goed kenner van de interne Gentse machtsverhoudingen: zijn indeling der dramatis
personae tussen vrienden en vijanden van Hembyze is correct en hij onthult met
naam en toenaam tal van minder fraaie details, die men gedeeltelijk ook in eigentijdse
kronieken terugvindt. Bij de behandeling van een reeks commissarissen van de
aangeslagen goederen leest men in strofe 50:
Adieu, Lucas De Heere, hooveerdich ghedrochte,
Eerste edelman van u gheslachte, ghy staeckt het werken,
Door rapen en scrapen mach elck u fluweelen caussens merken,
Maer al verwildert 't onrechtveerdich goet, ghy mocht noch temmen,
Als ghy met een leere zult in u graf clemmen(296).

Deze verzen van een tegenstander zijn het citeren en commentarieren overwaard:
tegenover de obligate lofverzen van het vriendenkoor is dit de enige stem van de
andere kant der barricade. Wel moet men bedenken dat enkel D'Heeres verhouding
tot Hembyze ter sprake komt en dat deze laatste zelf aan het woord is, wat de
geanimeerde toon verklaart - van belang is hierbij reeds dat men weet dat D'Heere
en Hembyze geen vrienden waren. Het ‘hooveerdich ghedrochte’ slaat vermoedelijk
op D'Heeres toenmalige werkkring: tegenover Hembyze, die graag als demagoog
optrad, was D'Heere meer thuis in adellijk en intellectueel gezelschap, waar hij als
gelijke werd binnengehaald. Met de aantijging ‘Eerste edelman van u gheslachte’ is
het een curieus geval: het feit wordt nergens bevestigd, maar de beschuldiging is té
concreet om verzonnen te zijn. Mogelijk was D'Heere door Matthias in de adelstand
verheven op voorstel van Oranje; zulke gevallen zijn ons althans van elders bekend(297).
Lionel Cust beschreef D'Heeres blazoen als in zwart

(296) Citaat volgens de Politieke balladen, refereinen, liederen en spotgedichten, der XVIe eeuw
[uitgegeven door Ph. Blommaert], Gent, s.d., 79; de tekst als in Jan van den Vivere, Chronijcke
van Ghendt... in 't licht gegeven door Frans de Potter, Gent, 1885, 290, is corrupt. De passage
ontbreekt in de vroegste door Blommaert uitgegeven versie van dit gedicht, Het beclach van
Joncheer Jan Van Hembyse, dichtstuk der XVI.e eeuw, Gent, 1839 (zie ook 52 aldaar).
(297) Zie Kervyn de Lettenhove, Les huguenots et les gueux, V, 16; vgl. François de Halewyn,
Mémoires sur les troubles de Gand 1577-1579. Publiés avec une introduction et des notes
par Kervyn de Volkaersbeke, Bruxelles, 1865, 36.
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een zilveren keper, vergezeld van twee zilveren schelpen in het schildhoofd en van
een zilveren ster in de schildvoet(298). De constatering ‘ghy staeckt het werken’ betekent
natuurlijk dat D'Heeres politieke besognes hem geen - of weinig - tijd meer lieten
voor zijn oorspronkelijk ambacht, de schilderkunst. In de volgende verzen wordt
D'Heeres welstand, aangeduid door het dragen van ‘fluweelen caussens’,
toegeschreven aan zijn activiteit als inzamelaar van kerkelijke goederen(299). Deze
beschuldiging van diefstal wordt nog versterkt door het dreigement in het laatste
vers: de strop was de aangewezen eerloze straf voor dieven en plunderaars.
Op 2 oktober vertrok Oranje via Sas-van-Gent naar Antwerpen. Twee dagen later
werd, niet op bevel van de Gentse magistraat, maar wel van de vier Leden van
Vlaanderen een edict gepubliceerd, dat men de rekenkamer te Rijsel niet langer zou
erkennen, omdat deze stad met Farneze gepacteerd had. Deze kamer was het hoogste
controleorgaan voor de financiën van het graafschap. Zij bestond uit een president
en vier rekenmeesters, bijgestaan door vijf auditeurs, drie griffiers en nog meer lagere
ambtenaren(300). In de vervanging van het Rijselse organisme werd voorzien door het
oprichten van een nieuwe rekenkamer te Gent zelf. Als president werd Jacques Taffin
aangesteld(301) en als een van diens ondergeschikten Lucas

(298) Cust, ‘A notice...’, 12 steunt op P. Scheltema, Het leven en de letterkundige verrigtingen van
den geschiedschrijver, Mr. Jacobus Scheltema, Amsterdam, 1849, 9-10, noot 1: in 1800
kreeg Jacobus Scheltema te zien ‘een zilveren beker of kroes met twee wapens, waarvan het
een, dat des mans voorstellende, was van de Heere, zijnde een zilveren keper op een zwart
veld met twee Sint Jakob schelpen aan het hoofd en eene ster aan de punt, alle drie van zilver.
Bij hetzelve waren geplaatst de letters L.d.H. en het onderschrift: Schade leere u [...] Het
wapen der vrouw bestond uit een rood schild met eene ster en twee hamers van goud; het
was geteekend M.v.O.’. Het voorkomen van D'Heeres initialen en anagram laten geen twijfel
toe aangaande de identificatie van dit wapenschild als het zijne. Het is nog steeds het blazoen
van zijn Nederlandse afstammelingen, de Scheltema's; zie J.B. Rietstap, Armorial général,
Gouda, 1884-1887, II, 694. Met omkering van de kleuren vindt men dit wapen ook bij de
Kortrijkse familie De Heere; zie Rietstap, Armorial général, I, 913.
(299) De interpretatie van Rudelsheim (‘Lucas d'Heere’, 105 noot 5) t.a.v. deze verzen is verkeerd,
want het door hem vermelde ambt werd door D'Heere nog niet bekleed in de eerste helft van
1579.
(300) Zie Guicciardini, Descrittione..., 241.
(301) Zie Gachard, Actes des états généraux..., II, 397.
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d'Heere(302). Of dit ambt een sinecure was naast zijn eigenlijke agitatorische
werkzaamheid, zoals wel eens vermoed is(303), kan men ontkennen noch bevestigen:
enerzijds had de rekenkamer werk in overvloed, anderzijds telde men wel meer
propagandisten van Oranje in de financiële instellingen: Jan Baptist Houwaert, die
te Brussel de officiële feestelijkheden regelde, werd in 1578 meester van de Brabantse
rekenkamer en naast D'Heere maakte ook Damman deel uit van de Gentse
instelling(304). Wel slaat op deze functie Van Manders onduidelijke omschrijving:
[Hij, d.i. D'Heere] Heeft oock by eenighe Princen soo liefgetal geweest/dat
hem heerlijcke Officien zijn gegheven(305).
In 1579 verscheen bij een onbekend drukker een pamflet, Pasquillus testament, het
werk van een calvinist, die heftig tekeer gaat tegen de Spanjaarden en de inquisitie,
de macht van de prelaten wil beperken en oproept tot onderhoud van de
Religionsvrede. L.G. Visscher en Rudelsheim hebben D'Heere als auteur hiervan
voorgesteld, maar uit de woordenschat en inhoud van de tekst zelf is daarvan niets
te merken(306).
Wel was D'Heere tijdens dat jaar in ander literair werk verdiept, en wel in de
vertaling van Duplessis Mornay's Traité de l'église, waarin de gereformeerde kerk
als de ware kerk werd voorgesteld. De hugenootse theoloog had dit werk geschreven
tijdens zijn verblijf in Engeland (1577) en, volgens het zeggen van zijn biograaf, was
het in zes weken voltooid. D'Heere ontmoette Mornay toen deze naar Gent kwam
om Rijhove en de Borluuts Oranjes morele steun tegen Hembyze toe te zeggen. Dat
D'Heere zich aangetrokken voelde tot de Franse theoloog verwondert niet: reeds in
1572 had deze zich met de zaak van de Nederlandse opstandelingen geïdentificeerd,
in 1577 in Engeland de belangen van de Prins behartigd en later de godsdienstvrede

(302) D'Heeres titulatuur wisselt: in 1581 noemt men hem ‘rekenmeestere’, maar ook ‘auditeur’
(De Busscher, Recherches..., I, 212-213 en 215 noot 1); in 1584 heet hij ‘greffier van de
rekeningcamere’ (Blommaert, Levensschets..., 23).
(303) Zie D'Heere, Beschrijving der Britsche eilanden (ed. Chotzen-Draak), LVI noot 1.
(304) Zie De Busscher, Recherches..., I, 212-213.
(305) Van Mander, Het Schilder-Boeck, 255v.
(306) Zie Blommaert, Levensschets..., 38 noot 1; Bibliotheca belgica, III, 422; Rudelsheim, ‘Lucas
d'Heere’, 106 en noot 3 aldaar.
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van juli 1578 gepropageerd. Hij behoorde met Villiers en Jean Taffin tot de meest
prominente Franse calvinisten in Oranjes omgeving. Mornay's werkzaamheid stond
nooit op het voorplan, maar zijn aanzien bij de Prins getuigde van zijn effectief
optreden. Zijn actie als politicus, zijn dienstbaarheid aan Oranje en niet het minst
zijn calvinistische strijdbaarheid(307) moeten D'Heere voor Mornay ingepalmd hebben.
In 1580 verscheen het Tractaet Ofte Handelinge van de Kercke bij Jaspar Troyens
te Antwerpen. Op de versozijde van het titelblad prijkt een sonnet, ondertekend met
D'Heeres anagram, dat zeer heftig tegen de katholieke kerk tekeer gaat: zij heet er
‘Babel de hoer’ en zij wordt ‘in haer vuyl hoeren kot’ door haar aanhangers aanbeden
‘om tvette vanden pot’. D'Heere droeg zijn vertaling op aan Willem van Oranje en
dit om twee redenen: vooreerst beschouwde hij de Prins als ‘een bysonder voorstander
der ghemeynten Christi’ en verder was hij hem veel dank verschuldigd om zijn
‘goetheyt ende beleeftheyt’, aan de vertaler bewezen. Vóór de eigenlijke tekst en de
lijst der elf hoofdstukken heeft D'Heere zelf een alfabetische ‘Tafel van de bysonderste
dinghen die in dit boeck ghehandelt ofte verhaelt worden’ opgesteld. Typisch voor
zijn eigen mentaliteit is, dat deze uitgelezen plaatsen praktisch uitsluitend gewijd
zijn aan antikatholieke uitlatingen bij Mornay. D'Heeres overige literaire produktie
van dat jaar lag in dezelfde lijn: in handschrift bewaard bleven twee Franse gedichten
tegen de Malcontenten en een spotgedicht ‘Van de misse’, alle gedateerd 1580(308).
In de opdracht van zijn Tractaet vermeldde D'Heere dat hij deze vertaling bezorgd
had na ruggespraak met de auteur. Dergelijk overleg kon te Gent zelf hebben
plaatsgehad, want uit Mornay's briefwisseling weten wij dat hij op 17 februari 1580
te Gent verbleef om Anjou's kandidatuur als heer der Nederlanden te steunen voor
de Brede Raad. Hij was nog op 12 maart te Gent, maar schreef reeds op 17 maart uit
Antwerpen. Daarna reisde hij weer naar Vlaanderen, zeker vóór 23 maart, wanneer
hij opnieuw te Gent vertoefde en er bleef tot 7 mei: dan meldde hij zijn vertrek naar
Engeland, waaruit hij in juni terugkeerde naar Gent(309).

(307) Zie Histoire de la vie de messire Philippes de Mornay..., passim.
(308) Alle enkel overgeleverd in de autografenverzameling van Radermacher, nrs. 57-58; zie
Bibliotheca belgica, III, 432.
(309) Zie P.L. Muller en Alph. Diegerick, Documents concernant les relations entre le duc d'Anjou
et les Pays-Bas (1576-1583), Utrecht, 1889-1899, III, 231, 314.
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D'Heere zat zelf evenmin stil tijdens deze periode: op 1 april leverde hij te Antwerpen
zijn bijdrage in het album amicorum van Joannes Vivianus, een groot koopman en
humanist, bezitter van een aanzienlijk muntenkabinet en vriend van Lipsius en
Ortelius(310). Ook op 6 juli was D'Heere te Antwerpen, want op die datum tekende hij
zijn verlokkende sirene in het album van Ortelius, zijn oude vriend, zoals hij bij die
gelegenheid bevestigde(311). Het was ook te Antwerpen, dat hij zijn enig werk als
tekenaar uitvoerde, dat wij uit deze periode - tenminste met name - kennen. Van
Mander bericht over een werk van de Mechelse schilder Cornelis Enghelram het
volgende:
T'Antwerpen in 't Casteel maecte hy voor den Prins van Oraengien/na
ordinantie van Lucas de Heere/in een camer d'historie van David, waer in
Vries maeckte eenighe Metselrijen/frijsen/termen/en wapenen/en alles van
Water-verwe(312).
Wanneer precies dit schilderwerk uitgevoerd is, weten wij niet; alleen ligt 1583, het
sterfjaar van Enghelram, als terminus ante quem vast. Typerend voor D'Heere is, dat
de bijbelse, oudtestamentische iconografie van dit werk alweer ten dienste gesteld
wordt van de politieke actualiteit: het is de geschiedenis van de uitverkoren vorst,
door God gesteld in de troon van de vroegere heerser Saul, die zich het koningschap
onwaardig getoond had. Mogelijk stamden uit deze zelfde periode de twaalf
schilderijen ‘voorstellende veldslagen, stedebelegeringen enz., in den trant van Lucas
d'Heere’, die tot het einde van het Ancien Régime in de voorzaal van het Gentse
stadhuis hingen(313).
In 1580 zou D'Heere nog een psychologisch zware taak te vervullen hebben in
Gent: hij moest zijn medeburgers de kandidatuur van François d'Anjou als landsheer
aanvaardbaar maken. De algemene politieke situatie was inderdaad zo geëvolueerd,
dat Oranje nog enkel uitkomst zag in Franse steun, die slechts kon gerealiseerd
worden via de komst van Anjou, de broer van de Franse vorst Hendrik III. De psycho-

(310) Zie Bibliotheca belgica, III, 433; Alphonse Roersch in Biographie nationale, Bruxelles,
1936-1938, XXVI, 801-803.
(311) Zie Abraham Ortelius, Album amicorum. Edition facsimile avec notes et traduction par Jean
Puraye in De Gulden Passer 45 (1967), 29r en De Gulden Passer 46 (1968), 31.
(312) Van Mander, Het Schilder-Boeck, 228v.
(313) De Potter, Gent, van den oudsten tijd..., I, 223; De Potter steunde op een lijst, aangelegd door
P.L. Spruyt in 1777.
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logische hinderpalen bij het verdedigen van deze keuze wogen zwaar: voor Holland
en Zeeland was Anjou een katholiek, voor Vlaanderen een Fransman, aan welke
respectieve kwaliteiten men in de respectieve gewesten pejoratieve bijgedachten
vastknoopte op basis van historische ervaringen - oude en recente! De Prins had dit
voorstel voor het eerst geopperd op 28 september 1579; de Gentse collatie reageerde
eerst afwijzend op 24 januari en 16 februari 1580, maar positief amper een week na
de laatste datum. Men mag hierbij wel veronderstellen dat de Gentse gemoederen
bewerkt werden door Mornay en D'Heere. Op 15 maart volgde de koninklijke ban
tegen Oranje, waarna de Staten, met voorbijgaan van de thans achterhaalde
legalistische fictie, rechtstreeks onderhandelingen aanknoopten met Anjou te
Plessis-lez-Tours.
Indien de nieuwe rekenkamer te Gent tot nu toe misschien enkel officieus haar
werk verrichtte, dan werd zij rond deze tijd officieel voorgesteld: op 26 mei 1580
leggen Marnix en Dr. Elbertus Leoninus aan de Staten-Generaal enkele artikelen
voor namens de vier Leden van Vlaanderen. Punt III omvat: de raad van Vlaanderen,
thans te Douai, moet worden opgeheven en een rekenkamer ingesteld; punt IV: een
edelman met autoriteit en ervaring dient te worden aangesteld tot hoogbaljuw van
Gent(314). In augustus werd inderdaad een nieuwe raad van Vlaanderen als hoogste
rechterlijke autoriteit van het graafschap opgericht, in oppositie tot dezelfde
koningsgetrouwe instelling, die te Douai bleef fungeren. Bij de installatie van de
nieuwe raad werden ook de namen van de leden der Gentse rekenkamer ‘in gedrukte
boekskens, gemeen gemaekt’(315). De Prins verbleef - afgezien van een korte tocht
naar Zeeland - te Gent van 13 augustus tot 7 september. Hij arriveerde er ter
gelegenheid van het vernieuwen van de magistraat, waarbij zijn partij het bewind
behield: Joos Borluut werd voorschepen. Oranjes positie te Gent werd verder beveiligd
door de beëdiging van Rijhove als hoogbaljuw op 1 september. De voorzitter van de
Gentse rekenkamer, Jacques Taffin, werd met rekenmeester Jacques Calonne door
de Staten-Generaal naar Antwerpen uitgenodigd op 7 november om de rekeningen
van thesaurier Jacques Reingout na te zien, een bewijs dat het nieuwe Gentse
organisme functioneerde(316).
Ondertussen waren de onderhandelingen met Anjou tot een goed eind gebracht
op 19 september; het verdrag van Plessis-lez-Tours werd

(314) Zie Gachard, Actes des états généraux..., II, 342.
(315) De Kempenare, Vlaemsche kronijk, 267.
(316) Zie Gachard, Actes des états généraux..., II, 397.
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geratificeerd door de Staten-Generaal op 2 januari 1581 en plechtig afgekondigd te
Bordeaux op 23 januari.
De eerste helft van dit nieuwe jaar 1581 verliep te Gent zonder speciale
gebeurtenissen, waarin wij D'Heere aan het werk menen te zien. Vermoedelijk mag
men dan ook in deze tijd enige van zijn latere bemoeiingen met de literatuur plaatsen,
zij het dat die dan ook beperkt bleven tot het (pseudo)historische en didactische
genre: omstreeks 1581(317) schreef hij Het vierde Deel van het Wout van Wonder, een
aanvulling op de Histoires Prodigievses van Pierre Boaistuau en François de
Belle-forest. Ook leverde hij een Franse ode als lofdicht(318) ter inleiding van het
Dictionaire francois-flamen door Jan Taye (Tayaert), voor welk boek het
drukkersprivilegie verleend werd op 11 februari 1582. Indien de auteur hiervan, een
overtuigd hervormingsgezind man(319), niet reeds eng met D'Heere gelieerd was, kon
de politieke actualiteit D'Heere tot deze pro-Franse reclame genoopt hebben. De
situatie werd inmiddels immers levendiger op 12 augustus 1581: dan arriveerden uit
Zeeland de prins en prinses van Oranje, die verwelkomd werden door Rijhove, de
heer van Asse, Joos Borluut ‘en meer andere’(320). De prins kwam te Gent om opnieuw
aanwezig te zijn bij het vernieuwen van de magistraat. Voorschepen werd thans
François Provin, die deel uitgemaakt had van het gezantschap naar Anjou in 1580,
een duidelijke blijk van de te verwachten politiek. Oranje bleef te Gent tot 29
november, afgezien van een kort oponthoud te Brugge en Sluis van 5 tot 17 oktober.
Op 21 augustus werd de akte van verlating te Gent afgekondigd, waarbij de
Nederlanden koning Filips vervallen verklaarden van zijn rechten. Dientengevolge
begon men voorbereidselen te treffen voor de inhuldiging van Anjou. Op 15 september
besliste de magistraat een beroep te doen op Jan van Pottelsberghe, Adriaan Damman,
Lucas Claissone en Lucas d'Heere om de ontvangst van de nieuwe graaf van
Vlaanderen waardig te doen

(317) Aldus becijferd door Chotzen, ‘De “Histoires prodigieuses” van Boaistuau...’, 248-249, wat
samenvalt met de huidige windstilte in D'Heeres optreden.
(318) Jean Taye, Dictionaire francois-flamen, Gand, 1582, *1v-*2r; zie Bibliotheca belgica, III,
428.
(319) Vanderhaeghen, Bibliographie gantoise, I, 356 kende nog geen personalia aangaande deze
figuur. Tayes gezindheid als zoon van twee vervolgden om den gelove kent men pas sinds
De Potter, Gent, van den oudsten tijd..., V, 113-115.
(320) De Kempenare, Vlaemsche kronijk, 284.
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verlopen. Reeds op 19 september ontvingen de schepenen een summier rapport van
dit comité, waarna zij D'Heere aanzochten als hoofd van de werkzaamheden te willen
fungeren. Tegelijk werd hem een hele staf medewerkers toegewezen, aan wie D'Heeres
suprematie terdege ingescherpt werd(321). Zoals hijzelf stelde in de inleiding van zijn
beschrijving van deze viering, werd met het voorbereidend werk onmiddellijk van
wal gestoken in deze maand september, maar kort daarna gestopt, tot men veertien
dagen voor Anjou's werkelijke komst weer aan het werk toog. Oranjes reis naar de
kuststreek werd geïnterpreteerd als bedoeld om de nieuwe heer daar op te wachten.
De voorbereidselen te Gent schijnen vrij grootscheeps geweest te zijn, want op 13
oktober schreef Everhard van Reyd te Arnhem aan Jan van Nassau:
Des Herzogen van Anjou erwartet man alle tag zu Gent, daselbst ein grosze
triumph und apparat zugerüst is ine zu entfangen(322).
Deze stoffering bestond vooral in het oprichten van zegebogen en stellages; ook werd
de St.-Michielskerk opgefrist. Deze belangstelling voor Anjou werd door de Prins
dankbaar te baat genomen om de ongunstig verlopende oorlogvoering te neutraliseren:
de Gentse gemoederen geraakten opgehitst door Farnezes belegering van Doornik,
terwijl Oranje te Gent werkloos scheen toe te zien.
Op 22 november had Marnix aan De Zwijger geschreven dat Anjou en koningin
Elizabeth zich verloofd hadden; tevens zou Schotse hulp naar het belegerde Doornik
doorgestoten zijn(323). Op 26 november liet de Prins dan ook tijdens de dienst door
een predikant afkondigen dat Parma het beleg van Doornik zou opbreken en dat het
huwelijk van Anjou en Elizabeth aanstaande was.
Onmiddellijk werd een viering van deze heuglijke berichten geïmproviseerd:
diezelfde avond nog zorgde men voor een algemene illuminatie met piktonnen en
op de Koornmarkt werd vuurwerk afgestoken. Naast andere zinnebeelden zag men
ook een allegorisch schilderij, dat D'Heeres persoonlijke bijdrage was in deze viering.
Het stelde de Nederlandse maagd voor, die koning Filips en zijn aanhangers, onder
wie Granvelle en een sliert geestelijken, de rug toewendde. De Spaanse vorst bood
haar trouwens de Keulse Vrede in een muizenval

(321) Zie De Busscher, Recherches..., I, 212-215.
(322) Groen van Prinsterer, Archives..., VIII, 14.
(323) Zie Muller en Diegerick, Documents..., IV, 258; Kervyn de Lettenhove, Les huguenots et
les gueux, VI, 226.
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aan. Zij gaf daarentegen de voorkeur aan de betrouwbare Anjou. Naast Filips en zijn
geestelijken stonden nog een aantal Spaanse soldaten, voorzien van folterwerktuigen
als galg, rad en strop, ten dienste van de inquisitie.
Eerst De Busscher wees D'Heere als maker van dit tafereel aan(324), en m.i. terecht:
zowel de noodzakelijk haastige afwerking en de voorgestelde aanklachten wijzen in
zijn richting als het feit dat hij de officiële feestregelaar van Anjou's intocht was.
Volgens De Jonghe duurde dit vreugdebedrijf drie dagen, maar werd er kort nadien
zeer de draak mee gestoken
... als men verstondt, dat die van Doornyk, terwyl men vierde, als over
hun ontzet, in onderhandelinge geweest hadden, om hunne Stad aen Parma
over te geven(325).
De biograaf van Mornay stelde het ogenblik der waarheid in verband met Anjou's
vermeende verloving eveneens zeer dramatisch voor:
M. du Plessis avoit tousiours contesté avec M. le Prince d'Orenge, que ce
Mariage ne se feroit point, quoy que luy en escrivist M. de S. Aldegonde
lors employé en Angleterre. Et de faict, sur la nouvelle des Articles
accordez & bagues données, comme les Actions de graces solennelles s'en
fissent en la grand' Eglise de Gand, qui devoyent, estre suivis de feux de
ioye, M. le Prince d'Orenge, aupres duquel il estoit assis l'en gaussoit.
Mais sur le milieu de l'Action, luy vint une depesche de M. de S.
Aldegonde, portant ce que dessus; dont fut retracté le mandement des Feux
avec un grand desplaisir dudit sieur Prince, qui en avoit fait esperer
beaucoup d'avantage a ce Peuple(326).
De Prins vertrok bijtijds naar Antwerpen op 29 november, voordat de capitulatie van
Doornik bekend raakte te Gent. Anjou verliet eindelijk Engeland op 7 februari 1582
en landde te Vlissingen twee dagen later. Hij reisde per schip van Middelburg naar
Antwerpen en werd aldaar op 19 februari plechtig ingehaald en gehuldigd als hertog
van Brabant. Na deze hoopvolle gebeurtenissen begon ook de Gentse magistraat
weer maatregelen te treffen voor de komst van de nieuwe vorst: de straten moesten
worden gereinigd op 28 februari en troepen gemon-

(324) Zie De Busscher, Recherches..., I, 37; Biographie nationale, V, 164-165.
(325) De Jonghe, Ghendtsche geschiedenissen, II, 274.
(326) Histoire de la vie de messire Philippes de Mornay..., 60.
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sterd op 5 maart. Een dag later hadden de Staten van Vlaanderen de tekst van de eed
bepaald, die de nieuwe graaf zou moeten afleggen(327). Het wapen van koning Filips
werd uit de voorzaal van het Gentse stadhuis gehaald en verbrijzeld om plaats te
maken voor de leliën der Valois. Intussen was hoogbaljuw Rijhove op 5 april door
de vier Leden van Vlaanderen naar Antwerpen gezonden om er op de komst van de
landsheer aan te dringen. De Leden koesterden goede hoop, want twee dagen later
gaven zij order de nodige penningen te laten slaan om die bij de plechtige installatie
door herauten te laten uitstrooien(328). Op 30 april begon men met het aanbrengen van
de straatversiering, en meer bepaald met het oprichten van een triomfboog op de
Hoogpoort. Maar omdat Anjou's komst weer eens uitgesteld werd - ditmaal, naar
men te Gent vermoedde wegens de belegering van Oudenaarde door Farneze - werd
dit werk opgeschort. Pas in het begin van augustus kreeg men te Gent absolute
zekerheid dat de nieuwe graaf van Vlaanderen halfweg deze maand zijn plechtige
intrede zou doen, met het gevolg dat de laatste voorbereidselen overhaast moesten
geschieden. Nog op 15 augustus gelastte D'Heere aan de rederijkerskamers ‘tvertooch
van Josua’ te vervangen door ‘dhistorie van Gedeon’; tevoren had hij reeds hun
oorspronkelijk voorziene drie spelen opgedreven tot vijf(329).
Terwijl men aldus te Gent koortsachtig aan het werk was, reisde Anjou gezapig
naar het graafschap: hij verliet Antwerpen en trok via Sluis naar Brugge, waar hij
plechtig verwelkomd werd op 9 augustus(330). Men verwachtte hem te Gent op 14
augustus, dag waarop de landsheer vroeger de wet vernieuwd had, maar het werd 20
augustus vooraleer het eindelijk zover was. 's Morgens waren te Gent nog pamfletten
tegen de katholieke Anjou rondgestrooid, met verwijzing naar de Bartholomeusnacht,
wat echter aan de voortgang van de plechtigheid geen afbreuk deed.
Buiten de stadspoort werd Anjou na de middag begroet door de hoogbaljuw
Rijhove, de twee voorschepenen en pensionaris Jacques Tayaert, die hem toesprak
namens de vier Leden van Vlaanderen.

(327) Zie Kervyn de Lettenhove, Les huguenots et les gueux, VI, 325.
(328) Zie Ch. Gilleman, ‘Documents sur les jetons de l'inauguration de François d'Alençon à Gand
en 1580’, in Revue belge de numismatique et de sigillographie 85 (1933), 97-101.
(329) Zie De Busscher, Recherches..., I, 215-216.
(330) Zie Roeder-Baumbach, Versieringen bij blijde inkomsten..., 16, nr. 15; Landwehr, Splendid
ceremonies, 82, nrs. 42-43.
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Daarna trok de stoet Gent binnen. Voorop gingen de vendels Gentse soldaten en de
Zwitserse hellebaardiers van Anjou zelf. Hen volgden de drie Leden van de stad
Gent, de afgevaardigden van de kasselrijen van het Vrije en Ieper, de gedeputeerden
van Aalst, Dendermonde, het Land van Waas, de Vier Ambachten, kleinere steden
en de vier Leden van Vlaanderen. Na de Gentse magistraat stapten op: de raad van
state, de prins van Oranje, de prins van Epinoy en ten slotte de nieuwe graaf zelf.
Onmiddellijk vóór hem reden hoogbaljuw Rijhove met de roede der gerechtigheid
in de hand en een heraut, gekleed in de wapenrok van Vlaanderen. Naast Anjou ging
te voet ‘eenen Poët, die van tydt tot tydt aen hen iet in de oore seyde’(331), blijkbaar
om de betekenis van de nog te aanschouwen versieringen toe te lichten. Deze
vererende opdracht werd zeker waargenomen door de man, die de ontvangst geregeld
had, dichter was, en uitstekend Frans kende: Lucas d'Heere zelf.
De stoet trok door de opgesmukte Franse poort naar het prinsenhof. Over de hele
afstand stonden kleine meisjes in het wit gekleed als symbolen van de ‘zuyverheyt
daer in God tot noch toe de Stede van Ghendt bewaert heeft/zijnde noynt van eenighe
Vyanden ghewonnen’ en van de ‘oprechte ongheveynsde liefde’ tot Anjou(332). Zij
werden afgewisseld door gewapende burgers. Het eerste toneel wachtte de stoet aan
de St.-Jorispoort. Op een stellage zat daar de Maagd van Gent met de banier van de
stad en de witte Gentse leeuw. Zij was vergezeld door vier meisjes, (hervormde)
Religie(333), Liefde, Cloecheyt en Volstandicheyt. Bij hen stond ook de nimf
Republicque ofte Ghemeente, die Anjou in het Frans begroette, waarna nog een
welkomstlied gezongen werd. Gedurende de rest van de tocht werd de graaf beschut
door een baldakijn, dat voorheen in de processies boven het

(331) Op dit interessant detail is tot nu toe niet de aandacht gevestigd: men vindt het dan ook enkel
in de eerste druk van De Jonghe, Ghendtsche geschiedenissen, Ghendt, 1746, II, 274. De
passus ontbreekt in alle volgende drukken.
(332) Citaten naar De eerlicke incomste van onsen Ghenadighen ende gheduchten Heere/mijn
Heere Fransoys van Vranckerijcke... In syne vermaerde Hooft = stadt van Ghendt den xxen
Augusti: M.D.LXXXII., Ghend, 1582, A3r.
(333) Het verslag van de inkomst laat ten aanzien van de strikte betekenis van Religie geen twijfel
over: ‘waer by te kennen ghegheven was de professie diese [de stad Gent] doet vande
ghereformeerde Religie/daerse begheert by te blyven’ (Ibid., A3v).
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sacrament gedragen werd, zodat deze voorzorg door de katholieken als krenkend
ervaren werd(334). De stoet trok verder naar de St.-Jacobskerk, waar een tweede
vertoning plaats vond: in deze toog werd Anjou als vredestichter in Frankrijk zelf
gehuldigd. Men zag de legers van de Franse koning en van de hugenoten; tussen hen
trad een jonge man - Anjou natuurlijk - die de twee partijen verzoende. Uit de hemel
daalde de Vrede, die de prins aanzette in de Nederlanden een dergelijk heilzaam
werk te volbrengen. Voor het stadhuis stond het derde theater, bevolkt door de vier
rederijkerskamers. Daar werd vertoond hoe Vlaanderen de Spaanse koning verworpen
en Anjou in zijn plaats aangenomen had: personages waren de tronende Flandrina,
de vier Leden in hun respectieve wapenrok, enige steden van de Malcontenten, het
Land van Waas, West-Vlaanderen, Hope en Eendracht. Elk voerde zijn tekst tweetalig
op een banderol. In het midden van de Hoogpoort was een triomfboog met drie
poorten opgericht. Hij was versierd met kolonnen in Ionische stijl en rijk voorzien
van allerhande inscripties in het Nederlands, Frans, Latijn en Grieks. Van op twee
pedestals naast de hoofddoorgang werd Anjou door twee personages begroet met
Latijnse carmina. Op de centrale bovenbouw was het devies van de gevierde, de zon
die de wolken verdrijft, uitgeschilderd ter illustratie van zijn leus ‘Fovet et discutit’.
Dit tafereel was gevat tussen de allegorische figuren van Pax en Mars, voorzien van
de gepaste attributen. Op de keerzijde was een verwante voorstelling aangebracht:
Phoebus, die zich ontfermt over twee smekelingen en de oorlogsgod verjaagt. Dit
centrale tafereel boven de hoofdingang was bekroond met een sfeer als
eeuwigheidssymbool. Op de vier hoeken van de triomfboog stonden leeuwen met
banieren en vuurpannen. Over de Vismarkt door de Geldmunt bereikte men het toen
opgeheven klooster van de Augustijnen. Daar hadden de vier rederijkerskamers een
toog opgesteld met de geschiedenis van Gideon, die door God uitverkoren werd om
Israël te regeren en zijn volk te bevrijden. Dit kon men daar trouwens vernemen dank
zij daartoe aangebrachte Nederlandse en Franse verzen. Aan de poort van het
prinsenhof werd de geschiedenis van Constantijn verbeeld. Men zag zijn overwinning
op Maxentius, nadat de Romeinen Constantijns komst hadden afgesmeekt ‘om
henlieden vande tyrannye ende slauernye (daerse den voorsz. Tyran langhe in
ghehouden hadde) te verlossen’(335). De maagd Historie lichtte dit ook in het Frans
toe

(334) Zie Van den Vivere, Chronijcke van Ghendt (ed. De Potter), 345.
(335) De eerlicke incomste..., B2v.
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voor Anjou. Op de binnenplaats van het prinsenhof wachtte een laatste verrassing:
daar was een pyramide - alweer een eeuwigheidssymbool - opgetrokken, versierd
met Anjou's blazoen, devies en initialen. Bij zijn nadering spoot witte en rode wijn
uit deze versieringen, als uit een fontein(336). Een vuurwerk besloot deze voor eenieder
welgevulde dag.
Reeds bij de beschrijving van Oranjes plechtige intrede te Gent op 29 december
1577 is gewezen op de grote propagandistische betekenis van dergelijke triomftochten.
Zulke rondgang, die bij de machtsaanvaarding van elke nieuwe vorst herhaald werd,
bezat een bijna sacraal karakter. Steeds moest uiting gegeven worden aan de
hoogstaande morele bekommernissen, die zowel de gehuldigde heerser als de
huldigende gemeenschap dienden te bezielen. Vorst en volk vergaten voor een
ogenblik hun antagonismen in een uitstalling van macht en weelde, waarvan de
weerschijn elkeens prestige ten goede kwam. Daarom mag het ons niet verbazen dat
men voor deze feesten, die toch slechts enkele dagen duurden, enorme bedragen
uittrok en de beste kunstenaars aan het werk zette.
Wanneer men te Gent de leiding van Anjou's ontvangst aan D'Heere toevertrouwde,
dan bestonden daarvoor verschillende gegronde redenen. Vooreerst had hij op dit
gespecialiseerde terrein toch al zijn sporen verdiend: reeds in 1559 leverde hij
praktisch werk bij de versieringen voor het Gulden Vlieskapittel en fungeerde hij als
jurylid bij volkswedstrijden; samen met zijn vader bewees hij in 1562 dergelijke
huldiging desnoods te kunnen improviseren. Ten slotte had hij bij Oranjes inkomst
te Gent en bij de bekendmaking van Anjou's verloving met Elizabeth blijk gegeven
van vernuft. Daarnaast bood D'Heere de nodige ideologische waarborgen: hij was
een militant calvinist, daarbij een standvastig partijganger van Oranje en als zodanig
met diens wensen vertrouwd. Het was belangrijk zo iemand bij de hand te hebben,
want de huidige viering bood wel enig risico: men verwelkomde thans niet de
natuurlijke heer, maar wel een vreemde prins uit een traditioneel vijandelijk land,
die men aanvaardbaar diende te maken. Enkel een volgeling van Oranje, die uit zijn
politieke overtuiging het nodige zelfvertrouwen putte, kon aan zulke huldiging de
nodige geloofwaardigheid schenken. Wat ten slotte de meer menselijke kant van de
zaak betrof: D'Heere had in Frankrijk gewerkt, zelfs in dienst

(336) Hiervoor had Jan Dauwe aan D'Heere wijn geleverd voor een waarde van 5 pond 16
schellingen en 8 groten; zie De Busscher, Recherches..., I, 218.
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van Anjou's moeder; hij kende de Franse hofsfeer en kon nog het best vermoeden
wat Anjou verwachtte.
Dat D'Heere inderdaad in de eerste plaats zijn eigen inspiratie volgde, blijkt uit
een vergelijking van Anjou's intochten te Antwerpen en te Gent(337). Men kan
verwachten dat de Gentse intrede enige elementen aan de Antwerpse ontvangst zou
ontleend hebben, maar dit is hoegenaamd niet het geval. D'Heere heeft daarentegen
een eigen programma uitgevoerd, dat in de eerste plaats als legitimering van de
nieuwe graaf bedoeld was. De eerste toog met de Maagd van Gent zette de kritieke
toestand der Nederlanden uiteen, evenals hun bereidheid in Anjou's dienst te treden.
Reden daarvoor was diens activiteit in Frankrijk zelf als vredestichter - het onderwerp
van de tweede toog. Het derde en centrale tableau vivant voerde de machtsoverdracht
zelf ten tonele. Wel intentioneel werden alle gewesten van Vlaanderen als met deze
beslissing instemmend op de planken gebracht, en dit met de nodige legitimerende
heraldische opsmuk. De laatste twee togen bezaten enkel een illustrerend karakter:
het waren exempla uit de bijbelse en Romeins-christelijke geschiedenis om deze
handelwijze te rechtvaardigen. Men begrijpt dan ook waarom D'Heere op het laatste
nippertje de voorkeur gegeven heeft aan Gideon boven Jozua: deze laatste rukt als
rechtmatig opvolger van Mozes het beloofde land binnen, waarbij de Kanaänieten
verdrukt worden. Dit was nu toch geen gelukkige keuze als vergelijkingspunt voor
Anjou en zijn Fransen. Daartegenover paste de geschiedenis van Gideon uitstekend:
deze held werd door God uitverkoren om zijn volk te verlossen van Midianieten en
Amalekieten, welke roversbenden men gevoeglijk met de Spanjaarden en hun
trawanten kon gelijkschakelen. Voor de protestant D'Heere was Gideon daarbij nog
de man, die aan de afgoderij van Baäl een eind gesteld had door diens beeld te doen
stuk hakken. Het tweede voorbeeld uit de historie bood nog de meeste
vergelijkingspunten: tegenover de tirannie van de wettige vorst Maxentius - men
versta: Filips - roept zijn eigen volk de hulp in van Constantijn (= Anjou), wiens
optreden wordt geconsacreerd door de hemelse verschijning van het
Christusmonogram. De organische structuur van deze vijf togen

(337) Op basis van het verslag der Gentse intrede en de Antwerpse druk bij Plantin, La ioyevse &
magnifique entrée de Monseigneur François de France... en sa tres-renommée ville d'Anvers,
Anvers, 1582. Zie Roeder-Baumbach, Versieringen bij blijde inkomsten..., 16, nrs. 12-14,
17, nrs.16-17; Landwehr, Splendid ceremonies, 80-81, nrs. 38-41.
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(I-II redenen voor Anjou's optreden, III machtsoverdracht, IV-V parallelle gevallen)
verraadt wel degelijk de ordening volgens een welbewust programma.
Op 21 augustus kregen de feestelijkheden een meer volks karakter: de
rederijkerskamers vertoonden ‘op eenen Theater voor het Stadthuys verscheyde
aerdige Klugt-spelen, en poetsen, om de aenhoorders te verlustigen’(338). 's Avonds
volgde een begroeting van Anjou door de raad van Vlaanderen, de rekenkamer en
tal van andere notabelen. Op 23 augustus ging men over tot de huldiging van de
nieuwe graaf van Vlaanderen, welke plechtigheid geënsceneerd werd naar het
Antwerps model. Op de Vrijdagmarkt, die door troepen bezet was, had men een
verhoog opgetimmerd, waarop de eedaflegging plaats had. Eerst zwoer Anjou op
het evangelie en verbond hij zich tegenover de Staten van Vlaanderen, de vier Leden
van het graafschap en de Gentse magistraat. Daarop bekleedden de vier Leden hem
met de grafelijke mantel en de bonnet. Vervolgens legden de Staten de eed van
getrouwheid af en wierpen de herauten als slot van de plechtigheid gedenkpenningen
onder het volk. De eenvoudige gemoederen werden nog diezelfde avond geschokt
door een hevig onweer, dat een deel van de efemere versieringen deerlijk toetakelde:
van de pyramide in het prinsenhof werd het devies van Anjou afgerukt, wat tot weinig
bemoedigende commentaren inzake de aanstaande straffen des hemels aanleiding
gaf. Nadat op 25 augustus de magistraat vernieuwd was, werd er in de beste Franse
hoftraditie op 26 augustus nog een steekspel gehouden. Vier dagen later werd het
echter bittere ernst: Farneze, die de aankomst van Anjou's eigen leger uit
West-Vlaanderen vernomen had, trok hiertegen op. Terwijl Oranje en Anjou van op
de St.-Lievenspoort toekeken, kwam het tot een verwoed treffen onder de muren van
Gent. Dank zij de dapperheid van de Engelse hulptroepen onder commando van John
Norris moest Farneze zich terugtrekken op Oudenaarde, maar toch had deze
krachtsinspanning aan Franse zijde een zware tol geëist. Op 31 augustus vertrokken
Anjou en de Prins dan ook naar Dendermonde en twee dagen later bereikten zij
Antwerpen, waar zij hun uitgeputte troepen lieten herademen.
Zoals reeds geschied was - en met succes - bij de intocht van Oranje te Gent, was
ook nu een langduriger en wijder effect beoogd dan de beïnvloeding van de
toeschouwer tijdens die enkele uren. De drievoudige herdruk van het verslag van
Oranjes Gentse intrede verzekerde

(338) De Jonghe, Ghendtsche geschiedenissen, II, 296.
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reeds vooraf ruime verspreiding aan een nieuw gelijkaardig initiatief. D'Heere nam
wel zeer vroeg zijn voorzorgen: het octrooi om de beschrijving van Anjou's intrede
te Gent te mogen uitgeven is verleend op 10 april door de raad van Vlaanderen en
op 27 april door Anjou zelf voor de gehele Nederlanden. D'Heere bezorgde zowel
een Frans als een Nederlands verslag, dat hijzelf enkel als voorlopig beschouwde:
in september bood hij aan Anjou een luxe-handschrift van de Franse versie aan,
vergezeld van een reeks schetsen, die hij hoopte in een latere uitgave als illustraties
te kunnen opnemen, wel naar het model van de druk bij Plantin(339). Alleen dit
manuscript, en niet de gedrukte versies, bevat een gesigneerde opdracht van D'Heere
aan Anjou, waarin onze kunstenaar zijn loyauteit betuigt tegenover Frankrijk en de
nieuwe heer der Nederlanden. In dat verband memoreert hij ook zijn werkzaamheid
in dienst van Catharina de' Medici tijdens de regering van haar zoon Frans II.
Dit persoonlijk contact met Anjou, zowel tijdens de intocht zelf als door de
overhandiging van het handschrift, kan ook samenhangen met de vervaardiging van
de Valois-tapijten. D'Heere is vroeger wel meer als tekenaar van de kartons voor
deze tapijten beschouwd(340), maar pas sinds de opzoekingen van mej. Yates stoelt
deze toeschrijving op een vaste grondslag(341). Wij bezitten nog altijd geen enkel
stoffelijk bewijs voor D'Heeres activiteit inzake deze tapisserieën, maar de
argumentatie van mej. Yates werkt bijzonder overtuigend.
Deze reeks, die nog compleet in het Uffizi-museum te Florence bewaard wordt,
omvat acht tapijten, gewijd aan feesten die gegeven zijn

(339) Zie hiervoor, noot 337. Het hs. is thans in het bezit van de Staatliche Museen Preussischer
Kulturbesitz te Berlijn (Dahlem) (signatuur: MS. 78 D 6). Het is een typisch luxe-produkt,
bestemd om aan Anjou zelf overhandigd te worden, en dus zeker niet de kopij voor de Franse
versie van het gedrukte verslag, zoals voorgesteld door de Bibliotheca belgica, III, 426 en
Yates, The Valois tapestries, 18.
(340) Zie Van Ysselsteyn, Geschiedenis..., I, 236; J. Duverger, ‘De Nederlandse Tapijtkunst in de
zestiende eeuw’, in Kunstgeschiedenis der Nederlanden... onder redactie van H.E. van Gelder
en J. Duverger, Utrecht..., 1954-1956, I, 531.
(341) In haar hier niet geciteerde studie The Valois tapestries, waarvan de werkmethode nog eens
toegelicht werd in haar bijdrage ‘Religious history in the Valois tapestries’, in Proceedings
of the Huguenot Society of London 20 (1958-1964), 324-340, vooral 330. Men vindt thans
twee kleurenreprodukties van fragmenten uit deze tapijten in Yves Cazaux, Guillaume la
Taciturne, Anvers, 1973, 254, 297.
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aan het hof der Valois. Het zijn ‘Fontainebleau’, ‘Het toernooi’, ‘De walvis’, ‘De
Poolse gezanten’, ‘De reis’, ‘Het steekpaalspel’, ‘Het strijdperk’ en ‘De olifant’. Op
de voorgrond staan bijna telkens - uitgenomen in ‘De reis’ - leden van de Franse
koninklijke familie: afwisselend Hendrik III, zijn vrouw Louise, zijn zuster Marguerite
met haar echtgenoot Hendrik van Navarra en Anjou. Hun moeder, Catharina de'
Medici, ontbreekt slechts op één tafereel. Hendrik III triomfeert in ‘Fontainebleau’
en ‘Het steekpaalspel’ en zijn broer Anjou in ‘Het strijdperk’ en ‘De olifant’. De
enigmatische figuren op een zeer opvallende plaats in ‘De reis’ werden door mej.
Yates geïdentificeerd als Lodewijk en Hendrik van Nassau en Christoffel, zoon van
de Paltsgraaf, die alle drie sneuvelden op de Mookerheide in 1574. Ook Willem van
Oranje zelf kan in ‘Het strijdperk’ afgebeeld zijn.
De aanwezigheid van deze laatste vier personages vormt geen storend element in
deze Valois-tapijten. Dank zij mej. Yates weten wij thans dat deze reeks geen louter
beschrijvend-afbeeldende, maar tevens een politieke functie had. De juxtapositie van
sommige personen - in onze ogen een anachronisme - blijkt bijzonder zinvol te zijn
van uit het ordenend intellect, dat deze tapijten liet vervaardigen. Dit was niemand
anders dan Willem van Oranje, die in deze reeks een hoog politieke manifestatie
ontvouwde. Na een pleidooi voor binnenlandse eendracht in Frankrijk, aangeduid
door de samenschikking van Navarra en het huis van Lorreinen, en een verwijzing
naar een vroeger accoord met zijn gesneuvelde broers Lodewijk en Hendrik in ‘De
reis’, roept de Prins Frankrijks koning op tot ondersteuning van diens broer Anjou,
wiens triomfantelijk onthaal in de Nederlanden gememoreerd wordt in ‘Het strijdperk’
en ‘De olifant’. Oranje heeft dit waarlijk vorstelijk geschenk niet voor Anjou zelf
besteld, maar wel voor het Franse hof, om een zichtbaar vermaan te zijn tot
ondersteuning van de Franse belangen en verplichtingen in de Nederlanden(342).
Deze visie van mej. Yates stemt zeer goed overeen met Oranjes flair voor
communicatiemedia, die wij reeds geconstateerd hebben: zoals hij de burgers der
Nederlandse steden voor zich wint door Bourgondische praal van blijde inkomsten
en door de wijdverspreide verslagen - en rechtvaardigingen - daarvan, zo ook weet
hij welk middel voor het hyper-verfijnde Franse hof het meest accuraat is: de
verheerlijking van de Franse hofcultuur zelf, met een appel aan de familietrots en
-verbondenheid der Valois, en dit alles in een ongemeen fraaie

(342) Zie Yates, The Valois tapestries, 38, 53 e.v.
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stoffelijke vorm, die nog altijd de bewondering van de hedendaagse toeschouwer
opwekt.
Mej. Yates heeft D'Heere als auteur van de patronen voor deze tapijten aangewezen,
omdat een aantal noodzakelijke vereisten in hem verenigd zijn:
He is a trained Flemish tapestry cartoonist; he is a specialist in portraits
and most particularly noted for costume; in 1582 he is found engaged in
propaganda for Anjou in the Netherlands. He had French leanings, had
studied at Fontainebleau, had known Catherine and worked for her and so
would have gained some insight into her mind and tastes and how to please
her by feeding her passion for family and festivals. Surely this is the very
man who might have drawn up that survey of the French court seen from
Flanders, the Valois Tapestries(343).
Als bronnen beschikte D'Heere over een reeks tekeningen van Antoine Caron
(1521-1599), een bekende Franse hofschilder uit de school van Fontainebleau(344). De
gebeurtenissen, die men op Carons tekeningen ziet plaats vinden en waarnaar elk
van de tapijten genoemd werd, situeerde D'Heere op het middenveld en op de
achtergrond van zijn patroontekening. Sommige details zijn historisch getrouwer of
vollediger weergegeven bij de Vlaming dan bij de Fransman, omdat D'Heere ook
gedrukte verslagen benutte, zo het Recueil des choses notables faites à Bayonne à
l'entrevue de Charles IX avec la Royne Catholique sa soeur, Paris, 1566 en het Balet
comique de la royne faict aux nopces de Monsieur le Duc de Ioyeuse, gepubliceerd
in 1582. In ‘De walvis’ vindt men echter reminiscenties aan de festiviteiten te
Bayonne, die niet in het Recueil opgenomen zijn. In dit geval moet men een beroep
op ooggetuigen aannemen. Als D'Heeres zegsman komt vooral in aanmerking François
de Bourbon Montpensier, broer van Oranjes derde echtgenote, die deel uitmaakte
van Anjou's hofhouding te Antwerpen in 1582(345).
De voorgrond van de tapijten bevolkte D'Heere met meer dan levensgrote
personages ten voeten uit. Deze plaatsing was de gewone in de Vlaamse tapisserieën
van die tijd(346). In de afbeeldingen van deze

(343) Ibid., 19.
(344) Zie over hem Jean Ehrmann, Antoine Caron Peintre à la Cour des Valois 1521-1599.
Introduction de Paul-André Lemoisne, Genève-Lille, 1955.
(345) Zie Yates, The Valois tapestries, 45, 58.
(346) Zie Van Ysselsteyn, Geschiedenis..., I, 241.
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politiek relevante figuren kwamen twee facetten van D'Heeres kunstenaarschap zeer
tot hun recht: zijn vermogen als portrettist en zijn weergave van de kledijen. Voor
de portretten maakte hij ten dele gebruik van bestaande afbeeldingen; enkel de figuren
van ‘Het strijdperk’ en ‘De olifant’ kan D'Heere te Antwerpen zelf gezien hebben
en hier treft men dan ook de beste portretten aan; vooral Anjou is met grote
preciesheid uitgebeeld. De kostuums, waarvan de weergave der kleureffecten
bijzonder geroemd wordt, waren op dat ogenblik echter reeds verouderd aan het
Franse hof. D'Heere behielp zich dan ook met de kostuumwerken van Abraham de
Bruyn en met zijn eigen Theatre(347). Ten slotte dienen er twee elementen als D'Heeres
specifieke inbreng vermeld te worden; vooreerst een detail: de afbeelding van de
sirene, rond wier staart een man zich vastklampt - de factuur van deze groep is
beïnvloed door D'Heeres tekening in alba amicorum; en vervolgens een principiële
beslissing: hoewel alle afgebeelde festivals tijdens de regering van Karel IX gehouden
zijn, is van deze vorst, de man van de Bartholomeusnacht, geen spoor meer te
bekennen(348). D'Heere had reeds in zijn Engelse tijd virulente verzen tot deze vorst
gericht en hij voelde er dus ook niets voor om deze figuur in het huidige luisterrijke
gezelschap op te nemen. Onder Catharina de' Medici's familieleden mist men verder
haar Spaanse schoonzoon Filips, op wiens aanwezigheid de Nederlandse schenker
uiteraard evenmin prijs zou stellen. Deze laatste twee manipulaties zijn dan ook niet
los van Oranjes eigen supervisie te denken. Bij de uitvoering van zulk een
geldverslindend project had De Zwijger zich heel zeker de definitieve uitwerking
voorbehouden. Zijn ingrijpen is dan ook onmiskenbaar in ‘De reis’: onder de levenden
in 1582 kenden enkel nog Catharina de' Medici, Hendrik III, Anjou en Oranje zelf
het belang van de hier afgebeelde ontmoeting met Lodewijk van Nassau te Blamont(349).
Deze tapijten zijn ontegensprekelijk D'Heeres belangrijkste verwezenlijking als
kunstenaar. Zij verantwoorden de uitlezing van Van Mander, die voor de zestiende
eeuw slechts vier ontwerpers van patro-

(347) Zie voor deze bronnen Yates, The Valois tapestries, passim. D'Heere haalde zijn inspiratie
ook elders: Hendrik III als te paard stijgend Romeins veldheer in ‘Het steekpaalspel’ is wel
direct gekopieerd op een mythologischhistorische tekening van Pieter Coecke; zie Marlier,
Pierre Coeck d'Alost, 300-301, Fig. 245.
(348) Zie Yates, The Valois tapestries, 84 en Pl. 29a, 66.
(349) Zie Ibid., 75.
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nen vermeldt: Barend van Orley, Pieter Coecke, Jan Cornelisz. Vermeyen en Lucas
d'Heere zelf(350). De pracht van de stofweergave en de nauwkeurigheid inzake portretten
en detailwerk worden vervolledigd door het eminent iconografisch belang van deze
reeks. Waar men voorheen dit legwerk vooral apprecieerde als unieke afbeelding
van de festival-cultuur aan het Franse hof, daar moet men thans - dank zij mej. Yates
- mede een politieke boodschap in deze tapijten onderkennen. Deze serie is dan ook
niet enkel D'Heeres meesterwerk als tapijttekenaar, maar ook als propagandist.
Uitgaande van schetsen van de zéér katholieke Caron, die festivals aan het hof van
Karel IX voorstellen, verheerlijkt D'Heere de op dat ogenblik meer verzoenende
politiek van de Franse koningin-moeder en van Hendrik III en pleit hij voor
ondersteuning van het experiment Anjou in de Nederlanden.
Mej. Yates meent dat de kartons getekend zijn in 1582 na Anjou's intrede te
Antwerpen. Het weven van de tapijten kon nog in datzelfde jaar begonnen zijn,
waarschijnlijk te Antwerpen(351). Aangezien D'Heere daarvoor wel herhaaldelijk naar
die stad zal getrokken zijn, is het mogelijk dat men zijn tekeningen voor de ‘Historie
van David’ ook in deze periode dient te plaatsen.
Tegenover de interpretatie van mej. Yates stelt Jkvw. van Ysselsteyn een minder
hechte onstaansgeschiedenis van deze reeks voor(352). Volgens haar zou de
oorspronkelijke serie bestaan uit ‘Fontainebleau’, ‘Het toernooi’, ‘De walvis’, ‘De
Poolse gezanten’, ‘Het steekpaalspel’ en ‘De olifant’. Deze verheerlijking van de
Franse monarchie zou door Willem van Oranje voor Catharina de' Medici bestemd
zijn bij het begin der onderhandelingen met Anjou. Na 19 april 1581, wanneer de
afzwering van koning Filips een feit was, zou de Prins de twee resterende tapisserieën
‘De reis’ en ‘Het strijdperk’ in opdracht gegeven hebben. Deze twee tapijten worden
door Jkvw. van Ysselsteyn - en hier wijkt haar interpretatie het sterkst af van mej.
Yates' visie - ten nauwste bij het politiek gebeuren in het jaar 1581 betrokken: waar
de Engelse geleerde in ‘Het strijdperk’ Willem van Oranje meent te herkennen, daar
identificeert de Nederlandse expert dezelfde

(350) Zie Van Ysselsteyn, Geschiedenis..., I, 229.
(351) Zie Yates, The Valois tapestries, 44, 41.
(352) Zie Gerardina T. van Ysselsteyn, ‘Wilhelmus. Naar aanleiding van Frances A. Yates, The
Valois tapestries. London, 1959; een aanvulling’, in De bloeitijd van de Vlaamse tapijtkunst,
329-386; Id., Tapestry. The most expensive industry of the XVth and XVIth centuries, The
Hague-Brussels, 1969, 144-149.
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figuur als Johan Casimir van de Palts, geflankeerd door Willem Lodewijk van Nassau.
De paltsgraaf zou door prins Maurits gesmeekt worden de benarde Nederlanden zijn
troepen toch niet te onttrekken. De meningen lopen nog verder uiteen ten aanzien
van het meest enigmatische tapijt, ‘De reis’. In plaats van een allusie op het geheim
onderhoud tussen het Franse hof en Lodewijk van Nassau te Blamont zouden wij
hier alweer een zinspeling op de politieke actualiteit anno 1581 krijgen, na de verlating
van de Spaanse vorst: onder de ruiters op de voorgrond meent Jkvw. van Ysselsteyn
koning Filips, kardinaal Granvelle en aartshertog Matthias te herkennen, die de
Nederlanden verlaten ten voordele van de Fransen, die hen trouwens op de voet
volgen in de cavalcade. Onder de drie toekijkende personages zou zich naast Lodewijk
en Hendrik van Nassau niet Christoffel van de Palts bevinden, maar wel Marnix.
Zijn aanwezigheid wordt verklaard doordat hij het was, die als gezant naar Frankrijk
kwam om de tapijten aan de koningin-moeder af te leveren en Anjou naar de
Nederlanden te begeleiden(353). Deze interpretatie noopt Jkvw. van Ysselsteyn tot een
ietwat vroegere datering van deze reeks: zij meent dat de opdracht gegeven is in
1579, de eerste zes tapijten geweven zijn in de loop van 1580 en de laatste twee na
april 1581, maar vóór september van dat jaar, wanneer Marnix zijn zending aanvatte.
Deze snelle afwerking wordt verklaard door de tewerkstelling van een aanzienlijk
aantal tapijtwevers - zij spreekt van een tachtig tot negentig man - en doordat men
een beroep kon doen op reeds bestaande kartons van Antoine Caron: Jkvw. van
Ysselsteyn neemt nl. aan dat D'Heere enkel de modellen van de portretten zou geleverd
hebben. Als plaats van fabricatie stelt zij Oudenaarde voor.
Het jaar 1582 betekende een hoogtepunt in D'Heeres leven: hij ontving de meest
eervolle opdrachten en kweet zich ervan op een voortreffelijke wijze; als regisseur
van Anjou's Gentse huldiging en als tekenaar der Valois-tapijten mocht hij zich
zonnen in allerhoogste

(353) Hierbij dient toch te worden opgemerkt dat Marnix aldus een uitzonderlijke eer geniet door
als enig man van lagere adel tussen de overigens uitsluitend hoogadellijke, ja vorstelijke
personages op de voorgrond der Valoistapijten te worden opgenomen. En stond zijn leiding
over dit gezantschap reeds vast bij het tekenen der kartons? Eigenaardig is verder dat in 1581
geen melding wordt gemaakt van de schenking van dit uitzonderlijk legwerk, terwijl de
overhandiging van tapisserieën aan Anjou bij een vorige gelegenheid uitdrukkelijk vermeld
werd: zie Kervyn de Lettenhove, Relations politiques..., X, 73 en Muller en Diegerick,
Documents..., I, 59, 71, 76.
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gunst. Daarbij kwam nog, dat het zijn politieke en godsdienstige strekking in de
Nederlanden voor de wind ging. Uit deze waardering putte hij het nodige
zelfvertrouwen om een zeer kordate houding aan te nemen: tijdens de voorbereidselen
van de Gentse feestelijkheden besliste hij en niemand anders over het uiteindelijke
programma. Ook materieel had hij niet te klagen. Op 2 september werd de rekening
van de onkosten voor Anjou's ontvangst afgesloten. D'Heere ontving voor zijn
‘vacatien in t'ordonneren ende beschicken van de zelve Triumphe’ 40 pond groot,
wat een normale remuneratie te noemen is; zijn welgesteldheid bleek uit een andere
post op dezelfde rekening: de stad Gent stond bij hem in het krijt voor 23 pond 9
schellingen en 2 groten, die hij zelf uit eigen vermogen voorgeschoten had(354). Wie
dergelijk bedrag in gereed geld kon verstrekken, behoorde tot de welstellende burgers.
D'Heeres engagement bood ook een gevaarlijk risico: zijn - letterlijk - optreden aan
de zijde van Anjou stempelde hem tot overtuigd partijganger van de politiek, die in
deze prins belichaamd werd. Van zodra diens aanwezigheid niet langer relevant was,
kon D'Heere hopeloos gecompromitteerd zijn.

VII. Het einde
Toen kwam 17 januari 1583, de dag van de Franse furie te Antwerpen. Ontevreden
over de hem opgelegde verplichtingen, trachtte de nieuwe hertog van Brabant en
Beschermer der Nederlandse vrijheid Antwerpen met behulp van zijn eigen Franse
troepen te overweldigen. Onder de krijgsleus ‘Ville gagnée! Vive la messe!’ stormden
zijn ruiters langs de Kipdorppoort de stad binnen. De woedende bevolking vergat
voor eenmaal de religieuze tweespalt, liep als één man grimmig te wapen en veegde
de straat van Fransen schoon. Het resultaat van deze aanslag was vernietigend, niet
enkel voor Anjou's geloofwaardigheid, maar tevens voor de hele fransgezinde politiek
van Oranje. Groot was de ontsteltenis in Parijs en Londen, nog heviger de klap voor
de achterban van de Prins in de Nederlanden zelf. Met de taalheid, hem eigen, poogde
Oranje desondanks onderhandelingen met Anjou aan te knopen, wiens troepen op
die gedenkwaardige zeventiende januari meer succes hadden in enkele kleinere
steden, waaronder Duinkerken, Dendermonde en Vilvoorde. Oranjes Gentse aanhang

(354) Zie De Busscher, Recherches..., I, 46-47 noot 2.
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volgde de Prins in zijn propagandistisch tegenoffensief, doch met ogenschijnlijk
weinig succes.
Vóór september 1584 horen wij niets meer van Lucas d'Heere. Thans wreekte zich
zijn prominente rol in het jaar daarvoor. Het hoongelach, dat hem om zijn functie
als Anjou's gids doorheen het feestelijk opgetuigde Gent in de oren moet geklonken
hebben, kan men zich best voorstellen. Ook indien D'Heere ongevoelig was voor
menselijk opzicht, dan moet de nutteloosheid van zijn handelen, dat kort geleden zo
zinvol leek, hem diep gegriefd hebben. Evenwel was hij er niet de man naar om met
de handen over elkaar te blijven zitten, ook hierin een waardige volgeling van De
Zwijger. Aangezien hij echter enkel in stilte werkzaam was, kan zijn activiteit niet
los gedacht worden van het globale optreden der Oranje-fractie te Gent.
Deze vocht duidelijk voor een verloren zaak. Reeds op 6 februari waarschuwden
de predikanten zowel tegen Anjou als tegen Farneze, die dus blijkbaar op één lijn
gesteld werden. Ondanks het aandringen van de Staten-Generaal besliste de Gentse
collatie de Fransman nooit meer als heer te erkennen. Op 24 mei strooide men onder
het volk pamfletten ten voordele van Anjou uit. Naast Anjou's leedwezen om het
gebeurde geliefden de lezers ervan ook de stopzetting van Franse en Engelse hulp,
evenals de onbetrouwbaarheid van Spaanse beloften te bedenken. Op 18 juni hield
men ten huize van Rijhove, Oranjes partijleider te Gent, een vergadering van de vier
Leden van Vlaanderen, die zich eveneens kantten tegen Anjou's rehabilitatie, en dit
ook lieten weten aan de Staten-Generaal. Hun mening werd nog eens gedeeld door
de Gentse collatie op 30 juni. Onloochenbaar kwam in Gent een coalitie van vijanden
van Oranje en koningsgetrouwe elementen aan het woord. Ook de Prins maakte zich
geen illusies meer over de stemming in de zuidelijke provinciën: op 22 juli verliet
hij voor altijd Antwerpen met bestemming Zeeland.
Toen herinnerden zich de Gentse calvinistische ultra's het bestaan van Hembyze,
die evenzeer de Fransen als Oranje haatte. Nadat hij op 14 augustus tot voorschepen
verkozen was, vertrokken Karel Utenhove en François Provin naar Frankenthal om
de oude volkstribuun naar Gent uit te nodigen. Op 24 oktober, de dag zelf van zijn
aankomst, besloot hij zijn oude rekening met Rijhove te vereffenen, maar die was
hem te vlug af en verschanste zich in Dendermonde, waar hij de scheepvaart tussen
Antwerpen en Gent naar hartelust kon belemmeren. In de persoon van Rijhove
verloren de Oranjegezinden te Gent echter hun meest effectieve militaire capaciteit.
Hun gelederen werden trouwens
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nog verder uitgedund: op 30 oktober werd de heer van Boekel aangehouden en op
22 november een andere vriend van onze kunstenaar, de heer van Asse, Rijhoves
broer. In de nacht van 23 op 24 november werden op bevel van de schepenen de
wapens van Anjou weggebroken. Op 27 november predikte Hembyzes rechterhand,
Petrus Datheen, die eveneens uit Frankenthal teruggekeerd was, opnieuw in St.-Baafs.
Voor Gent werd de militaire situatie inmiddels benarder, omdat Farneze er in
geslaagd was de Vier Ambachten en het Land van Waas te bezetten; op 13 en 14
februari 1584 begon een aantal burgers uit te wijken naar Holland en Zeeland, waarna
op 26 februari enkele ambten opnieuw door katholieken bekleed werden. Begin maart
wierp Farneze een brug over de Schelde te Wetteren, waardoor de enige
bevoorradingsweg geblokkeerd werd. Hembyze en Datheen zagen hun zaak verloren
en spoorden aan tot onderhandelingen met de Spaanse veldheer. Op 18 maart sloot
men een wapenstilstand. Maar toen reageerde de Oranjepartij: zij strooide het gerucht
van nakende hulp uit en liet op 23 maart Hembyze gevangen nemen onder
beschuldiging van samenzwering met de Spanjaards. Op 2 april arriveerden de
gedeputeerden van Brugge en het Vrije, die, in vereniging met Jean Richardot, de
president van de raad van Artois, dergelijke pressie uitoefenden, dat Gent besloot
samen met hen onderhandelingen aan te knopen met Farneze te Doornik, wat zeer
tegen de zin van de calvinisten en de volgelingen van de Prins gebeurde. In het begin
van deze maand vernam men te Gent ook de overgave van Ieper; voor D'Heere
betekende deze jobstijding dat alweer een van zijn vroegere initiatieven tot ondergang
gedoemd was. Als gunst stond Farneze toe, dat Ieper samen met de drie overige
Leden van Vlaanderen te Doornik mocht komen onderhandelen op dezelfde
voorwaarden. De Gentenaars vroegen o.m. de erkenning van alle rekeningen, die
hun rekenkamer gepasseerd waren, wel een bewijs dat dit organisme hun ter harte
ging.
Het besef dat de toestand in Vlaanderen zeer hachelijk werd voor de zaak van de
Opstand, vindt men verwoord in een brief, gedateerd 29 april 1584 en geschreven
door Marnix, op dat ogenblik buitenburgemeester van Antwerpen, aan Van Meteren
te Londen. Oranjes vertrouwensman nam geen blad voor de mond:
De gelegentheyt van onze zaecken alhier is wonderlyck ende schynt van
dage te dage te verergeren De mensschen laten sich des hemelsschen broots
walgen wt vreese van armoede ofte van den Amaleciten. Sy willen vrede
maecken ende tot de Egiptissche vleeschpotten wederkeeren. Ia maecken
haer dietz datse Pharao sal laten vredelyck den
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Godsdienst plegen. die van Ghendt laten sich vast het net ouer thooft
trecken. De ouerheyt die zy vercoren hebben is zeer slaep, ende laet sich
leyden van eenen Boucle, ende Borluyt die doch de Religie niet en meynen.
In somma de libertinssche geesten vele geuaerlicker dan eenige openbaer
vyanden hebben het roer inde handt. Ende voeren het gemeyne volck met
eenen alsodanigen soeten toom dat zy inde subiectie ende dienstbaerheyt
sullen wesen eer sy 't selue gewaer werden. De ministeren aldaer hebben
zich te vele met de Regeringe willen moeyen daer zy niet vele verstants
van en hadden. Hier voeren wast al papen wt papen wt, wy vertrouwen
op God, nu isser geen helpe voer handen euen off God doot waere. Wy
moeten vrede maecken met den vyant dies koste wat het kosten kan. Zy
hebben alle de andere int papenet gebracht ende nu zyn zy de eerste die
afvallen(355).
Op 23 april hadden de afgevaardigden van de vier Leden een reeks artikelen ontvangen
om aan hun gemeenten voor te leggen. De Gentenaars kwamen drie dagen later in
hun stad toe, waar een druk overleg begon; op 4 mei vertrokken zij opnieuw naar
Doornik, waar Farneze twee artikelen wel wilde aanvullen, waaronder een ter
legitimatie van de rekenkamer. Toen op 15 mei de gedeputeerden te Gent met de
magistraat zouden overleggen over het definitieve antwoord, ontstond er een toeloop
van twee vijandige groepen met als respectieve slagzinnen ‘Religie! Religie!’ en
‘Peis! Peis!’. Nog eenmaal overwon de extreem-calvinistische zienswijze: de
wapenstilstand werd opgezegd, een aantal prominente katholieken gevangen gezet
en de oorlog tegen de koninklijke troepen hernomen. Op 1 juni begon de Oranje-fractie
het proces tegen Hembyze; hem werd onrechtmatig muntslaan, verraad, geweld, roof
en moord te laste gelegd. Intussen was de hertog van Anjou gestorven op 10 juni,
wat elke hoop op Franse steun deed verzwinden.
Te Gent verviel men tot extreme maatregelen, zoals die in wanhopige situaties
wel meer getroffen worden. De humanist Utenhove, die in Hembyzes plaats tot
voorschepen benoemd was, werd afgezet als te

(355) Ortelius, Epistvlae (ed. Hessels), 315-316. De heer van Boekel was vrijgekomen door
geheime voorspraak van Farneze bij Hembyze. Na de capitulatie van Gent genoot hij
alle achting van het Spaanse bewind tot zijn dood op 21 juni 1597; zie Kervyn de
Volkaersbeke in Biographie nationale, Bruxelles, 1868, II, 719.
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zachtzinnig(356). Weer werd een aantal katholieken, verdacht van verraad, ingerekend.
Op 17 juli vernam men het vernietigende nieuws, dat de prins van Oranje op 10 juli
vermoord was. Met hem daalde - niet enkel voor D'Heere - de laatste
vertegenwoordiger van de Generaliteitsidee ten grave. Het Gentse hervormde bewind
beleefde nog enkele stuiptrekkingen: op 4 augustus werd de zeventigjarige Hembyze
terechtgesteld en dezelfde dag begon Farneze de belegering van Dendermonde,
waardoor de ring rond Gent gesloten werd. In deze laatste stad dreigde hongersnood,
toen Dendermonde op 17 augustus capituleerde. Elf dagen later volgde de ommezwaai
te Gent: de uitgeputte bevolking smeekte om vrede, tegen de krijgsoversten en
predikanten in.
Een dag later, op 29 augustus, stelt Van Mander het overlijden van Lucas
d'Heere(357). De datum zelf is weliswaar zeer precies, maar waar hij gestorven is, weten
wij niet. Vermoedelijk stierf hij niet te Gent, want in september 1584 en zelfs nog
in 1594 bleek men daar onkundig te zijn van zijn dood(358). In 1844 meldde Balkema
zijn overlijden te Parijs, echter zonder enige bronnenopgaaf(359). Men kon dit gegeven
in verband brengen met de Valois-tapijten: die zijn volgens mej. Yates vermoedelijk
te Parijs bezorgd door een Nederlands gezantschap in 1584 of 1585(360). Dan zou
D'Heere deel uitgemaakt hebben van de zending in juli 1584, maar zijn naam komt
niet voor onder de leden van dit gezantschap(361). Tegen een overlijden te Parijs spreekt
overigens de precieze datum, die in dat geval hoogstwaarschijnlijk voor Van Mander
niet achterhaalbaar zou geweest zijn. Trouwens, welke zin had het voor D'Heere naar
Frankrijk uit te wijken, zeker nadat Anjou gestorven was? Hij kan even goed naar
het Noorden getrokken zijn. Te Gent was zijn rol immers uitgespeeld en voor iemand

(356) De Kempenare, Vlaemsche kronijk, 334 zegt dienaangaande dat Utenhove ‘als wezende van
de secte der herdoopers, al te bermhertig was, nooit wilde toestemmen iemand ter dood te
brengen’. Dit kan er op wijzen dat Utenhove een Familist was; zie Van Dorsten, The radical
arts, 69. Men zie ook Marnix' woorden over de ‘libertinssche geesten’, waarnaar verwezen
wordt in noot 355.
(357) Zie Van Mander, Het Schilder-Boeck, 256v.
(358) Zie De Busscher, Recherches..., I, 41 noot 1.
(359) Zie C.H. Balkema, Biographie des peintres flamands et hollandais, qui ont existé depuis
Jean et Hubert van Eyck jusqu'à nos jours, Gand, 1844, 130. Het boek munt overigens niet
uit door grote nauwkeurigheid; het is trouwens grotendeels compilatiewerk.
(360) Zie Yates, The Valois tapestries, 45, 115-116.
(361) Zie Kervyn de Lettenhove, Les huguenots et les gueux, VI, 534.
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met zijn politieke schuldenlast en religieuze overtuiging vormden Holland en Zeeland
in de huidige omstandigheden de veiligste toevluchtshaven. Eleonora Carboniers
had Gent reeds verlaten vóór 20 september 1584, want van die dag af mocht niemand
meer de stad uit, vooraleer zijn aandeel in de quotisatie betaald was. In oktober nam
zij als D'Heeres weduwe deel aan het zevenenzestigste Avondmaal der gereformeerde
gemeente te Middelburg(362).
Ondertussen had Gent op 4 september opnieuw onderhandelingen met Farneze
aangeknoopt. De katholieken werden uit de gevangenis ontslagen; de overtuigde
hervormingsgezinden begonnen hun goederen te verkopen en uit te wijken naar
Holland en Zeeland, Oostende of Sluis. Op 19 september werd de vrede tussen
Farneze en Gent plechtig afgekondigd. Het Staatse garnizoen en de predikanten
verlieten ongehinderd de stad op 26 september. Men verwachtte - weliswaar tevergeefs
- de komst van de triomfator, voor wie dan ook - ironie van het lot! - Anjou's
triomfboog op de Hoogpoort opgericht werd door o.a. D'Heeres leerling Lieven van
der Schelden(363).
Punt X van de vredesartikelen verplichtte Gent tot de betaling van 200.000 gouden
kronen, met het oog waarop men reeds op 20 september afgekondigd had dat burger
noch vreemdeling de stad mocht verlaten vooraleer zijn part in deze schuld vereffend
was. Op 5 oktober stelde Farneze een comité van zeven katholieken aan om ieders
aandeel in de taxatie vast te stellen op basis van het individueel vermogen. Dit comité
ging 's anderdaags reeds aan het werk en het resultaat van hun inspanningen was
voelbaar op 28 november: dan werden drie- tot vierhonderd hervormden ingerekend,
omdat zij draalden hun aandeel te betalen; weduwen en vrouwen, wier man gevlucht
was, werden thuis bewaakt. De slachtoffers vonden natuurlijk dat zij te hoog belast
waren. De hoogste bedragen werden gevorderd van Adolf van Meetkercke, president
van de Raad van Vlaanderen, die op 4.000 pond geschat was, en van onze kunstenaar,
betiteld als ‘greffier van de rekeningcamere, pensionnaris van den prince van
Oraingnen en Saint-Aldegonde’(364) en getaxeerd op 1050 pond. Daarmee was hij
ondergebracht in de categorie der aanzienlijke hervormden, van wie maximaal 1.000
gulden gevergd werd; minder gefortuneerden betaalden

(362) Zie 's Gravezande, Twee honderd jarige gedachtenis..., 209.
(363) Zie De Busscher, Recherches..., I, 48. Nadien deed deze constructie dienst als versiering in
de Sint-Niklaaskerk (Ibid., I, 48 noot 1).
(364) Blommaert, Levensschets..., 23.
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600, 500 of 200 gulden. In vergelijking hiermee waren de eisen tegenover andere
bekende stadgenoten minimaal te noemen: de drukker Jan van Salenson moest 40
pond betalen en de schilder Lucas Horenbout slechts 8 pond. Hoogstwaarschijnlijk
heeft de toestand van het individueel vermogen van elk slachtoffer inderdaad de
doorslag gegeven: Christiaan Harduwijn, advocaat bij de Raad van Vlaanderen, werd
getaxeerd op 450 pond, hoewel hij uit een bekende katholieke familie stamde;
daarentegen belastte men Pieter van Cotthem, secretaris van Hembyze, slechts met
16 pond(365). D'Heeres ambt als rekenmeester zal daarbij geen - of weinig - gewicht
in de schaal geworpen hebben, omdat de werking van de Gentse rekenkamer door
Farneze gesanctioneerd was. Anders is het echter gesteld met zijn rol als pensionair
van Oranje: wanneer deze compromitterende situatie extra beklemtoond wordt, dan
kan men zich niet van de indruk ontdoen dat hiermee rekening gehouden is bij de
taxatie. De vertrouwensman van Oranje en Marnix te Gent, en als dusdanig de
vertegenwoordiger van een fractie die Gents overgave aan Farneze zo lang mogelijk
verhinderd had, moest wel niet rekenen op mededogen vanwege de katholieke
commissarissen. De schuldvordering tegenover de reeds overleden kunstenaar komt
nog voor onder de uitstaande posten van de Gentse rekeningen in 1594(366). Het geëiste
bedrag bleef daarbij onveranderd, hoewel Farneze in januari 1585 nieuwe taxeerders
had aangesteld wegens herhaald protest van de hervormden, dat zij onredelijk
behandeld bleven.
De laatste feiten, die hier dienen vermeld binnen het kader van de normalisering
onder het Spaans bewind, hangen op een eigenaardige manier samen met D'Heeres
vroegste activiteit in zijn geboortestad: op 2 oktober 1584 wijdde Jean Hauchin,
aartsbisschop van Mechelen, opnieuw op plechtige wijze de St.-Baafskathedraal.
Tijdens de mis werd de homilie gehouden door Dr. Pieter de Backere, de Gentse
dominicaan aan wie D'Heere in 1558 twee lofdichten had opgedragen. En op 14 juni
1585 werden de wapens van de keizers Karel V en Ferdinand I, van koning Filips
en van de overige Gulden Vliesheren terug op hun oude plaats boven het gestoelte
der kanunniken gebracht. Troon en altaar, de gevestigde machten, waren in de mate
van het mogelijke te Gent wel degelijk gerestaureerd.

(365) Zie Ibid., 24 noot. Zie voor de herkomst van Christiaan Harduwijn O. Dambre, De dichter
Justus de Harduwijn, Gand..., 1926, 45, 54. Blijkens Despretz, ‘De instauratie...’, 133 was
hij wel ooit een der XVIII.
(366) Zie De Busscher, Recherches..., I, 309-310.
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VIII. Nabeschouwing
Het valt niet gemakkelijk de som van dit bewogen leven te maken. Zowel de man
als zijn tijd hebben de gelijkmatige ontwikkeling van alle facetten van zijn
persoonlijkheid verhinderd. Hij was opgeleid tot schilder, maar eindigde als politiek
voorman; hij maakte deel uit van een rederijkerskamer, maar wordt in onze
literatuurgeschiedenis herdacht als onze eerste renaissancist.
Vóór alles moet men bedenken dat Lucas D'Heere een man van karakter was, geen
opportunist, maar iemand wiens handelen gedicteerd werd door zijn overtuiging.
Voor de zaak, die hij als de eigene beschouwde, zette hij zich steeds ten volle in, wat
dan weer ten koste ging van andere mogelijke verwezenlijkingen. Ons interesseert
hij vooral als kunstenaar, maar zelf beschouwde hij zich sinds 1567 in de eerste plaats
als politiek en religieus geëngageerde. Als zodanig echter is hij in onze ogen slechts
één van de velen, die op het zestiende-eeuwse schouwtoneel hun rol met wisselende
kansen vervulden. Hij fungeerde als figuur van het tweede plan, als technicus, net
zoals zijn vriend Mornay: waar deze laatste als Oranjes theoloog werkzaam was,
daar kon men D'Heere als propagandist van de Prins aantreffen. Dit werk in woord
en beeld verving zijn vroegere literatuurbeoefening: de auteur van Den hof en
boomgaerd behield enkel de technische verworvenheden van zijn poëzie in nieuwe
trant, maar het speelse karakter, de ongedwongen toon en grote diversiteit van deze
bundel moest de plaats ruimen voor een diepe ernst, een verbeten stemming en strakke
rechtlijnigheid in zijn latere publikaties. In plaats van een vernieuwer der Nederlandse
poëzie kreeg men uiteindelijk een verslaggever aan het woord, die in de eerste plaats
op overreding en geruststelling uit was. Wel kwam deze dienstbaarheid van zijn
literair en picturaal talent aan zijn ideologische motivering de bezieling van zijn
produktie ten goede.
Waar de politicus Lucas d'Heere reeds aan de kunstenaar grenzen opgelegd had,
daar werd hij nog meer ingeperkt door de tijdsomstandigheden. Het was zijn tijd,
die hem tot balling maakte, die hem dwong het kunstenaarschap opzij te schuiven
voor de politieke strijd en die hem op het einde van zijn leven confronteerde met de
vergeefsheid van zijn inspanningen. Ook zijn werk ontsnapte niet aan de Tempus
edax rerum: het merendeel van zijn schilderwerk is vernietigd of onder een andere
naam overgeleverd en alleen de schitterende Valois-tapijten getuigen nog ten volle
van zijn kunstenaar-
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schap - hoewel ook deze reeks eeuwen lang eerst onbekend en daarna nog geruime
tijd onbegrepen bleef.
Lucas d'Heere heeft ook de tol van zijn drukke activiteit op verschillende gebieden
betaald met een daarmee overeenstemmende versnippering: zijn vroegste schilderwerk
in 1559 is banaal en zijn vroege poëzie scheert evenmin hoge toppen. Hij is geen
door de kunst bezetene, zoals zijn leermeester Frans Floris als schilder en zijn
tijdgenoot Jan van der Noot als dichter dit wél waren. Tegenover hun beleving der
inspiratie treft bij D'Heere het schrale academisme, een sterk rationele en weinig
spectaculaire werkwijze. Onder de kardinale deugden had hij zeker Prudentia als de
hem meest eigene verkozen. Enkel waar zijn diepste innerlijk meespreekt, stijgt de
kwaliteit van zijn werk: zijn religieuze verzen zijn van beter allooi dan de sociabele
stukjes in Den hof en boomgaerd.
Dat hij een gelukkige hand bezat in het organiseren van feestelijkheden verbaast
niet: hij had een beweeglijke geest, kende het hofleven en wist wat de machtigen
verlangden. Wel dient hierbij alweer gezegd dat zijn vindingrijkheid toenam naarmate
die gesteund kon worden door zijn politiek-religieus engagement: zijn beste werk in
dit opzicht, de serie Valois-tapijten, is ontstaan onder toezicht van de prins van Oranje
en was geprogrammeerd als een niet mis te verstane politieke demonstratie.
Intussen hoede men zich, uitsluitend literair- of kunsthistorische maatstaven aan
te leggen bij de beoordeling van deze actieve figuur. Zijn letterkundig talent was
gering, maar zijn belang als initiator groot. Zijn werkzaamheid als schilder is nog
ondoorzichtig, maar hij bezat belangrijke leerlingen. Zijn dienst aan een godsdienstig
en politiek ideaal heeft hijzelf het hoogst gesteld en dienovereenkomstig gehandeld.
Dat hij op al deze gebieden naar het voorbeeld van zijn grote leidsman ‘een goet
instrument’ geweest is, mag hem niet ontzegd worden.
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Leerjaren Jan-Albert Goris
(Marnix Gijsen) Lid van de Academie
I.
Toen ik, einde juli 1916, het consilium abeundi had gekregen van de heren van de
Societeit Jesu, zag ik een heerlijke tijd in het verschiet. Onze huisdokter had verklaard
dat ik pre-tuberculeus en ondervoed was en dat ik vooral niet mocht tewerkgesteld
worden. Ik kon me dus uitsluitend op wanordelijke lectuur toeleggen. Zijn diagnose
was slechts ten dele juist. Hij beweerde dat ik geen twee kilometers kon lopen, ik
wist dat ik een paar uren verwoed kon fietsen. Pre-tuberculeus was ik niet, ondervoed
waarschijnlijk wel al heb ik dat zelf nooit aangevoeld. Slechts eens in de lange
oorlogsjaren, heb ik moeder in tranen gezien; toen ze van de bakker thuiskwam met
een oneetbaar brood en toen het Amerikaans spek geheel met een laag zout overdekt
was. Bewust heb ik echter nooit honger geleden, mijn honger was artistiek en literair
en die werd ruim voldaan. Ik was dus geheel vrij en deed wat ik wilde; ál lezen waar
ik de hand kon op leggen en nu en dan heel slechte verzen schrijven.
Toen het schooljaar begon, kondigden de Duitsers een bevel af dat jongelui van
mijn leeftijd in Duitsland moesten gaan werken als dwangarbeiders tenzij ze een
getuigschrift konden voorleggen waaruit bleek dat ze studeerden. Moeder greep
dadelijk in en sleepte me tegen wil en dank terug naar het St.-Ignatius gesticht om
me in de Hogere Handelscursussen te laten inschrijven. Ik verscheen er met een brede
haarbos, een lavallièredas en een grote leeuwenspeld in het knoopsgat. Moeder pleitte
voor me, ik zweeg nors alsof de hele zaak me niet aanging. Hoe ze me niet om de
oren heeft geslagen, begrijp ik nog niet. Ik werd aanvaard en was dus veilig. Net op
het nippertje want de volgende dagen ontvingen ik en mijn makkers het
oproepingsbevel van de bezetters. We moesten in het thans verdwenen Zuidstation
verschijnen. Op een driehonderd meter van het lokaal was de boulevard afgespannen.
Achter de touwen bleven de moeders wachten op wat er met hun zonen zou gebeuren.
We liepen over het lange
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rijvlak van de boulevard, in kleine zwijgende groepjes, naar het station. Vanuit de
aanpalende huizen riepen mensen ons moed toe. In het station werden we lijk vee
gekeurd. Men neep ons in de bovenarmen en in de kuiten. Het bleek algauw dat het
studiecertificaat weinig indruk maakte op onze keurders. Ik zag er klein en schraal
uit en was met mijn papier gewapend maar sommigen van mijn vrienden die goed
uit de kluiten gewassen waren werden, niettegenstaande hun bewijs, in de wachtende
treinen gestopt en gedeporteerd. Ze hebben in zoutmijnen gewerkt. Enkelen zijn er
dood gebleven, zij die ik na de oorlog zag terugkeren, zagen er uit lijk skeletten.
Toen de vrijgestelden opnieuw over het rijvlak liepen naar de barrière toe, waren ze
uitgelaten en dartel want niemand kon beseffen wat de gedeporteerde jongens te
wachten stond. Eens dat we vrij waren achter de touwen, brak er tussen de wachtende
moeders een waar pandemonium los want wij wisten wie er al of niet ontsnapt was
aan deportatie. Moeder sleepte me zwijgend mee naar huis.
Ik heb dan een trimester de cursussen ‘lijfelijk’ bijgewoond om veilig te zijn maar
ik luisterde naar geen enkel leraar, nam geen nota's en probeerde romans te lezen
onder de lessen. Aangezien ik een taalkundige melaatse was in het huis, liet men mij
met vrede. Na drie maanden, meende ik dat alle gevaar geweken was. De Duitsers
hadden inderdaad met hun laatste oproepingsbevel het onderste uit de kan geschraapt
wat werkkrachten betrof en het protest in de vrije wereld werd met de dag luider.
Van dit alles wist ik weinig af maar onder een bezetting heeft iedereen voelhorens.
Toen het tweede trimester aanbrak, weigerde ik botweg terug naar school te gaan.
Hoe wreed ik dan voor vader ben geweest, weegt me nog steeds. Hij was toen in het
beginstadium van de ziekte die hem zou meeslepen (keelkanker) en hij had
waarschijnlijk niet meer de energie om tegen me uit te varen. Moeder was geheel
geabsorbeerd door haar zorg voor haar stervende man en door de voedselvoorziening.
Ze was trouwens aan mijn balorigheid gewend geworden en berustte er in.
Zo heb ik ongeveer twee jaren lang kunnen leven zoals ik droomde; ik las van
morgen tot avond, liep soms te voet naar Brasschaat, vooral door het Peerdsbos. Er
was niets systematisch in mijn lectuur, ik studeerde ook niet, ik vlotte gewoon en
zag de wereld al maar wijder worden. Toen heb ik mijn eerste glorieus avontuur
beleefd: het oorlogsactivisme. Hoe ik er toe gekomen ben enthoesiast te worden voor
onze literatuur herinner ik me niet goed meer maar het zijn de ‘Celestijnen’ die me
flamingant hebben gemaakt door hun primair
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franskiljonisme, hun uitgesproken misprijzen voor al wat Nederlands was, hun sociaal
snobisme. Daarover heb ik elders het nodige gezegd (Oh Activisme in ‘Allengs gelijk
de Spin’). Dat ik actief activist werd was te wijten aan Fl. Coutele, en vooral aan de
lectuur van het dagblad De Schelde en het literair weekblad van Willem Gijsels
waarin mijn eerste geschriften verschenen.
Door toedoen van Fl. Coutele werd ik, begin 1918, aangeworven als bediende
redacteur van het weekblad ‘De Eendracht’ dat een zeer gematigde activistische
politiek voerde. De verstandigsten onder de activisten zagen toen in dat de oorlog
met een nederlaag van Duitsland kon eindigen en verdedigden een politiek die
rekening hield met het herstel van België. Wel verstaan zou men de ‘verworvenheden’
behouden: de vernederlandste universiteit van Gent, enz. Dat deze gematigdheid de
protagonisten van deze politiek later niet heeft gebaat, ligt voor de hand. Al wie met
de vijand ‘geheuld’ had, werd over dezelfde kam geschoren. Op kantoor was het niet
druk. We ontvingen daar zeer pittoreske bezoekers, meestal zachtaardige illuminés
die onfeilbare middelen kenden om het Vlaamse volk, naar de formule van Van
Cauwelaert die ze aan Van Deyssel ontleend had, ‘hoog op te stoten in de vaart der
volkeren’.
In het blad schreef ik over allerlei dingen, meestal over tentoonstellingen, over
boeken of over manifestaties, stoeten en meetings. Een paar keer heb ik een feuilleton
geschreven; in de eerste heb ik de wereldgeschiedenis op syntetische manier behandeld
in niet meer dan tweeduizend woorden. Ik weet niet of de lezers mijn poging hebben
gewaardeerd maar op vader die ik het stuk met trots toonde, ook al was het onder
een pseudoniem geschreven, maakte het wel indruk. Hij zei echter dat mijn proza
boven zijn pet ging. Niemand kon er inderdaad kop of staart aan krijgen.
Geen van de activistische jongeren met wie ik omging was duitsgezind. We hadden
allen te lijden gehad onder de ongelooflijke arrogantie van de Duitsers en we wisten
wat ze tijdens de inval hadden uitgericht te Leuven, te Aarschot en elders. We
meenden dat we echte machiavelisten waren die de Duitsers voor onze doeleinden
zouden gebruiken terwijl zij van hun kant ons slechts als pionnen in hun internationaal
schaakspel beschouwden. Ik volgde de talrijke meetings die door de activisten werden
gehouden. Die hadden meestal plaats in lage, berookte lokalen en het aantal
aanwezigen overtrof zelden het honderdtal. Zo heb ik herhaaldelijk Dr. A. Borms
aan het woord gehoord. Hij kon een zaal warm maken en opzwepen. Met alle
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respect voor zijn lamentabel einde, kan ik hem niet beter kenmerken dan met te
zeggen dat hij ‘een professor Unrath in de politiek verdwaald’ was. Hij zag er uit
zoals een leraar germaanse talen er in die tijd moest uitzien: altijd in redingote, met
een verzorgde puntbaard en een lorgnet die in een hoek van vele graden stond. Men
noemde hem de ‘Klok van Vlaanderen’ want hij was een echte tribuun. Hij was een
romantische dweper die zoals de meeste Vlamingen niet het minste benul had van
politiek en die door enkele authentieke pangermanen in zijn omgeving werd
gemaneuvreerd zonder dat hij zelf klaar zag. Aan zijn idealisme viel wel niet te
twijfelen. Elke nationalistische beweging heeft als motoren enkele slagwoorden.
Zoals elk slagwoord zijn ze hol maar ze hebben een magisch vermogen. Wanneer
hij met zijn milde stem uitriep: ‘Wij zijn Germanen, geen Latijnen’ dan werden wij
opgenomen, wij die ontaarden waren door ons Frans onderwijs, in een mytische
gemeenschap waar we eindelijk tot ons recht zouden komen. Wanneer hij een
vooroorlogs vers van René de Clercq citeerde waarin gezegd wordt dat het Vlaams
meid in huis was ‘maar morgen zijt ge alles, O moeder Diets’, dan voelden we dat
we op de drempel van een grote tijd stonden. Een arend van de geest was hij stellig
niet maar dat vroegen zijn toehoorders ook niet. Hij was een man waarvan een grote
milde warmte uitging, een verontwaardiging om wat het Vlaamse volk al een eeuw
lang te verduren had.
Rond die tijd brak het meest dramatische moment van het activisme aan. Enkele
IJzersoldaten die het onrecht de 80% Vlamingen van het leger aangedaan niet meer
konden harden, waren ‘overgelopen’ en kwamen verhalen wat er aan het front
gebeurde. Ik meen dat het Van Sante was die Borms op een avond voorstelde en die
ons zei hoe het er in het IJzerleger toeging. Hij was een Kamikaze van de Vlaamse
beweging, een der zeldzame werkelijke helden die de Vlaamse strijd gekend heeft.
Maar was een ‘overloper’ geen verrader? Wij, de jonge mensen in de zaal, beseften
dat daar iets gebeurde waarvan wij de draagwijdte niet konden doorzien. Het was
diep ontroerend maar ook zeer verwarrend. De Vlaamse beweging was tot dan toe
een gezellig onderonsje geweest, nu werd ze dramatisch en heroïsch.
Een boeiend en kleurrijk figuur was de dichter René de Clercq die in het begin
van de oorlog een verzenbundel had gewijd aan Koning Albert: ‘De Zware Kroon’
vol orthodoxe patriottische gevoelens maar die door wat hij in Nederland had gehoord
over de atmosfeer in Le Hâvre waar de verbannen regering zetelde, tot de slotsom
was
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gekomen dat er moest gereageerd worden tegen de Vlamingen-hetze. Wanneer een
journalist zoals Neuray schreef dat na de oorlog het Nederlands geheel zou verdwijnen
in België, - een tweede 1830 dus, - kon men veronderstellen dat dit de opinies weergaf
van de regering. Hij was, na een debuut als dichter van landelijke vreugden, tot
sociale bewustheid gekomen en had in een mooie bundel gedichten ‘Toortsen’ afbreuk
gedaan met het tamme esteticisme van zijn dagen. De oorlog en het activisme maakten
hem tot een groot dichterlijk pamflettist. Hij schreef in het boek ‘De Noordhoorn’
een aantal verzen die lijk geuzenliederen klonken, die wonderlijke mennotechnische
kwaliteiten bezaten en uiterst percutant waren in hun kritiek tegen de Belgische
regeerders.
De heren van Havere
zijn geen heren.
Men kan ze wel driemaal ommekeren,
bekijken van achter en van voor,
het worden er nog geen heren door,

dichte hij en hij had gelijk. Tekenend voor de atmosfeer van de twee laatste jaren
van de oorlog was een onvoorzichtig gedicht waarin hij liet voorzien dat de activisten
na de afloop van de oorlog zouden gestraft worden.
Zo God me zegent,
Als 't kogels regent,
Wil ik er bij zijn...

schreef hij maar hij heeft op dit moment niet gewacht en vluchtte naar Holland terwijl
Borms de moed had in Brussel te blijven en voor het gerecht te verschijnen. Borms
werd in 1919 veroordeeld en in 1929 uit de gevangenis bevrijd toen 83.000
Antwerpenaren, waaronder ik, voor hem stemden alhoewel hij niet kon verkozen
worden.
Onder het liberale bewind van Antwerpen dat ongeveer veertig jaar heeft geduurd,
bestond er een reeks sinecuren voor schrijvers en dichters. Ze werden in bibliotheken,
in musea of in het archief ondergebracht waar ze een vredig leven sleten en zich aan
hun geliefde bezigheden konden overgeven. Men heeft op Dr. Jan Denucé moeten
wachten om een man met een universitair diploma in het archief te kunnen vinden.
Niettegenstaande zijn uitgebreide kennissen was Pol de Mont als conservator van
het Koninklijk Museum, een amateur zonder technische vorming.
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Het is nooit heel duidelijk geweest in welke stadsdienst het wonderkind van de tijd,
dichter Raf Verhulst, was ondergebracht. Hij was echter een soort stedelijke ‘poet
laureate’ en de legende dat hij alleen op het stadhuis verscheen op het einde van de
maand, om zijn wedde in ontvangst te nemen, was stellig niet van waarheid ontbloot.
Aan talent ontbrak het hem niet en zijn drama ‘Jezus de Nazarener’ had grote
kwaliteiten. In de oorlog ontpopte hij zich als een voortreffelijk journalist, vinnig,
scherp, dikwijls onweerstaanbaar geestig. Soms was zijn artikel van elke dag op rijm.
Een klein meesterstukje in dat genre was: ‘'t Is de man van de tram, de man van
astemblieft madame’. Zoniet zou ik het me, na een halve eeuw, niet herinneren. Hij
had een zwerm bewonderaars en vereersters waartoe ik me rekende. Ik herinner me
dat hij mijn stukjes tegen St.-Ignatius gesticht gretig heeft opgenomen en mij een
carrière van journalist heeft voorspeld. Hij vluchtte naar Duitsland en in de jaren na
de oorlog probeerde hij zijn geuzenliederen-genre voort te zetten maar de inspiratie
was er niet meer en zelfs een van de beste verzen uit die periode verwekte geen echo:
Ja, ja meneer Van Cauwelaert,
gij hebt gij wel een schone baard,
maar een man is anders...

Dat viel plat omdat Van Cauwelaert toen in de eerste glorierijke jaren van zijn
Antwerps burgemeesterschap was en dat niemand hem van enig verraad kon
beschuldigen. Een rol in de Vlaamse politiek heeft hij tussen de twee oorlogen niet
gespeeld. Hij werd, zoals Borms trouwens, als een ‘vache sacrée’ beschouwd die
men wel eens boven haalde voor een of andere gelegenheid maar die men zorgvuldig
limogeerde voor het overige. Op het eind van zijn leven heeft hij enkele aandoenlijke
liefdesliederen gepubliceerd.
Over de rol van Paul Van Ostayen als vernieuwer in de literatuur heb ik elders
geschreven. Hij reveleerde ons de charmante poëzie van de Jung Wiener en nam
daarna in Het Sienjaal profetische allures aan. Raf Verhulst die zijn ‘Music-Hall’
met ietwat neerbuigende sympathie had begroet, kon ‘Het Sienjaal’ niet aan en ook
Pol de Mont hield een slag om de arm. Zoals elk jonge dichter had ik mijn eerste
dichterlijke producten aan Pol de Mont gezonden die me ontbood in het Museum.
Ik was toen tweetalig alhoewel vurig activist. De dichter ontving me zeer vriendelijk,
zei me dat ik foutief Frans schreef en verwees naar het hoge voorbeeld van Hélène
Swarth hetgeen me over-
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tuigde. Met oneindig geduld, ging hij na wat er ongeveer door kon in mijn gedichten
maar hij maakte me niet belachelijk en hij ontmoedigde me ook niet. Hij was een
zeer goedhartig en innemend man en hij kende de kunst zich op het niveau van een
heel jong debutant te zetten. Ik ben hem steeds dankbaar gebleven. Ik volgde de
lessen die hij wekelijks gaf in het Koninklijk Atheneum voor een bomvolle zaal.
Elke les was een vertoning, want hij was een uitstekend showman. Wanneer hij naar
het katheder schreed, ontdeed hij zich langzaam van zijn cape, zijn hoed en zijn
handschoenen, streek over zijn verzorgde puntbaard en ‘zette’ zijn stem. De les
bestond doorgaans uit niet veel meer dan voorlezingen uit Gezelle, Van de Woestijne
en andere Nederlandse dichters. Het was een groot genot zijn rijke stem te horen
want hij droeg uitstekend voor en zijn romantische bezieling deed ons het modernisme
van Van Ostayen voor een moment vergeten. In de volkshogeschool volgde ik 's
avonds de lessen van Dr. Marten Rudelsheim die Nederlandse literatuur doceerde.
Als Nederlander van Joodse origine had hij een hele andere optiek dan de Mont. Bij
hem vond men geen landelijke vertedering over onze heimatdichters of over het
WestVlaamse particularisme. Hij sprak kalm, precies en toch bezield: een echte
Nederlandse geest zonder Vlaams provincialisme, een uitstekend leraar. Ik zat op de
laatste bank naast de blonde, toekomstige Mevrouw Craeybeckx. Zo schuw was ik
van meisjes, dat ik op zekere avond zover van haar wegschoof dat ik op de grond
terecht kwam. Die schuwheid heb ik later overwonnen.
Van het debacle van het activisme heb ik weinig gezien. Wel woonde ik het bij
dat de Duitse soldaten de ranginsignes van hun officieren afrukten. Hun aftocht was
patetisch. Al wat op wielen kon voortbewegen werd in beslag genomen. Het was
geen leger dat aftrok, het waren benden dieven die met stootwagens, huifkarren,
platte wagens vertrokken met al wat ze onderweg hadden kunnen stelen: bedden,
staande klokken, kasten, grote spiegels, luchters, al wat niet te heet of te zwaar was.
De burgers stonden er bij te grinniken.
Fl. Coutele die in het weekblad een grote rol had gespeeld werd onzichtbaar, hij
verborg zich thuis en ik kon hem niet meer bereiken. Hij werd nooit verontrust, meen
ik, evenmin als ik die maar een bescheiden figurantje was geweest.
Toen overleed vader, nadat hij me op een luie namiddag zijn uurwerk had gegeven
(‘Geschenk van vader’). Hij had het niet meer nodig. Moeder, die zonder veel
middelen achterbleef, moest nu zorgen voor het gezin. Mijn broer vond een betrekking
bij een notaris, een
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vrek zó uit Balzac. Door toedoen van een kapelaan uit de parochie, werd ik bij zijn
broer, volksvertegenwoordiger Dr Van de Perre, als secretaris gerecruteerd. Ik trad
in dienst einde 1918. Hij woonde in een fraai patriciërshuis op de Frankrijklei en
alhoewel hij niet meer praticeerde, bleef zijn naamplaat op de gevel staan met
vermelding van de spreekuren.
Dr Van de Perre was een vermogend man die tijdens de oorlog in Engeland en in
het Zuiden van Frankrijk had verbleven. Hij was in Geel geboren. Zijn vrouw, het
zogezegd rijkste meisje van Borgerhout, stond voor haar huwelijk lokaal bekend als
‘het klompje goud’. Dr Van de Perre zag er uit lijk de blonde Galliërs op een
Romeinse triomfboog. Zijn knijpbril stond altijd op een gevaarlijke hoek. Hij maakte
de indruk van een goedhartig, vriendelijk en enthoesiast man te zijn. Zijn
vlaamsgezinde overtuiging moest hij niet onder stoelen of banken steken want hij
was financieel onafhankelijk. Tijdens het jaar dat ik bij hem in dienst was, heb ik
me hoofdzakelijk met twee dingen beziggehouden. Ten eerste, met de voorbereiding
van de interpellatie van de Drie Van's (Van Cauwelaert, Van de Vyvere en Van de
Perre) over de behandeling van de Vlaamse soldaten aan de IJzer. De drie
interpellerenden hadden tijdens de oorlog contact gehad met de IJzersoldaten en
honderden brieven ontvangen over de wijze waarop ze mishandeld waren geworden.
Het was mijn taak die brieven te lezen, na te gaan of er iets bruikbaars in stond en
ze te doen copiëren door de secretaresse. Dat was een piepjong meisje, een popje
met heel lange zwarte haren die tot haar heupen reikten. Vele brieven waren in echte
soldatentaal geschreven, hetgeen soms moeilijkheden opleverde. Ik schrok toen het
kind me vroeg of ze kloten met een of met twee o's moest schrijven. We waren toen
nog aan de oude spelling toe. Ik zei: ‘Met twee natuurlijk’. Daarop repliceerde ze:
‘Waarom?’ Van mij heeft ze geen opheldering gekregen.
Ons kantoortje was achter de spreekkamer van de dokter gelegen, het was klein
en donker. Ik was toen in de rouw voor vader en droeg een kleine knevel. In het
halfdonker van het vertrek zag ik er veel ouder uit dan mijn leeftijd. Het gebeurde
vaak dat patiënten zich aanmeldden, in de war gebracht door de naamplaat op de
gevel. Daarover heb ik in ‘Allengs gelijk de Spin’ geschreven.
Mijn werk was interessant. Elke dag liep ik door het mooie stadspark waar de
eerste tekenen van de lente zichtbaar waren. Dikwijls zag ik Pol de Mont (uit zijn
ambt ontzet) die regelmatig een van zijn gewezen Dulcinea's ontmoette met wie hij
zogezegd afgebroken
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had. De dame, toen geen piepkuiken meer, leidde een schoothondje aan een strakke
leiband. De twee personages kwamen samen en lijk schoolkinderen wisselden ze, al
gaande, kleine briefjes uit. Ni vu ni connu... Het was roerend en ridikuul. Soms waren
er een aantal horenblazers, met rode jas en witte broek, die onder het hoge lover
repeteerden ‘versant de l'héroisme au coeur des citadins.’ Het leven heeft me nooit
mooier toegeschenen. Ik was verliefd op Agnes die ik vrij vaak zag en met wie ik
lange wandelingen ondernam, vooral langs de Scheldeoevers. Van af de dijk, lag het
beeldige kerkje van Austruweel lijk op een doek van Breughel, onder de maan. Ik
had een stuk over Breeroo, zeer romantisch, in Dietsche Warande en Belfort geplaatst
gekregen. Ik was de koning te rijk.
Het hele huis van Dr Van de Perre gonsde van Vlaamsgezindheid. Er waren drie
struise meiden, drie zusters: de ene was keukenmeid, een andere waakte over de
kinderen en de derde stond ten dienste van mevrouw. De jongste was de mooiste, ze
kwam zó uit een doek van Jordaens. Alle drie waren resoluut vlaamsgezind en er
was geen optocht of ze liepen er in, drie gezonde, blonde, krachtige vrouwen naast
mekaar. Tijdens de interpellatie van de drie Van's, kwam Dr Van de Perre dagelijks
thuis, nog geheel vervuld van wat hij in de Kamer gezegd had en wat zijn vijanden
hadden geantwoord. De meiden lieten hun taak liggen en drumden rond hem. Hij zat
in de ruime salon en herhaalde zijn speech. Eerst stonden de meiden recht maar
daarna zetten ze zich neer, samen met mij en we kregen een herhaling van de
Kamerzitting, onderbroken door uitroepen en vragen van het personeel. Mevr. Van
de Perre was ook aanwezig maar het was merkbaar dat ze alleen uit beleefdheid
kwam luisteren. Politiek passioneerde haar niet. De kinderen waren nog te jong om
te beseffen wat er omging. De interpellatie verwekte grote beroering maar de repressie
ging verder. Activisten verschenen voor het gerecht en verdedigden zich met pathos
en waardigheid. Aangezien men niet vele van de leiders had kunnen aanhouden,
wreekte men zich op de kleine man. De ‘lampisten’ hebben hun kleine bevordering
van tijdens de oorlog duur betaald.
Onder de kinderen had ik twee lievelingen. Het beeldige zoontje Hugo die gedurig
in mijn kantoortje zat en voor wie ik eens een gedicht heb geschreven. Ik zag hem
slechts veertig jaar later weer, hij torende anderhalf hoofd boven mij. Hij leeft in
Londen van waaruit hij aardige opstellen schrijft in onze kranten. Hij heeft ook een
boekje op zijn actief over Belgen in Londen. Mijn favorite was echter
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een klein meisje wier naam ik vergeten ben en die vaak in huis rondzwierf alleen
met een broekje gekleed. Zo kwam ze zich op mijn schoot nestelen, allerlei kinderlijke
onzin vertellend. Als de lieve warmte van dat kleine lichaampje tot mij doordrong,
werd ik week en dikwijls duwde ik het kind ruw van me weg. Dan verliet ze de
kamer, stak haar tong uit en zei: ‘Stoute meneer’ maar de dag daarop kwam ze terug.
Ze was amper vijf jaar oud, een volslagen coquette.
Mijn tweede taak was de kapitaalsverhoging van de voor de oorlog gestichte
‘Standaard maatschappij’ voor te bereiden. Het kwam er vooreerst op aan de
aandeelhouders op te sporen. Velen waren door de oorlogsgebeurtenissen verspreid,
gedood, naar andere landen vertrokken, enz. Zij die bereikbaar waren, reageerden
op uiteenlopende wijzen. Sommigen waren volkomen overtuigd van de
noodzakelijkheid wat men noemde ‘een groot Vlaamse dagblad’ te lanceren. Anderen
waren vurig patriottisch geworden en beschouwden al wat Vlaams was als des duivels.
Die vroegen maar één ding: zich van hun aandelen te ontdoen. Een derde soort
meenden dat heren zoals de drie Van's een veel te slap standpunt innamen in de
Vlaamse zaak. Het vroeg me maanden om dit verwarde boeltje op te knappen en
vooraleer men kon overgaan tot het ronselen van aandeelhouders voor de tweede
schijf van het kapitaal. Leerrijk was die periode voor mij wel want ik had met zeer
diverse reacties te doen en de discussies waren zelden zakelijk maar haast altijd
emotioneel zwaar geladen.
Na een jaar meende Dr Van de Perre dat hij een huisleraar voor zijn kinderen nodig
had die terzelfdertijd als zijn secretaris kon fungeren. Ik werd in mijn functie
opgevolgd door J. Van Overstraeten, de latere voorzitter van de VTB.
Tussen mijn eerste werkelijke patroon en mij is er nooit een persoonlijke
verhouding ontstaan. Hij leefde geheel opgeslorpt in zijn eigen wereld, ik in mijn
feestelijke lente. Hij had gewoon voor mij geen tijd en de problemen van heel jonge
mensen interesseerden hem op dat moment stellig niet. Wat ik bij hem geleerd heb
is ordelijk en vlug te werken en met mensen om te gaan, het geen toen helemaal niet
in mijn lijn lag.
Ongetwijfeld heeft men niet genoeg gewaardeerd wat hij tijdens en na de eerste
oorlog heeft gedaan. Hij publiceerde een degelijk boek in Engels over de
doelstellingen en de geschiedenis van de Vlaamse beweging. Hij was een strijdvaardig,
eerlijk en rechtschapen man. Enkele jaren later werd hij uit de Antwerpse politiek
gedrongen in
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omstandigheden die hem bedroefden maar waarvan ik nooit het fijne heb geweten.
Dr M. Cordemans heeft aan zijn nagedachtenis een waardevol boek gewijd.
Einde 1919 stelde hij me voor te gaan werken in de uitgeverij van ‘De Standaard’
te Brussel, in de Greepstraat, achter de Muntschouwburg. De straat was toen in een
verdachte buurt gelegen waar zakenen beurslui uit de provincie op adem kwamen
van hun zorgen, in talrijke lokalen met ‘serveuses élégantes’.
Ik heb dan een jaar gependeld tussen Antwerpen en Brussel. In de winter was het
een harde dobber want de meeste treinen hadden geen ruiten en waren overbelast.
De reis duurde normaal twee uren. Meestal deed ik ze rechtstaande. De verlichting
liet niet toe van te lezen.
De uitgeverij beschikte toen over twee oude huizen die men had verbonden door
hier en daar deuren in de muren te maken. Eén ervan is nu een uitstekende viszaak
‘L'Escargot d'Or’. Het was, behalve dan de boekhandel, een doolhof. Het personeel
was uiterst heterocliet. In de boekhandel werkten J. van de Ven (later stichter van
de boekhandel Gudrun) en zijn zuster Maria die in 1921 met Jos Léonard trouwde.
De melkkoe van de boekhandel waren de liederen van Emiel Hullebroeck die lijk
koek verkochten. De toondichter die niet door bescheidenheid geplaagd werd, kwam
af en toe een bezoek aan de zaak brengen. Men ontving hem zoals men Louis XIV
moet ontvangen hebben in de Manufacture des Gobelins. Een stoel werd in het midden
van het lokaal voor hem klaar gezet en hij hield hof. Toevallige bezoekers van de
boekhandel werden op hoogte gebracht van de Aanwezigheid. Hij was de ster van
het moment.
In de uitgeverij heb ik eerst de ‘Grafrijmpjes’ van Pater Mortier uitgegeven. Het
was een verzameling vrome rijmpjes. P. Mortier was aalmoezenier geweest aan het
front en wist op elk wapen een gepast grafschrift te bedenken. Soms klonken ze wel
aardig want zelfs Paul van Ostayen, die kritisch vrij streng te werk ging, heeft er een
stuk over geschreven waarin hij, na veel ironische commentaren, op de
douanier-Rousseau-kwaliteiten van sommige rijmpjes wees.
Het enige grote succes dat ik behaalde was echter de uitgave van het boekje
‘Laatslaapstertje’ van Floris Couteele. Het was in een zeer precieus, vrij ingewikkeld
proza geschreven en richtte zich tot de Vlaamse jongedames die het tot dan toe vertikt
hadden zich voor de Vlaamse beweging te interesseren. Het omslag werd door Jos
Léonard
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getekend die ook de typografie verzorgde. Het meest luxueuze papier werd gekozen;
het was een, voor die tijd, zeldzaam verzorgde editie. Men gaf me de middelen om
het geschrift te doen ‘mousseren’: het werd in het dagblad aangekondigd als ‘juwelig’
enz. Een eerste editie verdween dadelijk en mijn reputatie als uitgever steeg met de
dag. Voor ‘Bei uns in Deutschland’ van E. Claes werd mijn vlucht belemmerd want
het papier was ellendig, het kaft onapetijtelijk en ik voelde niet veel voor deze simpele
maar eerlijke vertelkunst. Mijn ster daalde.
Uitgeverij en boekhandel stonden toen onder het bevel van een Antwerpenaar L.J.
die vóór de oorlog ambtenaar was geweest. Hij was een flamingant met golvende
baard die door Dr Van de Perre en Fr. Van Cauwelaert was aangesteld. Tussen hem,
Jos Léonard en mij bestond niet de minste sympathie. Hij had de ziel van een
surveillant uit een provinciaal college. Léonard en ik hadden ontdekt dat hij slechts
prat kon gaan op één literair product, in Dietse Warande en Belfort gepubliceerd, in
1910. Deze schets handelde over een ideaal, integraal Vlaams gezin. Vader kwam
thuis en riep in de gang: ‘Vliegt de Blauwvoet’ warop zijn kroost antwoordde ‘Storm
op zee’. Na het diner dat ook zuiver Vlaams verliep, speelde moeder ‘Mijn Vlaanderen
heb ik hartelijk lief’ op de piano. Er was een dodenmasker van Gezelle aan de wand,
enz.
Hoe Persijn zich had laten verleiden om dat onding op te nemen is nog altijd een
mysterie voor mij. L.J. sprak zeer nadrukkelijk Nederlands en was in feite de Johannes
de Doper van Jan Boon die later Brussel wilde heroveren. Wanneer de postbode 's
morgens in zijn kantoor kwam, sprak J. hem toe met de gevleugelde woorden: ‘Goede
dag, brievenbesteller’. De brave Brusselaar sloeg op de vlucht en vroeg aan ons:
‘Dâne pei sprekt zoe raer. Is dan ne Vlaming?’ We gaven hem de verzekering dat
de directeur een super-Vlaming was.
Léonard en ik gevoelden de behoefte een huisorgaan te stichten dat, met tekeningen
van hem en gedichten van mij, slechts op één exemplaar zou verschijnen. Daarin
kwamen grafrijmen van mijn hand voor, over de meeste leden van het personeel,
inclusief de directeur. Er was echter een spion in huis, een zekere L. die gelast was
de wegen en gangen van de twee ‘heethoofden’, Léonard en ik, na te gaan. Hij is er
in geslaagd de hand te leggen op het enige exemplaar van ons perodiek en heeft het
aan de directeur getoond. Van dat moment was mijn lot bezegeld.
Jos Léonard die een vriend van Van Ostayen was en van de toen-
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malige avant-garde schilders, huisde op een soort mansarde. Hij verzorgde de lay-out
van ‘Ons Volk Ontwaakt’ en moest elke week de laatste bladzijde vullen met de
foto's van de gesneuvelden van een of ander dorp. Zijn taak werd soms bemoeilijkt
door het feit dat foto's van de slachtoffers van de oorlog ontbraken maar hij had, hoe
weet ik niet, een reserve opgedaan van foto's van vooroorlogse soldaten. Wanneer
er helemaal geen document voorhanden was dat een gesneuvelde van Oelegem of
Achter-Olen voorstelde, plakte hij kloekmoedig de foto van een onbekende in de
lijst. Er is wel eens een moeder geweest die geschreven heeft: ‘Wat is onze Jef toch
veranderd’ maar meestal kwamen er geen reacties.
Léonard die leefde op een dieet van chocolade en eieren, vrijde Maria van de Ven
op in zijn eigen stijl. Zij was bediende in de boekhandel. Iedere dag schafte hij zich
een taart aan die we met zijn drieën verorberen; ik diende als chaperon in de kelder
waar hij zijn foto's ontwikkelde maar ik bleef dikwijls een hele tijd weg. Naarmate
de vrijage vorderde, groeiden de taarten in omvang en kwaliteit. Het is een zeer goed
huwelijk geworden.
Wij leefden in open vijandschap met de twee heren die het weekblad ‘Ons Volk
Ontwaakt’ verzorgden: een Limburgse Hollander M. en zijn mephisto, de dichter Jef
Crick. De reden van onze animositeit was dat M. een ongelikte beer was met een
uitgesproken Hollandse pretentie en dat Jef Crick een literair genre beoefende waarop
wij met de grootste minachting neerkeken. Hij had zich inderdaad schuldig gemaakt
aan een bundel van honderd ‘Maansonnetten’. Het woord sonnet was voor ons een
obsceniteit en de maan was toen nog een symbool van al wat flauw en lunatiek was.
Daarbij kozen wij ook partij voor het slachtoffer van die twee heren: Jan Boon. Hij
zat in een soort doorloop aan een heel lange tafel en schreef de bandjes voor het
verzenden van het weekblad: zoveel nummers naar Erps-Kwerps en zoveel naar
Sichen-Sussen-Bolder. Alhoewel hij toen slechts een eenakter op zijn actief had,
getiteld ‘Zwarte Sneeuw’, beseften Léonard en ik zeer goed dat Boon tien keer meer
betekende dan zijn twee meesters. M. was er op uit Boon te vernederen in het bijzijn
van Léonard en van mij, hetgeen dikwijls tot conflicten aanleiding heeft gegeven.
Boon zei niets en boog over zijn meterlange schrijftafel terwijl zijn wapperende
haarbos over mijn ogen viel. Het was slechts nu en dan dat die twee minus habentes
hem toelieten een stukje in ‘Ons Volk Ontwaakt’ te plaatsen.
Het enige duivelse complot waaraan ik in mijn leven, met veel animo
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heb deelgenomen is mislukt. Léonard en ik hadden ons voorgenomen M. in
moeilijkheden te brengen. Wij wisten dat de twee beheerders, Dr Van de Perre en
Fr. Van Cauwelaert de gewoonte hadden, op de middaguren te komen
binnenwandelen, elk lokaal te bezoeken en uit wat ze zagen conclusies te trekken.
Toen Van Cauwelaert, Maria van de Ven eens op de schoot van Jos Léonard aantrof
terwijl ze zaten taart te eten, had hij dat niet erg opgenomen. M. echter was veel
kwetsbaarder. Hij bezat een grote verzameling Franse galante brochures waarop hij
zeer trots ging. Het waren gedichten in alexandrijnen die wel niet pornografisch
waren (gewoon galante literatuur) maar in elk geval niet aanvaardbaar als lectuur
voor de redacteur van een rooms weekblad. In de hoop dat een van de twee beheerders
zou verschijnen, hebben Léonard en ik die drukwerken in een net display uitgespreid
op het bureau van M. Ik herinner me nog slechts een titel: ‘Examen que dut subir
Mademoiselle Lilly pour entrer dans le bordel de Madame Legrand’. De rest was
navenant. Eilaas, geen van de twee heren is opgedaagd en we konden onze stunt niet
herhalen want de drukwerken gingen voortaan achter slot. Jan Boon heeft van ons
merkwaardig opzet nooit iets geweten. Hij zou het stellig afgekeurd hebben.
Mijn kennismaking met Emmanuel de Bom dateert ook van de Standaarduitgeverij.
Terwille van zijn zeer bescheiden rol in het Activisme was hij uit zijn ambt van
stadsbibliothecaris ontzet evenals zijn adjunct Eugeen de Bock. De twee beheerders
hadden hem een baantje aangeboden in de boekhandel. Hij was verondersteld er een
wetenschappelijke allure aan te geven en een catalogus aan te leggen. Het was geen
glorieuze betrekking maar het redde hem tijdelijk uit de nood. Hij woonde in de
Kempen en gezien de toestand van de spoorwegen op dat moment vroeg het hem
ongeveer drie uren tijd om in Brussel te geraken. Hij daagde dan ook slechts rond
elf uur op, vrij vermoeid, nam al zuchtend enkele boeken ter hand en schreef een
tiental fiches, zeer nauwgezet. Zo werd het middag en werd er geluncht. Dat wil
zeggen dat we samen sandwiches aten en bier dronken, Léonard en zijn verloofde
rustig in de kelder latend waar ze fotoplaten en hun toekomstplannen ontwikkelden.
Om twee uur werd het werk hervat maar om drie uur moest de Bom weer naar de
heide. Hij droeg zijn lot gelaten en kloeg er nooit over dat hij genadebrood moest
eten. Het was echter duidelijk dat zijn toestand niet lang zó kon voortduren. Na enkele
maanden heeft de socialistische partij zich over hem ontfermd en werd hij aan ‘De
Volksgazet’ gehecht.
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Enkele jaren later, onder het burgemeesterschap van Van Cauwelaert, werd hij in
zijn ambt hersteld.
Een Nederlandse schrijver S. Hamburger die later onder het pseudoniem Herman
De Man naam heeft gemaakt, daagde op in ‘De Standaard’. Hij had, hoe jong ook,
een ongelooflijke arrogantie en zelfverzekerdheid. Hij werd door Dr Van de Perre
ontvangen en leverde zich over aan een strenge kritiek op de uitgaven van het huis.
Jos Léonard die verantwoordelijk was voor het uitzicht van de edities, werd er
bijgeroepen. Het ontaarde in een gevecht tussen twee kemphanen en Dr Van de Perre
die slechts vaag begreep waar het om ging, zond ons weg met verzoek de zaak onder
ons uit te vechten. Toen de gemoederen wat gekalmeerd waren en de wederzijdse
beledigingen van de lucht, kondigde Hamburger aan dat hij zelf een schrijver van
talent was. Hij had namelijk een aantal novellen geschreven waarop hij trots ging en
die hij graag zou voorlezen. Léonard zei: ‘Ga je gang’ en boog over zijn tekenplank.
Ik zat ergens in een hoek. Het bleek dadelijk dat de schrijver sterk onder de indruk
stond van de zuidnederlandse auteurs. Zijn novellen waren gewoon pastiches. Toen
de eerste novelle voorgelezen was en Hamburger om het advies van Léonard vroeg,
zei die, zonder het hoofd op te heffen: ‘Streuvels’. Hamburger moest toegeven dat
er wel een zekere invloed van Streuvels op hem was uitgegaan. De tweede novelle
werd door Léonard aan Teirlinck toegekend, de derde aan Buysse. Hamburger was
toen wat nerveus geworden en vooraleer hij de laatste novelle voorlas, vestigde hij
er de aandacht op dat dit een ‘echte Hamburger’ zou zijn. Hij legde het laatste bladje
van zijn manuscript neer en vroeg wat Léonard er van dacht. Onverbiddelijk zei de
criticus: ‘Slechte Hamburger’.
Een tijd lang heeft Hamburger in Antwerpen verbleven waar hij, bij een weduwe
van een bakker op St.-Jacobsmarkt een tweedehandsboekhandel uitbaatte. De vrouw
kwam zich later bij de politie beklagen dat hij verdwenen was met een schrijfmachine,
maar de heren waren van mening dat het hier ging om een querelle d'amoureux en
lieten de zaak zonder gevolg. In de tweede wereldoorlog werkte hij voor de
Nederlandse regering in Londen, samen met een landgenoot in één kantoor.
Schrijfmachines waren hem fataal in het leven want de legende wil dat hij in een
woedende aanval een schrijfmachine naar zijn collega had geworpen. In de oorlog
kon men een schrijfmachine haast niet vervangen, een ambtenaar wel en Hamburger
werd naar Curaçao gezonden. Daar verzorgde hij radio-uitzendingen en gaf hij
strategische raad aan Generaal Mac Arthur. Wanneer een operatie van
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de generaal slecht uitviel, zei Hamburger: ‘Ik had het U toch voorspeld’. Hij is later
jammerlijk aan zijn einde gekomen op Schiphol tijdens een tragische landing. In het
literaire leven van Vlaanderen heeft hij nooit een rol gespeeld alhoewel hij een groot
aantal kunstenaars en schrijvers kende. Hij was verbazend rad van tong en weergaloos
pretentieus. Misschien heeft de summiere kritiek van Léonard op zijn eerste
geschriften hem er toe gebracht zijn eigen persoonlijkheid te ontwikkelen die later
het best gebleken is in heel leesbare streekromans zoals ‘Het Wassende Water.’
Tijdens het jaar dit in Standaarduitgeverij sleet, had ik gehoopt in de redactie van
het blad te worden opgenomen. Wanneer Theo Bogaerts een namiddag vrijaf wilde
hebben als verslaggever van de Kamer en de Senaat, werd ik opgecommandeerd. Zo
heb ik een drietal verslagen over Senaatzittingen geschreven die duidelijk hebben
bewezen dat ik op dat gebied volkomen ongeschikt was. Ik verscheen op de
perstribune geheel onwetend van wat er gebeurde. Wel beschikte ik over een plan
van het halfrond waarop de namen van de senatoren voorkwamen maar die heren
waren zeer beweeglijk en bleven zelden op hun plaats. Men kon ze niet uit mekaar
houden wat hun partij betrof. Een oudere Francophone journalist Sander Pierron, die
een sympathiek volksschrijver was, ontfermde zich over me en trachtte me wegwijs
te maken. Ik schreef geen verslag - aangezien ik niet wist waarover die heren het
hadden - maar een stemmingsbeeld. De heren waren allemaal op leeftijd hetgeen
toen in mijn ogen een onvergeeflijke fout was. Ze bewogen lastig en spraken slordig,
ze luisterden nog slordiger en gaven de indruk zich in het luchtledige te bewegen.
Ik was vrij tevreden over mijn stuk want het was heel leesbaar. Achteraf bleek dat
ik een aantal katholieke senatoren duchtig voor de aap had gehouden. Ik werd tot de
orde geroepen en de volgende verslagen - het waren er slechts enkele - waren
kleurloos. Men zei me duidelijk dat ik geen journalistieke loopbaan moest verhopen.
Of men het met opzet deed weet ik niet, maar men gaf me altijd opdrachten
waarover ik de nek moest breken. Zo werd ik een tijdlang aangesteld als
muziekcriticus van de Antwerpse editie van het blad. Mijn bevoegdheid op dat gebied
was onder zero. Ik kon geen notenbalk lezen maar tijdens de oorlog had ik samen
met een paar vrienden de negen symfonieën van Beethoven in de Opera horen
uitvoeren door de Duitsers. Wij slaagden er gewoonlijk in zonder te betalen naar de
uilenbak te stormen. Alleen de Eroïca heb ik toen maar half gehoord
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Marnix Gijsen op bezoek bij de Jezuïeten, 1916.

Jan-Albert Goris en Agnes, 1920.
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Omslagtekening voor ‘Laatslaapstertje’ van Floris Couteele, door Jos Léonard, 1920.

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse taal- en letterkunde (nieuwe reeks). Jaargang 1974

*3

Floris Couteele
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A.V.S., in 1916 door zijn bruid getekend.
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Huwelijksaankondiging van Jos. Léonard-Maria van de Ven, getekend door J.L., 1921.
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*6

Jos Léonard met verloofde.
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*7

Illustratie uit Marnix Gijsen, ‘Lof-Litanie van den H. Franciscus van Assisië’, tekening door Jos
Léonard, 1920.
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*8

Caricatuur van Frans van Cauwelaert, getekend door Pieter de Mets, 1921, verschenen in het
nationalistisch weekblad ‘De Ploeg’ hoofdredacteur Herman Vos.
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want we werden schandelijk uitgedreven. Aangezien ik helemaal geen oordeel had
over de zangers en het orkest, schreef ik er niets dan goed over. Ik wijdde echter
lange moraliserende beschouwingen over het onderwerp van de Opera. Over het
droevig gedrag van Carmen, heb ik treffende dingen geschreven. Het was zó bar dat
men mij heeft vervangen door een man van het vak, Lode Ontrop die een merkwaardig
muziekrecensent was. Eens te meer was mijn journalistieke loopbaan gebroken.
Toen ik een jaar in ‘De Standaard’ werkzaam was geweest, deed de directeur me
begrijpen dat mijn diensten niet strikt genomen onontbeerlijk waren. Op hetzelfde
moment vroeg August Van Cauwelaert me redactiesecretaris te worden van ‘Het
Vlaamse Land’, een groen weekblad. Ik kon dus zelf mijn ontslag geven dat dankbaar
aanvaard werd. Alleen betreurde ik het niet langer te kunnen genieten van het
gezelschap van Léonard en van Maria. Als afscheidscadeau gaf hij me een doek van
hem waarop Paul van Ostayen stond afgebeeld in mac farlan. Met een vuurrode
parasol beschermde hij een spiernaakte jongedame tegen de zon. Moeder heeft dit
kunstwerk niet gewaardeerd en het naar de zolder verbannen. Het berust nu in het
Archief en Museum voor het Vlaamse Cultuurleven.

II.
Tegen elke verwachting in, werd ik in 1920 plots sportjournalist. Het Hollands blad
‘De Tijd’ deed op me beroep om verslagen te schrijven over de Olympiade te
Antwerpen. Mij werd op het hart gedrukt de prestaties van de Nederlandse atleten
zorgvuldig na te gaan en te rapporteren. Aangezien ze zelden uitblonken, was mijn
taak licht maar het tafereel van de Olympische Spelen fascineerde me. Over deze
ervaring heb in in ‘Klaaglied om Agnes’ geschreven. Men bleek op De Tijd tevreden
met mijn geschriften. Slechts eens kreeg ik een uitbrander. Ik had beschreven hoe
twee atleten uit Zuid-Amerika mekaar hadden gezoend na hun overwinning. Dat, zei
de redactie, mocht niet, dat was onfatsoenlijk. Mijn laatste taak was verslag uit te
brengen over een voetbalwedstrijd tussen Nederland en Tchecoslovakije die te Brussel
werd gehouden. Op die dag was, voor het eerst sedert een eeuw, het Lam Gods in
zijn glorieus geheel te zien in het Museum. Ik heb de voetbalmatch niet bijgewoond
maar rond 5 uur verscheen in een Brusselse krant een verslag over de gebeurtenis.
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De Nederlanders waren verslagen. Ik heb de tekst heel bondig geparafraseerd.
Via ‘Ruimte’, heb ik Victor Brunclair leren kennen die zich in den beginne in het
literaire zog van Paul van Ostayen bewoog. Als criticus was hij echter een zeer
origineel enfant terrible die zelden zijn proza ergens kon plaatsen. Hij hield ooit een
voordracht over de toestand van onze literatuur die meen ik, jammer genoeg nooit
verschenen is. Hij vergeleek ons literair huis met een grote patriciërswoning. Op het
gelijkvloers woonden de gevestigde Van Nu en Straksers, mindere goden zoals Sabbe
waren ondergebracht op een entresol en onder de dakpannen huisden Van Ostayen,
hij en ik, meen ik. Moens kon hij niet luchten, die werd ook ergens ondergebracht
op een vreemde manier. Toen hij aan zijn roman ‘De Monnik in het Westen’
laboreerde, schreef hij me klagend hoe lastig het was zich van een personage te
ontdoen eens dat men het op het toneel had gebracht. Wij waren goede vrienden al
was hij resoluut antiklerikaal en meende hij dat ik via de katolieke politiek mijn weg
wilde maken wat niet bij me opkwam. In die tijd verzorgde Pol de Mont in ‘De
Schelde’ waarvan hij hoofdopsteller was, een poëtische kroniek. Ze verscheen in
feuilletonvorm op de laatste bladzijde van de krant. Daarin liet hij alle jonge dichters
en dichteressen aan het woord. Men noemde dat in de wandeling: de kelderkeuken
van De Mont. Op zekere dag stelde Brunclair me voor een drietal stemmingsgedichten
te fabriceren die we onder een meisjesnaam zouden inzenden. Ze werden geschreven
en ingestuurd en verschenen. Pol de Mont schreef enkele aanmoedigende woorden
aan de dichteres en vroeg haar eens met hem te komen praten op het kantoor van het
blad. Zo waren we afgevangen maar het zwak van de oude dichter voor het vrouwelijk
geslacht kennende, hebben we hem, onder de naam van de voornoemde dichteres,
een open ansichtkaart gezonden met de mededeling: ‘Ik mag niet komen van ons
Ma’. Een tijdlang was Brunclair verloofde met een wasbleek, doorzichtig meisje die
zó uit een pre-Raphaëlitisch doek scheen gestapt. Men kon zich niets maagdelijkers
indenken. Toen ik hem dat zei, vertelde hij me dat het kind hem kort tevoren gevraagd
had of het waar was dat zekere vrouwen met hun hond ‘leefden’. Hij werkte in een
Nederlands-joods kantoor en kon voortreffelijk het accent van zijn patroons nabootsen.
Ik heb over zijn latere verzenbundels geschreven, zekere réserves makend, wat hem
ontstemde. Toen hij door de Duitsers naar een kamp in Holland werd gezonden, in
omstandigheden die nog altijd niet helemaal opgehelderd zijn, ont-
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moette hij daar Nico Rost die na de oorlog nota's publiceerde over zijn omgang met
Brunclair. Daarin las ik niet zonder pijn dat hij, sprekend over mij gezegd had dat
ik ‘een (kritische) Paus’ geworden was. Het bewijst echter dat hij in zijn ellendige
omstandigheden tot op het laatste zijn literaire weerbaarheid had bewaard. Hij was,
met Zielens, één der dartelste mensen die ik heb gekend. Rooms van huize uit, was
hij ongelovig geworden door metafysische problemen gekweld. Hij spreekt ergens
in een vers over de brieven die hij aan God zond en die allen terugkwamen met de
vermelding: ‘Bestemmeling onbekend’. Dat onderscheidde hem van Van Ostayen
in wiens oeuvre geen enkele zorg om die problemen te merken is. Na mijn terugkeer
uit Amerika schreef hij een vrolijk vers over me. Wagner noemde hij nooit anders
dan ‘die blikslager van Bayreuth’.
Moeder die zich permanent zorgen maakte over mijn toekomst, weigerde
hardnekkig Agnes te ontvangen. Karel van den Oever die een resoluut mysogien
was, vertederde zich over haar en inviteerde ons dikwijls, haast elke week in feite,
zondagavond op het diner. Dat had plaats in de kleine kamer achter de ellewaarwinkel.
Karel had zich een bibliotheek van oude boeken aangeschaft die hij aan de meter
kocht. Het waren onleesbare zeventiend-eeuwse sermoenen en vrome werken met
mooie banden. Hij had vijf zusters waarvan één getrouwd was. De vier anderen
zorgden voor de zaak. De oudste was een statige oude vrijster die de zaak leidde en
die steeds van goed humeur was, de tweede, een eind jonger, was een melancholische
mooie vrouw, die naar gefluisterd werd, leed aan een gebroken hart, de derde was
een klein, uitgedroogd schepsel die een grote dosis humor bezat en de vierde was
een rosblonde, welige, goedleefse vrouw die Karel niet ernstig opnam. Ze kwam er
voor uit dom te zijn en van zijn geschriften niets te begrijpen maar ze had veel gezond
kritisch inzicht. Karel kon op die avonden, voor een gehoor van zes mensen, niet
nalaten ietwat te pontificeren. Ik was zo dankbaar dat hij Agnes onthaalde dat ik niet
durfde te reageren alhoewel zijn uitspraken soms verbazend extreem waren maar
Bloy Léon was zijn voorbeeld en dat kan ver leiden. Wanneer hij het nakende einde
van de wereld voorspelde op grond van de profetieën van de kinderen van Notre
Dame de La Salette, zei de derde zuster dat we in afwachting goed zouden doen de
witte wijn te proeven die in precieuse groene bekers op tafel stond. Wanneer hij zijn
slagwoord: ‘Eten is een last’, herhaalde werd er gedreigd hem van dessert te beroven.
Over zijn literaire betekenis heb ik in een monografie mijn oordeel gezegd. ‘The
gentle art of making enemies’,
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bezat hij in hoge mate maar hij was de goedheid zelve en licht ontroerbaar. Van de
Woestijne heeft hem, toen hij naar het expressionistische kamp toeliep, voor
‘overloper’ gescholden en Paul Van Ostayen meende dat Karel de bus van het
expressionisme gemist had. Afgezien van zijn literaire betekenis, weet ik dat vele
van de beste uren van mijn jeugd in zijn huis werden gesleten omdat hij me toeliet
Agnes te laten leven, was het dan maar voor een paar late zondaguren, in een milieu
waar ze welkom was en waar men haar genegenheid toedroeg. Tot mijn 25e jaar ben
ik een bedelaar gebleven, dankbaar voor kruimels.
Ondertussen was bij De Sikkel een uitgave van de XII Sonetten van de Schoonheydt
van Breeroo verschenen met een totaal overbodige en onbenullige inleiding van mijn
handen, wat later de ‘Lof-litanie van St.-Franciscus van Assisi’ met verbazende
modernistische illustraties van Jos Léonard. Ik werkte mee aan ‘Ruimte’ en aan
‘Vlaamsche Arbeid’, leerde E. de Bock, Jef Muls kennen.
Muls was op en top gentleman en een honnête homme. Hij schreef gevoelig en
estetisch over de vreemde steden die hij had gezien en die toen haast niemand kende:
Moskou, Kaïro, Constantinopel, enz. Hij was geen boer, alhoewel hij op de
Verriestfeesten in Ingooigem verscheen in het kostuum van een mujik. Hij had
voelhorens inzake literatuur en goede smaak. Het feit dat hij enkele jaren lang het
tijdschrift Vlaamsche Arbeid recht hield alleen maar om aan Paul Van Ostayen een
tribune te geven bewijst ook zijn goed hart. Léonard zei over hem, en dit zonder boze
bedoelingen: ‘Muls is een grote plas, maar nergens diep.’ Het is bij Muls dat ik kennis
maakte met Frederik van Eeden. De eerste maal was hij in zijn Lichtstad-periode,
hij sprak van uit deze beminnelijke utopie en had geen oog voor wat ik hem in
Antwerpen toonde. De tweede maal, was hij rooms geworden en las hij zijn mooi
gedicht ‘Mijn handen’ voor. Hij klonk toen oud en nederig franciskaans. Het was of
de wereld weer voor hem opengegaan was en hij toonde interesse voor alles.
Het bezoek van Rabindranath Tagore werd met veel fanfare aangekondigd. Zijn
naam had toen een magische klank en hij zag er ook uit lijk een magiër toen hij een
lezing hield in de Cercle Artistique.
Karel Jonckheere die, zoals later bleek, speciaal uit Oostende gekomen was om
de meester te aanschouwen, en die de zaal niet binnenmocht, heeft er, achteraf gezien,
niet zoveel aan verloren want voor ongeveer iedereen was de dichter te wazig. Na
de lezing volgde een receptie ten huize van Dr De Groot. De grote man zat op een
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laag voetstoeltje, de genodigden zaten in een halfronde op stoelen. De gastvrouw die
de gestalte van een Walküre had, strekte zich aan zijn voeten neer. Het was een
vreemd gezicht. De conversatie wilde niet vlotten en parelen van oosterse wijsheid
werden voor ons, zwijnen, geworpen, zonder merkbaar resultaat. Ik heb Tagore nooit
ernstig kunnen opnemen. Waarschijnlijk heb ik ongelijk maar dan, de gustibus...
De Lof-litanie werd herhaaldelijk en met vuur en talent voorgedragen door
Germaine Michielsens. Eens gebeurde dat in een vergadering, belegd door drie
kringen die respectievelijk heetten: Wij Willen, Klimop en 't Zal wel gaan’, hetgeen
een onfatsoenlijke vrolijkheid verwekte bij de mannelijke gasten. Filip de Pillecijn
had mijn jeugdig opus in De Standaard besproken en mij de raad gegeven mij te laten
verzorgen in dat dorp van de Kempen waar men dergelijke gevallen al sedert de hoge
middeleeuwen met liefde en succes behandelt. Dat belette niet dat het barokke gedicht
een tijd als een soort manifest heeft gegolden en dat de verzuchting: ‘Geef mij een
vaderland om te beminnen’ een slagwoord werd. Fl. Coutele zette me aan verder te
werken in de geest van de Lof-Litanie en een aantal dergelijke gedichten te schrijven
die dan zouden gebundeld worden onder de naam ‘De Lofbazuin’. Ik heb inderdaad
nog een Lof van de Lentefoor geschreven die wat al te sterk onder de invloed stond
van de Music-hall poëzie van Van Ostayen en die ik nooit heb uitgegeven. Ik heb
me zelfs plichtig gemaakt aan een Lof van het Huwelijk die een lyrische beschrijving
bevatte van de ontmoeting tussen mannelijke en vrouwelijke cellen waarbij de Vlucht
van de moederbie van Maeterlinck moest verbleken. Dat opus is gelukkig verloren
gegaan.
In die periode heb ik ook kennis gemaakt met Wies Moens die ik maar enkele
malen ontmoet heb maar met wie ik vrij regelmatig heb gecorrespondeerd tot aan
het Arrivisme-incident. Hij wist heel goed dat de cynische bedoelingen die men me
toeschreef laster waren. Dan zijn onze wegen uit mekaar gegaan. Hij is altijd voor
mij de zuiverste exponent van het idealisme geweest, een idealisme dat tot offers
bereid is maar dat hardnekkig weigert rekening te houden met de politieke
mogelijkheden. Toen zijn ‘mode’ voorbij was, werd hij soms op hooghartige wijze
beschimpt door buitenstaanders zoals Du Perron, hetgeen mij heeft aanleiding gegeven
om die snobsen de huid vol te schelden.
Door Karel van den Oever ben ik terecht gekomen in een wonderlijk
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milieu. In Antwerpen had een gediplomeerd geneesheer rond 1910 een Hygiënisch
Instituut gesticht. Deze man die de medicijnen mocht beoefenen was echter een
kordate vijand van de gevestigde geneeskunde. Zijn systeem was gebaseerd op het
gebruik van warme en vooral koude baden. Elke ziekte werd bevochten met massages
en koude of warme compressen. Een normaal bad was uit den boze, een zitbad was
de regel om de eenvoudige reden dat kwade dampen die de geest benevelen door de
koude naar het bekken werden getrokken waar ze gen kwaad kunnen. Pillen en
drankjes waren volkomen taboe maar er werd veel nadruk gelegd op rationele voeding,
die moest hoofdzakelijk rauw en vegetarisch zijn maar men deed toegevingen aan
de menselijke zwakheid en ontaarding. Men was in het Instituut ook zeer vroom en
spotters beweerden dat het slagwoord van het huis was: ‘Met compressen en de
dagelijkse communie kan men alles genezen’. Ik ben volslagen onbevoegd om een
oordeel over deze geneesmethode uit te spreken maar ik weet dat ze menige
zenuwpatiënt er bovenop geholpen heeft. Het waren in feite geen patiënten, het waren
doodgewoon ‘gelovigen’. De stichter van het Instituut heb ik niet gekend, des te
beter kende ik zijn adept en opvolger A.V.S., een vriend van Karel Van den Oever
die ook een ‘gelovige’ was.
Van S. leek op de klassieke figuur van de hypnotiseur, een echte Svengali. Hij
was een knap man met een gitzwarte, verzorgde baard en brandende ogen. Zijn stem
kon van fluweel zijn en alhoewel hij doorlopend ascese predikte, ging er een grote
indruk van sensualiteit van hem uit. In Leuven had hij voor de oorlog een paar jaren
medicijnen gestudeerd zonder een graad te behalen. Naar Nederland gevlucht in 1914
en vrijgesteld van dienstplicht, had hij in een woonwagen geleefd. Wat hij er uitrichtte,
heb ik nooit geweten maar hij huwde met een Nederlandse die later een zeer
talentvolle schrijfster bleek, Mevr. X. Toen ik hem ontmoette was hij een gescheiden
man maar blijkbaar was zijn hart nog vol van haar want zijn mond vloeide van haar
over en discreet kon men hem niet noemen. Agnes die van de partij was amuseerde
zich voortreffelijk wanneer V.S. zijn huwelijksgeluk memoreerde. Ons werd b.v.
meegedeeld dat zijn bruid die joods was (onder zijn invloed rooms geworden) op
zijn aandringen met hem een blank huwelijk, ‘eine St.-Joseph's Ehe’, had gesloten
want een verheven geest kon zich niet verlagen tot echtelijk verkeer. Agnes vroeg
hem of het inderdaad daarbij gebleven was. Heel ernstig antwoorde V.S. dat hij het
had ‘volgehouden’ tot de avond van het huwelijk.
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Maar de bruid had zich niet kunnen aanpassen bij de hygiënische praktijken van haar
man die meende dat bedden en matrassen uit den boze waren en dat er doodgewoon
op een plank moest geslapen worden. Het huwelijk was dus spaak gelopen te meer
omdat de bruid ook bezwaren had tegen de speciale voeding en daarbij was er een
schoonmoeder die werd afgeschilderd als een bijzonder boosaardig mens. Om zijn
geweten als overtuigd katoliek gerust te stellen inzake scheiding had V.S. er iets zeer
biezonders op gevonden. Hij was in feite nooit gehuwd geweest: het huwelijk is een
kontrakt, juridisch en kerkelijk. Indien men het aangaat met het voornemen een van
de essentiële aspecten van het huwelijksleven, de coïtus, niet na te leven, vicieert
men het kontrakt. Wat er de avond van de bruiloft gebeurd was had geen betekenis
(al kon het wellicht zonde zijn) want de bedoeling van de gehuwden druiste in tegen
de zin van het kontrakt. Deze subtiele redenering werd door V.S. aan Karel, aan
Agnes en aan mij onderworpen. Lijk echte kerkvaders, gaven we hem volkomen
gelijk.
Hij was een uitstekend fotograaf. We kregen aardige naaktfoto's te zien en vele
schetsen van de gescheiden vrouw en konden slechts condoleren omdat hij een
dergelijke parel had moeten opgeven aan de boze wereld der ongelovigen. Het karakter
van de bruid was wispelturig en onberekenbaar maar dat ze ‘zinnelijk’ was werd
haar ten zeerste kwalijk genomen. Agnes meende dat zij daarop recht had maar dat
kon V.S. niet aanvaarden. Mensen van een zeker gehalte moesten daar boven staan.
Agnes neep me scherp in de lenden en zei tussen haar tanden: ‘Wij niet, hé?’
V.S. geloofde ook aan het naderende einde van de wereld. Zijn geloof werd
gesteund door een dominikaan, Pater Jeroom van Gent, een autentieke mysticus. Hij
was een der merkwaardigste en intelligenste mensen die ik heb ontmoet en hij oefende
een diepe invloed uit op al wie naar hem wilde luisteren. Servaes onderging zijn
gezag zoals een hele groep jonge schilders en schrijvers in Vlaanderen. Met
taalaangelegenheden hield hij zich niet bezig, daar stond hij vér boven en de moderne
technieken waren hem vreemd. De trein nam hij met tegenzin en een telefoon raakte
hij nooit aan. Hij verscheen nu en dan en sprak met veel gevoel over de mystieke
schrijvers. Agnes noch ik verstonden er een woord van maar het was fascinerend
een man aan 't woord te horen die zo onthecht was van al wat de aarde kon bieden.
In afwachting dat de voorspellingen van de kinderen van Notre
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Dame de La Salette in vervulling zouden gaan, zaten we dikwijls in de kleine salon
van het Instituut samen te wachten. Net zoals reizigers die met ijdel gepraat de tijd
doorbrengen totdat de trein zou komen. Ondertussen dronken we allerlei lekker
bessensap door V.S. bereid en dat de beste Champagne in de schaduw moest stellen.
Soms verscheen er een mystiek schilder die ook gescheiden was van wie hij een
‘aardse vrouw’ noemde. Hij had hetzelfde avontuur meegemaakt ls V.S.: in de morgen
blank huwelijk, des avonds ‘gemeenschap des vleses’, - zo was de terminologie van
het huis. Dus was hij ook niet getrouwd geweest. Zijn ex-vrouw die ook schilderde
heeft me eens verteld dat haar ex-man geen ‘vent’ was. Met haar kunst is ze nooit
beroemd geworden maar zij was de eerste vrouw in Vlaanderen die het aandurfde
in het publiek een lange broek te dragen. Aldus verwierf zij toen een zekere
bekendheid.
Agnes had volstrekt geen mystieke aanleg. Ze amuseerde zich echter voortreffelijk
in dit gek gezelschap maar waagde zich zelden in het gesprek. Tegen dat naderende
einde van de wereld had ze grote bezwaren. Voor gevorderden op leeftijd kon ze het
desnoods aanvaarden maar niet voor jonge mensen zoals wij. De mooiste foto's die
van haar bestaaan heeft V.S. gemaakt. Op de duur begonnen we allebei genoeg te
krijgen van deze atmosfeer die op een perverse manier van zinnelijkheid doordrenkt
was. Hoe dikwijls werd de schim van de gescheiden vrouw opgeroepen en met
hoeveel détails! Kenden we het doek aan Van Eyck toegeschreven dat een jonge
naakte heks voorstelt die een filter maakt? Of we het kenden! Zó was de bruid
geweest, met smalle heupen, met borstjes als appelen, met voetjes die een eigen leven
schenen te hebben. We werden er allebei ongemakkelijk van. ‘Mij krijg je op geen
plank’ zei Agnes.
De voorspellingen van La Salette zijn niet in vervulling gegaan en uit discretie
hebben we ons uit de kring der ‘gelovigen’ teruggetrokken. We waren zelfs niet
nieuwsgierig hoe ze de wegen der voorzienigheid zouden verklaren.
Veertig jaar later, zat ik op een banket in Rotterdam naast Mevr. X. Ik bekeek haar
aandachtig. Ze had destijds een vrij scherp stukje geschreven tegen mijn ‘Lof-Litanie’
waarin ze trouwens grotendeels gelijk had, maar dat was oude geschiedenis en van
geen belang. Aarzelend heb ik haar gevraagd of ik een indiscreet onderwerp mocht
opbrengen. Ik vroeg haar ook me dadelijk het woord af te nemen indien het haar
onaangenaam was. Ik zei haar toen dat ik haar eerste man goed had gekend. Hij was
al een hele tijd ter ziele. Zij was,
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zoals men zegt, geheel oor. Niemand aan tafel heeft begrepen hoe wij na enkele
minuten, zulke goede vrienden bleken te zijn.

III.
Ik maakte kennis met Floris Couteele op een studentenvergadering in de bovenzaal
van een herberg in de Hoogstraat, Antwerpen, vermoedelijk in 1917. Het was een
literaire en geen politieke bijeenkomst al waren de meeste aanwezigen dan ook bij
het activisme betrokken. De leden lazen hun proza of hun gedichten voor. Ik was in
de kraam gekomen van een lang Vlaams-patriottisch vers dat in de slotregel een
solide taalfout bevatte. Couteele droeg daar het sonnet van René de Clerq voor: ‘Wat
doen we voor U, arm Dietsch, arm Dietsch? Veel klagen, veel vragen en anders
niets’. Bij het verlaten van het lokaal en nog onder de indruk van mijn succes, werd
ik aangesproken door een ietwat oudere jonge man die bleek Floris Couteele te zijn.
Tot aan zijn dood in 1931 was ons lot, eerst in vriendschap dan in bittere vijandschap,
verbonden.
Wat mij dadelijk in hem aantrok was zijn uiterlijke elegantie, en zijn classieke
vorming. Met zijn mooi golvend haar, zijn brede, zinnelijke mond, zijn donkerbruine
fluwelen ogen was hij stellig een opvallende verschijning. Hij had niets van het rauwe
studentikoze van de doorsnee student. Hij legde er zich op toe aristocratisch maar
uiterlijk en naar de geest te zijn. Ik kwam dadelijk onder zijn onweerstaanbare charme
en kon het, na een tijdje, voor lief nemen dat hij me soms zeer critisch behandelde
met zijn ongenadige spot. Al wie toen een classieke vorming had gekregen - een
vorming die ik met kunst en vliegwerk trachtte te veroveren - was voor mij een
meester en een voorbeeld. Een ex-jesuiet die toch als burger leraar gebleven was op
St.-Ignatius, had zich over mij ontfermd en had me privé-lessen in Grieks en Latijn
gegeven. Hij woonde bij familie die een confiseriezaak dreven en had steeds een
stevige voorraad pralines ter beschikking. Telkens wanneer ik er in slaagde een volzin
van de eerste Catalina-rede van Cicero ongeveer fatsoenlijk te vertalen, wierp hij me
een likeurbonbon toe. Ik maakte zulke vorderingen dat ik soms, na een uur, half
bedronken naar huis liep. Dat was vóór mijn ervaringen als aspirant hebraïsant die
ik in ‘Pijnlijk debuut van een archeoloog’ heb verteld. Ik keek dus met veel respect
op naar F.C. die me herhaaldelijk Vergilius voordreunde. Slechts veel later heb ik
beseft dat hij zich, geestelijk, volkomen van me meester had gemaakt en mijn
‘opvoeding’ in
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handen had genomen. Hij zette me gedurig aan tot schrijven en voorspelde me: ‘Tu
Marcellus eris...’ wat niet bewaarheid werd omdat dit ongetwijfeld Paul Van Ostayen
was waarvoor hij slechts een matige waardering kon opbrengen.
Zijn Vlaamsgezindheid was fanatiek en anti-belgisch. Gekneusd uit de débâcle
van het activisme gekomen, alhoewel hij nooit verontrust werd, zag hij zelfs in de
toenmalige nationalistische partij geen heil en meende hij dat het volstond België en
meer bepaald Brussel alle schuld van de wantoestanden op Vlaams gebied te geven.
Het was een ueberhaupt negatieve houding die tot niets kon leiden en die hij tot zijn
dood heeft volgehouden. Andere Vlamingen die in de gevangenis waren terecht
gekomen en veel meer recht tot misnoegen hadden, hebben vrij vroeg ingezien dat
de enige logische oplossing voor ons was het Belgisch staatsbestel lijk termieten te
ondermijnen. De meest illustere voorbeelden van die geestesrichting waren Herman
Vos, Lode Craeybeckx e.a. Zij die niet politiek actief wilden zijn, legden er zich op
toe, sociaal en intellectueel, als Vlamingen een rol in de gemeenschap te spelen en
zich te doen gelden. Couteele heeft nooit politieke verantwoordelijkheid geambieerd.
Dit was, meen ik, voor een goed deel toe te schrijven aan zijn wankele
gezondheidstoestand en aan het voorgevoel - dat hij dikwijls uitsprak - dat hij jong
zou sterven. Er bleef hem dus niets over dan met scherpe ironie commentaar te leveren
op deze onder de Vlamingen die in zijn ogen concessies deden aan de heersende
orde. Concessies in zijn ogen waren het aanvaarden van een mandaat in een der
gevestigde partijen, hoogleraar worden, bankdirecteur enz. Al wie in het leven iets
bereikte was een arrivist.
Ik zal hem altijd dankbaar blijven dat hij me aangespoord heeft te studeren. Dit
werd bemoeilijkt door het feit dat ik geen diploma classieke humaniora bezat en dat
stellig niet had kunnen bekomen langs de Centrale Jury want in alle wetenschappelijke
vakken - scheikunde, stelkunde, algebra enz. - was ik hopeloos onder par. Hij ontdekte
echter dat ik, zonder een diploma van die aard, wel te Leuven de studies in historische
en morele wetenschappen kon aanvatten.
Mijn druk verkeer met hem viel niet in de smaak van mijn broer noch van Agnes.
Zoals het Gretchen van Faust, heeft ze me vaak gezegd: ‘Der Mensch den du da bei
dir hast / ist mir in tiefer, innrer Seele verhasst’. Zij heeft hem nooit anders dan ‘de
duivel’ genoemd. Zij besefte intuitief welk een diepe invloed hij op mij had en vreesde
die. Toen een nog onzekere toekomst voor me werd uitgelijnd - want
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mijn studies vlotten goed - heb ik me gaandeweg aan zijn greep onttrokken en mij
geheel aan haar en mijn studies gewijd. Ondertussen was hij ook gehuwd wat de
verkoeling in onze verhouding vergemakkelijkte zonder dat dit tot een werkelije
breuk moest leiden. Die is slechts gekomen toen ik als docent in de economische
geschiedenis werd aangesteld te Leuven. Dat ik een dergelijke opdracht aanvaarde
- ik moest toen in het Frans doceren - vond hij verraad, het was een bewijs van
‘arrivisme’. Toen deze fanatieke onzin mondgemeen werd in extremistische kringen,
heb ik daarop gereageerd in een artikel in het studentenblad ‘Ons Leven’ waarin ik
betoogde dat het de plicht van de jonge Vlamingen was zich, op alle manieren, in de
gemeenschap te doen gelden en waarin ik mijn weerzin uitsprak tegen hen die de
Vlaamse zaak meenden te dienen door in een hoek te zitten pruilen en ‘Voor 't
Belgikske, nikske’ te mummelen. Een jaar later werd ik cabinetschef van
Burgemeester Van Cauwelaert en toen was de breuk volkomen. Ter wille van mijn
‘verraad’, begon hij toen - zo schreef hij me - zijn medewerking aan ‘Jong
Dietschland’, het weekblad van Victor Leemans. Deze bijdragen verschenen na zijn
dood onder de titel: ‘Dagboek van een arrivist’. Couteele heeft het niet mogen
meemaken dat Leemans Belgisch senator werd. Mij is het echter gegeven geweest
hem in New York, tijdens een assemblee van de Verenigde Volken, dagelijks te
horen verslag uitbrengen in stuntelig Frans aan de toemalige minister van Buitenlandse
Zaken, P. Van Zeeland. Enkele maanden nadien, kon ik een drietal parlementsleden
overtuigen dat ze zich in die vergaderingen best in hun eigen taal zouden uitdrukken.
Tantae molis erat Romanam condere gentem.
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Een hertog van Brunswijk in De Dene's testament
door Dirk Coigneau
Het verhaal dat geweven werd omheen de dappere en roemrijke Hendrik de Leeuw
(1125-1195), hertog van Saksen en Beieren, en het bronzen leeuwestandbeeld dat
deze in 1166 ten teken van zijn macht te Braunschweig liet oprichten, bleef niet aan
tijd en plaats van ontstaan gebonden. De ‘sage van Hendrik de Leeuw’ reisde een
heel stuk van Europa door en bleef dan ook overgeleverd in verschillende literaire
vormen en met verschillende motieven gestoffeerd. Dit levert natuurlijk uitgelezen
materiaal voor een studie van overeenkomsten en verschillen, onderlinge
afhankelijkheid of onafhankelijkheid van de versies van een eens zeer geliefd verhaal,
materiaal dat, voor een belangrijk deel reeds verzameld door Karl Bartsch(1), aangevuld
en bestudeerd werd door Walther Seehaussen en later weer door Karl Hoppe(2). Kort
samengevat meent deze laatste de ontwikkelingsgeschiedenis van de Hendriksage
als volgt te kunnen schetsen: in de volksfantasie werd de indrukwekkende leeuw als
machtssymbool al gauw tot afbeelding van een realiteit, nml. een leeuw die werkelijk
had bestaan, een dier dat de hertog in gevaren en moeilijkheden trouw was gebleven,
ja, trouw tot op het graf, tot in de dood. Als antwoord op de vraag hoe dit uitheemse
dier dan wel in het bezit van de hertog gekomen was, knoopte de sage, zoals dat een
echte sage past, bij een historisch gegeven aan, nml. de bede-

(1) K. Bartsch, Herzog Ernst, Wenen 1869, pp. CVII-CXXIX. Verder vermeld als Bartsch.
(2) W. Seehaussen, Michel Wyssenherres Gedicht ‘Von dem edeln hern von Bruneczwig, als er
über mer fure’ und Die Sage von Heinrich dem Löwen, Germanistische Abhandlungen, Heft
43, Breslau 1913. Verder vermeld als Seeh. K. Hoppe, Die Sage von Heinrich dem Löwen.
Ihr Ursprung, ihre Entwicklung und ihre Ueberlieferung, Schriften des Niedersächsischen
Heimatbundes E.V., Neue Folge, Band 22, Bremen - Horn, 1952. Verder vermeld als Hoppe.
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vaart van Hendrik de Leeuw naar het H. Land (1172-1173)(3). Deze vreedzame reis
zou dan, naar de mode en de belangstelling van de tijd, tot een kruisvaardersverhaal
zijn omgebogen: de hertog bevecht de heidenen in het H. Land; hij overwint een
heidense vorst in een tweegevecht maar schenkt hem genade; daarom geeft de
heidense vorst de hertog een leeuw ten geschenke(4). De eerste literaire bewerking
van de mondelinge en plaatsgebonden sage zou het initiatief zijn geweest van een
Nederduits dichter in de eerste helft van de 13de eeuw. Deze heeft de bestaande
motieven geordend tot een zgn. Heimkehrsage, waarbij hij zich heeft laten inspireren
door een of andere (verloren) versie van de Thomaslegende(5): hiertoe behoren
motieven als de ringdeling, de afspraak van de termijn waarna de vrouw van de held
een andere man mag trouwen, de nog-net-bijtijdse terugkeer van de held om een
nieuw huwelijk van zijn vrouw te voorkomen, de herkenning door middel van een
halve ring in de beker en de schadeloosstelling van de bruidegom die de dochter van
de hertog tot bruid krijgt. Van groot belang voor de latere ontwikkeling is verder de
toevoeging van het leeuwenavontuur zoals de dichter dat wellicht bij Hartmann von
Aue (Iwein)(6) had leren

(3) Over het mogelijke verband tussen de historische bedevaart van Hendrik de Leeuw en de
reis van Herzog Ernst, zie Bartsch, pp. CXXV-CXXVIII (zekerheid over verband tussen
historische en fiktieve werkelijkheid) en Stephen J. Kaplowitt, ‘Herzog Ernst and the
pilgrimage of Henry the Lion’, Neophilologus LII (1968), pp. 387-393 (twijfel).
(4) Hoppe, pp. 17-19.
(5) Deze versie van de Thomaslegende beschouwt Hoppe (pp. 24-25) tevens als de bron van
Der edle Möringer. De opvatting dat de Möringer en de Hendrikgedichten onafhankelijk
van elkaar op een gemeenschappelijke ‘sage’ teruggevoerd kunnen worden (zo ook Landau,
zie M. Ramondt, ‘De Bronnen van den Gloriant’, Ts. vr. Nedl. Taal- en Lett. XLI (1922), p.
40, noot 3), is tegengesteld aan die van Bartsch (pp. CXIV-CXVI) die de eerste (Mor.) als
de directe bron van de laatste (Hendrik) zag.
(6) (Hoppe. pp. 26-27). Hartmann dan weer naar zijn voorbeeld, de Yvain. Le chevalier au lion
(vóór 1174) van Chrétien de Troyes: vgl. Iwein 3828-3922 met Yvain 3341-3481,
voornamelijk I. 3862-3863 en Y. 3364-3387, zie B. Gaster, Vergleich des Hartmannschen
Iwein mit dem Löwenritter Crestiens, Greifswald 1896, p. 96 en Th.C. van Stockum, Hartman
von Ouwes ‘Iwein’ sein Problem und seine Probleme, Mededel. der Kon. Nedl. Ak. vr.
Wetensch. Afd. Lett. N.R. Deel 26, no. 3, Amsterdam 1963, pp. 19-20.
Over het motief van de trouwe leeuw, zie R. Zenker, Forschungen zur Artusepik I.
Ivainstudien, Beihefte zur Zs. für Romanische Philologie 70, Halle a.S., pp. 145-169, vooral
met betrekking tot Hendrik de Leeuw, pp. 163-166. Zenker (p. 165) gelooft niet aan een
onmiddellijke invloed van Hartmann op de Hendriksage. Hij denkt veeleer aan verwantschap
met Neckams ‘De Leone’ (De Naturis Rerum II, 148), waarbij dan toch weer een aantal
ondergeschikte elementen van de Iwein of de Wolfdietrich zouden hebben meegespeeld.
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kennen: de held is getuige van een gevecht tussen een draak en een leeuw, hij doodt
de draak waarna de leeuw hem dankbaar en trouw blijft. Het gevecht met de draak
en de dankbaarheid van de leeuw vervangen ‘de leeuw als geschenk’ uit het
kruisvaardersverhaal, al blijft de lange afwezigheid van de hertog veroorzaakt door
zijn gevangenschap in een heidens land. Een Nederduitse ballade in deze vorm is
niet overgeleverd, maar is nog herkenbaar in de twee Deense liederen uit de 16de en
de 17de eeuw en een Zweedse versie uit de 18de(7).
In de eerste helft der 14de eeuw zal de Hendrikballade worden uitgebreid met
wonderlijk-avontuurlijke episodes uit een sagestof waarmee de onze vaak is
vergeleken: die van Herzog Ernst. Bedoeld is de hele
Levermeer-Magneetberg-Griffoen-episode(8) die, ter vervanging van voormelde
gevangenschap, moet verklaren waarom de hertog bijna te laat van zijn reis terugkomt.
Op de aldus aangevulde jongere Hendrikballade, die al net zo goed als de oudere
verloren is gegaan, zijn de drie gedichten van Hans Sachs (afgek. S) en het
Nederlandse volkslied (N) terug te voeren(9). Verwant met deze

(7) (Hoppe, pp. 23-33). Zie ook Bartsch, pp. CXXIV-CXXV (Deens) en p. CXXV (Zweeds) en
Seeh., pp. 63-67. Teksten door Hoppe gepubliceerd (pp. 75-79; 79-82) naar S. Grundtvig,
Danmarks gamle Folkeviser II, Kopenhagen 1856, nr. 114, pp. 623-627 en (pp. 83-84) naar
A.I. Arwidsson, Svenska Fornsånger II, Stockholm 1837, nr. 168, pp. 422-424.
(8) Dit motievencomplex ook in P, M en N (Duise versies) van de Reis van St. Brandaan. Over
de verhouding van Brandaan tot Herzog Ernst, zie H. Beckers, ‘Brandan und Herzog Ernst’,
Leuvense Bijdragen LIX (1970), pp. 41-55 (vooral 47-48).
Over deze motieven, afzonderlijk of gecombineerd voorkomend in andere middeleeuwse
teksten: Bartsch, pp. CXLV-CLX.
(9) (Hoppe, pp. 41-44). Van Sachs: twee liederen en één ‘Spruchgedicht’ (1552, 1555 en 1562).
Tekst van het laatste in Hoppe (pp. 109-113) naar H. Sachs, Werke. Hrg. v.A.v. Keller u.E.
Goetze, Bd. 16, Tübingen 1886, pp. 221-227. Verder F.M. Böhme, Altdeutsches Liederbuch,
Leipzig 1877, nr. 5, p. 30 e.v. en L. Erk u.F.M Böhme, Deutscher Liederhort I, Leipzig
1893-94, nr. 26, pp. 84-86. Zie nog Bartsch, pp. CXXIII-CXXIV en Seeh., pp. 56-63.
Voor het Nederlandse lied, zie verder. Tevens Bartsch, pp. CXXII-CXXIII en Seeh., pp.
47-50. Tekst bij Hoppe (pp. 100-105) naar Fl. van Duyse, Het Oude Nederlandsche Lied I,
Antwerpen 1903, pp. 56-64.
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groep zijn tevens de gedichten van Michel Wyssenherre (W) en Heinrich Göding
(G) en het Boheemse volksboek (B), alleen zijn deze gebaseerd op een versie (tweede
helft 14de eeuw) waar een aantal ‘grovere’ elementen zijn ingeslopen en waarin nog
meer ruimte gelaten is aan de avonturen van de Herzog-Ernstsage: hiertoe behoren
motieven als het slachten van paarden en de reis op een vlot(10). Tot hier Hoppe's
geschiedenis(11).
De boven vermelde vertegenwoordiger van de Hendriksage in de Nederlandse
literatuur(12), het ‘Schoon historie-liedeken van den
(10) (Hoppe pp. 44-57). Gedicht van Wyssenherre (omstr. 1474) in F. Massmann, Denkmäler
deutscher Sprache und Lit. aus Handschriften des 8. bis 16. Jahrhunderts, Heft 1, München
1828, pp. 122-137 en Seehaussen, pp. 149-173. Zie tevens Bartsch, pp. CXV-CXXI en Seeh.,
pp. 28-33.
Tekst van Göding (1585) bij Hoppe (pp. 114-123) naar Paul Zimmerman, ‘Heinrich Gödings
Gedicht von Heinrich dem Löwen’, Beiträge zur Geschichte der deutschen Sprache und
Literatur XIII, Halle 1887, pp. 296-306. Op deze tekst van G gaan verschillende Duitse
volksboeken terug. Zie nog Bartsch, pp. CXXI-CXXII en Seeh., pp. 42-47.
Oudste druk van het Boheemse volksboek van 1565, later gevolgd door talrijke andere, tot
in de 19de eeuw. Vertalingen in het Russisch en het Hongaars. Zie nog Bartsch, pp.
CXXXVIII-CXXXIX en Seeh., pp. 50-56. - De verhouding tussen het lied van Herzog Ernst
en het gedicht van Wyssenherre schijnt ingewikkelder te zijn dan algemeen wordt
aangenomen, althans volgens Jean Carles. Zie zijn La chanson du Duc Ernst (XVe siècle),
Parijs 1964, hoofdstuk VII (pp. 53-63) over de mogelijke invloed van W op Herzog Ernst,
de omgekeerde volgorde dus.
(11) Vgl. Seeh., pp. 141-144.
Aan de Reinfrid von Braunschweig, hoofs epos van omstr. 1300 (uitg. nr. Hannover-hs. door
K. Goedeke, Reinfrit von Braunschweig, Archiv des hist. Vereins für Niedersachsen, Neue
Folge, 1849, pp. 179-281; nr. hs. te Gotha, K. Bartsch in Bibliothek des lit. Vereins in Stuttgart,
Bd. 109, Tübingen 1871), heeft Hoppe een afzonderlijk hoofdstuk gewijd (pp.34-40). Deze
eveneens sterk door de Ernstsage beïnvloede versie had volgens Hoppe geen betekenis voor
de verdere ontwikkeling der Hendriksage. Zie nog Bartsch, pp. CXXX-CXXXVIII en Seeh.,
pp. 35-42.
Over de Italiaanse opera Henrico Leone (libretto: Ortensio Mauro, muziek: Agostino Steffani),
voor het eerst opgevoerd te Hannover in 1689, zie Seeh., pp. 68-73.
(12) Er bestaan nog wel een aantal verhalen waarin een hertog of heer van Brunswijk de hoofdrol
speelt, maar met de Hendriksage hebben deze niets te maken. Bv.:
- een Duits, maar zeer waarschijnlijk uit het Nederlands vertaald gedicht, overgeleverd in
een 15de-eeuws papieren hs., Brit. Mus. hs. 486 (fol. 1-20). Deze avontuurlijke oosterse
ridderroman zonder titel (eerste vers: Eyn hertzoch waz zu brunenzwich) is van de hand van
een zekere Augustijn (Dyss hait gedicht Augustijn). Met Hendrik de Leeuw heeft dit verhaal
slechts de uiteindelijke hereniging der twee ‘gelieven’ en de herkenning door middel van de
ring gemeen. Gedeeltelijk uitgegeven door R. Priebsch, Deutsche Handschriften in England.
Erster Band, Erlangen 1896, pp. 197-219: Gedicht auf einem Herzog von Braunschweig (zie
ook p. 3). Verder: M. Ramondt, ‘Florentijn en de hertog van Bruyswyc uit den Gloriant’,
T.N.T.L. XLII (1923), p. 298 e.v.; W. Mitzka in Die Deutsche Literatur des Mittelalters.
Verfasserlexikon I, hrg. v.W. Stammler, Berlin & Leipzig 1933, 147-148; J. van Mierlo,
Gesch. v.d. Lett. der Ned., Antwerpen/'s-Hertogenbosch 1949, deel I, pp. 375-376 (Van
Mierlo vergist zich wanneer hij ons vertelt dat de hertog zijn geliefde, de Spaanse koningin,
aan haar ring herkent. Het is net andersom: zij herkent hem aan zijn ring).
- bekend is natuurlijk onze Gloriant, ‘Een abel spel ende een edel dinc van den hertoghe van
Bruuyswijc, hoe hi wert minnende des Roede Lioens dochter van Abelant’. Zie M. Ramondt,
‘De Bronnen van den Gloriant’, T.N.T.L. XLI (1922), pp. 31-45 en Ramondt, a. art., pp.
292-303.
- een weinig eervolle rol speelt een heer van Bruynswyc in het droevig lied Van 't kindt van
twaelf jaren, F. van Duyse, a.w., I, pp. 99-101, nr. 17. Zie o.a.G. Kalf, Het Lied in de
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Hertog van Bronzwyk, Hoe hy verzeylde op de wilde Zee, zeer wonderlyk om te
lezen of te zingen. Stemme: van Helena’, 65 strofen lang, is ons overgeleverd op een
aantal vliegende bladen zoals die in de 18de en 19de eeuw voor straatzangers en
liedjesventers werden gedrukt(13). Ondanks deze late overlevering werd het lied
omwille

Middeleeuwen, Leiden 1884, p. 143 e.v.; Kalff, Gesch. Nedl. Lett. II, Groningen 1906, pp.
175-177; D. Bax in Gesch. Lett. Ned. III, p. 245. In de 20ste eeuw nog gezongen als het lied
van ‘Mijnheer van Bruinkasteel’: P. Heyns, Volksliederen, Antwerpen 1941, pp. 90-91, nr.
15.
- een volksboek of prozaroman? zie verder.
We wijzen tenslotte nog op een zekere ‘Godevert van Brusewijc’ die voorkomt in de Vlaamse
redactie van de Aiol (zie Kalff, Gesch. II, p. 27 en J. Verdam, Oude en nieuwe fragmenten
van den middelnederlandschen Aiol, Leiden 1883, p. 45 of Verdam, ‘Nieuwe
Aiol-Fragmenten’, T.N.T.L. II (1882), p. 253, v. 1135 en 1139) en op de populariteit van
Brunenswijc, Bruinswijck als plaats van handeling in vele liederen (Van Duyse, a.w., I, p.
65), om met J.L. Walch te besluiten dat de heer van Brunswijk een heer is ‘aan wiens naam
veel avontuur vastzit in de Middeleeuwsche litteratuur’ (Walch, Nieuw Handboek der Nedl.
Letterkundige Gesch., 's-Gravenhage 1947, p. 139).
(13) Nml. te Amsterdam bij Barent Koene in 1768: zie Kalff, ‘Oude Liederen’, T.N.T.L. V (1885),
pp. 79-80. Als nr. 13 van de genummerde reeks van de Antwerpse drukker J. De Cort (één
ervan gedateerd 1783) en als nr. 13 bij Joseph Thys, eveneens te Antwerpen (drukte van ca.
1825 tot 1854): zie W. Koninckx, ‘Twee kostbare liederboeken. Een inventaris van 394
Vlaamsche volksliederen uit de XVIIIe en XIXe eeuw’, Versl. & Med. Kon. Vl. Ac. 1931,
pp. 496-497, p. 521 en 543. Als nr. 28 van een reeks door L. van Paemel en van dezelfde
reeks door I.C. van Paemel te Gent en nr. 40 van een reeks door het echtpaar
Lambin-Verwaerde te Ieper: zie H. Stalpaert, ‘Repertorium van Volksliederen op Vliegende
Bladen’, Volkskunde 62 (NR. 20) 1961, p. 92, nr. 111.
Uitgaven: F.v.d. Hagen, Neues Jahrbuch der Berlinischen Gesellschaft für deutsche Sprache
VIII, pp. 359-366; J.F. Willems, Oude Vlaemsche Liederen, Gent 1848, pp. 251-257, nr.
CVII (ingekort - slechts 38 strofen); E. de Coussemaker, Chants Populaires des Flamands
de France, Gand 1856, pp. 152-166, nr. XLVII (met Franse vertaling); H. von Fallersleben,
Niederländische Volkslieder. Zweite Ausgabe (Hor. Belgicae II), Hannover 1856, pp. 6-15,
nr. 2; L. Erk und F.M. Böhme, a.w., I, pp. 86-88, nr. 27 (5 strofen met Duitse vertaling); F.
van Duyse, a.w., I, pp. 56-65, nr. 8.
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van de oude sagestof, de strofevorm, de melodie en een aantal oudere vormen en
woorden aanvankelijk beschouwd als getuigende ‘van eene hooge oudheid’(14), d.w.z.
daterend ten minste uit de 15de eeuw. Achteraf bleek deze vroege datering zeker
overdreven: Kalff en Van Duyse situeerden het ontstaan van het lied dan ook ten
vroegste in de eerste helft van de 16de eeuw(15). Kalff komt tot dit besluit na een
vergelijking van het lied van de Hertog van Brunswijk met andere historieliederen
als die van de verduldige Grisella, van de heer Frederik van Genua, van de verduldige
Helena, van Valentijn en Oursson, enz... alle voorkomend in een zelfde bundeltje(16),
alle geschreven in een zelfde versmaat, alle door een groot aantal bastaardwoorden
en stoplappen ontsierd en, tenslotte, alle aan gelijknamige prozaromans ontleend.
Op deze laatste overeenkomst vormt juist ons ‘historieliedeken’ een uitzondering:
we bezitten althans geen prozaroman of volksboek waarin de Hendrik-de-Leeuw-stof
behandeld wordt. Wel wordt in ‘een boeck daerin vergaerdt sijn veertijen cleynne
storien’, vermeld als nr. 38 van de boekerij van Dirck Jansz(17) een ‘storie’ omschreven
als ‘een vande hartoch van Brunswich’, maar ook hier kan een lied zijn bedoeld.
Wanneer wij ons dus niet

(14) Willems, a.w., p. 256, De Coussemaker, a.w., p. 166; Hoffmann, a.w., p. 16; Kalff, Het Lied
in de Midd., pp. 105-110.
(15) Kalff, a.art.; Van Duyse, a.w., I, pp. 64-65.
(16) J.H. Gallée, ‘Een Nedersaksische novelle van Griseldis’, T.N.T.L. IV (1884), pp. 1-18, p. 13
en Kalff, a. art.
(17) Het Bildt, 1608: L. Debaene, De Nederlandse Volksboeken, Antwerpen 1951, p. 212 en 213.
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op het gladde ijs der gissingen willen begeven, kunnen we slechts vaststellen dat de
sage van de hertog van Brunswijk ook bij ons populair is geweest: als lied, daarvan
getuigen de vliegende blaadjes, én gewoon als vertelling blijkens de optekening van
de hertog van Brunswijk als volkssprookje door P. de Mont en A. de Cock(18).
De recapitulatie van al deze bekende gegevens is bedoeld als inleiding bij een
andere, tot nu toe vrijwel ongekend gebleven Nederlandse versie van de historie van
de hertog van Brunswijk. Verscholen tussen de 465 folio's van het grote
verzamelhandschrift, het zgn. Testament Rhetoricael(19), autograaf van de Brugse
rederijker Eduard de Dene (1505?-ca. 1578), treft men aan: een verhalend gedicht
Vanden hertoghe van Bruunswyck (fol 276v-279v). ‘Vrijwel ongekend’, inder daad,
wat tevens zeggen wil dat het gedicht niet geheel onopgemerkt is gebleven. Het was
namelijk niet aan de aandacht van Willem de Vreese ontsnapt, die het in zijn
dankwoord aan de heer L. de Wolf, de toenmalige eigenaar van het Testament en
van wie hij het handschrift dan ook ter inzage had gekregen, karakteriseerde als ‘een
berijming... van het bekende liedje van den Hertog van Brunswijk’, met een verwijzing
naar Willems' Oude Vlaemsche Liederen(20). Zo eenvoudig als De Vreese de
verhouding tussen het gedicht van De Dene en het lied voorstelde, liggen de zaken
echter niet, zoals we nog zullen zien. In dezelfde brief vraagt De Vreese vervolgens
de toelating om het gedicht te publiceren, aangezien hij er een mededeling over wou
doen in de Koninklijke Vlaamse Academie. Zo wordt reeds op 21 februari 1906 door
De Vreese in de vergadering van de ‘Bestendige Commissie voor Nieuwere Taalen Letterkunde’ van de Kon. Vl. Ac. vr. Taal- en Lett. te Gent inderdaad een lezing
over de hertog van Brunswijk

(18) Opgetekend te Liedekerke en, gedeeltelijk, te Zegelsem: Pol de Mont en Alfons de Cock,
Dit zijn Vlaamsche Wondersprookjes. Het volk naverteld, Gent 1896, pp. 171-176. Zelfde
tekst in hun Wondervertelsels uit Vlaanderen uit den volksmond opgeteekend, Zutphen 1924,
pp. 190-195, nr. XXIV.
(19) Beschrijving van het handschrift (Universiteitsbibl. Gent, nr. 3330) door W. Waterschoot in
‘Eduard de Dene en zijn Testament Rhetoricael (1561)’, Jaarboek 1969-1970 van ‘De
Fonteine’, pp. 115-129 of Rederijkersstudiën VII, Uit het Sem. Nedl. Lit.-studie v.d. R.U.G.
XVII (1972), pp. 9-23. Zie tevens ons overzicht van de inhoud: Jaarboek, p. 181 of
Rederijkersstudiën, p. 75.
(20) Naar de kaart van 28 november 1905 in het bezit van de heer J. de Wolf, apotheker te Brugge.
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gehouden. Ondanks de herhaalde goedkeuring door de Academie werd de tekst van
deze lezing echter nooit uitgegeven(21).
De Dene schreef zijn verhaal, naar hij zelf meedeelt (fol. 276v), in 1543. Hij heeft
het gedicht niet als lied bedoeld, er wordt althans geen zangwijs opgegeven. 26
strofen, elk van 7 regels op het rijmschema ababbcc. Op fol. 277 werden de derde
en de vierde strofe onderling van plaats verwisseld, terwijl de 21ste strofe slechts 6
regels telt: het laatste b-vers werd er blijkbaar overgeslagen bij het overgaan van fol.
278v naar fol. 279. Alles samen 181 regels, heel wat minder dan het 520 regels
tellende volkslied (zoals het althans bij Van Duyse is gedrukt: 65 strofen van 8 verzen,
rijmschema ababcdcd). Maar er is meer. ‘Om de meersman VVaelkens oock wat te
stofferene’ (Aucteur, fol. 279v) liet de Brugse rederijker op zijn Historie Van den
hertoghe van Bruunswyck nog een Franse versie van dit verhaal volgen, nml. een
Histoire Merueilieuse du ducg de bruunswycg... (fol. 280v-283v). Dit Franse gedicht
bestaat uit 28 strofen van elk 6 paarsgewijs rijmende regels (rijmschema aabbcc enige uitzondering, str. 17: ababcc), alles samen 168 verzen. Beide gedichten worden
hierna uitgegeven.
De verhouding tussen De Dene's Nederlandse en Franse Hertog van Brunswijk is
vrij complex. Al beweert De Dene dat hij heeft willen ‘...translaterene / jn een cuecken
walschken tvoornoomde bediet (= de Nedl. H.v.B.)’, zo maar een eenvoudige vertaling
van de

(21) Het onderwerp van deze lezing wordt omschreven als: Eene derde redactie van het Lied van
den hertog van Bruunswyc (Versl. & Med. v.d. Kon. Vl. Ac. 1906, pp. 151-152). Geheel
nauwkeurig lijkt ons deze omschrijving alweer niet: zoals gezegd kan men hier moeilijk
spreken van een redactie van ‘het Lied’. In hoeverre dit vervolgens een ‘derde’ redactie
genoemd kan worden, is evenmin duidelijk. In 1908, wanneer de Commissie voor de tweede
maal voorstelt de lezing van De Vreese te laten opnemen en dit voorstel door de Academie
voor de tweede maal wordt goedgekeurd, wordt het onderwerp wat vager (voorzichtiger?)
omschreven als: Over het lied van den hertog van Bruunswyc (Versl. & Med. 1908, p. 618
- vergadering van 15 juli). Het heeft niet veel zin naar een verklaring te gaan zoeken voor
het uitblijven van deze publicatie, maar het is niet onmogelijk, de onnauwkeurige omschrijving
van het onderwerp in acht genomen, en rekening houdend met de mededeling van de heer
Coopman, ‘dat Dr. W. De Vreese beloofd heeft verdere opzoekingen te doen om het
oorspronkelijk lied te ontdekken’ (Versl. & Med. 1906, p. 152), dat De Vreese door zijn
opzoekingen tot de bevinding is gekomen dat de teksten over de hertog van Brunswijk
(Hendrik de Leeuw) talrijker waren en de geschiedenis van deze sage dan ook ingewikkelder
was, dan hij aanvankelijk had vermoed.

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse taal- en letterkunde (nieuwe reeks). Jaargang 1974

162
Nederlandse tekst is dit niet. Een aantal strofen uit beide versies kunnen best met
elkaar vergeleken worden: een gelijke inhoud, een zelfde ontwikkeling van gedachten,
in een zelfde volgorde der verzen herkenbaar en op een overeenkomstige wijze
verwoord. Ja, hier kunnen we spreken van een min of meer vrije vertaling van het
Nederlands in het Frans: vgl. Nl. (str.) 1, Fr. (str.) 1; Nl. 18, Fr. 16; Nl. 20, Fr. 19;
Nl. 21, Fr. 20; Nl. 22, Fr. 21/23; Nl. 23, Fr. 24; Nl. 24, Fr. 27; Nl. 25, Fr. 28. Zoals
men ziet, vooral naar het einde toe is de Franse tekst op de Nederlandse gebaseerd.
Maar wat met de rest van het verhaal? Enkele strofen van de Franse versie volgen
‘in grote trekken’ de Nederlandse, lopen er parallel mee en zijn dus meer zelfstandig
dan voornoemde: ze vatten nu eens een aantal gegevens kort samen, dan weer krijgen
andere elementen meer ruimte toebedeeld dan in het Nederlandse voorbeeld. Vgl.
Nl. 4/5, Fr. 2; Nl. 6, Fr. 3/4; Nl. 7, Fr. 5/6; Nl. 9, Fr. 7; Nl. 11/12/(13), Fr. 9. Het zijn
vooral de eerste strofen waarin De Dene het Nederlandse verhaal meer zelfstandig
in het Frans navertelt. Geheel onafhankelijk van de Nederlandse tekst zijn tenslotte
de strofen 10, 11, 12, 13 en 14 (15 en 16) van de ‘Histoire’: ongeveer in het midden.
Hier worden enkele motieven en verhaalelementen gebruikt die in de Nederlandse
Hertog van Brunswijk op een geheel andere manier (Nl. 14, 15, 16) of gewoon niet
werden aangewend. De dichter vervolgt bovenvermelde opmerking over zijn ‘cuecken
walschken’ terecht met de woorden:
Al en accordeert den zin juiste tsamen niet
ende hebber wat waerschynich anghelapt /
tot historyen dient zomtyds ghefingiert yet
dat verwonderen biedt
houdet voor een gheconfyte leughene gheclapt.

Al bestaat theoretisch de mogelijkheid dat het Franse gedicht, bv. voor de ‘gheconfyte
lueghene’ die hij er heeft ‘anghelapt’, gebaseerd zou zijn op een andere versie van
de Hendrik-de-Leeuw-sage dan deze waaruit De Dene zijn Nederlandse versie heeft
gevormd, toch zullen de overeenkomsten tussen beide van die aard blijken te zijn
dat we met een eventuele dubbele traditie slechts weinig rekening dienen te houden.
Het gedicht dat ons hier in de eerste plaats interesseert blijft het Nederlandse. Het
Franse gedicht gebruiken we graag als hulpmiddel om ons een vollediger en beter
voorstelling te kunnen vormen van de wijze waarop De Dene in zijn Nederlandse
versie met de sage van Hendrik de Leeuw, zoals hij ze kende, te werk is gegaan. Een
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hulpmiddel bij het zoeken naar een antwoord op vragen die als volgt kunnen worden
geformuleerd: welke overeenkomsten en verschillen vertoont De Dene's gedicht met
het bekende historielied (N)? Indien er belangrijke verschillen zijn, hoe kan men
deze dan verklaren: moet de oorzaak worden gezocht in de persoon, de belangstelling,
de bedoeling van de dichter of in verschillende versies waarop beide dichters zich
hebben gebaseerd, of in beide mogelijkheden? Waar moet tenslotte De Dene's gedicht
in het schema van de ontwikkeling der sage zoals die door Hoppe is geschetst, worden
ingepast?
De Dene's verhaal luidt als volgt: Omdat de hertog van Brunswijk het H. Land
wil gaan bezoeken, neemt hij afscheid van zijn vrouw en vertrekt te paard met knecht
en gevolg. Aan zee gekomen, gaat het gehele gezelschap ter scheep. Plots steekt een
geweldige storm op (str. 1-2). Door dit onheil ontstaat een nijpend gebrek aan voedsel,
zodanig zelfs dat de paarden geslacht worden. De hertog laat zijn paard villen door
zijn knecht en laat zich, het zwaard in de hand, in de huid naaien (str. 2-4). Het schip,
door de storm lelijk toegetakeld, begint te zinken. Net op tijd komt een ‘vueghelgryp’
aangevlogen, pikt de hertog, ingepakt als hij is in zijn paardehuid, op en vliegt ermee
naar ‘een vreimdt landt’ (str. 5). De hertog bevrijdt zich uit zijn omhulsel en slaat de
rechterklauw van het dier af, waarop de verminkte vogel wegvliegt. De hertog is
getuige van een gevecht tussen een leeuw en een draak. Hij komt het zwakkere dier,
de leeuw, ter hulp en doodt de draak (str. 6-7). De leeuw is zijn bevrijder dankbaar
en blijft de trouwe metgezel van de hertog bij zijn dolingen door het bos (str. 8). De
hertog bouwt een vlot en wordt daarbij geholpen door de leeuw die hem hout
aanbrengt. Terwijl de leeuw op zoek is naar voedsel steekt de hertog van kant. De
leeuw kan nog net op tijd, een konijn in de muil, met een sprong het vlot bereiken
(str. 9-12). De hertog bestuurt het vlot door middel van een stok. Beide gaan aan
boord van een groot schip dat hen onmiddellijk aan land brengt (str. 13). Overvallen
door rovers kan de hertog natuurlijk rekenen op de steun van zijn trouwe kameraad:
twee rovers schieten er het leven bij in (str. 14). Tijdens zijn slaap hoort de hertog
een stem die hem aanmaant zo vlug mogelijk naar huis op te stappen, vóór zijn vrouw
met een ander gaat trouwen (str. 15-16). Moedeloos bereikt hij de eerste poort van
zijn paleis en klopt aan. Hij wordt niet herkend. Bij de tweede poort vraagt hij een
jongeling te mogen drinken (str. 17-19). Na een beker wijn te hebben geledigd, laat
de hertog een halve ring in de beker neer met het verzoek deze naar de bruid te willen
brengen
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(str. 20). De hertogin herkent de ring en verwelkomt haar man. De plots beroofde
bruidegom krijgt 's hertogs dochter tot bruid en een deel van het erfgoed. Zo is
iedereen tevreden (str. 21-22). De goede naam en faam van de hertog verbreidt zich
heinde en ver en lange tijd na zijn terugkomst sterft hij. Boven het graf wordt, naast
het zwaard van de hertog, de klauw van de grijp opgehangen. De leeuw wil van het
graf niet wijken, weigert voedsel en drank en sterft er van verdriet (str. 23-24). Vóór
zijn dood had de hertog de wens uitgesproken dat er een gouden leeuwebeeld zou
worden opgericht, in het midden van de stad, zo groot als zijn eigen trouwe leeuw.
De hertogin laat dit naar behoren uitvoeren (str. 25-26).
Zoals in alle versies van de Hendriksage (N, S, W, G, B) die teruggaan op de
‘jongere ballade’ van de 14de eeuw, kunnen ook de gegevens uit De Dene's gedicht
gegroepeerd worden omheen drie belangrijke komponenten: 1. de zeereis met de
storm en het vreemde van verre en onbekende landen, 2. de dankbaarheid en trouw
van een leeuw ten opzichte van zijn redder en 3. de afwezigheid en onverwachte
terugkeer van de held die nog net het huwelijk van zijn vrouw kan verhinderen. In
de opbouw van de Hendriksage vormden de elementen van 3, de typische
Heimkehrmotieven, een vaste, vrij constante omlijsting van 1. Binnen de ruimte
tussen het afscheid en de nog-net-bijtijdse terugkeer van de hertog, bij de avonturen
op zee dus, kregen fabel en fantasie de meeste kansen geboden. Hier kon ieder dichter
zich losser van de traditie bewegen: hij kon naar believen toevoegen, vervangen of
weglaten. Zo bleek deze zeereis in verschillende mate ontvankelijk voor motieven
uit een andere Heimkehrsage, die van Herzog Ernst, en het is juist binnen deze ruimte
dat ook de beide versies van De Dene, de Nederlandse en de Franse, zo sterk van
elkaar gaan afwijken. Deze avonturen op zee en ‘in den vreemde’ kennen nochtans
één vast centraal element: de ontmoeting met de leeuw. Dit gegeven is immers niet
een toevallige episode binnen het ruimere avonturengedeelte, maar doorbreekt het
vaste raam dat met 3 gegeven was: de leeuw volgt immers, over de hereniging der
beide echtgenoten heen, de hertog tot in de dood. Door deze belangrijke komponent
onderscheidt de sage van Hendrik de Leeuw zich juist van andere Heimkehrsagen:
het verhaal eindigt niet met de hereniging van man en vrouw, maar met de dood van
de trouwe leeuw op het graf van zijn meester, met andere woorden, niet de ‘verhoede
ontrouw’, de huwelijkstrouw of de ‘trouw tot de dood ons scheidt’, maar wel de
heldhaftige en veel tragischer ‘trouw tot in de dood’
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vormt het orgelpunt van ieder Hendrikverhaal. Dit betekent echter niet dat de
leeuwegeschiedenis ook, ten nadele van beide andere komponenten, de meeste
belangstelling van de bewerkers der sage zou hebben opgeëist. Het tegendeel is waar.
Niet de waardering voor een volkomen zichzelf-opofferende trouw, maar de
bijzondere belangstelling voor een wereld vol wonder en avontuur schijnt de
aanleiding voor de meeste bewerkingen geweest te zijn, voor zover men dit tenminste
uit de kwantitatieve vertegenwoordiging van het wonderlijkfantastische element kan
afleiden. Het gedicht van De Dene neemt hier nu juist een aparte plaats in.
In tegenstelling tot de dichter van N, die heel wat uitvoeriger en vaak omslachtig
te werk ging(22), krijgt men de indruk dat De Dene het avontuurlijke gedeelte van de
geschiedenis van de hertog van Brunswijk zo vlug en zo kort mogelijk heeft willen
afhaspelen. Opvallend is inderdaad het hoge verteltempo, merkwaardig, en storend
soms, zijn de snelle overgangen, vooral in de eerste helft van het gedicht (bv. het
korte afscheid, de plotse gedachte van de hertog om zich in een paardehuid te laten
naaien, de onmiddellijke overgang van de grijpepisode naar de ontmoeting met leeuw
en draak, het schip dat hen zonder meer aan land brengt). De Dene loodst de hertog
snel door een aantal wederwaardigheden heen en laat hem reeds in de 13de strofe
voet op vaste bodem zetten. In de 13 strofen die nog overblijven kan onze held niet
zo veel meer gebeuren. Hij moet alleen nog definitief in de veilige en vertrouwde
haven van eigen land en vrouw worden gebracht, wat zonder veel moeilijkheden
gebeurt: rovers langs de weg worden in een handomdraai buiten gevecht gesteld en
opdat de hertogin hem als haar man zou herkennen is er het beproefde en trefzekere
middeltje van de ring. Terwijl het meest ‘avontuurlijke’ gedeelte bij De Dene maar
13 op 26 strofen omvat, de helft van het gedicht, beëindigt de hertog zijn zeereis in
N pas in de 47ste strofe, dit wil zeggen, nadat ong. 3/4 van het lied is gezongen. Deze
vlugge afwikkeling van het reis- en avonturenverhaal heeft tot gevolg dat bepaalde
gebeurtenissen bij De Dene weinig of niet worden verklaard, sommige motieven
komen er onvoldoende door tot hun recht. Ja, indien we niet over het lied, De Dene's
Franse gedicht of andere versies van de Hendriksage beschikten, waarin deze
handelingen en

(22) Zonder de interne logika van het verhaal al te veel geweld aan te doen, bracht Willems (a.w.,
p. 251 e.v.) het Nederlandse historielied van oorspr. 65 op 38 strofen.
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motieven dan wel funktioneel zijn ingewerkt, zouden een aantal zaken vrij onduidelijk
zijn gebleven.
Kon de nuchtere Brugse rederijker niet erg geboeid worden door 's hertogs
avontuurlijke zeereis, dan interesseerde hij zich blijkbaar meer voor de
‘huwelijksproblematiek’ van deze historie. In tegenstelling tot de bondigheid waarmee
de zeereis wordt afgedaan neemt de relatief lang uitgesponnen aanloop tot en de
uiteindelijke verwezenlijking van de hereniging der beide echtgenoten bijna geheel
de tweede helft van het gedicht in beslag. De ‘Heimkehrsage’ treedt hierdoor uit haar
oorspronkelijke omramingsfunktie, zodat De Dene de gehele historie kan samenvatten
als ‘twondere jn dit huwelick gheschiet’ (fol. 279v). In de inleidende verzen tot het
eigenlijke gedicht rijmelt hij: (fol. 276v)
Vanden hertoghe van Bruunswyck...
hy als ghetrauwe standvastich pylaer
hadde bynaest duer ontrauwe wankelbaer
ontpaert ghevonden zyn wederpaer
maer quam jn tyds naer
jn tsbrulofts verghaer
Daer een ander schicte trauwe
zynder huusvrauwe
dhertoghe de naeste was dats claer.

Niet zonder belang is in dit verband trouwens de plaats van het gedicht (ook het
Franse) in het Testament: na het eigenlijke testamentaire gedeelte, waarin de dichter
zijn wilsbeschikkingen ten opzichte van ziel en lichaam bekendmaakt en de legaten
die hij aan kerken, kloosters en gilden vermaakt (fol. 6-147v), volgt een gedeelte
waarin uitvoerig over de zeven hoofdzonden wordt gehandeld (fol. 208v-440). Het
is in dit laatste gedeelte dat we onze Historie moeten zoeken, onder de derde, op de
‘houeerdicheyt’ (fol. 208v) en de ‘Ghierichede’ (fol. 225v) volgende hoofdzonde
der ‘Oncuuscheyt’ (fol. 241) namelijk, waar heel wat liederen en refreinen in verband
met de ‘Huwelicke staet’ (fol. 250) zijn samengebracht. De kampioen van de trouw
die de gehuwde lezer in dit verhaal tot voorbeeld kan worden gesteld, is niet de
hertog, maar wel de leeuw. In zijn inleiding tot de Franse tekst (Aux Lecteurs) meent
De Dene: (fol. 280 v)
Le lyon doncques bien doibt estre nomme
exemple de fort grande fidelite
au mondain terroir.
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Dat de mensen van de dieren inderdaad nog iets konden leren zal De Dene later in
zijn fabelverzameling, de Warachtighe Fabulen der Dieren (Brugge, Pieter de Clerck,
1567 - gravures van M. Gheeraerts) nog eens duidelijk maken. We menen te kunnen
besluiten dat de nadruk in De Dene's versie niet ligt op het wonderlijk-fantastische
element, maar op die gegevens die juist de meeste perspectieven boden voor
moraliserende beschouwingen: de trouw van de leeuw en de verhoede ontrouw van
de hertogin.
De verschillende verhoudingen, zoals boven geschetst, in acht genomen, komen
N en het gedicht van De Dene als volgt overeen:
Daar is de naam van de held van het verhaal. In beide gedichten wordt deze alleen
als ‘hertog van Brunswijk’, nergens als Hendrik (de Leeuw) aangeduid. De
onbepaaldheid van deze benaming, waardoor de held van de Nederlandse Hendriksage
zich eigenlijk niet meer onderscheidt van deze uit andere
hertog-van-Brunswijk-verhalen (zie noot 12), hoeven we niet noodzakelijk te verklaren
door de afstand in ruimte en tijd waardoor Hendrik de Leeuw in de Nederlanden der
16de eeuw een onbekende zou zijn geworden. Ook in W en G, in tegenstelling tot
S, wordt de hertog niet bij zijn voornaam genoemd(23). Bij de aanvang van beide
Nederlandse versies neemt deze ‘hertog van Brunswijk’ afscheid van zijn vrouw.
De Dene is daar in twee verzen mee klaar:
oorlof nam hy an zyn edel vrauwe playsant
huer bevelende / al zyns huus secreten.

De dichter van N heeft er vier strofen voor nodig: hij laat de hertogin sprekende
optreden, waarbij ze o.m. uiting geeft aan haar bezorgdheid en verdriet. Na het
afscheid volgen de zeereis, de storm, de hongersnood... Opvallende verschillen hier
in omstandigheden en oorzaken, maar tenslotte wordt de hertog in beide versies op
dezelfde manier uit de nood verlost: ingenaaid in een ossehuid/paardehuid wordt hij
door een Griffioen/vueghelgrijp opgepikt. Dan volgt de episode met de
lintworm/draeck. Bij De Dene wordt deze strijd in vijf regels beslecht, de dichter
van N deed er vier strofen over: de hertog vraagt er zich af wat de meest voordelige
uitkomst zou zijn, de dood van de leeuw of van de lintworm - een derde mogelijkheid,
de dood van beide dieren komt natuurlijk niet van pas in een verhaal over

(23) Hoppe, p. 42.
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dankbaarheid en trouw van een dier tegenover zijn redder -. De hertog kiest de meest
edele oplossing: liever dan zich door een ‘fenijnig’ dier te laten verslinden, ziet hij
zich de prooi van ‘den leeuw verheven’. Bij De Dene kent de hertog minder
problemen:
hy zach een leeu vechten jeghens een draecke
die fellick groot was / de leeu te cleene
dies hielp hy den leeu / daer huten weene...

Uiteindelijk belandt de hertog - in beide verhalen op een geheel verschillende manier
- op een schip dat hem naar zijn land (of in de buurt daarvan) brengt en verneemt hij
- alweer op een geheel verschillende wijze - de huwelijksplannen van zijn vrouw.
Overeenstemming is er verder nog in de herkenning door middel van de halve ring
in de beker, de verhindering van het huwelijk, de dood van de leeuw op het graf en
de oprichting van een leeuwebeeld: bij De Dene een leeuw uit goud, midden in de
stad geplaatst en dit op verzoek van de hertog zelf; in het lied wordt het beeld uit een
onbepaald materiaal ‘bij 't graf’ geplaatst, op initiatief van de hertogin.
In grote trekken lopen beide verhalen parallel. De gegevens die de twee gedichten
gemeenschappelijk hebben behoren voornamelijk tot de constanten van de
Hendriksage, het zijn vooral die elementen die nu eenmaal de basisstructuur van
ieder Hendrikverhaal vormen, en die, afgezien van de grijp-episode, teruggaan op
de als Heimkehrsage ingerichte oudste literaire bewerking van de stof.
Bij de opsomming van deze gemeenschappelijke elementen tussen N en het
Nederlandse gedicht van De Dene konden we niet nalaten reeds hier en daar te wijzen
op een aantal verschillen. Een groot aantal gegevens, op zichzelf beschouwd, zijn
wel gelijk, maar de manier waarop ze worden gecombineerd of de omstandigheden
waarin ze worden geplaatst, zijn vaak heel verschillend. Voor het gedicht van De
Dene merken we op wat we reeds hebben gezegd: een zekere onvolledigheid,
waardoor bepaalde zaken onvoldoende worden gemotiveerd. Daar zijn bv. de twee
motieven die in N reeds bij het afscheid ter sprake komen: de termijn van zeven jaar
en de halve ring (str. 3, 4 en 5). Vóór zijn vertrek geeft de hertog zijn vrouw de
toestemming met een andere man te trouwen wanneer hij na zeven jaar niet terug is.
De reis duurt dan ook zeven jaar en de huwelijksplannen van de hertogin zijn daardoor
volkomen gerechtvaardigd. Van dit alles geen spoor bij De Dene: geen dergelijke
afspraak, de reis duurt er een onbepaalde tijd - vgl. str. 8
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...hoe langhe dat jnt busch was hy
daer of en vyndtmen gheen tydt bescreuen
hoe langhe dat hy daer heeft ghebleuen-.

Voor de huwelijksplannen van de hertogin is hier geen excuus, want ook nergens
wordt in het gedicht maar even gezinspeeld op een mogelijk geachte dood van de
hertog, wat in het lied weer wel het geval was (str. 30). Als Penelope is de hertogin
bij De Dene volkomen mislukt. Zoals gezegd is het waarschijnlijk dit gegeven van
de verhoede ontrouw dat de Brugse rederijker het meest intrigeerde bij zijn bewerking
van de Hendrik-de-Leeuw-sage. De nadruk op de ‘huwelijksproblematiek’ van deze
historie zou dan verklaren waarom De Dene het weinig realistische motief van de
afspraak der zeven jaren, een wel al te literair en onwaarschijnlijk element voor een
gedicht met een meer prozaïsche bedoeling, heeft weggelaten. Weggelaten, inderdaad,
want het motief was hem niet onbekend. Dat kan men althans afleiden uit zijn Franse
tekst waar in de eerste strofe reeds gezinspeeld wordt op de termijn van zeven jaar
en waar in de 22ste strofe bij de terugkeer van de hertog deze zeven jaren als
verantwoording van het gedrag der hertogin worden ingeroepen. Daarom mogen wij
veronderstellen dat De Dene dit motief in zijn Nederlands gedicht bewust heeft
weggelaten om het verhaal waarschijnlijker te maken en het aldus een meer
algemeen-zedelijke strekking, een les in ‘trouw’, mee te geven. Het motief der zeven
jaren is verder nog aanwezig in G en B, geen spoor ervan in W(24).
Het tweede motief dat in N reeds bij het afscheid wordt ingezet is dat van de halve
ring. Een ringdeling echter, zoals in de gedichten van Wyssenherre en Sachs, waar
de hertog werkelijk een gouden ring middendoor hakt, maken we in het lied niet
mee. Hoppe drukt zich dan ook niet zeer nauwkeurig uit wanneer hij schrijft: ‘Im
Niederländischen Volkslied ist es die Herzogin, die den Ring teilt’(25): wij zien haar
alleen de halve ring aan de hertog ‘geven’, niet delen (str. 4). De halve ring duikt
later weer op als herkenningsmiddel bij de terug-

(24) Hoppe, p. 43. In de vertelling door De Mont en De Cock opgetekend (noot 18) - in het vervolg
als V afgekort - vraagt de hertog zijn vrouw vijf jaar geduld te hebben (zoals in de
Thomaslegende).
(25) Waarschijnlijk onder invloed van Bartsch die over het Nederlandse lied beweert: ‘Der
zerbrochene Ring fehlt nicht, nur bricht sie ihn, nicht er’ (p. CXXII). Seehaussen ziet het
juist (p. 48). In V is de ringdeling wel aanwezig: de hertog hakt er zijn trouwring door.
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komst van de hertog (str. 58-60). In De Dene's gedicht (ook de Franse versie) komt
het ringmotief bij het afscheid niet ter sprake (te verg. met G). Als herkenningsmiddel
verschijnt de halve ring bij de terugkeer (str. 20-21) dan ook geheel onverwacht en
zonder verklaring waarom dit zo nodig een ‘alfuen... vyngherlyngh’ (Fr. tekst: str.
19, moyctie dung anneau dor) moest zijn.
...Dan vaart de hertog uit. Volgens De Dene (str. 1) wilde hij het H. Land gaan
bezoeken - waarmee waarschijnlijk een bedevaart is bedoeld zoals in W en S(26) - in
tegenstelling tot de dichter van het lied, volgens wie de hertog zo maar ‘ten oorlog
wilde varen’ (str. 1). In het eerste geval, net als in alle andere ‘jongere’ versies, is
één schip voldoende, in het lied vertrekt de hertog met ‘veel schepen wel bemand’,
waarom de dichter het twee maal moet laten stormen op zee: één keer om het schip
van de hertog alleen over te houden (str. 6), een tweede keer om dit schip in de
Leverzee te drijven (str. 10-11).
In deze zee bevinden zich magneetstenen die het schip aantrekken en beletten zijn
koers verder te zetten. De voedselvoorraad raakt op en algemene hongersnood dreigt.
Een ‘felle Griffioen’ komt dagelijks boven het schip cirkelen, zodat niemand aan
dek durft te komen. Op een dag wordt toch een lid van de bemanning door de vogel
opgepikt. Dit voorval brengt de hertog op de gedachte zich in een ossehuid te laten
naaien om zich op die manier door de grijp te laten ontvoeren. Dit is de
Levermeer-Magneetberg-Griffioen-episode van het lied (str. 12-20). Van dit ook van
elders bekende motievencomplex bleef bij De Dene alleen de ‘vueghelgrijp’ over.
De nood waaruit de hertog uiteindelijk door dit dier wordt gered, kende bij deze
laatste volkomen natuurlijke oorzaken: niet de fabelachtige Leverzee en Magneetberg
zijn verantwoordelijk voor ellende en hongersnood aan boord van het schip, maar
gewoon de hevige storm waardoor het schip lelijk gehavend werd en ‘victaelge
faelgierde’ (str. 4A=3). In hoeverre we dit natuurlijke verloop, deze afwezigheid van
Leverzee en Magneetberg, kunnen verklaren door de meer prozaïsch-nuchtere dan
fictiefavontuurlijke tendens die we bij De Dene meenden te kunnen op-

(26) Hoppe, p. 43. V is nog een echt kruisvaardersverhaal: de hertog vaart uit om de ‘Turken’ in
het H. Land te gaan bevechten en, in tegenstelling tot N, S, W, G en B, alle versies die
teruggaan op de 14de-eeuwse ballade, bereikt de hertog ook dit land. Hij behaalt er
verschillende overwinningen, verovert zelfs Jerusalem, waarna hij zijn avontuurlijke zeereis
begint.
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merken, is niet geheel duidelijk. Is de huidige versie-De Dene het resultaat van een
‘versobering’ van een voorbeeld waarin zee en berg wel nog aanwezig waren of
ontbraken deze ook reeds in zijn Vorlage? Het Franse gedicht geeft geen antwoord
op deze vraag. Tussen de eerste en de tweede strofe ervan zijn zeer waarschijnlijk
een paar strofen weggevallen. De overgang van 1 naar 2 is er werkelijk veel te groot:
de hertog neemt afscheid van zijn vrouw en plots ligt hij in een paardehuid genaaid.
Geen woord over het schip, geen woord over de storm of de hongersnood. De verzen
waarin Levermeer en Magneetberg eventueel ter sprake hadden kunnen komen zijn
er niet meer. Maar misschien waren deze elementen reeds afwezig in de versie van
Hendrik de Leeuw die De Dene heeft gekend. In het gedicht van Wyssenherre bv.,
elders zo rijk aan fabelachtige motieven, worden voormelde zee en berg ook niet
genoemd en Göding, net als De Dene, verklaart de moeilijkheden op het schip door
natuurlijke oorzaken, hij legt dezelfde nadruk op de schade die door de storm aan
het schip werd toegebracht(27).
Tot nu toe hebben we de gegevens waarin De Dene van N afwijkt vooral negatief
moeten formuleren: De Dene heeft niet of slechts onvolledig wat het lied wel heeft.
Anders is het gesteld met het slachten der paarden, een gegeven dat we aantreffen
zowel in historie en histoire van De Dene (Nl. str. 4A=3 en Fr. 2) als in B en W.
Niets hiervan in het Nederlandse historielied en de gedichten van Sachs, waar alleen
van hongersnood sprake is, maar niet van de wijze waarop de bemanning deze probeert
te verhelpen. Maar nog een ander element plaatst De Dene ten opzichte van het lied
aan de pluszijde: de figuur van de knecht (vgl. Graaf Wetzel in Herzog Ernst). Deze
knecht krijgt in De Dene's gedicht, net als in W, G en B trouwens, een zelfstandige
rol toebedeeld en treedt vooral bij het slachten der paarden actief naar voren. Reeds
bij het vertrek van de hertog (str. 2) maakte De Dene een onderscheid tussen 's hertogs
‘Cnaepe ende zyn volck’ (str. 2). Na de paardenslachterij wordt deze knecht gevraagd
het paard van zijn meester te villen en de hertog in de huid te naaien (str. 3B = 4).
In N worden daarentegen alle bemanningsleden zonder onderscheid door de hertog
als ‘myn lieve vrienden’ (str. 9) toege-

(27) Hoppe, p. 44. In W is wel nog sprake van ‘eyn ort’, ‘Da mosten sie also stille ligen / Vnd
mochten weder hinnen noch fort’ (Massmann, a.w., p. 125 of Seeh., p. 154). In V is evenmin
sprake van Leverzee of Magneetberg.
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sproken of door de dichter ‘'t Hertogs liên’ genoemd (str. 17). De paardenslachterij
en het zelfstandig optreden van de ‘Cnaepe’ wijzen er duidelijk op dat De Dene zijn
stof uit een andere - naar Hoppe's bevindingen, tevens een jongere(28) - redactie van
de sage betrekt dan deze waar Sachs en de dichter van N bij aansluiten. Deze jongere
tak, waar W, G, B en, zoals nu ook blijkt, De Dene vertegenwoordigers van zijn, is
wat scheefgegroeid: een aantal nieuwe, grovere motieven zijn de sage
binnengedrongen (het slachten der paarden - in G en B gaan de uitgehongerde mannen
zelfs tot kannibalisme over), terwijl reeds bestaande motieven uit hun zinvol verband
werden verplaatst. Dit laatste is bv. het geval met de episode van de ‘vueghelgrijp’(29),
waardoor de hertog uit zijn benarde situatie wordt gered. We zagen reeds in N hoe
een ‘werkongeval’ de hertog op de gedachte brengt zich in een ossehuid te laten
naaien om zich zo door de vogel te laten wegbrengen(30). De hertog handelt met
voorbedachten rade, de bedoeling van de wat vreemde verpakking in een dierehuid(31)
is iedereen duidelijk. Zo gaat het ook in S, zo deden ook zes van de zeven
overgebleven bemanningsleden in het gedicht van Herzog Ernst, nadat de grijpen de
lijken van de verhongerde schipbreukelingen waren komen roven. In De Dene's
historie nu (ook in de Histoire) laat de hertog zich in een paardehuid naaien, zonder
dat, niet alleen de lezer, maar ook de hertog zelf, iets van de ‘vueghelgrijp’ hebben
gehoord of gezien. De vogel komt pas voor het eerst te voorschijn, nadat de hertog
reeds, om welke reden dan ook, in de huid was verpakt (str. 5). De redding is hier
niets anders dan een heel gelukkig toeval: was de vogel niet plots en onverwacht
opgedoken, dan was de hertog met huid en al door de golven verzwolgen. Niet zozeer
de onwaarschijnlijkheid van dit gelukkig toeval echter stoort de lezer van De Dene's
gedicht, maar vooral het vreemde en onverantwoorde gedrag van de hertog. Wat is

(28) Hoppe, pp. 44-45.
(29) Vgl. twee toepasselijke citaten in het Mndl. Wdb. IX 774-775 over de vogelgrijp:
‘Voghelgrijp... is den mensche ende den paerden seer hatich, Dial. Creat. 58c (vgl. Nat. Bl.
III, 1769: “dat paert haten si (grifes) ende den man”)’.
(30) In V wordt tot drie maal toe iemand van het scheepsvolk door een roofvogel ontvoerd.
(31) In plaats van zeehondehuiden in Herzog Ernst (in één geval ook reeds paardehuiden, Hoppe,
p. 46), paardehuiden in De Dene, W, B en S, en ossehuiden in N en G. Over het gebruik om
schepen met ossehuiden te bekleden, zie Kalff, Lied in de ME., p. 108 en de curraghs in de
Vita Brendani (H.P.A. Oskamp, De Reis van Sente Brandane, Zutphen 1971, p. 9).
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dat voor een man, die, in een paardehuid gehuld, op het dek van het schip gaat liggen,
‘verbeydende goe Aventhuere’ (str. 3B=4)? Het gebrek aan motivering en interne
logika in deze episode heeft De Dene volledig met Göding gemeen(32).
‘Goe Aventhuere’ brengt de hertog naar een ‘vreimdt landt / vul wilder
busschaidge’ (str. 5). Maar, ondank is 's werelds loon: de hertog werkt zich uit zijn
omhulsel en slaat de grijp de rechterklauw af (str. 6). Later (str. 24) zal De Dene ons
vertellen dat deze klauw als trofee boven het graf van de hertog werd gehangen. Deze
klauw nu brengt het gedicht van De Dene weer in de buurt van W en G(33). Het
Nederlandse lied kent dit element niet: de hertog doodt er de jongen in het nest (str.
22), zoals in bijna alle andere versies... en zoals in De Dene's Franse tekst (str. 4).
Hoe moeten we dit onderscheid tussen historie en histoire verklaren? Laten we beide
versies elkaar aanvullen, dan blijft deze combinatie toch steeds in dezelfde richting
wijzen, nml. deze van W en G. Hier vinden we immers zowel het doden der jongen
als de klauw(en) vermeld: één griffioenklauw die later boven het graf wordt gehangen
in G, verschillende klauwen in W(34). De Dene vermeldt in het Franse gedicht alleen
het doden der jongen maar komt toch ook niet los van de gedachte dat er iets boven
het graf van de hertog moet worden gehangen. In het Nederlandse verhaal waren dat
‘vueghelgryps claeu en tzweerd’, in het Franse wordt dat ‘son escu et espee’ (str.
27). Wanneer we ons hier het gebruik van het motief der zeven jaren in het Franse
gedicht herinneren en het ontbreken daarvan in het Nederlandse, krijgt men de indruk
dat De Dene zijn stof over beide gedichten wat heeft verdeeld. Misschien was dit
wel juist de reden waarom hij de ‘VVaelkens’ nog met een gehele historie van de
hertog van Brunswijk wilde ‘stofferen’? In zijn Nederlandse gedicht had hij nog niet
alle elementen van de hem bekende sage opgebruikt, zodat hij deze nu in een Franse
versie ervan te pas kon brengen. Wanneer dit werkelijk De Dene's werkwijze was,
wanneer we dus de Nederlandse en de Franse tekst mogen beschouwen als elkaars
komplement, dan is het duidelijk dat we

(32) Ook in N blijft het onduidelijk hoe de vrees voor de grijp plots in hoop op redding omslaat,
en niet alleen in W zoals Hoppe (p. 45) veronderstelt.
(33) Hoppe, p. 46.
(34) Boven het graf van Hendrik de Leeuw in de Dom te Braunschweig heeft inderdaad een
drinkhoorn in de vorm van een vogelklauw gehangen. Deze maakt nog deel uit van de
kerkschat aldaar. Seeh., p. 139.
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pas een juist en volledig gezicht op zijn voorbeeld zullen krijgen wanneer we beide
gedichten als delen van een kleine legpuzzel in elkaar laten passen. Het beeld dat we
op deze manier reeds gedeeltelijk hebben ‘uitgelegd’ is er een dat duidelijk
gemeenschappelijke contouren vertoont met G en W.
Na de grijp-episode volgt de ontmoeting met leeuw en draak. We hebben reeds
opgemerkt dat dit gegeven, als vaste spil binnen het avonturengedeelte van ieder
Hendrikverhaal, weinig of geen varianten vertoont. Anders is het gesteld met de
wijze waarop de hertog en zijn leeuw uiteindelijk het eiland of het bos kunnen
verlaten. In het historielied (str. 32) komt een schip voorbij waarvan de schipper de
hertog en, na enig gekibbel, ook de leeuw wil laten meevaren. Bij De Dene gaat het
er enigszins anders aan toe: geholpen door de leeuw bouwt de hertog een vlot. Hiermee
klaar, steekt hij zonder het trouwe dier van kant. De leeuw kan gelukkig nog net op
tijd met een sprong het vlot bereiken. Zo worden ze uiteindelijk door een groot schip
opgenomen (str. 9-13). In beide Nederlandse versies komen hertog en leeuw aan
boord van een schip, maar bij De Dene, in tegenstelling tot wat we bij zijn snelle
afwikkeling van het verhaal zouden verwachten, gebeurt dit langs de omweg van het
vlot. Met de bouw van en de reis op het vlot sluit hij weer nauw aan bij W, G en B.
De meeste elementen: de bouw van het vlot (W, G, B), het vertrek van de hertog
terwijl de leeuw op jacht is (G en B) en de leeuw die het vlot achternaspringt (W, G,
B) vinden we in deze ‘jongere’ versies terug - ze ontbreken in S en N(35). De Dene
heeft hier zelfs nog even de tijd om te vertellen dat de leeuw met een konijn kwam
aangelopen (str. 12 / Fr. tekst: str. 9 ‘portant vng conin auecques luy’): in G is dat
onbepaald wild, in B een everzwijn. W, G en B laten de hertog in navolging van de

(35) Hoppe, pp. 48-49. Waarschijnlijk vereenvoudigt Hoppe te veel wanneer hij meent dat deze
episode een persoonlijke toevoeging van de dichter der jongere Hendrikballade zou zijn.
Zenker (a.w., pp. 161-165) wijst op overeenkomstige elementen in de leeuwenepisode van
W/G (Zenker vermeldt nergens N en S waarin deze elementen juist ontbreken) met Neckam,
de zuidfranse Golfier de las Tors (begin 13de eeuw), e.a. Bij Neckam vertrekt de ridder
heimelijk tijdens de slaap van de leeuw. Deze laatste ontwaakt, springt het water in, de ridder
achterna, maar verdrinkt. In de Golfierversie zwemt de leeuw eveneens het schip van zijn
redder achterna. Zie ook Seeh., pp. 93-98.
We wijzen nog op een klein verschil tussen W en De Dene: in W bestuurt de leeuw het vlot,
bij De Dene houdt de hertog het roer (de stok).

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse taal- en letterkunde (nieuwe reeks). Jaargang 1974

175
Herzog-Ernstsage nog meer avonturen beleven: het vlot drijft beide reizigers onder
een hoge, duistere berg waar ze na een dag en een nacht een wondere ‘carfünkel
stein’ (W) kunnen bewonderen, ze komen terecht bij vreemde snavelmensen (dye
gesnebelten, W), eenogigen, mensen met een hondekop, enz... Van al deze wondere
dingen en fabelachtige wezens geen spoor bij De Dene. Waren ze hem werkelijk
onbekend? Waarschijnlijker lijkt me dat hij ze als té onwaarschijnlijk en als te weinig
relevant, maar liever heeft weggelaten. Het Franse gedicht wijkt in deze weinig af
van het Nederlandse. Alleen wordt hier duidelijk gemaakt dat de hertog reeds vanop
het eiland een schip had zien liggen(36) waarom hij doelbewust zijn vlot gaat bouwen
en De Dene kan zeggen:
ainsy flotant le ducg...
est a la deuantdicte nauire arriue.

Het grote schip brengt de hertog en zijn leeuw zonder meer aan land. De zeereis
eindigt bij De Dene reeds in de 13de strofe met de woorden: ‘zoo quamen zy ouer
tzeewatre stranck’. Een dergelijke probleemloze vaart en ontscheping treffen we in
geen enkele andere versie van de Hendriksage aan, dus niet in N, en ook niet in De
Dene's Franse tekst. Aan het ene geciteerde vers ‘beantwoorden’ in de Franse tekst
niet minder dan vijf strofen, nml. 10, 11, 12, 13 en 14 die we op p. 162 als ‘geheel
onafhankelijk van de Nederlandse tekst’ hebben gekarakteriseerd. Dezelfde episode
neemt in N zelfs 16 strofen in beslag (str. 32-47). Wat gebeurt er dan in dit lied en
in de Franse tekst - om slechts deze twee te noemen -, vóór de hertog weer voet aan
wal zet? Op het schip ontmoet de hertog ‘den vyand’ / ‘le dyable’. Deze vertelt hem
dat zijn vrouw ‘morgen’ met een ander zal trouwen. De vraag van de hertog is hoe
hij op tijd in zijn land geraken kan om dit huwelijk te verhinderen. Daar weet de
duivel een antwoord op: hij stelt voor de hertog slapend naar zijn land te brengen.
Wanneer de hertog echter, in zijn land aangekomen, niet wakker wordt, moet hij zijn
ziel aan de duivel afstaan. De hertog stemt toe wanneer de duivel belooft ook zijn
leeuw te willen overbrengen. Alles gebeurt zoals overeengekomen. De duivel vliegt
hen naar het paleis van de

(36) Vgl. met W en B waar het vlot gebouwd wordt om ermee naar een berg/burcht te varen die
van op het eiland zichtbaar was (Bartsch, p. CXIX en Seeh., p. 30 en 54).
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hertog, waar, op het laatste ogenblik, de leeuw zijn meester uit de slaap wekt met
zijn gebrul (in het lied ook nog met ‘zyn klauwen groot’), zodat de duivel uiteindelijk
van een kale reis terugkeert. Veel verschillen vertonen de versies van dit duivelverhaal
niet. W en G wijken slechts in zoverre van S en N af dat zij de duivel hertog en leeuw
afzonderlijk laten overbrengen: eerst de hertog, daarna de leeuw(37). Men heeft de
indruk dat De Dene in zijn Franse tekst eveneens aan een afzonderlijke vlucht, of
beter, een afzonderlijke aankomst van hertog en leeuw (eerst de leeuw, dan de hertog)
heeft gedacht: (str. 14)
...le lyon voyant la terre son soulas
salist parauant sur la terre en baz
veuljant selon sa nature gemir
dont le ducg reueilja de son dormir.

Een onbeantwoorde vraag is nog waarom De Dene deze episode in zijn Nederlandse
tekst niet heeft opgenomen. Vond hij dat de avonturen van de hertog op zee reeds
lang genoeg hadden geduurd? Misschien wilde hij vooral de aandacht niet afleiden
van dat wat hem in dit verhaal het meest interesseerde, de uiteindelijke hereniging
van beide echtgenoten en de trouw van de leeuw? Voor een duivelverhaaltje als deze
episode was er in zijn tijd immers zoveel belangstelling. Misschien kwam het De
Dene tevens niet geheel moreel verantwoord voor dat de hertog zo maar van de
diensten van de duivel gebruik maakte en het leven van zijn ziel op het spel zette?
Het antwoord op deze vragen geeft De Dene zelf in zijn Aucteur vóór de Franse tekst
(zie p. 162), waar hij over de verhouding tussen het Nederlandse gedicht en zijn
Franse ‘vertaling’ spreekt van de ‘gheconfyte lueghene’ die hij de ‘history’ (= de
Nedl. tekst) heeft ‘anghelapt’. De duivelsgeschiedenis die hier wordt bedoeld leek
hem blijkbaar te onwaarschijnlijk en ‘verwonderlijk’ om in zijn Nederlandse versie
op te nemen. Daardoor werd deze geschiedenis het belangrijkste restant van de sage
dat De Dene in zijn Franse hertog van Brunswijk nog kon verwerken. De afwezigheid
ervan in het Nederlandse gedicht verplichtte de Brugse rederijker tot het invoeren
van een ander medium waarlangs de hertog het nieuws van het aanstaande huwelijk
van zijn vrouw kon vernemen. Lang heeft hij hier wel niet over nagedacht. Wat

(37) Hoppe, p. 50 en Seeh., p. 85.
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was eenvoudiger dan hier het oude, vertrouwde droommotief in te lassen(38)? Tijdens
zijn slaap hoort de hertog een stem die hem meedeelt ‘hoe laat het is’. Aan deze
droom gingen nog een gevecht met de rovers vooraf, een element dat in geen andere
versie van de Hendriksage wordt aangetroffen. Het ontbreekt tevens in de Franse
tekst. We mogen daarom veronderstellen dat De Dene ook hier aan het improviseren
is gegaan en deze overval heeft ingevoegd bij wijze van compensatie voor het
weggelaten duivelverhaal. De Brugse rederijker wilde misschien nog een staaltje
geven van de trouw van de leeuw: een leeuw die met de hertog een paar rovers
verslaat in ruil voor een leeuw die de listen van de duivel overwint.
Uiteindelijk worden beide echtgenoten herenigd. Afgezien van het reeds vermelde
ringmotief (in N, zoals in V en in het Zweedse lied, groeien beide ringhelften aan
elkaar vast - str. 60), kunnen we nog wijzen op het volgende: in ruil voor de hertogin
krijgt de bruidegom bij De Dene de dochter van de hertog tot bruid (str. 22), zoals
in S, - in G is dat een meisje uit Frankenland -(39). Daar is in het Nederlandse lied
geen sprake van: Hoppe heeft het hier blijkbaar niet goed gelezen(40). In het lied sterft
de hertog reeds vlug na zijn thuiskomst, bij De Dene en in alle andere versies leeft
hij nog ‘een langhe wyle’. De enkele, minder belangrijke detailverschillen in verband
met het leeuwemonument hebben we reeds vermeld. Interessant is het echter nog te
weten dat De Dene blijkbaar de enige bekende versie is die melding maakt van het
zwaard waarmee de hertog de draak had gedood, dat, naast de griffioenklauw, boven
het graf wordt gehangen (Nl. str. 24 / Fr. str. 27). Dit is vooral merkwaardig omdat
het blijkt te stroken met de werkelijke toestand, destijds in de dom te Braunschweig:
in het begin van de 16de eeuw hing daar namelijk nog, naast een vogelklauwvormige
drinkhoorn, een zwaard boven het graf van Hendrik de Leeuw en zijn gemalin
Mathilde(41).

(38) Deze droom alleen nog in de aan de Hendriksage verwante Möringer (noot 5).
(39) De dochter van de hertog eveneens in het Möringerlied en de Deense liederen: Hoppe, p. 30.
Merkwaardig is wel dat De Dene in deze herenigingsscène nog een ander element met de
Deense liederen gemeen heeft, nml. de hertogin die bij de herkenning van de ring de tafel
omverspringt (Nl. str. 21, Fr. str. 20): vgl. Hoppe, p. 29.
(40) Hoppe, p. 53.
(41) Seeh., p. 140.
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Hiermee zijn we dan aan het einde gekomen van ons verhaal en menen we tevens
een antwoord gegeven te hebben op de vragen op p. 162-163 gesteld. Samenvattend
kan men besluiten: het Nederlandse historielied en De Dene's historie van de hertog
van Brunswijk vertonen een aantal opvallende verschillen in motiefgebruik. De
belangrijkste daarvan verwijzen het gedicht van de Brugse rederijker naar een andere,
jongere versie van de Hendriksage dan deze waar het lied op teruggevoerd kan
worden. Bedoeld zijn: het zelfstandig optreden van de knecht, het slachten der
paarden, de ‘onverantwoorde’ verpakking in een paardehuid, de klauw van de grijp
en tenslotte de bouw van en de reis op een vlot. Al deze elementen vonden we terug
in de gedichten van Wyssenherre en Göding en in het Boheemse volksboek, ze
ontbreken in de versies van Sachs en in het Nederlandse lied. Herinneren we er de
lezer aan dat De Dene zijn gedicht in 1543 heeft geschreven, dan is het niet zonder
belang te weten dat de ‘schöne alte Histori’ van Göding pas in 1585 werd geschreven
en als volksboek gedrukt en dat de oudst bekende uitgave van het Tsjechische
volksboek in 1565 van de pers kwam. De enige versie van de trits W, G, B die ouder
is dan deze van onze Brugse rederijker is het gedicht van Michel Wyssenherre,
geschreven vóór 1474 in zuidelijk Rijn-Frankenland. Al blijft het moeilijk te beslissen
bij welke van deze versies De Dene in zijn gebruik van voormelde verhaalelementen
meer of minder aanleunt, de paardenslachterij (ontbreekt in G) en het gebruik van
een paardehuid (in G een ossehuid) schijnen zijn verhaal meer te doen overhellen
naar Wyssenherre. Daar tegenover staan echter weer die elementen die De Dene
gemeen heeft met G: de termijn van zeven jaar (in het Franse gedicht), de éne klauw
(in plaats van meer dan één in W) en de schadeloosstelling van de bruidegom. Hoe
dan ook, De Dene leert ons dat er in de Nederlanden der 16de eeuw nog een andere
versie der Hendriksage is rondgegaan dan deze waarvan het lied en de door De Mont
en De Cock opgetekende vertelling de late getuigen zijn. Ondertussen is het duidelijk
geworden dat deze motieven ook in De Dene's Franse tekst worden aangetroffen,
waardoor het irrelevant zou zijn, omwille van enkele verschillen voor De Dene's
Franse en Nederlandse tekst verschillende voorbeelden te postuleren. De kleine
afwijkingen tussen beide kunnen immers worden verklaard door de eigen werkwijze
van de Brugse dichter die in deze gevallen blijkbaar distributief was: een weinig
evenwichtige verspreiding weliswaar van de beschikbare gegevens over beide teksten,
waarbij het Franse gedicht de meer literaire en wat onwerkelijke elementen kreeg
toebedeeld (de

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse taal- en letterkunde (nieuwe reeks). Jaargang 1974

179
zeven jaren en het gehele duivelverhaal)(42). Wanneer we uit de Aucteur bij dit Franse
gedicht vernemen hoe De Dene reeds denkt over de geloofwaardigheid van het
duivelverhaal (een gheconfyte lueghene) is het zeker niet onmogelijk dat hij andere,
vreemde, fabelachtige motieven geheel heeft weggelaten (Leverzee en Magneetberg
misschien, of, waarschijnlijker, de avonturen met het vlot, zoals in W, G en B). De
enige positieve inbreng van De Dene beperkt zich dan tot het invoeren van het gevecht
tegen de rovers en het droommotief in het Nederlandse gedicht, en deze dan nog als
compensatie van het duivelverhaal dat, zoals gezegd, naar de Franse tekst werd
verwezen.
Een verhalend gedicht als De Dene's historie van de hertog van Brunswijk neemt
een opvallend eenzame plaats in tussen de vele didactisch-moraliserende en
beschouwelijke gedichten en liederen in zijn Testament(43). Een echt verteller is er
aan de Brugse rederijker wel niet verloren gegaan. De houding van De Dene tegenover
de Hendriksage is die van een scepticus die afstand neemt van het verhaal waar hij
nochtans zelf zijn rijmkunst aan heeft besteed. Hij geloofde niet in de fictie van deze
sage waarin de ‘historische’ aanleiding bijna geheel door fabel en fantasie is omweven,
hij geloofde niet in de waarde van het materiaal waar hij mee werken moest. Geen
wonder dat zijn historie van de hertog van Brunswijk niet tot leven komt: zonder dit
geloof blijft immers ieder werk dood.

(42) Dat De Dene beide gedichten werkelijk verschillend naar hun waarheidsgehalte waardeerde,
bleek uit de tegenstelling ‘history/lueghene’. Dit betekent ook weer niet dat hij zeer veel
waarde hechtte aan de historiciteit van zijn Nederlands verhaal: in de inleiding tot het gedicht
lezen we immers de wat ironische verzen:
Vanden hertoghe van Bruunswyck / maer
Eist Lueghene of waer
God verleen ons / een goet Coorne jaer...
(43) Afgezien van enkele anecdotische refreinen en liederen in 't zot kunnen we in het Testament
nog slechts als ‘episch’ aanstippen, het gedicht ‘Van Tcaeckebeen’ (fol. 118-119v), een soort
‘komisch epyllion’. De fabels uit zijn latere verzameling (1567) zijn weinig oorspronkelijk:
J.F. Heijbroeck, De Fabel. Ontwikkeling van een literatuursoort in Nederland en in
Vlaanderen, Amsterdam 1941, pp. 66-67.
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Tekst
- Om de leesbaarheid van deze tekst te bevorderen is De Dene's overvloedig en vrij
willekeurig gebruik van hoofdletters aan onze hedendaagse soberheid daarin
aangepast. We hebben ook de strofen van de Nederlandse en de Franse tekst
genummerd. Voor de uitgave van deze tekst konden we tevens steunen op het werk
van Ignace Trioen, zijn als licentiaatsverhandeling (Rijksuniversiteit Gent, 1968)
bezorgde uitgave van Fol. 249 tot 300 van het Testament Rhetoricael namelijk,
achteraf nogmaals met het handschrift vergeleken door W. Waterschoot. Vanden hertoghe van Bruunswyck / maer+
eist lueghene of waer
God verleen ons / een goet coorne jaer
hy als ghetrauwe standvastich pylaer
Actum Anno hadde bynaest duer ontrauwe wankelbaer
ontpaert ghevonden zyn wederpaer
.1543. maer quam jn tyds naer
jn tsbrulofts verghaer
Daer een ander schicte trauwe
zynder huusvrauwe
dhertoghe de naeste was dats claer
(1) Godsvruchteghe mensschen heeft men oyndt ghevonden
ter eeren gods ghereyst / ouer zee ende zandt /
een hertoghe van Bruunswyck jn voorleden stonden+
die vvilde ghaen bezoucken theligh landt
oorlof nam hy an zyn edel vrauwe playsant
huer bevelende / al zyns huus secreten
ende es om reysen te peerde ghezeten

+

(fol. 276v)

+

(fol. 227r)

(2) Voortrydende zoo hy hadde jnden zin
zyn cnaepe ende zyn volck tsamen
zyn commen zo verre te landewaerts jn
tot dat zylieden an de zee quamen
daer ghynghen zy tschepe naer tbetamen
jnde zee zynde / zoot wilde wesen
esser een groot tempeest vpgheresen
(3B=4) Dedel hertoghe maecte gheen gheschillen
.B. dat hem de benautheyt van zyn volck deerde
zyn cnaepe deedhy zyn peerdt villen
en liet hem der jn naeyen / zoo hyt begheerde
hier jn lach hy ghewapent / met zynen zweerde
alsoo verbeydende goe aventhuere
tzoete mocht commen / doch hy naer tzuere /
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(4A=3) Jnde zee dryfuende mast cabels bezweken
.A. veel daeghen victaelge faelgierde ter nood
dies moesten de peerden den hals of steken
ende aeten tvleesch van honghere groot
tempeestich lydende veel wederstoot
jn duusentich periclen vul ancxst en ducht
anders niet ziende dan zeewaeter en lucht /
(5) Zulcke ancxst ende vreese had hy noyndt gheploghen
tschip bedarf om zyncken jnden grondt
een vueghelgryp die quammer ghevloghen
die den hertoghe greep ter stondt
alsoo hy jnt vel lach ghenaeyt ghezondt
end heeft hem ghevoert / huut dat passaige
jn een vreimdt landt / vul wilder busschaidge
(6) Als hem den vueghelgryp daer brochte
zyn zweerd lach met hem jnt vel ghenaeyt
met grootter subtylheyt hy huutgherochte
hem ziende / de vueghelgryp wierdt ontpaeyt /
daer jeghens te strydene / was hy verfraeyt+
ende heeft daer clouck zonder verflauwen
vueghelgryps rechter claeu ofghehauwen

+

(fol. 277v)

(7) De vueghelgryp vervloogh thueren onghemaecke
dhertoghe doe zynde jnt busch alleene
hy zach een leeu vechten jeghens een draecke
die fellick groot was / de leeu te cleene
dies hielp hy den leeu / daer huten weene
ende dhertoghe / naer zyn ridderlick pleghen
heeft daer die felle draecke versleghen
(8) De leeu zynde verlost huut die tempeesten
quam totten hertoghe ghedwee en vry
hem tooghende alle toufzaemeghe feesten
waer dat hy ghynck den leeu bleef hem by
hoe langhe dat jnt busch was hy
daer of en vyndtmen gheen tydt bescreuen
toe langhe dat hy daer heeft ghebleuen
(9) Maer dedel hertoghe voorzienich en stout
die ouerdochte zeer vreimde zaecken
met zynen zweerde ofhieu hy hout
dat hy huut tbusch mochte gheraecken
eennen hoirt ghyngh hy der of maecken
daer hy me mochte zonder wee
eenichssins ouervaeren die wilde zee
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(10) Den leeu zyn aes zochte zonder verblaeuwen
ende hielp zynen meestere neerstelick daer
thout vergaderen met zyn claeuwen
ende was hem zeere bedienstich voorwaer
dat ghedaen zynde / doe der naer
thooft leydhy nedere te dien keere
ende wierdt slaepende by zynen heere
(11) Dhertoghe wilder niet langhe blyfuen
jnt busch / dies was hy vanden zinne
vpden hoirt te ghaene / ende laeten dryfuen
jnde gods ghelee te zynen ghewinne
hy dochte den leeu was te busschewaerts jnne+
zouckende wat hy mochte eten
ende dat hy zyn meester zoo zoude vergheten

+

(fol. 278r)

(12) Eer dat dhertoghe vp dien dach
teeneghaer ofvoer van die stede
den leeu naer hem commen gheloopen zach
ende broghte met hem een conyn mede
den leeu groote pooghernye dede
als zyn meester steken zou vanden cant
hy spranck vp den hoirt / ende liet het landt
(13) Zo verre zo langhe dhertoghe voer
vp zynen hoirt die jn zee zwam
met eennen stocke zo hilt hy troer
tot dat hem een groot schip naer quam
doe liet hy den hoirt / en daer jn clam
ende den leeu jn tschip oock spranck
zoo quamen zy ouer tzeewatre stranck
(14) Dhertoghe te lande ghearriueirt
de leeu en deed hem gheen verlaet
zo hy duer tlandt es ghepasseirt
wierdt hy bespronghen van roouers quaet
hy steldhem ter weere jn doucker daet
en weerd hem zoo metten zweerde bloodt
dat twee roouers daer bleuen doodt
(15) Dhertoghe voornoomt van edelen bloede
met zynen leeu / es duer een busch gheghaen
hem luste te rustene / want hy was moede
dies vougdhem nedere ter eerden zaen
den leeu by hem / clouck by ghestaen
dhertoghe dochte zoo hy lach en sliep
dat dus een stemme themwaerts riep
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(16) Staet vp hertoghe / en thuuswaerts keert
boodschap zo brynghjck hu waerachtich
blyft ghy hier langher hu druck vermeert
hu wyf verliest ghy / end hu goedt machtich /
haest hu staet vp / zyt dit voordachtich+
want jck zeghu jn goeder trauwe
corts zal erhuwen dyn edel huusvrauwe

+

(fol. 278v)

(17) Dhertoghe stondt vp naer dat verstandt
ende om schuwen meerdere dangier
zynen leeu streeck hy metter handt
aldus sprekende / Och edel dier
laet ons gherynghe scheeden van hier
mynen moet es bedruct nv zeere
tot jck comme daer jck bem landheere
(18) Al truerende ghynck hy naer de behoorte
zyn zinnen die hadden lettel ghepaeys
totdat hy quam an deerste poorte
van zynen slote ende palaeys
tghepeyns maect hem veel hooftghedraeys
hy clopter vooren styf ter cuere
zo datmen hem opene dede de duere
(19) Doe hy tusschen de tvveetste poorte quam
liet zynen druck wat neder zyncken
troost jn hem zeluen ter herten nam
ende badt om eens te mueghen dryncken
eennen jonghelyngh wild hem schyncken
ghewillich huut een jonsteghe grondt
een pot vul wyns haeldhy ter stond
(20) Dhertoghe dranck al huter schaelen
waer of hy lauenesse ontfynck
daer naer liet hy jnden wyn daelen
een alfuen schoonen vyngherlyngh
hy verzochte anden jonghelyngh
dat hyse der bruud draeghen zoude
zou was ghemaect van fynen goude
(21) Doe dhertoghinne den rynck zach
die den jonghelyngh huer quam draeghen
versaeght beroert / meer dan zou plach
stack omme den tafel ende scraeghen
totten hertoghe / es zou vpgheresen+
end als hueren man vriendschap bewesen

+

(fol. 279r)

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse taal- en letterkunde (nieuwe reeks). Jaargang 1974

184
(22) Dhertoghe die toogde oock zyn eere
alle zwaermoedicheyt hy verghat
want hy ghaf den jonghen heere
die zyn wyf zoude hebben ghehadt
zyn eeghin dochtre / ende bouen dat
goeds ghenough ghaf hyder mede
thuerer ruste ende paeyselichede
(23) Dhertoghe ghecreegh zyn landt en wyf
elck was verwondert daer zynde verghaert
ghezaemelick leefden voorts zonder ghekyf
zyn vromicheyt wierd zeer verre vermaert
van alle man eere gheopenbaert
Langhe wyle daer naer starf hy
den leeu die bleef hem altyds by
(24) Jn een tombe wierd hy begrauen
der bouen hyngh vueghelgryps daeu en tzweerd
den leeu en wilde van daer niet drauen
vp tgraf te blyfuene heeft hy begheerd
zyn meesters doodt heeft hem ghedeerd
want at noch dranck van rauwe groot
naer tshertoghen zyns meesters doodt
(25) Dhertoghe van bruunswyck tzyn claere zaecken
begheerde voor zyn doodt een bede
datmen een pyroon zoude maecken
ende stellen jnde middel vander stede
en daer vp zetten tzynder ghedachtichede
eennen leeu vp dat fyne // was
van goude zo groot / als de zyne //was
(26) Dhertoghinne vulquam dit al
jn eeuwegher memoryen gent
hy wast weerdich jnt eerdsche dal
van edelen huuse was hy bekent /
aldus nam zynder rengnatien hendt+
jnt tghetal hopen wy / die den heere dienden
God werct wonderlick jn zyn vrienden

+

(fol. 279v)

Aucteur
Om de meersman VVaelkens oock wat te stofferene
en te testamenterene
van twondere jn dit huwelick gheschiet
hebjck gheavonthuert slicht te translaterene
jn een cuecken walschken tvoornoomde bediet
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Al en accordeert den zin juiste tsamen niet
ende hebber wat waerschynich anghelapt /
tot historyen dient zomtyds ghefingiert yet
dat verwonderen biedt
houdet voor een gheconfyte lueghene gheclapt /
Histoire Merueilieuse
du ducg de bruunswycg nommez
lequel par fortune fortuneuse
en pluseurs perilz fust preseruez
Aux Lecteurs
Fort jnconstante est rengnation mondaine
la fortune fameuse donne aulcuns plaine
bonne felicite
aultres beaucop tribulations amaine
crainte / doeul / promesse jncertaine
et nulle prosperite
aulcuns riches deuenir a mendicite
et aultres poures parvenier a richesse
aulcuns mectant en paix et tranquillite
eulx veuljant enuironner de totte largesse+
aulcuns dominateurs en royale noblesse
aultres la face eulx retourner
de sorte que telz totallement oppresse
et comme bien jnconstante deesse
eulx faire perir en abysme de mer
Dung amoureux de fortune auons en memoire
jadiz triumphateur en haulte victoire
publicquement
ayant rennomee selon antycque histoire
accoutrez de la belle fortuneuze gloire
bien richement
vng ducg de bruunswycg cestoit alors present
lequel fortune esleut tousjours preseruer
de pluseurs perilz luy liura pacificquement
dont victorieusement bien debuait tryumpher
Auquel ducg vng lyon ensuiuist sans cesser
par grande fidelite que avoit vers luy
a cause que le dict ducg eust voullu resister
le grand serpent / veuljant le lyon suppediter
dont ce lyon / son maistre preserua aussy
Le lyon veult nature noble naturer
lequel tous aultres animaulx doibt passer

+

(fol. 280r)
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fort et puissant
maint noble prinche faict le lyon figurer
et en ses armes respectiuement blasonner
comme noble playsant
le lyon en fidelite est fort constant
a ses bienfacteurs aussy amyable
que plus est jusques a la mort memorant
que vers luy aulcun a este pytoiable
le lyon / est entre les nobles laudable
comme de noble pardurant couraige
par nature aux nobles oncques fauorable
parquoy le lyon est aggreable+
vers roix et prinches en tout passaige
Le lyon doncques bien doibt estre nomme
exemple de fort grande fidelite
au mondain terroir
comme par Ihistoire vous sera demonstre
son maistre tant fidelement adsiste
selon son pouoir
jusques a la mort faisant tel debuoir
comme de raisonnable entendement
plus a plain sa fidelite polrez scauoir
si cest oeuure toy plaist lysre diligentement
dont aymez lecteurs lysez moy entierement
vous y trouuerez grande fidelite ouyr
ce sera bon passe temps et finablement
pour lesprit triste au coeur resjouir

+

(fol. 280v)

Lhistoire
commence
en transitoire
eloquence
(1) Vng ducg de bruunswycg entra en mer
adfin la terre saincte visiter
a sa dame doulce amie
premierement prend le congie
par grandz tempestes luy arrivez
fust sans retour sept ans passez
(2) Le ducg soy meismes encloire fist
en peau dung cheual lequel acquist
dung de ses cheuaulx par famine consommez
son espee et coutiel luy myz auprez
vng gryphon en la nauire abordee
la entierement prins / et sen est envolee /
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(3) Ainsy en son nydz vouloit enporter+
estant en vng jsle / encloz en mer
au boys de doeul / sans adsistence
print le dict ducg sa pacience
audict peau se tient quoy / constant
la bonne fortune jllecg attendant /

+

(fol. 281r)

(4) Sentant que en bas la reposoit
auecg son couthiel le peau defaisoit
hardiement soy en hault dressa
les pauillons du gryphon a mort frappa
en main son espee print par couraige
entrant aucht boys / fist son passaige
(5) La / ou jl entra bien jncontinent
trouua le fort venineux serpent
lequel alencontre vng lyon combatoit
le ducg le lyon lors adsistant
de sorte que par sa hardiesse
le combatz de entre eulx cesse
(6) Le ducg par bien constante noblesse
ledict venineux serpent oppresse
que oultre les playes quil donna sans cesser
luy voulust la cheue coupper
le lyon de ce luy veuljant recompenser
vint le ducg doulcement accoler
(7) Le ducg plus auant audict boys retire
voyant du loing flotter nauire
des abres pluseurs rameaux couppa
dont jl vng flot de bois forma
par lequel a la nauire venir pensa
le lyon auprez de luy demoura
(8) Ainsy par fort grande diligence
de parfaire le flot print lexygence
la nauire luy sembla plus pres venir
dont se hastant a lacomplir
lequel estoit par son souhaict+
jncontinent totallement parfaict

+

(fol. 281v)

(9) Adfin de enuiron la nauire estre
ledict flot en la mer vouloit mectre
le lyon lest son maistre poursuiuy
portant vng conin auecgues luy
ainsy flotant le ducg desole
est a la deuantdicte nauire arriue
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(10) De la nauire le gubernateur
fust le dyable en forme dung nauieur
connoissant que le ducg de bruunswycg cestoit
luy dysant et finablement aduisoit
depesche toy vers vostre maison sans tarder
vostre dame se veult demain a aultre marier
(11) Le ducg entra en ceste nauire
esbahy de ce que le dyable ouyt dire
le dyable se veuliant entreprendre
ledict ducg en sa maison rendre
et au meisme jour la deliurer
si luy vouloit son ame donner
(12) Le ducg et le dyable finablement
se sont accordez que le meisme jour present
le dyable le ducg deliurer debuoit
deuant la porte / de la ville cestoit
ainsy accorde / entre jceulx
asscauoir le ducg et le dyable eulx deux
(13) Saulf que le dyable / et par condition
auecg le ducg deliuroit aussy son lyon
et que plus est / en telle sorte
le ducg dormant / mectre deuant la porte
le dyable pareillement tout accorda
auecg le ducg et lyon alors enuola
(14) Ainsy le dyable se veuljant entreprendre
estoit daduys vers la ville condescendre
mais le lyon voyant la terre son soulas
salist parauant sur la terre en baz
veuljant selon sa nature gemir+
dont le ducg reueilja de son dormir

+

(fol. 282r)

(15) Le ducg libere / de la dyabolicque beste
a son lyon lors fist grand feste
vers la ville se sont jlz allez
dedens la ville ensemble antrez
le ducg fort pensant au coeur
entrer en la maison / ou jl fust seigneur
(16) Auecg son lyon fort lamentant
sont jlz tous jours allez auant
deuant son palais sont jlz venuz
ou jlz ne fusrent encoires congnuz
jllecg entendant (non a sa perte /)
la porte luy / se fust ouuerte

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse taal- en letterkunde (nieuwe reeks). Jaargang 1974

189
(17) Vng jouuenceau venant a lhuys
au ducg nauoit nulle connoissance
voyant le lyon estoit confuz
ayant de bon heur nulle esperance
le ducg a ce jouuenceau pria
que vne fois de boire luy donna
(18) Le jouuenceau son messaige fist agreable
a jceulx qui fusrent assiz a la table
et chascun au coeur contristoit
quand le jouuenceau du lyon parloit
mais non obstant / on luy commandoit
que le demandeur / a boire lon porteroit
(19) Le ducg du boire lequel on apportoit
a son soulaz bon traict / beuuoit
et laissa a la coupe tomber secretement
moyctie dung anneau dor / non pas dargent
ledict jouuenceau commandant luy
que a la dame des noepces porteroit ainsy
(20) Quand la duchesse jcelluy anneau veist
grande tremblance et melancolie feist
debouta la table et le fist tomber
jncontinent vers la porte vouloit aller
a cause que par lanneau congnoissoit+
que cestoit son mary quelle la trouueroit

+

(fol. 282v)

(21) Le ducg son mary la vouloit rechepuoir
luy monstrant amoureux debuoir
adsiste de noble compaingnie
alors cessa toute melancolie
et se sont ensemble au palais entrez
ou maintes tryumphes fusrent demenez
(22) Le ducg ayant entre sans blasme
le sire de noepces de sa dame
trouua la en sa presence
lequel au ducg fist reuerence
ciudant que par sept ans passez
le ducg eust este trespassez
(23) Le ducg ne monstra nul ranceur
donna sa fille au josne seigneur
lequel a sa dame marier ciuda
desquelles deux amyablement la
fusrent les noepces sollemprisez
en haultes triumphes lors preparez
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(24) Le ducg en paix sans auoir guerre
reauoit sa dame seignourie et terre
dont chascun fust fort esbahy
grande renommee estoit de luy
long tamps aprez jl trespassa
le lyon auprez de luy demoura
(25) Le ducg ayant la mort souffri
sa noble lignaige deplouroit luy
seigneurs et dames fisrent complaintes
deploure / des nobles maintes
et specialement sa dame samie
deuotement ayant fini la vie
(26) Selon lordonnance de saincte eglise
fust le corps en honnourable guise
enterre / comme nobles faire se soulloit
chascun des adsistens doeul menoit
le lyon aussy present vouloit estre
car comme fidel / ne laissa son maistre /
(27) Vne tombe fust faicte en sa memoire+
et en signe de sa noble victoire
son escu et espee dessus luy
fusrent y myz alors aussy
et le lyon par fidele nature
demoura la sans prendre nourriture

+

(fol. 283r)

(28) Le ducg de bruunswycg deuant sa mort
demande vngne chose tresfort
dung pyron luy faire vouloir
au moyen de la ville / et selon le pouoir
y mectre dor vng semblable lyon
comme jl estoit vyfz / et de telle fachon //
Aucteur
Teender memorien // dese historie
danckelick ontfaet
Man ende vrauwe // mesbruuckende trauwe
jn tshuwelicx staet
Zoo gherynghe niet deerste trauwe verlaet
en tot andre ghaet /
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Het leesbaarheidsonderzoek (met toepassing op Nederlandse teksten)
(Dr. Paul van Hauwermeiren)
Verslag van de heer J.L. Pauwels, eerste beoordelaar.
Ieder lezer, ook die met een grote leesvaardigheid, heeft ondervonden dat bepaalde
teksten vlot en gemakkelijk lezen, terwijl andere veel meer aandacht opeisen en nog
andere zelfs inspanning vergen om de erin vervatte mededeling te begrijpen; m.a.w.
de graad van leesbaarheid verschilt van tekst tot tekst. Natuurlijk speelt de aard van
de mededeling hierbij een belangrijke rol, maar ook de manier van voorstellen, de
verwoording van het bedoelde, de stijl zijn van zeer groot belang.
Is de leesbaarheid van een tekst meetbaar? Is het mogelijk een stel regels te
ontwerpen, voorschriften of normen waaraan een tekst moet beantwoorden om
optimaal leesbaar te zijn? In de loop van de laatste decennia hebben een aantal
taalonderzoekers, vooral in Amerika, op deze vragen een positief antwoord gegeven.
In het eerste deel van het door Dr. V.H. ingezonden antwoord op onze prijsvraag
over het leesbaarheidsonderzoek (360 blz). krijgen we een volledig overzicht van de
resultaten door die onderzoekers bereikt en van de methodes die hiertoe hebben
geleid. Een zeer beknopte inhoudsopgave moge hier volgen. Na een eerste hoofdstuk
over de leesvaardigheid, met beschouwingen o.a. over de woordperceptie, de
comprehensie, het verband tussen leessnelheid en comprehensie, de leesflexibiliteit,
volgt een uitvoerig hoofdstuk met methodologische beschouwingen bij de meting en
de predictie van de leesbaarheid. Hierin worden de factoren besproken waarvan men
veronderstelt dat ze de leesbaarheid kunnen beïnvloeden. De elementen of variabelen
waarmee men geprobeerd heeft de leesbaarheid te meten, zijn zeer talrijk: we citeren
o.a. de woordfrequentie, de woordlengte, de abstractheidsgraad van het woord, de
woordsoort, de zinslengte, de syntactische complexiteit, de anafora. Daarna geeft de
auteur een grondige uiteenzetting van de manier waarop een meetmethode in de
praktijk moet worden toegepast, hoe de criteriumteksten en de proefpersonen moeten
worden gekozen, hoe de uitslagen moeten worden geïnterpreteerd en gecontroleerd.
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Het derde hoofdstuk bevat de ontwikkelingsgeschiedenis van de leesbaarheidsmeting.
Het is een gedetailleerd chronologisch overzicht van de tientallen probeersels en
formules door Amerikaanse specialisten voor het Engels uitgewerkt en uitgetest
tussen 1921 en 1972. De honderden wetenschappelijke studies, boeken en artikels(1)
die ze aan het probleem wijdden, heeft V.H. kritisch doorgelezen en
gecommentarieerd, zodat we ons een duidelijke voorstelling kunnen maken van de
reeds afgelegde weg en enig inzicht verwerven in de richting die het verdere
onderzoek zal uitgaan.
Het tweede deel van dit werk bevat het antwoord op het tweede deel van onze
prijsvraag, nl. de toepassing van het leesbaarheidsonderzoek op Nederlandse teksten
(217 blz.).
In Europa staat het leesbaarheidsonderzoek nog in de kinderschoenen. Het weinige
dat hier tot dusver is verricht, is gecopieerd op en geïnspireerd door de Amerikaanse
voorbeelden. Ook V.H. onderzoekt uitvoerig of de Engelse leesbaarheidsformules
toepasselijk zijn op Nederlandse teksten en komt tot het besluit dat de te onderzoeken
variabelen mutadis mutandis dezelfde kunnen zijn voor Engelse en Nederlandse
teksten. Hij heeft, bij het ontwerpen van een eigen leesbaarheidsformule voor
Nederlandse teksten, 18 variabelen gekozen, waarvan 5 betrekking hebben op de
lengte van woord, constructie, zin enz., 5 op de frequentie van de diverse
woordsoorten, 5 op de syntactische complexiteit en 3 op de lexicale moeilijkheid.
Hij doet dan uitvoerig verslag van de manier waarop hij zijn definitieve formule
heeft opgebouwd en getest: de criteriumteksten, de proefpersonen enz.
Een aantal bijlagen sluiten het werk af. Eerst krijgen we een overzicht van het
leesbaarheidsonderzoek in het Nederlandse taalgebied, daarna de uitslag van V.H.'s
onderzoek naar de gemiddelde lengte van ‘taaleenheden’ (woord, zin) in 10 romans,
10 dagbladnummers en 10 wetenschappelijke werken, telkens voor de helft
Noordnederlandse en Zuidnederlandse. Ook bij de leestest, door de auteur afgenomen,
werden tekstfragmenten gebruikt van een zelfde aantal (15) nog levende Nederlandse
en Vlaamse auteurs. Voor ieder van die 30 romanfragmenten, waarvan de tekst wordt
meegedeeld, werd de waarde berekend van elk van de 18 variabelen en daaruit werd
dan de gemiddelde tekstscore afgeleid. Om de validiteit van de leestest te controleren
werd een tweede leestest uitgevoerd met 15 andere teksten

(1) De lijst van geraadpleegde literatuur bevat 524 nummers.
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(8 Noord- en 7 Zuidnederlandse) en andere proefpersonen: ook hiervan worden de
teksten en de uitslagen meegedeeld. Ten slotte heeft de auteur zijn
leesbaarheidsformule nog toegepast op steekproeven van 200 woorden uit 50 Noorden Zuidnederlandse romans: voor elk fragmentje wordt de formule-uitslag opgegeven,
daarna de gemiddelde formule-uitslag voor elke roman(2).
Het is niet mijn taak uiting te geven aan enig scepticisme ten aanzien van de
bereikbaarheid van een ideale, vlot hanteerbare formule waarmee men de leesbaarheid
van allerlei teksten zou kunnen meten. Moet men niet zoeken naar een aanpasbare
formule, met een vaste kern + varianten aangepast aan de soorten van lezers en de
aard van de teksten? De auteur van dit werk is zich beter dan wie ook bewust van de
moeilijkheden waarmee het leesbaarheidsonderzoek nog altijd worstelt en van de
onvolmaaktheid van de formule waarmee hij de leesbaarheid van Nederlandse teksten
probeert te meten. Gelet op de huidige stand van het internationale onderzoek, meen
ik oprecht dat zijn poging ten minste even verantwoord en verdienstelijk is als de
beste tot dusver door Amerikanen voorgestelde formule.
Ik moge hierbij de wens uitdrukken dat hij het bij deze eerste poging niet zou laten
en ijverig blijven zoeken naar voor het Nederlands relevante variabelen. Kan het
onderzoek naar de frequentie van tangconstructies in dat verband iets opleveren?
Die naam geeft men in het Nederlands aan de scheiding van de (twee) delen van een
constructie die normaal bij elkaar horen, b.v. voornaamwoordelijke bijwoorden
(hier... in, waar... mee), onderwerp + persoonsvorm in bijzinnen (dat ik... doe, als
hij... komt), persoonsvorm + scheidbaar deel (ik geef... terug, zij nemen... aan),
persoonsvorm + infinitief of participium (wij hebben... gewerkt, jij zult... lezen) enz.
Ik vermoed dat er een (meetbare?) correlatie bestaat tussen het aantal tangconstructies
in een tekst en zijn leesbaarheid. Deze constructies zijn trouwens typisch voor het
Nederlands (en het Duits); in het Engels komen zij veel minder en in het Frans haast
niet voor.
Het spreekt van zelf dat het boek van V.H. geen ontspanningslectuur is. Het staat
op een hoog wetenschappelijk peil en veronderstelt bij de lezer enige bekendheid
met taalpsychologie en sociologie en met de moderne taalkundige terminologie. Ik
reken het de auteur als een verdienste aan dat hij zich angstvallig heeft onthouden
van

(2) Dit laatste gegeven ontbreekt echter enkele keren!
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holle woordenkraam en overbodige geleerddoenerij. M.i. is deze ernstige bijdrage
tot de internationale en de Nederlandse taalwetenschap een bekroning door onze
Academie ten volle waardig.

Verslag van de heer M. Hoebeke, tweede beoordelaar.
Dit ingezonden prijsantwoord bestaat uit twee delen: een eerste deel waarin S. een
uitvoerig en indringend overzicht brengt van de ontwikkelingsgang en de groei van
het onderzoek op een gebied dat overwegend binnen het onderzoeksveld van de
psychologie ligt, maar onmiskenbare raakpunten heeft met de linguïstiek: het
onderzoek naar de leesbaarheid van teksten. Wie zich op het pad van dat onderwerp
wil begeven, moet een stevige linguïstische kennis bezitten en vertrouwd zijn met
de methodes van de moderne linguïstiek, en Dr. V.H. bewijst dat hij op de hoogte is
van de taak.
Het tweede deel is gewijd aan het onderzoek van de leesbaarheid van Nederlandse
teksten. Nadat uit het eerste deel ten overvloede was gebleken, dat het
leesbaarheidsonderzoek tot nog toe een aangelegenheid van de Amerikanen is geweest
en in Europa zo goed als niet bestaande is (Duitsland en Frankrijk hebben er slechts
sporadisch aan deelgenomen, Nederland leverde tot nog toe enkele weinige vorsers
en Vlaanderen is er pas in recente tijd aan gaan denken), kan men er zich over
verheugen dat het tweede deel al meer biedt dan een poging om dit soort onderzoek
ook ten onzent te beoefenen: het is een waardevol begin waarin enkele
methodologische lijnen al met vaste hand zijn getrokken.
Van een andere analyse van de struktuur van het werk zie ik hier af: ik kan trouwens
verwijzen naar het verslag van collega Pauwels, die deze analyse wel heeft gemaakt.
Ik kan me dan ook beperken tot enkele kritische op- en aanmerkingen.
Het is onnodig nog te zeggen, dat het werk van Dr. V.H. voor velen van ons nieuw
is en daarom alleen al geen gemakkelijk leesstuk. Maar er is meer: wie de
meetbaarheid wil onderzoeken van de door vele factoren gedetermineerde
leesbaarheid van geschreven (i.c. gedrukte) taal, waarbij de leesvaardigheid van de
lezer(s) bestendig het objectiveren en veralgemenen van de resultaten bemoeilijkt,
moet u meenemen naar de voor de linguïst alweer minder vertrouwde gebieden van
psycho-linguïstiek, experimentele psychologie en kwantificerings-
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methodes. De uitvoerige uiteenzetting van het eerste deel was derhalve noodzakelijk
en onmisbaar. Maar ook als men dat inziet (en accepteert), kan men zich moeilijk
van de indruk ontdoen, dat het werk-als-geheel een min of meer tweeslachtig karakter
heeft. Aan de ene kant een soort geschiedenis van het leesbaarheidsonderzoek in
Amerika, het relaas van het onafgebroken zoeken naar verbetering van de methodes
van onderzoek in het Engels taalgebied, aan de andere de persoonlijke toepassing
met eigen criteria en leestesten op teksten in de eigen taal: twee vliegen in één klap,
waarbij de klap in het ene geval toch beter is aangekomen dan in het andere. Deze
opmerking vermindert geenszins de verdienste van de auteur, maar kan z'n belang
hebben zodra aan het publiceren van het werk zou worden gedacht. Het eerste deel
dat nu al een gaaf en afgerond geheel vormt, zou m.i. wel voor een publikatie in
aanmerking komen; het tweede deel, dat nu nog te veel een aanhangsel van het eerste
is, stellig minder.
Dat eerste deel getuigt trouwens van een grondige kennis van de problemen en
staat op een hoog peil. Dr. V.H. heeft veel gelezen, veel geanalyseerd, veel op z'n
waarde getoetst en uiteindelijk tot een soort methodologische handleiding
gesynthetiseerd: het is in zekere zin een handboek van de leesbaarheid geworden en
ik heb er veel waardering voor. Toch heb ik bij enkele punten enige kritiek. Het
eerste kapittel behandelt de leesvaardigheid en beslaat 47 blz. In vergelijking met de
rest is dat misschien wel een beetje summier, te meer omdat enkele moeilijke kwesties
in sterk gecomprimeerde vorm worden aangeboden. Zo krijgt de moeilijke vraag hoe
we lezen m.i. te weinig aandacht. Schrijver had dieper kunnen ingaan op het lezen
als linguistisch proces en op de problemen die daarbij rijzen. Op blz. 23 b.v. schijnt
hij zonder aarzeling de stelling aan te nemen, dat ‘de fonetische segmentering bij het
lezen een grotere rol speelt dan de morphologische’ (D.N. Hansen en T.S. Rodgers).
Men kan dat sterk betwijfelen: men zie o.a. Carol Chomsky, Reading, Writing and
Phonology in Harvard Eudacational Review, vol. 40, no. 2, 1970. Ook met de bundel
lezingen, door J.F. Kavanagh en I.G. Mattingly uitgegeven onder de titel Language
by Ear and Eye (MIT-press, 1972), zou S. zijn voordeel kunnen doen.
Ook tegenover andere stellingen had S. zich wat kritischer mogen opstellen. Om
maar dadelijk een voorbeeld te geven: de behandeling van het werk van Mc. Laughlin
(1969) (blz. 291 vlgg.). Deze auteur heeft de stelling verdedigd, dat woord- en
zinslengte de semantische leesmoeilijkheid bepalen. Ik kan dat zomaar niet
aanvaarden, omdat
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het mij onaannemelijk lijkt, dat andere variabelen als inhoudelijke moeilijkheidsgraad
(: betekenis van de woorden, betekenis van de zin, aard van het onderwerp, diepte
van de ideeën, verborgen bedoelingen etc.) niet even belangrijk, indien al niet
belangrijker zouden zijn. Men kan dat alles in zekere zin de ‘objectieve’
moeilijkheidsgraad noemen, specifiek voor elke tekst, tegenover nog andere variabelen
die specifiek zijn voor elke afzonderlijke lezer, de ‘subjektieve’ variabelen, zoals:
omvang van het visueel geheugen, motivatie van de lezer, zijn penetratievermogen,
de aandachtsconcentratie e.a. Mc Laughlin moge dan tot ‘vereenvoudiging’ van de
formule zijn geraakt, de ‘simplicity’ kan in dezen niet de maatstaf bij uitstek zijn.
Dr. V.H. zet de theorie en de formule wel rustig uiteen, maar onthoudt zich van elke
vorm van kritiek. Ik had hier wel graag kennis gekregen van zijn persoonlijk
standpunt. Thans krijgt men de indruk dat hij het allemaal neemt, een indruk die
nochtans verdwijnt bij de lektuur van het tweede deel. Daar immers opereert S. terecht
met ingewikkelder formules, die terecht ook rekening houden met een rijker stel van
variabelen en componenten. Het bedoelde werk (Mc Laughlin) is vrij recent, zo
recent dat het het op de huidige methodes een invloed kan hebben. Maakt men er
verder dan toch geen gebruik van (cf. deel II), dan moet men zijn motieven toch even
formuleren.
Dit geval is trouwens maar als voorbeeld bedoeld: ook op een aantal andere plaatsen
zou een meer kritische houding vanwege de S. welkom zijn. Zo wekt Dr. V.H. op
blz. 91, naar aanleiding van het artikel van H. Arens (1965) de indruk wat voor het
Duits geldt, ‘mutadis mutandis’ ook voor het Engels geldt. Alsof de leesbaarheid
ook niet van taal tot taal zou verschillen. Gelukkig ziet S. dat wel in, want in het
tweede deel zegt hij dat zelf (blz. 1), en in zijn toepassing op het Nederlands houdt
hij met dat feit, alweer terecht, wel rekening. Kortom, in zijn overzicht van het
Amerikaanse onderzoek, dat zo onafgebroken en zo graag met positieve, inderdaad
meetbare, variabelen als woordlengte, aantal syllaben en zinslengte opereert, had S.
een kritischer houding aan moeten nemen. Met alle waardering voor het werk dat
Dr. V.H. gepresteerd heeft, moet ik toch zeggen, dat wat de Amerikanen tot nog toe
hebben gedaan mij niet overtuigt. Dat ook de schrijver erdoor niet overtuigd werd,
blijkt trouwens overduidelijk uit zijn tweede deel: daar immers gaat hij voor een
goed deel eigen wegen en wil hij rekening houden met de meer subjektieve
componenten. Het pleit voor hem.
Het werk van Dr. V.H. is goed verzorgd en in een goede taal ge-
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steld. Dat er op zo'n groot aantal bladzijden nog enkele tikfouten en andere kleine
onnauwkeurigheden voorkomen, zal wel niemand bevreemden. S. zal zijn tekst nog
eens rustig moeten doornemen; op een aantal plaatsen zal hij ook nog de verwijzingen
(tussen de nu nog blank gebleven () moeten invullen.
Overigens mis ik een register waarin de specifieke termen (woorddiepte e.a.) zijn
opgenomen, met een verwijzing naar de plaatsen waar die in de tekst wel zijn
verklaard; of een glossarium met de nodige verklaringen. Bepaalde termen zijn
trouwens al herhaaldelijk gebruikt voor de betekenis wordt omschreven: zo nl.
cloze-unit dat pas op blz. 121 wordt verklaard.
Mijn algemeen besluit kan ik bondig formuleren: Dr. V.H. schonk ons een degelijk
en nuttig werk, dat ook voor de resaerch op het gebied van het taalonderwijs grote
diensten kan bewijzen. Ik sluit me dan ook graag aan bij de collega's Pauwels en
Van Loey en steun ten volle het voorstel tot bekroning.

Verslag van de heer A. Van Loey, derde beoordelaar.
Het ingezonden prijsantwoord van Dr. V.H. is, althans in het eerste deel, een uitvoerig,
verstandig, doordringend verslag van wat in Amerika op het gebied van
leesbaarheidsonderzoek is verricht. Het besluit (I, p. 188), meen ik, is wat kort: wel
wijst de schrijver op elementen die op nader of voortgezet onderzoek nog wachten
- en dat is heel goed - maar ik mis ongaarne, na uren lectuur, in dit besluit een
overzicht of een balans van de blijvende en bruikbare resultaten van het enorme werk
dat in Amerika aan het Engels is besteed. Met een gelijksoortig onderzoek van het
Nederlands is pas sedert een tiental jaren een begin gemaakt, en ook de schrijver is
nog maar aan het begin van zijn eigen onderzoek. Nergens horen we of soortgelijke
onderzoekingen voor andere talen bestaan (met uitzondering van een verwijzing blz.
91 naar het Duits, blz. 81 naar het Frans) (of zou dit het enige zijn wat ooit voor die
talen is gepresteerd?). Interessant met het oog op het Nederlands zou een onderzoek
zijn van de leesbaarheid van bijzinnen (vgl. de woordorde in het Duits en in het
Frans).
Nuttig zouden nog in dit werk registers zijn: een register op de vaktermen (bijv.
taxonomie, comprehensive, cue, zeker van vaak weerkerende termen zoals close
procedure), en ook een register of op een
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verwijzing in de immers alfabetisch ingerichte bibliografie naar de bladzijden waar
auteurs en hun werken besproken worden (hoewel uitvoerig opgevat maakt de Inhoud
de lezer in dezen niet voldoende wegwijs).
Ik aarzel niet een voorstel tot bekroning te doen.
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De invloed van de rijksgrens op de taal in de omgeving van
Maastricht.
(J.A.G. Cajot)
Verslag van de heer J.L. Pauwels, eerste beoordelaar.
In het inleidend gedeelte van dit werk vinden we achtereenvolgens: 1. Een (al te)
uitvoerige bibliografie (10 blz.) 2. Enkele voorbeelden van taalgrensvorming door
staatsvorming in het buitenland (12 blz.), vooral een vrij uitvoerige geschiedenis van
het Noors (5 blz.), die slechts gedeeltelijk verband houdt met het behandelde
probleem. - 3. Een beschrijving (14 blz.) van het (niet zeer uitgestrekte) onderzochte
gebied: 6 Belgische gemeenten: de 3 westelijke van de Voerstreek en 3 ten westen
van Maastricht; 7 Nederlandse gemeenten: Maastricht en wat tussen deze stad en de
Voergemeenten ligt. In dat gebied komen twee stukken rijksgrens voor die door
nederlandstalig gebied lopen: een stuk van circa 15 km dat in west-oostelijke richting
loopt ten noorden van de Voergemeenten; een stuk van circa 8 km(1) dat in
zuidnoordelijke richting verloopt in een boog om Maastricht. Tussen de twee stukken
is de rijksgrens tevens Germaans-Romaanse taalgrens. Over alle gemeenten van het
gebied worden allerlei bijzonderheden meegedeeld: bevolking, werkgelegenheid,
scholen enz. - 4. Een onderzoek naar de ouderdom van de rijksgrens (14 blz.) De
auteur geeft hier een synthese van wat uit een aantal historische werken kon opgediept
worden over zijn gebied vanaf de Frankische tijd om tot de vaststelling te komen dat
de huidige rijksgrens niet teruggaat op een oudere historische grens, maar van recente
datum is: het noordelijke stuk dateert van 1843, het zuidelijke stuk van 1830 (als
provinciegrens echter van 1795). - 5. Een discussie van het materiaal (7 blz.), waarin
de auteur vertelt hoe de door hem gebruikte enquêtelijst tot stand is gekomen. - 6.
De ‘situering van de rijksgrens-isoglossen’ (titel door de auteur gebruikt). Het gaat
hier om de indeling van de dialecten in het behandelde gebied aan de hand van door
vroegere onderzoekers beschreven isofonen(bundels), die niets te maken hebben met

(1) Dat heb ik zelf uitgerekend; de schaalaanduiding op de kaart(en) ontbreekt.
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de rijksgrens. De titel van dit hoofdstukje (4 blz.) is onduidelijk en enigszins
misleidend. - 7. Ten slotte een toelichting bij de fonetische transcriptie en de lijst
van de zegslieden.
Het belangrijkste gedeelte, of juister gezegd: het eigenlijke werk, omvat 87 blz.
(79 tot 166). Het is een gecommentarieerde alfabetische lijst van de circa 260 woorden
waarvoor de rijksgrens een woordgrens is geworden. Al deze woorden zijn in het
tweede deel (de atlas) afzonderlijk in kaart gebracht.
In het afsluitend gedeelte krijgen we uiteraard een hoofdstuk met de ‘samenvatting
en conclusies’. De auteur probeert niet uit te maken op welke verschillende gebieden
van de taalschat de rijksgrensisoglossen vooral betrekking hebben, maar wenst veeleer
te ontdekken welke invloeden deze laatste hebben tot stand gebracht. Hij verdeelt
zijn materiaal in drie groepen: 1. Begrippen die uit de 20e eeuw dateren en dus hun
benamingen kregen na de totstandkoming van de rijksgrens. 2. Begrippen die vroeger
in het hele onderzochte gebied onder dezelfde benaming voorkwamen. 3. Begrippen
die vroeger reeds isoglossen vormden, die echter niet op de huidige rijksgrens lagen.
- Uit de kritische bespreking van de drie rubrieken blijkt duidelijk dat in de
Nederlandse gemeenten de naamgeving of naamwijziging telkens de ‘Hollandse
taalexpansie’ tot oorzaak heeft - wat voor de hand ligt! - en dat in de Belgische
gemeenten, in de Voerstreek minder dan in Limburg, een Zuidnederlandse
(Brabantse?) expansie werkzaam is geweest.
In een volgend hoofdstuk worden de moeilijkheden besproken die oprijzen bij de
‘unificatie van een taallandschap’ (10 blz.) De vraag of Maastricht ooit een h-loos
gebied is geweest, wordt positief beantwoord (5 blz.). Dan volgen nog een alfabetisch
register van alle door Cajot behandelde woorden en een systematisch register van
de door Hendrickx reeds opgevraagde woorden.
In hoever is het werk van Cajot oorspronkelijk? Dat moet vooral blijken uit § 4
van zijn le hoofdstuk, waarin hij de herkomst van zijn materiaal bespreekt. In 1958
had F. Hendrickx een licentiaatsverhandeling geschreven: De invloed van de rijksgrens
op de woordenschat in een grensstrook tussen Noord-Brabant en Antwerpen(2), welke
studie het resultaat was van een enquête gehouden in een beperkt grensgebied in de
buurt van Hoogstraten aan de hand van een lijst van

(2) Deze onuitgegeven verhandeling berust in de bibliotheek van het Instituut voor Dialectologie
te Leuven.
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177(3) door de auteur ‘representatief’ geachte woorden. Door het opvragen van deze
beperkte lijst, samengesteld volgens vrij subjectieve criteria - wat door Cajot duidelijk
in het licht wordt gesteld (blz. 61 v.) - kon Hendrickx een 60-tal rijksgrensisoglossen
in kaart brengen.
Indien Cajot eenvoudig Hendrickx' lijst had gebruikt voor zijn eigen onderzoek,
zoals drie andere licentiaten in 1959, 1960 en 1968 hadden gedaan(4), zou zijn werk
weinig oorspronkelijk zijn geweest. Hij heeft echter heel wat tijd besteed aan een
grondige vergelijking van het dialect van zijn eigen geboortedorp,
Zichen-Zussen-Bolder, vlak bij het behandelde gebied gelegen, met dat van
Maastricht, ten einde de eventuele verschillen op het spoor te komen. Hierdoor kon
hij de oorspronkelijke enquêtelijst van 177 tot crca 700 woorden uitbreiden, die hij
dan in vier keren bij dezelfde zegslieden in elke gemeente van zijn gebied heeft
opgevraagd.
Tot zover niets dan lof. Bij de bewerking van zijn materiaal heeft Cajot echter een
onverklaarbare fout gemaakt. Hij zegt zelf (blz. 67): ‘Van de 700 woorden hebben
we alleen de rijksgrensisoglossen en Hendrickx' 170 begrippen overgehouden’. Wij
weten dat slechts een zestigtal van de door Hendrickx opgevraagde woorden een
rijksgrensisoglosse hebben opgeleverd en toch worden alle 170 woorden opgenomen
in de eindbewerking. Van de 530 supplementaire door Cajot opgevraagde woorden
worden alleen die overgehouden die een isoglosse hebben opgeleverd. Waarom die
verschillende behandeling van het eigen en het vreemde materiaal? We hebben zelfs
nergens het aantal vermeld gezien van de isoglossen opgeleverd door eigen vragen
en waren wel verplicht het zelf te berekenen aan de hand van het aantal opgenomen
woordkaarten. Ze zijn ten getale van 241, waarvan circa 80 woorden behandelen uit
Hendrickx' lijst. Dus heeft het eigen materiaal gegevens opgeleverd voor circa 160
kaarten, wat een niet onaardig resultaat is(5). We hadden echter graag de lijst gezien
van de woorden die geen isoglosse hebben opgeleverd.

(3) Op blz. 14 wordt dit precieze aantal vermeld. Daarna spreekt Cajot van ‘ongeveer 170
woorden’ (blz. 61), ‘Hendrickx' 170 woorden’ (blz. 67). Appendix III (blz. 219), ‘Systematisch
register volgens Hendrickx' vragenlijst’, bevat slechts 153 woorden!
(4) Zie lijst op blz. 15.
(5) Hendrickx vond een isoglosse voor iets minder dan 3 opgevraagde woorden (60/170); bij
Cajot ligt de verhouding niet veel ongunstiger (160/530).
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Op de grondkaart, die 265 keren wordt afgedrukt, zijn alleen de grenzen van het rijk
en van de gemeenten getekend + de loop van de Maas. De identificatie van de
gemeenten wordt aan het visuele geheugen van de lezer overgelaten. Zonder enig
gevaar voor onduidelijkheid van het kaartbeeld kon de naam van elke gemeente in
kleine letter, eventueel zelfs in verkorte vorm, op de grondkaart vermeld worden.
Hierdoor zouden alle kaarten beter leesbaar zijn en prettiger van uitzicht zijn
geworden. Zelfs op kaart 1, door de auteur ten onrechte grondkaart geheten, zijn
alleen nummers aangebracht: 1) het nummer van elke gemeente volgens de bekende
systematische lijst van Kloeke-Grootaers; 2) tussen haakjes een eigen nummering
van de auteur (van 1 tot 17) van de ‘dorpen’ of ‘wijken’ in zijn gebied die geen
‘gemeenten’ zijn. De namen van de plaatsen van de 2e reeks zijn naast de kaart
vermeld, de gemeentenamen van de eerste reeks niet. Die moeten we zoeken op blz.
29 v. van de tekst!
Op de zogenaamde grondkaart is ook een gele lijn getekend, die blijkens de
toelichting de ‘taalgrens’ aanduidt. Het linker gedeelte, dat de loop van de Maas
volgt ten noorden van Visé en naar links buigt ten zuiden van Kanne, is de grens
tussen het Germaans en het Romaans en dus een werkelijke ‘taalgrens’. Het rechter
gedeelte volgt echter de rijksgrens en scheidt de Voerdorpen van Nederlands-Limburg.
Heeft de auteur hier een ander soort van taalgrens bedoeld? Of heeft hij zich bij het
tekenen vergist?
Nog een detail dat opvalt als we de kaart bekijken van het behandelde gebied. Wat
in België ‘boven’ de rijksgrens ligt ten noorden van Maastricht, is ‘terra incognita’.
Door één Belgische gemeente meer, nl. Lanaken (Q88), bij het onderzoek te betrekken,
zou dat hinderlijk hiaat opgevuld zijn.
Op blz. 67 zegt de auteur dat hij getracht heeft ook fonische en grammaticale
verschillen te vinden, maar dat hij alleen lexicale grenzen, woordisoglossen, kon
ontdekken. Daarover hadden we graag iets meer willen vernemen. Wat heeft hij
feitelijk onderzocht in verband met eventuele fonische en grammaticale verschillen?
Is zijn bewering wel juist? Ik tel niet minder dan 13 woorden - moderne vreemde
woorden, - waarvoor C. een rijksgrensisofoon heeft kunnen tekenen: bikini (kaart
43), cocktail (k. 64), foto (k. 79), garantie (k. 83), handicap (k.101), plastic/plastiek
(k. 169), pony (k. 170), pijama (k. 175), scooter (k.200), serie (k.202), shampoo
(k.203), (tennis)-racket (k. 221), martini (k. 241). Soms worden de vocalen in
Nederland, resp. in België op verschillende wijze gerealiseerd, soms de con-
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sonanten; soms ligt het woordaccent anders; af en toe worden zelfs twee van die
verschillen in één woord aangetroffen. Als dat geen ‘fonische’ verschillen zijn, wat
bedoelt de auteur dan met die term? - Verder zijn er een paar gevallen die m.i. van
grammaticale (syntactische) aard zijn: acht meter bij/op zes (k. 42); (zich aan) iets
verwachten (k. 245).
Een aantal kaarten horen niet thuis in dit werk, omdat de isoglossen die erop
voorkomen, niet samenvallen met de rijksgrens: haagwinde (k. 100), keldermot
(k.116), mannetjeskonijn (k. 142), mier (k. 150), O.-L.-Heersbeestje (k. 158),
paardebloem (k. 161), pioen (k.167), vlinder (k. 146), voorschoot (k. 248), wortel
(k. 256). Deze kaarten bewijzen dat dialectische benamingen voor van ouds bekende
begrippen, zoals planten en dieren, nog altijd springlevend zijn en door de unificerende
invloed van de algemene ‘beschaafde’ taal nauwelijks zijn aangetast. Maar deze
vraag was in dit werk niet aan de orde en de door mij vermelde mogelijke conclusie
wordt door de auteur niet eens getrokken. Hij heeft deze woorden en kaarten alleen
opgenomen, omdat ze ook in Hendrickx' lijst voorkomen. Ook de kaarten biggen (k.
41), teljoor (k. 53), denappel (k. 67), eikel (k. 68), graszwad (k. 95), hoofdkaas (k.
105), huis van spade (k. 107) vertonen geen rijksgrensisoglosse en moeten dus
wegvallen, evenals nog een paar andere twijfelachtige kaarten. Al deze kaarten
kunnen zonder enig bezwaar worden weggelaten. Er blijven dan nog een groot aantal
bruikbare kaarten over, die het afdoende bewijs leveren dat de rijksgrens tot op zekere
hoogte taalgrens is geworden.
Op een aantal kaarten hadden we wat meer tekst, aanduidingen, soms ook tekens
verwacht. Het is niet prettig als een kaart pas voldoende duidelijk wordt na raadpleging
van de erbij horende tekst, die in een ander deel van het werk staat. Soms ontbreekt
zelfs de aanduiding van het behandelde woord of begrip. Een paar voorbeelden: op
kaart 29 zien we niets anders dan een rood vierkantje in de 7 Nederlandse gemeenten
en boven de kaart hetzelfde vierkantje met ernaast het woord baby. Op die kaart kon
staan: Kaart 29: een kind krijgen - een baby krijgen; en naast het vierkantje boven
de kaart ‘een baby krijgen’ is bekend of gebruikelijk. Daarenboven kon op die kaart
een zwart teken aangebracht worden waar een kind krijgen gebruikelijk is. Blijkens
de tekst komt die wending nog voor als archaïsme in de Nederlandse gemeenten,
wat op de kaart tot uitdrukking mocht komen. Parallelle gevallen komen op andere
kaarten herhaaldelijk voor. - Welke woorden in België beantwoorden aan de
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in Nederland gebruikte woorden leuk (k. 135) en lusten (k. 140) vernemen we niet.
- Op kaart 94 zien we drie zwarte driehoekjes in de Belgische gemeenten Kanne,
Vroenhoven en Veldwezelt en boven de kaart hetzelfde driehoekje met ernaast
goesting. De erbij horende tekst in deel I luidt: ‘Dit woord bestond vroeger in Kanne,
Vroenhoven, Veldwezelt, Kesselt, Maastricht en Heer (cfr. Endepols en oudere
zegslui); tegenwoordig is het woord voor alle veertigers in Nederland onbegrijpelijk
geworden.’ Wat de lezer uit dit alles zelf moet concluderen had de schrijver op de
kaart duidelijk kunnen maken! - Kaarten 241 en 242 (martini - vermout) kunnen tot
één enkele duidelijke kaart versmolten worden.
Meer dan eens spreken de tekst en de kaart elkaar tegen. Volgens kaart 168 is de
uitdrukking zijn plan trekken in alle Belgische gemeenten bekend, in alle Nederlandse
gemeenten archaïsch. Volgens de tekst (blz. 135) ‘komt de uitdrukking nog ongestoord
voor in Mheer en Noorbeek, terwijl ze elders of verouderd of verdwenen is.’ Dus is
de kaart verkeerd getekend! - Volgens kaart 185(rookvlees) kent de Voerstreek naast
filet d'Anvers ook gerookt vlees, volgens de tekst is er alleen filet d'Anvers bekend.
- Op kaart 188 (rozenkrans) komt de benaming noster voor; de tekst spreekt alleen
van paternoster. - Volgens kaart 195 (schokbreker) kennen de zes Belgische
gemeenten alleen bare-choque (sic)(6), volgens de tekst (blz. 143) ‘wordt in
Veldw.-Vroenh.-Kanne ook schokbreker gezegd.’ - Op kaart 217 staat het woord
stiel als archaïsch opgetekend voor alle Nederlandse gemeenten. In de tekst (blz.
149) lezen we: ‘Stiel is helemaal van het Nederlandse toneel verdwenen en bestaat
alleen nog in België’. Graag hadden we ook vernomen welke woorden in het
Nederlandse gebied stiel hebben vervangen.
Op de vraag of onze Academie het werk kan uitgeven moet ik ontkennend
antwoorden. Het vertoont een aantal gebreken die eerst moeten verholpen worden.
Daarenboven zou het drastisch moeten worden omgewerkt en besnoeid. Publiceerbaar
zou m.i. een gereduceerde versie zijn, die zou omvatten: 1. Een korte historische
inleiding. - 2. Een klein aantal typekaarten, elk met een verschillend soort van
rijksgrensisoglosse, b.v. a) de hele rijksgrens in het behandelde gebied is taalgrens;
b) alleen de rijksgrens ten noorden van de Voerdorpen is taalgrens; c) alleen ten
westen van Maastricht is

(6) Waarom gebruikt de auteur niet de gewone Franse vorm pare-chocs?
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de rijksgrens taalgrens; d) de Nederlandse gemeenten kennen het ‘Belgische’ woord
nog als archaïsme; e) de Belgische gemeenten kennen twee benamingen, de
Nederlandse niet; enz. Bij elke typekaart zou de lijst gevoegd worden van de woorden
(begrippen) die een rijksgrensisoglosse van dat soort hebben opgeleverd. - 3. De
alfabetische lijst van de behandelde woorden, met eventuele toevoeging van een
toelichtende noot. Meestal zal een verwijzing naar de typekaart volstaan. - 4. Een
samenvatting van de resultaten en conclusies.
Wat een eventuele bekroning bereft zou ik me kunnen aansluiten bij een voorstel
om een aanmoediging toe te kennen aan de jonge vorser, die zich werkelijk veel
moeite heeft getroost om een wetenschappelijk verantwoord werk tot stand te brengen.

Verslag van de heer J. Moors, tweede beoordelaar
Het betreft een onderzoek naar het woordgebruik, waarbij ook wel de fonetiek
betrokken wordt, in gemeenten aan weerszijden van de grens, resp. Veldwezelt,
Vroenhoven, Kanne, Moelingen, 's-Graven-Voeren en St.-Martens-Voeren (in België)
en Maastricht, Heer, Gronsveld, St.-Geertruiden, Eijsden, Mheer en Noorbeek (in
Nederland).
Het materiaal werd verzameld in een mondelinge enquête. Van de 700 opgevraagde
woorden zijn de interessantste opgenomen en besproken in een alfabetisch glossarium;
245 woordkaarten werden ermee getekend. De conclusies klassificeren het materiaal
ook systematisch en behandelen de invloed van de rijksgrens.
Er volgt nog een appendix van 5 blz.: ‘Is Maastricht ooit een h-loos gebied
geweest?’. Ten slotte komen registers van het materiaal.
Het werk wordt ingeleid door beschouwingen over taalgrens- en staatsvorming,
door een verduidelijking van de methode, door de geschiedenis van de rijksgrens
e.d.m.
We krijgen hiermee een studie onder de ogen die veel moeite en tijd heeft gekost
en die een interessant en actueel onderwerp behandelt.
Aan het einde van mijn verslag zal ik dit gunstig oordeel herhalen, maar ik moet
toch eerst een aantal verbeteringen voorstellen. Gemakkelijkheidshalve volg ik de
indeling van het werk.
De bibliografie (3-13) is zeer volledig, misschien overvolledig want b.v. La Lingua
Basca van Portai wordt niet geciteerd wanneer het in de tekst gaat over Catalonië
(20) of Spanje (193).
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Bovendien worden de boeken betr. Maastricht nog eens samengebracht blz. 61-66
en die betr. het ontstaan van de grens op blz. 43-45, telkens midden in het
desbetreffende hoofdstuk.
In de algemene inleiding ‘Taalgrensvorming en Staatsvorming’ worden vier
‘buitenlandse’ voorbeelden vermeld.
Afgezien van het feit dat de rijksgrens België-Nederland even ‘buitenlands’ is telkens voor 50%! - vind ik dat deze bespreking veel te lang is (17-26) en weinig ter
zake, ten eerste omdat het onderzoek van de heer Cajot slechts een fragment van
onze taalgrens behandelt en ten tweede omdat de toestanden niet vergelijkbaar zijn,
zoals trouwens blijkt uit het verhaal van de heer C.
In de zaak B.R.D. versus D.D.R. gaat het niet om een taalgrens, maar om het
uiteengaan van politieke regimes; in Zwitserland is het een kwestie van reactie tegen
Duitsland, plus expansie van grote stadsdialecten; in Spanje betreft het een
‘reconquista’; in Noorwegen ging het in het begin weliswaar om Deens tegenover
Noors-Zweeds, maar nu om een eenheidstaal tegenover twee nationale talen.
De 5 blz. over Noorwegen zijn te gedetailleerd naar verhouding en eindigen
bovendien vrij abrupt met een vage slotzin: ‘... einde van de vijftiger jaren... Op dit
ogenblik is de toestand grondig veranderd en beseffen beide talen (nl. Landsmaal en
Rijksmaal) dat ze beter hun gemeenschappelijk patrimonium tegen een storm van
vreemd materiaal verdedigen’.
Twee detailvragen: wat is een ‘wetenschappelijk’ Marxistische context (18) en
wat betekent het dat het Spaanse dialectenconglomeraat ‘vertikaal’ wordt
gestructureerd in drie zeer homogene taallandschappen?
Ik maak van de gelegenheid gebruik om erop te wijzen dat er zeer veel onhandige,
en daardoor moeilijk te begrijpen, formuleringen voorkomen in dit werk, zie blz. 31,
51, 58, 98, 99, 101, enz. enz.
B.v. 30 ‘het optrekken (lees: de verplaatsing naar het N.) van de staatsgrens’; 55
‘beide partijen traden als suzerein op en trachtten dit mekaar te beletten door
plakkaten...’; 99 ‘Van de door ons beschreven gemeenten kent men velo alleen nog
in de Voerstreek’; 121 ‘labo, afkorting in de zin van auto, velo, stylo’; 91
‘Verschueren kenmerkt kadetje met een deuk die het broodje in 2 helften scheidt’,
enz.
30-32 wijst dhr. C. op drie voordelen van zijn keuze der onderzochte gemeenten
en op een nadeel, nl. dat de twee Belgische gebieden (Vroenhoven-Veldwezelt-Kanne
en de Voerstreek) van elkaar gescheiden
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zijn door Franse dialekten. Dit is inderdaad een werkelijk bezwaar, want zo krijgt
men een drievoudige invloed, Frans, Nederlands en Belgisch-Nederlands; het
verdiende verder besproken en weerlegd te worden, zo mogelijk.
De beschrijving van de onderzochte gemeenten loopt van 29 tot 42. Ik moet hier
reeds constateren dat er veel onopgeloste moeilijkheden voorkomen in het werk,
samen met overbodige bijzonderheden.
Zo lezen we 31 ‘Wijk (= Wijck, de rechteroever)...’. Het tussen haakjes gestelde
geeft niets anders dan een vroegere spelling, niet de etymologie of de lokale uitspraak.
35 Bij Eijsden wordt verklaard dat de vijf parochies van de gemeente teruggaan
op van verschillende heren afhankelijke lenen. Daar iets dergelijks niet verklaard
wordt voor de parochies van de overige gemeenten, laat men de lezer daaruit afleiden
dat ze de voortzetting zijn van één leen.
Is het ook de moeite waard te vermelden dat Eijsden 1 tandarts en 3 dokters heeft?
Voor de andere plaatsen ontbreken trouwens die medische inlichtingen.
In 39-42 wordt de taaltoestand in de Voerstreek beschreven. Ik meen dat het in
het raam van dit werk niet nodig was al die details mee te delen, die vlug een politieke
kleur krijgen, en als het toch moet gebeuren, zouden alle beweringen van referenties
moeten worden voorzien.
Waarop steunt b.v. dhr. C. als hij zegt dat er maar 8% Franstaligen zijn (zeker niet
op de referendums of op de verkiezingsuitslagen), dat wie zich vóór 1963 op hogere
studies wenste voor te bereiden, middelbaar onderwijs moest volgen in het Nederlands
te Tongeren, Mechelenaan-de-Maas of Hasselt (Met Frans kon men ook in de
universiteit geraken, te Leuven, Luik of Brussel, en daarna zijn diploma in
Nederlands-België gebruiken, zij het via het taalexamen, voor bepaalde betrekkingen).
De geciteerde cijfers, ook betr. het schoolbezoek, zijn overigens te precies en zullen
ondertussen wel veranderd zijn.
43-61 is de geschiedenis van de rijksgrens sinds de Frankische tijd.
Men vraagt zich eerst en vooral af of het wel nodig was zo ver terug te gaan en
de geschiedenis zo grondig te behandelen; het werk is tenslotte toch synchronisch,
de grote verschillen in het woordgebruik zijn recent, het gaat immers over de invloed
van een rijksgrens die maar 140 jaar oud is, al zijn sommige van de onderzochte
woorden vrij oud.
Het is waar dat het een moeilijke onderneming is geweest, omdat de geschiedenis
van de streek zo ingewikkeld is en omdat er geen
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algemeen werk over bestaat, hetgeen niet te verwonderen is want het gaat over een
marginaal gebied. Dhr. C. heeft veel historische boeken en artikels gelezen - er zijn
er natuurlijk nog meer - en 17 kaarten getekend van 1150 tot 1970. Desondanks blijft
het resultaat verward, ook weer omdat men soms de auteur niet begrijpt en omdat
hij over moeilijkheden heenstapt.
Hier volgen enkele voorbeelden.
47 Het graafschap Loon wordt behandeld in 7 regels, die behalve de vermelding
van Veldwezelt niets meedelen omtrent het onderzochte gebied. Over grenzen wordt
niet gesproken.
48 Welke oningewijde lezer kan begrijpen wat bedoeld wordt met: ‘Na de dood
van Gozewijn IV (Heinbergse Vlamingen) staat het graafschap (d.i. Valkenburg)
onder de leiding van de Kleefse tak.’
49 Bij het opdringen van de hertogen van Brabant, schrijft dhr. C., werden Dalem
1239, Heerlen 1244, Limburg 1288 ingelijfd. De nietdeskundige vergist zich als hij
denkt aan Ndl. of Belg. Limburg; bedoeld is Overmaas.
51 wordt verteld dat de weduwe van Wenceslas in 1396 haar niet-Brabantse
bezittingen (Overmaas, Limburg, Valkenburg) overmaakte aan de Burgondiërs.
Ditmaal is Limburg dus niet Overmaas en met niet-Brabants is bedoeld ‘buiten het
oorspronkelijke hertogdom Brabant’.
52 ‘Door diens (d.i. Filips de Schone) Spaanse huwelijk wordt Karel V koning
der Nederlanden, in 1516 koning van Spanje en in 1519 keizer van het H. Roomse
Rijk’. Alles door ‘diens’ huwelijk!
53 De spreuk ‘cujus regio, illius religio’ heeft niets te maken met met het
eedverbond van 1566, dat immers gericht was tégen de (katholieke) Spaanse koning.
56 ‘de autarkische (sic) politiek van de Staten-generaal kluisterde hun (resic)
vaak...’ Het betreft niet een gesloten staathuishoudkunde, maar de politieke
onafhankelijkheidspolitiek.
Van blz. 61 tot 67 wordt het eventueel op te vragen en het feitelijk opgevraagde
materiaal besproken en wordt het doel van het onderzoek nader bepaald.
Men verneemt hier dat de schr. niet per se een aantal isoglossen wilde vinden die
met de rijksgrens samenvallen, maar dat hij van 700 woorden er slechts 170 heeft
overgehouden die rijksgrensisoglossen opleveren. Hij heeft naar duidelijke
tegenstellingen gezocht en minder interessante gevallen heeft hij weggelaten bij het
redigeren. Isoglossen die niet samenvallen met de grens zijn bovendien toch soms
opge-
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nomen, b.v. ‘broeksband’ en ‘aalbes’. ‘Fonische, grammaticale en lexicale’
verschijnselen heeft hij trachten te vinden en hij behandelt die trouwens in zijn
glossarium, maar uiteindelijk heeft hij geen isofonen, isomorfen of isotagmen ontdekt.
Deze § 4 wordt niet leesbaarder gemaakt door het gebruik van N1, N2, B1 en B2
voor de Belgische en Nederlandse gemeenten.
Gelukkig gebeurt dit maar op blz. 62 en 63 en wordt er in de rest van het werk
nooit meer mee gewerkt.
De fonetische transcriptie is ‘erg rudimentair’ en kurieus. Zo worden als
semi-vocalen vermeld 1, r, m, n, maar j en w worden niet genoemd. En waren de
traditionele, internationale, tekens niet verstaanbaarder dan door de auteur uitgedachte
combinaties, die het enige voordeel bieden dat ze direkt getypt konden worden?
Hoofdstuk II is dan van 77 tot 168 de lijst van de onderzochte woorden, telkens
met commentaar en verwijzing naar de kaarten.
Dit is het belangrijkste gedeelte van het werk; het is indrukwekkend door de
omvang van het materiaal en door de arbeid die in deze bladzijden verwerkt is.
Zeer veel verklaringen kunnen nochtans betwist worden. Ik kan slechts een keuze
doen uit het 60tal aantekeningen die ik gemaakt heb. Het betreft onaanvaardbare
etymologieën, onjuiste uitleggingen, verkeerde uitgangspunten, enz.
Voordat ik enkele specimens geef - de rest is ter beschikking van dhr. C. - wou ik
nog zeggen dat de kaarten, die nu in een afzonderlijk deel ondergebracht zijn, veel
beter in de tekst zelf hadden kunnen komen; ze kunnen zonder bezwaar achtmaal
verkleind worden (ik heb het geprobeerd), want op elke kaart staan telkens ten hoogste
13 stempels.
Hier dan een representatieve keuze opmerkingen.
79 aardappel. Hoe kan gedacht worden aan ‘patat’ als raakpunt met het Luikerwaals,
wanneer dit alleen ‘quelquefois plaisamment’ gebruikt wordt voor crompîre, of als
resultaat van de vroegere Brabantse oriëntering, vóór 1648?
81 autoped. In België niet trottinette, maar trottinet.
84 bedieningsgeld. De tegenwoordige Belgische benaming is niet overal service.
84 betrekking-baan. ‘Plaats’ is geen gallicisme; zie Van Dale, 14e betek.
86 blaadjesschrift. Waarom uitgaan van een niet-ABNwoord voor farde, map met
losse bladen.
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92 denappel-eikel. Wat is de etymologie van ‘weerrader’?
97 dweil. De etymologie van ‘schroblommel’ is ws. hermetisch voor
niet-Limburgers.
98 flap. Waarop steunt de bewering dat het Waalse woord ‘gozète’ ook in de Ndl.
dorpen bestaan heeft?
111 injectie. ‘Nederland gebruikt spuitje (vaak met Ndl. uitspraak)...’ Wat is die
Ndl. uitspraak?
121 paardsroos. Hoe kan paard- de reïnterpretatie zijn van pinkster-‘dat het tijdstip
aanduidt waarop de plant bloeit’?
151 -tor. Het Frans heeft nooit transisteur gekend.
158 violier. Etymologie van rižižip?
160 voorschoot. Zie, na Roukens 1937, ook Daan-Winnen 1954.
162 waterketel. Het Voers zou ‘kokmoor’ hebben uit het Waals; we weten nochtans
dat dit zelf cokmår heeft uit het Limburgs; een ingewikkelde voorstelling van de
zaken.
164 zakken. ‘In Ndl. zakken, in B. buizen’. Lees ‘gebuisd worden of zijn’.
Nog twee metodologische opmerkingen bij deze woordenschat: het met hoofdletters
schrijven van de lemmata is hinderlijk omdat dan het accent in de Franse woorden
niet kan gedrukt worden, b.v. VIDE (=vidé); de woordklemtoon zou vaker moeten
aangegeven worden, b.v. bij ‘foto’.
Hoofdstuk III (169-190) is Samenvatting en conclusies. Het is dus een globale
bespreking van het materiaal, een ordening van de termen in rubrieken en de invloed
van de rijksgrens.
Het is interessant, maar zou leesbaarder zijn als men niet moest worstelen met
afkortingen als Vvkvo, Ned g Vvkvo, enz.
Het 2e ‘deel’ heet Proeve van verklaring. Dit telt minder dan 10 blz., tegenover
190 voor het le deel. Het bevat een aantal beschouwingen aan de hand van Kloeke,
Weinreich, Schirmunski e.a., die gedeeltelijk niét toepasselijk zijn op het onderzochte
gebied en op het Nederlands (b.v. betr. taalacademies) of die herhalen en uitbreiden
wat in de Algemene Inleiding reeds geschreven werd (b.v. betr: Scandinavië). Hier
wordt ook eindelijk een verklaring gegeven van de politieke toestand in de Voerstreek:
er zou geen Fransgezindheid zijn, maar wel Luiksgezindheid wegens economische
belangen. Dit blijft toch simplistisch.
De twee blz. over Het geval België zijn ook niet op hun plaats in dit werk. De
vragen die de schr. stelt (waarom is het Frans niet de nationale taal kunnen worden
van de Vlamingen? welke krachten be-
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palen tegenwoordig de taal in Vlaanderen?) kunnen natuurlijk niet bevredigend
beantwoord worden in 2 blz... voor zover dit alleszins mogelijk is.
Als toemaat komt nu nog een Appendix I - de registers vormen II en III - Is
Maastricht ooit een h-loos gebied geweest?
Deze 4 blz. zijn zeer onvolledig: er wordt een hypothese gemaakt, nl. dat Maastricht
verantwoordelijk is voor de h-loosheid in zekere gedeelten van Limburg, en er worden
5 hypercorrecte en 3 h-loze vormen besproken, waarvan er één bovendien weinig
overtuigend is, nl. Vriethof, want de h valt weg in het tweede lid.
Om nu samen te vatten:
deze verhandeling verdient waardering; de schrijver heeft geen moeite gespaard
bij zijn onderzoek ter plaatse, hij heeft veel gelezen en heeft getracht zijn onderwerp
volledig te behandelen;
de tekortkomingen zijn ws. te verklaren doordat de schr. teveel aspecten heeft
willen onderzoeken, ook sommige die niet op zijn gebied lagen, en niet graag
materiaal heeft willen terzijde leggen; voorts omdat hij soms niet nauwkeurig genoeg
zijn bevindingen en beschouwingen neerschrijft en nog een beetje ervaring mist.
Ondanks deze gebreken ben ik van oordeel dat zijn studie in haar geheel positief
genoeg is om beloond te worden met de prijs voor taalkunde. Ze in deze staat uitgeven
moet echter afgeraden worden.

Verslag van de heer V.F. Vanacker, derde beoordelaar
De beoordelingen van de collega's J.L. Pauwels en J. Moors kan ik onderschrijven.
Het werk van de heer Cajot is een verdienstelijke studie over een interessant
onderwerp, maar dient nog grondig herwerkt te worden voor het gepubliceerd wordt.
Het heeft nog te duidelijk sommige kenmerken van een licentieverhandeling. De
bladzijden waar de heer Cajot zich distantieert van de opvattingen van Hendrickx,
nemen, naar mijn oordeel, te veel plaats in. Ook andere delen kunnen sterk
gereduceerd worden. Zo lijken me de blz. 17-26 over ‘Enkele buitenlandse
voorbeelden’ grotendeels overbodig, vooral daar de geschetste toestanden in de
verschillende landen niet altijd verschijnselen illustreren die overeenkomen met de
eigenlijke studie van de heer Cajot. Verder is de informatie (p. 31-42) over de
gemeenten waarvan de heer Cajot een deel van de woordenschat beschrijft, veel te
uit-
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voerig en ook te heterogeen. In die breed opgevatte beschrijving van de toestanden
mis ik wel enige uiteenzetting over het gebruik van het Frans in Maastricht nu en in
vorige periodes. Bij de beschrijving van het materiaal wordt nu en dan wel gezinspeeld
op de rol van het Frans (o.m. blz. 99 en 165) in Maastricht en ook in het hele
onderzochte gebied, maar een preciese beschrijving van taaltoestanden vroeger en
nu in verband met het gebruik van het Frans zoekt men tevergeefs in de studie van
de heer Cajot.
Voor de beantwoording van de vraag ‘Hoe oud is de rijksgrens?’ p. 46-60 heeft
de heer Cajot zich zeker zwaar ingespannen. Het onderzoek is, naar mijn oordeel, te
sterk georiënteerd op periodes die voor de studie van de heer Cajot geen of slechts
weinig belang kunnen hebben (b.v. de Frankische tijd). Gelukkig geeft het Besluit
op p. 60 toch duidelijk de historische basis waarop het taalkundig onderzoek in deze
studie over de rijksgrens als dialektgrens kan steunen.
De wijze waarop het materiaal is verzameld, wordt op p. 66-67 geschetst. Blijkbaar
is er geen vast systeem gevolgd bij de enquête en heeft het toeval een grote rol
toebedeeld gekregen.
In de inleiding omschrijft de auteur het doel van zijn onderzoek ‘om tenslotte in
dat gebied isoglossen te achterhalen die met de rijksgrens samenvallen’ (p. 28). Met
collega Pauwels betreur ik dat de heer Cajot ons niet meedeelt voor welke begrippen
de rijksgrens in het onderzochte gebied geen taalgrens is, m.a.w. het lijkt me
noodzakelijk dat we ook te weten komen in welke mate er kwantitatief verschil is in
het gebruik van hetzelfde woord of van verschillende woorden voor eenzelfde begrip.
Te oordelen naar Hoofdstuk III ‘Samenvatting en conclusies’ heeft de heer Cajot
niet aan het onderzoek van een dergelijke verhouding gedacht. Ik kan me daarbij
niet helemaal akkoord verklaren met de kritiek van de heer Cajot op de methode van
Hendrickx, die ingedeeld heeft in bepaalde begrippen als ‘bloemen en planten’,
‘dieren’, ‘landbouw’, ‘school en godsdienst’, ‘kleding’ enz. De conclusies van de
heer Cajot liggen duidelijk op een ander terrein, ze houden meer verband met het
algemene probleem van talen die met elkaar in contact komen. Graag beklemtoon
ik hier de degelijke uiteenzettingen en karakteriseringen van het materiaal op p.
177-184, maar ik mis toch een vergelijking in kwantiteit tussen de gevallen waar de
rijksgrens een taal- of dialectgrens is en die waar dat niet het geval is.
De beschrijving van de inventaris (+ de kaarten) in Hoofdstuk II geeft geen
aanleiding tot zware kritiek. Wel heb ik de indruk dat de
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heer Cajot te veel op woordenboeken steunt voor de beschrijving van de dingen
waarvan hij de namen onderzoekt. Daardoor lijkt me die karakterisering niet altijd
duidelijk genoeg. Ik vraag me zelfs af of die beschrijving wel altijd precies geldt
voor de besproken realia. Zo ben ik er niet zo sterk van overtuigd dat bloedworst en
bloedtrip (p. 87) echte synoniemen zijn. - Bij foto (p. 100) is het niet duidelijk wat
met dat woord wordt bedoeld. Is het een ingelijste foto? - Ik betwijfel sterk de
voorstelling als zou panty een ‘korte-broekvormige gaine’ zijn (p. 100) - Op p. 102
schrijft de heer Cajot bij gebakje dat men in Nederland twee benamingen kent. Maar
zijn het synoniemen? Betekent gebakske wel hetzelfde als wat met taartje wordt
genoemd? Het lijkt me dat het Belgische pateke moeilijk geïnterpreteerd kan worden
als een ‘droog gebakje’ - Ook voor hoofdkaas (p. 109) had ik een nauwkeurige
omschrijving gewenst. Is daarin ‘fijngehakt hoofdvlees’ (= V. Dale) verwerkt of is
dat hoofdvlees in grotere stukken verwerkt? - Wordt met filet d'Anvers wel ‘gerookt
rundervlees’ (p. 140) bedoeld? Is filet d'Anvers niet ‘gerookt paardevlees’? - Bij
schokbreker (p. 143) is het niet duidelijk of bedoeld wordt: bumper of schokdemper
(= Fr. amortisseur). Blijkens het Belgische bare-choque (waarom niet pare-chocs?)
gaat het om een bumper. Of men dit woord in Nederland kent, verneemt de lezer
niet. Heeft de heer Cajot hier wel goed de twee zaken uiteengehouden?
De auteur heeft blijkbaar vooral aandacht gehad voor de rol van de rijksgrens in
de woordenschat. Op dat gebied zal de rijksgrens zich wel het meest laten gelden.
Maar ik vind het jammer dat onvoldoende aandacht wordt besteed aan verschillen
op het gebied van de syntaxis. Als er syntactische verschillen zijn, dan kan misschien
de belangrijke rol van de cultuurtaal respectievelijk in Nederland of in België
aangetoond worden. (Zie van katoen geven (p. 156) en zich aan iets verwachten (p.
158)). Ook mis ik wel een onderzoek naar durven + infinitief of te + infinitief, omdat
voor dit verschijnsel reeds vroeger (J. de Rooij ‘Een beetje te’ in Taal en Tongval
XXI (1969) p. 120-122) werd gewezen op een rijksgrenstegenstelling tussen
Nederland en Vlaams-België volgens de aanvulling bij durven. Ook de door J. de
Rooij in hetzelfde artikel beschreven constructie: Weet je hem daar (te) wonen?
verdiende wel een onderzoek ter plaatse. Interessant was ook geweest te onderzoeken
of gewoonlijk als gallicisme geïnterpreteerde constructies zoals zich steunen op ook
in de Nederlands-Limburgse gemeenten voorkomen.
De heer Cajot vermeldt bij de besproken termen al vroeger ver-
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schenen studies, waarbij hij op verschillen met zijn materiaal kan wijzen en ook op
overeenkomsten. Het verwondert wel dat bij de raagbol (p 137) de studie van E.
Blanquaert en W. Pée ‘De Nederlandsche dialectbenamingen van de spin, den ragebol
en het spinneweb’ in H.C.T.D. VII (1933), p. 329-432 niet wordt vermeld. Bij
schommel (p. 143) mist de lezer ook de gedetailleerde studie van M. Verhoeven ‘De
schommel in de Nederlandse dialecten’ in H.C.T.D. XXXIX (1965), p. 91-169.
Terloops wil ik erop wijzen dat blijkbaar bij het zoeken naar de etymologie van een
woord het ‘Nederlands Etymologisch Woordenboek’ van J. De Vries-F. de Tollenaere,
1971, niet werd gebruikt. Er zitten ook nog enkele onnauwkeurigheden in het werk:
Op kaart 29 wordt het gebruik van het woord baby geïllustreerd, maar uit de tekst
(p. 81-82) blijkt dat het gaat om de tegenstelling een kind krijgen - een baby krijgen.
- Onder het lemma bioscoop (p. 85) wordt uiteengezet dat cinema aan beide zijden
van de grens veroudert en geleidelijk door film vervangen wordt. Dat lijkt me toch
erg verwarringstichtend. Wat wordt bedoeld met het woord bioscoop? Een gebouw,
of is het genomen uit de context: naar de bioscoop gaan?
Bij boodschappentas (p. 88) had ik toch graag een poging gezien om de
anorganische l in kalbas (Fr. cabas?) te verklaren. Bij bord (p. 88) mocht wel worden
onderzocht hoe de epenthetische d in telder te verklaren is. Misschien mag hier
gedacht worden aan een oorspronkelijke gemouilleerde l. Dat building en appartement
synoniemen zijn in Belgisch-Limburg tegenover flatgebouw over de grens, lijkt me
enigszins vreemd. Betekent appartement daar wel degelijk het hele gebouw? - De
heer Cajot had bij kleuterschool (p. 117) moeten proberen te achterhalen of er
wijzigingen zijn geweest in de officiële benamingen van die scholen. Misschien
kunnen die benamingen de wijzigingen in de dialecten verklaren. - Bij bromfiets (p.
90) wordt vermeld: ‘De vorm brommerd toont daarenboven nog de zwakheid van
de Nederlandse vorm’. Hierbij had de heer Cajot moeten onderzoeken of in de
Voerstreek het morfeem -erd nog produktief is.
Soms wordt ook een betekeniskaart getekend: lekker (kaart 133). Kan lekker ook
niet betekenen ‘kieskeurig’? Interessant was ook geweest op kaart te brengen wat
het adjektief aardig (eigenaardig’ of ‘aangenaam, mooi, flink’) in de twee gebieden
betekent.
Op verschillende plaatsen lijkt de heer Cajot te geloven dat in de dialecten vooral
mondelinge overlevering uit de andere dialecten verantwoordelijk is voor het
binnendringen van nieuwe woorden (p. 38:
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‘dat Kanne in zekere mate van Vlaams-België geïsoleerd is’). Graag had ik op p. 179
gezien dat de aandacht gevestigd werd op niet algemeen Nederlandse woorden, die
uit de ‘officiële’ taal in Zuid-Nederland in de Belgisch-Limburgse dialekten zijn
ingevoerd. Op die manier zou misschien de rol van de school en van de ‘ambtelijke’
mededelingen in beide landen beter in het licht kunnen worden geplaats (b.v. geschrift
- handschrift, leeggoed - statiegeld, sociale assistent - maatschappelijke werker).
Daarbij moet niet alleen worden gedacht aan een ‘gemeenschappelijk ZN kerngebied’,
maar wel aan rechtstreekse invloed van de taal in de school, in de krant en in
‘officiële’ stukken.
Tenslotte wil ik er nog op wijzen, dat een alfabetisch register van de van het A.B.N.
verschillende dialektwoorden, sterk de bruikbaarheid van de studie zouden verhogen.
De hierboven uitgebrachte kritiek raakt vaak detailpunten en relativeert alleen
maar mijn waardering voor het werk van de heer Cajot. Globaal beschouwd vind ik
het wel een goed werk, dat eventueel kan worden bekroond. Voor het wordt
uitgegeven, dient het nochtans sterk te worden omgevormd en gereduceerd.
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Antieke metaforiek in de moderne Nederlandse letteren (1880-ca
1914). Een bijdrage tot de Europese stijlgeschiedenis
(W. van Hemeldonck)
Verslag van J. Aerts, eerste beoordelaar
De studie Antieke Metaforiek in de moderne Nederlandse Letteren (1880-ca. 1914).
Een bijdrage tot de Europese stijlgeschiedenis door de heer Walter van Hemeldonck,
is een belangrijke en boeiende bijdrage op het gebied van de comparatieve
stijlgeschiedenis, speciaal op dat van de metaforiek. De schrijver werd tot dit
onderzoek geïnspireerd door het grote levenswerk van E.R. Curtius, dat werd
verzameld in zijn Europäische Literaturgeschichte und Lateinisches Mittelalter.
Hierin heeft de Duitse romanist de fundamentele eenheid en continuïteit van de
stijltraditie aangetoond vanaf de Grieken tot de 18e eeuw (Goethe) door een
overrompelend aantal voorbeelden op de gebieden van retoriek en metaforiek. Met
alle bewondering voor het opus magnum van de Duitse geleerde, werd in Europa en
ook in ons taalgebied - o.m. door J.C. Brandt Corstius en ondergetekende - bezwaar
geopperd tegen één stelling van Curtius, namelijk dat met de romantiek en haar drang
naar ‘Originality’ (Young) een definitieve breuk met de antieke stijltraditie en haar
retoriek zou zijn ingetreden. Het is o.i. juister te zeggen dat vanaf de romantiek deze
traditie haar dominerende en alomvattende macht als wet heeft verloren, doch, samen
met de steeds groeiende drang naar oorspronkelijkheid en het universeel aanzwellend
synkretisme, haar inspirerende kracht heeft bewaard. Enkele partiële studies hebben
intussen, in ons taalgebied, de juistheid van deze stelling geadstrueerd. De eerste
verdienste van onderhavige studie is dat zij voor de periode 1880-ca. 1914 in onze
letteren, van uit het standpunt der metaforiek beschouwd, de juistheid ervan op
verpletterende manier bewijst.
Het comparatistisch materiaal van de schrijver is inderdaad indrukwekkend rijk.
Enerzijds heeft hij de gehele Griekse en Latijnse literatuur, vanaf Homerus tot
Musaeus en van Plautus tot Juvenalis, alsmede ook de bijbel, op het stuk van
metaforiek geëxcerpeerd. Anderzijds heeft hij ruim vijfentwintig Nederlandse oeuvre's
van schrij-
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vers, allen (met uitzondering van Vosmaer en Emants) geboren in de tweede helft
van de 19e eeuw en wier werkzaamheid zich uitstrekt over het laatste kwart van de
19e eeuw en de eerste helft van de 20e, onderzocht, op zoek naar comparanda in de
metaforiek, zij het door invloed of door gelijkenis. De terminus ad quem van 's
schrijvers onderzoek mist scherpe duidelijkheid, maar in elk geval is het
onderzoekingsveld indrukwekkend ruim en het aangevoerde metaforenmateriaal zeer
rijk.
Stippen wij hierbij nog aan dat de term metaforiek door hem in de breedste zin
wordt opgevat, behelsende dus naast de stricte metaforen ook de vergelijkingen,
symbolen, topologische voorstellingen, enz.
Blijkens de inleiding is de schrijver, literair-theoretisch geschoold en met critische
reflexie begaafd, zich bewust van de methodologische moeilijkheden, waarmede
comparatistisch onderzoek in het algemeen en op het stuk van metaforiek in het
bijzonder gepaard gaat. De voornaamste moeilijkheid is gegroeid uit de grote
ontwikkeling die de beeld-interpretatie in de laatste decennia heeft gekregen door
de diepte-psychologie en de culturele antroplogie. Elk onderzoek naar herkomst of
betekenis van een metafoor of van metaforen binnen een bepaald cultuurgebied, al
of niet comparatistisch gericht, zij het klein of uitgestrekt, moet er rekening mee
houden dat de metafoor een element is van het universeel symbolisch menselijk
gebeuren dat taal heet, het moet m.a.w. rekening houden met de gegevens van de
psychologische of antropologische symbolologie. Voor enkele decennia was E.R.
Curtius, vooral in zijn laatste levensjaren, zich reeds enigermate van deze noodzaak
bewust, doch hij beperkte er zich toe een paar malen naar gegevens uit het werk van
C.G. Jung te verwijzen. De heer Van Hemeldonck echter, een paar generaties later
werkend, heeft de duiding van de metaforiek binnen de grenzen van historischculturele
traditie en overerving (in casu van de Westeuropese literaire traditie) resoluut
overschreden door de gegevens van het literair comparatisme binnen deze historische
traditie tevens te toetsen aan de gegevens van de symbolologie. In enkele
hoofdstukken van zijn werk, o.m. waar het gaat over metaforen uit de natuur en uit
het menselijk leven afkomstig, wordt het comparatief onderzoek der beelden uit de
antieke literatuur en de moderne Nederlandse, getoetst aan de archaïsche oorsprong
van die beelden. De schrijver heeft voor dit laatste vooral beroep gedaan op de
archetypenleer van C.G. Jung en de studies van M. Eliade. Hierdoor illustreert zijn
werk het zich
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steeds ontwikkelend interdisciplinair karakter van de hedendaagse
literatuurwetenschap, dat de beoefenaar steeds meer eisen stelt.
Na een uitvoerige inleiding bevat deze studie zes hoofdstukken, waarin een zeer
groot aantal metaforen of metafoorgroepen uit de antieke en de moderne tijd ordelijk
worden gegroepeerd. Uit de lezing blijkt overduidelijk in welke belangrijke mate de
metaforiek (in de breedste zin) van de periode 1880 -ca. 1914 in de Nederlandse
letterkunde door de antieke metaforiek werd beïnvloed. Dat deze beïnvloeding soms
duidelijk direct, soms indiret - via verscheidene mogelijkheden van assimilatie - is
geschied, dat het in bepaalde gevallen gaat om verwantschap, dat het in alle gevallen
niet duidelijk is of die verwantschap uit de cultuurtraditie ofwel uit de archaïsche
oorsprong is te verklaren, enz. enz., dat alles wordt door de schrijver, die nergens té
veel wil bewijzen, zeer genuanceerd in het licht gesteld.
Voor wie de literatuurgeschiedenis van de Nederlanden ook als stijlgeschiedenis
wil bestuderen en ze bovendien wil gesitueerd zien in algemeen-Europees perspectief,
is de studie van de heer Van Hemeldonck een belangrijke bijdrage. Voorzeker is met
deze studie en met wat reeds vooraf werd geschreven de problematiek van de literaire
relaties tussen de Tachtigers en de Oudheid niet uitgeput, ook niet op het gebied van
de metaforiek. De talrijke tussenschakels in de literaire overlevering, in casu de
transmissieve betekenis van de Aufklärung en van de romantiek (Hölderlin, Shelley,
Keats e.a.) zouden onderzoek verdienen; de wisselwerking tussen de klassieke
vertalingen door de Tachtigers en hun eigen werk zou kunnen bestudeerd worden.
De schrijver is zich echter, blijkens zijn Inleiding, van deze onderzoekingsterreinen
bewust en heeft terecht gemeend dat ‘l'art de faire un livre’ - een kunst die hij bezitbegrenzing veronderstelt.
Het werk van de heer Walter van Hemeldonck imponeert door zijn grote eruditie
en getuigt van scherpe critische zin. Het geeft bovendien blijk van goede smaak door
een juiste dosering van het aantal citaten en de aangename, zelfs fraaie stijl, zodat
het als wetenschappelijk betoog geen ogenblik verveelt.
Tot slot slechts een paar aanmerkingen. Op de vraag door de auteur zelf in zijn
voorwoord gesteld of hij de titel Antieke metaforiek, enz. zou wijzigen in Antieke en
bijbelse metaforiek, ben ik geneigd bevestigend te antwoorden, omdat hij ook de
metaforiek in de Statenbijbel heeft geëxcerpeerd. Verder, het werk van de dichter
Dèr Mouw werd ten onrechte niet in het onderzoek betrokken. De auteur zou de
resultaten van het recente boek van Dr. Fresco over hem, in zijn
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biblografie geciteerd, in zijn studie moeten verwerken.
Ik ben een warm voorstander van de bekroning van deze studie, en ook van uitgave
door de Academie indien de schrijver wil rekening houden met de op- en
aanmerkingen van de commissarissen.

Verslag van de heer J. Weisgerber, tweede beoordelaar
Een voortreffelijk werk dat met voorbeeldige acribie een bijzonder belangwekkend
onderwerp onderzoekt, met name de antieke bronnen van het beeldenarsenaal in de
moderne Nederlandse literatuur van De Nieuwe Gids tot de eerste wereldoorlog. De
auteur bestudeert eeuwenoude ‘topoi’ - waarvan hij telkens de bron opgeeft - die in
de moderne letteren weer opduiken: aldus wordt de band tussen de Nieuwe-Gidsers
en hun opvolgers enerzijds en de Oudheid anderzijds op onweerlegbare wijze
aangetoond. Ook methodologisch is het werk uitstekend verantwoord. Alles wel
beschouwd, door de toegepaste werkwijze, de belangrijkheid van de bevindingen en
de levendige stijl van het betoog verdient het werk ruimschoots bekroond te worden.
Volgens mij komt het ook in aanmerking voor publikatie.

Verslag van de heer P. Lebeau, derde beoordelaar
Een indrukwekkende en verrijkende comparatistische studie, die de antieke oorsprong
blootlegt van de metaforiek der Nieuwe-Gidsers en Van Nu-en-Straksers.
Zo blijkt dat, althans wat de beelden en metaforen betreft, er bij deze ‘vernieuwers’
meer sprake is van re-animatie dan van vernieuwing.
De auteur bewijst niet enkel de perenniteit van de Homerische beeldspraak, vaak
verwijst hij naar de archetypische voorstelling, zowel bij de antieke als bij deze
moderne auteurs.
Een boek dat m.i. niet enkel in aanmerking komt voor bekroning, maar ook voor
publicatie.
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Het tafelspel bij de rederijkers
(P. Lammens-Pikhaus)
Verslag van de heer A. van Elslander, eerste beoordelaar
Het tafelspel is, naast het Refrein en het Spel van Zinne, een typisch rederijkersgenre,
dat vooral in de zestiende eeuw een betrekkelijk grote bloei heeft gekend. In het
bekende werk van J. Worp, Geschiedenis van het drama en van het tooneel in
Nederland (Groningen, 1904-1908) wordt het telkens in aansluiting bij de klucht
besproken, wat de mening ingang heeft doen vinden als zou het tafelspel een soort
variant zijn van de klucht. Dat is niet zo: het aantal ernstige tafelspelen bleek zelfs
hoger te liggen dan het aantal komische. Ook de lengte en het aantal personages
bleek bij de omschrijving van het tafelspel en zijn afgrenzing tegenover andere
enigszins verwante genres minder relevant dan de omstandigheid dat de personages
van het tafelspel contact leggen met het publiek, wat des te gemakkelijker kon
gebeuren daar de tafelspelen, in tegenstelling tot de kluchten, esbatementen en spelen
van zinne, niet in het openbaar werden vertoond, maar wel binnenskamers, ter
gelegenheid van een bruiloft bijvoorbeeld. Deze en meer andere kenmerken van het
tafelspel zijn thans komen vast te staan dank zij de aan de Academie door Mevr. P.
Pikhaus ter beoordeling aangeboden verhandeling, Het Tafelspel bij de Rederijkers,
1974; [IV] - X - 291 + 2 pp., waarin het genre, en dit voor het eerst, zowel synthetisch
(eerste deel) als analytisch (tweede deel) aan een grondig en systematisch onderzoek
wordt onderworpen.
Grondslag en uitgangspunt van dat onderzoek vormden de tot ons gekomen
verzamelingen en losse tafelspelen in handschrift en in druk waarvan een overzicht
wordt geboden in de ‘Bronnenopgave’ (derde deel). Schr. had hierbij een bruikbaar
houvast aan het voortreffelijk Repertorium van het rederijkersdrama 1500 - ca 1620
(Assen, 1968) van Prof. Hummelen. Haar indeling in I. Verzamelingen van spelen
in handschrift; II. Losse spelen in handschrift; III. Gedrukte verzamelingen van
spelen; IV. Gedrukte losse spelen, is ontleend aan het Repertorium, dat ze ook in
haar opsomming van handschriften en drukken vrijwel op de voet heeft gevolgd.
Noteren we als enige uitzonderingen de handschriften P en Q van de verzamelingen
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spelen in handschrift en hs. C van de losse spelen in handschrift (bij Hummelen 1 C
1, 1 M 2 en 2 O 9), die schr. bij een eerste kennismaking met het Repertorium
blijkbaar waren ontgaan en normaal respectievelijk na Spelen in handschrift B en F
en Losse spelen in handschrift A hadden moeten staan. In de lijst Gedrukte
verzamelingen spelen volgen na M nog acht zeventiende-eeuwse drukken (N tot en
met U) die als niet rederijkersteksten (het gaat om werken van Hooft, Rodenburgh,
Starter, Z. Heyns, Van Someren en Van Overbeke) door Hummelen in zijn
Repertorium niet werden opgenomen en ook in de studie van Mevr. Pikhaus wel
geen bijzondere nadruk krijgen, maar door haar toch in haar onderzoek worden
betrokken om de evolutie van het tafelspel tot renaissancistisch genre en tot zangspel
te illustreren.
Van al deze handschriften en drukken worden beknopte maar betrouwbare
beschrijvingen gegeven die gemaakt werden aan de hand van de originelen of van
fotografische reprodukties. Slechts één handschrift en één druk bleken onvindbaar:
de verzamelbundel Wouter Verhee, vóór de tweede wereldoorlog in de
Staatsbibliotheek te Hamburg (M van de verz. in hs.), en de druk uit 1608 Vier nieuwe
Tafelspelen, destijds te Leuven in de collectie J. Grietens (K van de gedr. verz.).
Hierdoor was de tekst van 5 van de 118 door Mevr. Pikhaus onderzochte tafelspelen
onbereikbaar, nl. de nrs. 61, 94, 95, 96 en 97 (cf. de lijst ‘Verkorte titels’, p. 264-267).
Na in een korte Inleiding opzet, indeling en gevolgde werkwijze van haar onderzoek
nader te hebben toegelicht, geeft schr. in het eerste deel p. 1-84 een karakteristiek
van het tafelspel als genre. Met als uitgangspunt de formulering van het
Middelnederlandsch Woordenboek: ‘Eene vertooning aan tafel, ook tot vermaak van
gasten’, bespreekt ze achtereenvolgens:
I. het binnenskamers aspect;
II. decor, scène, toneelattributen, kostumering en toneelaanwijzingen (deze
laatste vrij uitvoerig);
II. de vele gelegenheden waarbij tafelspelen werden opgevoerd: vastenavond,
driekoningenavond, bruiloften, gilde- en koningsfeesten, steekspelen,
priesterwijdingen, geboortefeesten, nieuwjaarsfeesten, rederijkersfeesten e.a.m.;
V
I.
het kiezen, raden, tonen, aanbieden en verklaren van al dan niet waardevolle
concrete of symbolische geschenken (44% van de bestudeerde tafelspelen zijn
‘presentspelen’);
V.
het aantal personages (41 tafelspelen met 2, 40 met 3, 18
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met meer dan 3 personages en 19 met één personage);
V.I het voor het tafelspel zo essentiële contact met het publiek;
V.I het voorkomen en de functie van strofische vormen als het rondeel en het
lied.
De bespreking van al deze punten, die aan de hand van talrijke voorbeelden wordt
geïllustreerd, wordt afgerond met een definitie van het tafelspel in een achttal punten.
Deze criteria, die in hoofdzaak gelden voor het tafelspel van de rederijkers, worden
daarna even geconfronteerd met de evolutie van het genre in de zeventiende eeuw.
De achttiende eeuw werd buiten beschouwing gelaten.
Het tweede deel (p. 85-196), Indeling en beknopte bespreking der spelen, brengt
een globale karakterisering van de behandelde thematiek. De door de rederijkers zelf
gebruikte terminologie - tafelspelen, bruiloftspelen, presentspelen - bleek weinig
bruikbaar en ook een indeling naar de vormkenmerken - monologen, dialogen,
driespraken - of naar de traditionele categorieën ‘int vroede’, ‘int amoureuze’, ‘int
zotte’ schonk geen voldoening. Schr. gaat dan ook haar eigen gang en deelt de
tafelspelen in in ernstige en komische stukken waarbij telkens de bedoeling - enerzijds
het didactische, anderzijds de spot of het vermaak - de doorslag moet geven in de
twijfelachtige gevallen. De ernstige tafelspelen, die de talrijkste groep vormen,
worden dan verder ingedeeld in:
religieus-moraliserende tafelspelen, verwant aan de spelen van zinne;
discussiespelen, die aansluiten bij het strijdgedicht en zowel volkse als klassieke
thema's behandelen;
sociaal-hekelende, reformatorische en bruiloftspelen, welke laatste categorie ook
nog door Hooft en Rodenburgh zal worden beoefend.
De komische tafelspelen vertonen verwantschap met de kluchten en de refreinen
‘int zotte’ en hangen een (enigszins vertekend) beeld op van de toenmalige
maatschappij, zodat een onderverdeling naar standen of groepen voor de hand ligt.
Hier komen dan achtereenvolgens de geestelijkheid, de gehuwden, de verliefden, de
boeren, de kooplieden en uiteindelijk de onmaatschappelijken aan de beurt. Aangezien
het hier om een ook uit het komische rederijkerstoneel bekende thematiek gaat was
een beknopte behandeling verantwoord en zelfs wenselijk.
Over het derde deel, Bronnenopgave, (p. 197-267) hebben we in dit verslag al het
nodige gezegd. Ze wordt afgesloten met de opgave van de verkorte titels van de 118
onderzochte tafelspelen. We hadden deze lijst graag omgewerkt gezien tot een soort
inventaris waarin bij iedere titel ook allerlei andere gegevens (bijv. aantal personages,
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lengte) en verwijzingen verwerkt zijn, zodat deze inventaris dan tevens dienst zou
kunnen doen als register, wat het raadplegen van deze studie ongetwijfeld zou
vergemakkelijken.
Een vlot geformuleerd Besluit (blz. 268-276) en een alfabetisch geordende
Bibliografie van 190 titels (ook de drukken uit de XVIe en XVIIe eeuw werden er
in opgenomen) rondt deze geslaagde verhandeling af die we niet aarzelen ter
bekroning aan de academie voor te leggen. Ze brengt tal van waardevolle nieuwe
gegevens en inzichten over een genre dat vanwege de literair-historici nog niet de
aandacht had gekregen waarop het nochtans recht heeft. Indrukwekkend is niet enkel
de hoeveelheid van het bijeengebrachte materiaal, maar vooral de intelligente wijze
waarop het werd ontleed, in de bredere kontekst van de rederijkersliteratuur geplaatst
en tot een goede synthese verwerkt. De schrijftrant is helder en direkt, zonder nodeloze
fiorituren, het betoog zelf logisch opgebouwd en daardoor overtuigend, met bijzondere
aandacht voor de overgangen. Belangrijke informatie werd in de noten verwerkt. De
tekst zelf, wars van breedsprakigheid of pedanterie, spreekt de lezer direkt aan. We
noteerden slechts enkele slordigheden die bij een uitgave gemakkelijk kunnen
verwijderd worden. Aldaar zou wellicht ook iets meer aandacht kunnen gaan naar
de in de tafelspelen gebruikte vers- en rijmsoorten. Vooral deze laatste zijn in een
rederijkerstekst niet zonder betekenis.

Verslag van de heer L. Roose, tweede beoordelaar
Graag stem ik in met de lof die de eerste beoordelaar uitspreekt over het prijsantwoord
dat P. Pikhaus over Het Tafelspel bij de Rederijkers bij de Academie heeft ingestuurd.
Ook wij hebben grote waardering voor de indrukwekkende hoeveelheid materiaal waarvan veel in handschriftelijke vorm - die S. samengebracht en geanalyseerd heeft,
voor haar grondige vertrouwdheid met de desbetreffende literatuur en de heldere
wijze waarop de uiteenzetting geschiedt. Kortom: het hier te bespreken werk is een
zeer verdienstelijke studie waarvan de resultaten een belangrijke bijdrage voor onze
kennis der rederijkersliteratuur uitmaken.
Onze lof is evenwel niet onverdeeld. Alleen wensen wij, voor we met de
uiteenzetting van onze bezwaren en aanmerkingen een aanvang maken, erop te wijzen
dat de uitvoerigheid van ons negatief oordeel en
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de beknoptheid van ons gunstig advies niet beschouwd mogen worden als de
proportionele weergave van het pro en het contra dat wij in verband met de
voorgelegde verhandeling willen uitspreken. De uitgebreidheid waarmede wij onze
aanmerkingen behandelen wordt alleen ingegeven door de bekommernis om onze
kritiek duidelijk te verantwoorden en S te helpen de vlekjes die haar werk aankleven
weg te nemen. Bovendien gelden onze bezwaren hoofdzakelijk één deel van het
werk, met name het eerste.
In haar derde deel levert S. een zeer verdienstelijke en voor latere onderzoekers
bijzonder nuttige lijst der teksten die als tafelspelen beschouwd kunnen worden. Met
betrekking daartoe gelden alleen de aanmerkingen die Prof. Van Elslander in zijn
verslag uitgesproken heeft. Bij zijn wens de opgave der verkorte titels tot een
inventaris met ook andere gegevens te zien uitbreiden zouden wij het desideratum
willen voegen dat S. ons ook een lijst zou bezorgen der verschillende geschenken
die in de presentspelen worden aangeboden, en dat bij de opsomming der geschenken
ook hun respectieve symbolische betekenis vermeld zou worden. Op deze wijze zou
S. een nuttig instrument leveren voor de tegenwoordig fel gewaardeerde iconologische
literatuurinterpretatie.
Het tweede deel biedt ons een uitvoerig overzicht van de door schrijvers van
tafelspelen behandelde themata, waarbij de spelen tevens in verschillende categorieën
ingedeeld worden. Met deze indeling heeft S. enige, begrijpelijke, moeilijkheid gehad,
daar zij vooraf de nietgemakkelijke vraag moest oplossen, of deze indeling op basis
van de vorm of de inhoud zou kunnen gebeuren. Zij heeft ten slotte voor een
classificatie op grond van de inhoud geopteerd. Wel komt het ons voor dat de categorie
‘discussiespelen’ eer door de vorm dan door de inhoud bepaald wordt, maar het lijkt
ons toch verantwoord deze groep tafelspelen als een afzonderlijk geheel te behandelen.
In verband met dit tweede deel mogen dan hier enkele detailopmerkingen en -vragen
volgen. Op blz. 100 worden de mogelijke betekenissen van de term ‘spiegel’ in het
spel met de gelijknamige titel behandeld. Uitvoerig wordt de opvatting van J.F.
Vanderheyden weergegeven, maar de interpretatie die de uitgever van het stuk, C.F.P.
Stutterheim, zelf geeft (‘het geweten’) blijft ons onthouden. Op blz. 143 spreekt S.
nog van het Gentse ‘landjuweel’, hoewel het sedert lang uitgemaakt is, dat deze
benaming op de wedstrijd van 1539 niet langer toepasselijk is. Misleidend op blz.
148 is de vermelding ‘door Adriaen Wils... geschreven’ stukken, waar het om door
de genoemde verzamelaar ‘af-
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geschreven’ teksten gaat. Misleidend ook is de term ‘Bruiloftsspelen’ die S. op blz.
161 gebruikt om een bepaalde categorie toneelstukken te benoemen, aangezien, naar
ze zelf zegt, er ‘niet de spelen die met deze benaming in de titel worden aangeduid
of de stukken die voor een bruidspaar werden opgevoerd’ mede bedoeld worden.
Waarom dan geen andere titel gekozen? Op blz. 162-169 wordt uitvoerig over het
verschil tussen 16e en 17e-eeuwse ‘bruiloftsspelen’ gehandeld, maar in het algemeen
besluit bij de afdeling tafelspelen over het huwelijksthema wordt dit onderscheid
volledig losgelaten en krijgen wij een karakterisering die alleen op de teksten van
de 16e eeuw van topassing is.
Betreffen onze aanmerkingen op dit tweede deel slechts details, dan zijn onze
bezwaren tegen het eerste deel van het hier besproken prijsantwoord van meer
fundamentele aard. Zij betreffen - en hier betrekken wij ook de ‘Inleiding’ in onze
bespreking - de door S. gegeven voorstelling van de methode die zij gevolgd heeft
om tot een definitie van het tafelspel te komen en de aangewende methode zelf.
Wat de voorstelling betreft lijkt S. met zichzelf in tegenspraak te zijn. Op blz. II
schrijft zij, na gezegd te hebben dat om uit te maken welke spelen tot het genre
behoren zich de noodzaak aan een, zij het dan zeer algemene, definitie laat voelen:
‘Wij gingen uit van de spelen die door de rederijkers zelf in de titel als tafelspel
werden aangeduid (80 spelen)’; op blz . 6 daarentegen lezen wij: ‘Wij kunnen slechts
een definitie geven op grond van het corpus van tafelspelen dat wij hebben
samengesteld’. Dit corpus blijkt (cfr. blz. 11) zowat 120 spelen te bevatten. Moeten
wij daaruit besluiten, dat S. eerst uit de analyse van 80 spelen - die oorspronkelijk
de benaming tafelspel dragen - een algemene definitie heeft gepuurd en op grond
van deze bepaling, die zij een ‘voorlopige’ definitie noemt, haar corpus van 120
spelen heeft bijeengebracht, waaruit zij dan de gegevens heeft gehaald om de zgn.
voorlopige definitie te verrijken? Zo ja, dan heeft ze het de lezer toch moeilijk gemaakt
om haar werkwijze te begrijpen, te meer daar ze op blz. 1 nog onduidelijk spreekt
over de studie van een corpus van ‘zo wat 80 à 120 spelen’. Terloops gezegd, de
eigenlijke bronnenopgave bevat 118 teksten. Is S. nu in feite ook te werk gegaan
zoals wij hierboven meenden te mogen besluiten, en heeft zij de methode gevolgd
die ons de enig verantwoorde blijkt te zijn? Uit haar verhandeling blijkt dit niet
achterhaalbaar.
Het eerste deel ‘karakteristiek en definitie van het tafelspel’ brengt ons meteen dit blijkt uit de gedane verwijzingen - de resultaten van
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het onderzoek der spelen die het door S. bedoelde corpus uitmaken. De voorafgaande
analyse der 80 spelen die in de bronnen zelf de vermelding tafelspel dragen blijft
ons onthouden, waardoor o.i. tegen een belangrijke wetenschappelijke eis gezondigd
wordt: controleerbaarheid der aangeboden conclusie, welke conclusie, zijnde de
eerste definitie, als norm genomen wordt bij het opstellen van het corpus.
Ook in dit eerste deel gaat S. op een ongewone - zij het niet verwerpelijke wijze
te werk. In plaats van de gegevens mede te delen, zoals de analyse der stukken die
aanbracht, bespreekt zij achtereenvolgens de verschillende elementen van het tafelspel
zoals die door de definities van vroegere onderzoekers op de voorgrond werden
gebracht. Misschien koos zij, uit vrees voor gemis aan voldoende verbeelding - er
is geen wetenschappelijke vooruitgang zonder verbeelding inderdaad-, deze werkwijze
om zo weinig mogelijk aspecten van het onderzochte genre onbesproken te laten en
haar definitie op die manier zo volledg mogelijk te laten zijn. Haar ontleding der
spelen zelf, met het oog op de definitie, toont dan aan in hoever de opvattingen der
genoemde onderzoekers behouden, verworpen of genuanceerd moeten worden. Hier
wordt zeer degelijke - en controleerbare - arbeid verricht, die tot interessante resultaten
geleid heeft.
Toch hebben wij met betrekking tot dit deel nog enkele vragen en opmerkingen.
Waarom moet S. met een op de 80 tafelspelen gebaseerde definitie in de hand zich
de vraag stellen of het sermon joyeux, de bruytsprake en de tweesprake tot het door
haar onderzochte genre behoren? Kan zij met haar definitie als norm deze vraag niet
zelf beantwoorden en moest zij het antwoord aan Dr. Hummelen overlaten? Hetzelfde
geldt voor wat zij op blz. 15 in verband met een spel van Breughel zegt. Zij beweert
er dat het bewuste stuk ‘zowel een klucht als een tafelspel (kan) geweest zijn, want
G.H. van Breughel gebruikte de termen klucht en tafelspel door elkaar’. Waarom
kan S. niet uitmaken welk stuk het in feite geweest is? Waarom spreekt ze zich ook
niet duidelijker uit in verband met Bredero's Symen sonder soeticheyt (blz. 42) en
betrekt zij in haar vage beoordeling, buiten het contact met het publiek, niet de andere
normen uit haar definitie om tot uitsluitsel te komen? Is het op blz. 53 vermelde
Presentspel van Mechelen een echt presentspel als subcategorie van het tafelspel, of
kreeg het slechts deze naam omdat het als inleiding diende tot het uitreiken der op
een wedstrijd gewonnen geschenken? Op blz. 69 acht S. het meestal onmogelijk de
in de tafelspelen voorkomende liederen te identificeren. Een moeilijke ondernemig
inderdaad, maar
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S. had in dit verband haar voordeel kunnen doen met de reusachtige collectie
beginregels van liederen die in de Akademie voor Wetenschappen, afdeling
Volkskunde te Amsterdam berust en een veel rijker verzameling biedt dan wat in de
in noot 3 opgesomde werken wordt aangegeven. Bij het raadplegen daarvan zou de
op blz. 81, nr. 1 getrokken conclusie misschien ook voorbarig kunnen luiden.
Zo komen wij aan de definitie van het tafelspel die S. ons als conclusie van haar
eerste deel aanbiedt. Zij bevat belangrijke elementen, op grond van grondige analyse
bekomen, maar zij voldoet ons niet ten volle. Het verwondert ons vooreerst dat S.
de term tafel niet in haar definitie heeft opgenomen tenzij zij daarmede ‘in besloten
gezelschap binnenshuis’ gelijkstelt, wat toch niet helemaal hetzelfde is. Trouwens
op blz. X heeft S. zelf op het belang van het element ‘aan tafel’ gewezen, erbij
voegend ‘dat daardoor het contact met de aanwezigen zeer eng was’. Is verder ‘het
onmiddellijke en voortdurende contact met het gezelschap’ inderdaad ‘het
belangrijkste criterium’ dat bovendien, samen met de wijze van opvoeren de
belangrijkste maatstaaf om tafelspelen van kluchten te onderscheiden zou vormen
(blz. 83)? S. had ons daarvan op grond van statistieken moeten overtuigen. In hoeveel
teksten die de titel ‘tafelspel’ dragen, komt dit nauwe contact voor? In alle, in slechts
een deel, en welke is dan de juiste proportie? Wat ons ten slotte ook verwondert is
het feit dat geen enkel inhoudskenmerk bij de bepaling betrokken wordt. Toch is het
o.i. duidelijk dat een klucht b.v. meer door de aard van haar inhoud van een tafelspel
verschilt dan door de graad van het contact met het publiek. Terwijl de eerste steeds
een gebeurtenis, een anekdote op dramatische wijze behandelt, biedt het tafelspel
telkens een of meer ideeën in discussievorm. Was het niet nodig ook dat ter sprake
te brengen?
De tekortkomingen in de gegeven definitie worden ons vooral duidelijk, wanneer
we deze op een concrete tekst gaan toepassen. Eén van de
Over-Zeesche-Bruylof-Zangen van de Noordnederlandse poeta minor Jan van der
Veen († 1659), aan wie Prof. Dr. W.A.P. Smit in de bundel Overijselse Portretten
een uitvoerige bijdrage heeft gewijd (Zwolle, 1958, blz. 13-58, inz. 19-30), komt
zulks nogal scherp illustreren. Toetsen wij een van deze zangen, zoals b.v. het dicht
op het huwelijk van Pieter Le Sper, aan de definitie die S. van het tafelspel geeft (blz.
81-82), dan moet blijken dat Van de Veen hier een volmaakt tafelspel heeft
geschreven, wat volgens S. blijkbaar niet het geval is, daar ze de tekst niet behandelt.
Onderstellen dat ze deze zang
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als een soort bruytsprake - teksten die volgens haar niet als tafelspelen kunnen
doorgaan ‘omdat ze niet aan de tafelsituaties zijn aangepast en het contact met het
publiek erin ontbreekt’ (blz. 11) - kunnen we moeilijk doen, want wat volgens S. in
een bruytsprake ontbreekt is hier wel aanwezig. Na analyse blijkt duidelijk het
volgende:
1) De tekst is binnenshuis in besloten gezelschap aan tafel voorgedragen of,
zoals Smit ondubbelzinnig suggereert, gespeeld.
2) Het decor en de andere toneelattributen ontbreken, maar S. acht dit voor haar
definitie blijkbaar niet essentieel.
3) Smit toont duidelijk aan dat de bewuste tekst, wil hij juist gelezen worden,
dient begrepen in de bijhorende situatie, d.w.z. de mimiek en de gebarentaal.
Ook de afwisselingen en accentverschuivingen door overschakeling van vers
op lied ontbreken hier niet.
4) De tekst werd ‘opgevoerd’ op een bruilofstmaal.
5) Het symbolische geschenk ontbreekt weliswaar, maar S. vertelt zelf vast dat
slechts 44% van de tafelspelen presentspelen zijn.
6) Ook het feit dat hier slechts één persoon aan het woord komt vormt voor de
definitie van S. geen bezwaar.
7) Dit criterium achten wij totaal irrelevant.
8) In van der Veens zang stelt men ongetwijfeld - en in welke mate! - een
onmiddellijk en voortdurend kontakt met het publiek of het gezelschap vast.
Ons oordeel kan tamelijk negatief schijnen. Wij herhalen daarom dat onze
voornaamste bezwaren slechts één deel van de uitvoerige driedelige studie betreffen
en dat wij de eersten zouden zijn om te betreuren dat de hier bijeengebrachte
resultaten, vrucht van noeste arbeid en scherpzinnige analyse, verloren zouden gaan.
Ook wij stellen dus bekroning evenals publicatie van dit prijsantwoord door de
Academie voor, op voorwaarde dat met de door de eerste verslaggever en door onszelf
uitgedrukte wensen tot verbetering rekening zou worden gehouden. Wat onze
zienswijze betreft impliceert dit o.m. een herwerking van het eerste deel der
voorgelegde studie.

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse taal- en letterkunde (nieuwe reeks). Jaargang 1974

229

Verslag van de heer R.F. Lissens, derde beoordelaar
Bij de lovende bewoordingen waarmee de eerste en de tweede beoordelaar hun
waardering hebben uitgesproken voor het ingezonden prijsantwoord Het tafelspel
bij de rederijkers sluit ik mij graag aan. Deze grondige verkenning van een uitgebreid,
voorheen nooit systematisch onderzocht materiaal werpt nieuw licht op het genre.
Met de uitkomsten van deze studie zal men dan ook in de toekomst rekening dienen
te houden.
Persoonlijk had ik liever gezien dat S. zich beperkt had tot het tafelspel van wat
ik de rederijkerij in stricte zin zou noemen, hetgeen praktisch zou neerkomen op de
produktie van de 16de eeuw. Er zouden dan nog moeilijkheden genoeg voorhanden
geweest zijn om het genre te isoleren van de vele andere vormen van het toenmalig
toneel. Niets zou S. belet hebben bijv. in een laatste hoofdstuk de trends van de
verdere ontwikkeling in de 17de, zelfs in de 18de eeuw aan te duiden: ik denk aan
het insluipen van renaissance-elementen als de klassieke mythologie, wijzigingen in
het bestand van formele elementen, verandering van functie (van tafelspel naar
bruiloftsspel), overgang naar het zangspel enz. De beperking, zoals ik ze zie, zou
misschien ook een grondige studie mogelijk gemaakt hebben van de innerlijke
structuur, waarbij ik in de eerste plaats denk aan uitbeelding van de werkelijkheid,
allegorie en symboliek. Ik ben mij ervan bewust dat ik hier een vrome wens uitspreek,
en ik dring dan ook niet aan om de nu veeleer uiterlijke benadering van de stof, die
toch al belangrijke resultaten oplevert, met een onderzoek naar de innerlijke structuur
aan te vullen.
Wat bij een overweging als deze wel blijkt is dat de door S. opgestelde definitie
van het genre nog niet helemaal klopt. De vraag is trouwens, of men de opsomming
van acht kenmerken een definitie kan noemen. Overigens komt het woord tafel er
niet in voor evenmin als de al dan niet symbolische aard van de geschenken en het
al dan niet gebruik maken van de allegorie in deze stukken (presenten, personages),
terwijl S. in de loop van haar studie bij gelegenheid toch wel op die punten wijst.
In verband met de attributen (blz. 11 vlg.) zal het S. wel bekend zijn dat de speler
de attributen waar hij van spreekt, niet noodzakelijk bij zich moet hebben. Tot het
toneelspelen behoort immers van oudsher het simuleren.
Een schoonheidsfout is het niet vermelden van de druk, i.c. de 6de druk, in de
verwijzing naar de Winkler Prins Encyclopaedie (blz. III,
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1, 289). Het artikel Tafelspel is er niet gesigneerd. S. geeft als auteur van het artikel
J.J. Mak op, echter zonder te verklaren waar zij haar informatie vandaan heeft.
Gezien de onbetwistbare inbreng van de voorgelegde studie, die een tot heden
onvoldoende onderzocht aspect van de rederijkersproduktie in grote mate verheldert,
stel ik de Academie voor dit prijsantwoord te bekronen en het onder haar uitgaven
op te nemen, mits S. aan de hand van de door de jury opgeworpen bezwaren en
gemaakte suggesties haar tekst herziet en opnieuw voorlegt.
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Een vriendschap in het Groenendaalse klooster ten tijde van
Ruusbroec
door Luc Indestege Bestuurder van de Academie
De vijftiende-eeuwse, 96 folio's tellende perkamenten codex 2926-28 (3159) in de
Koninklijke Bibliotheek te Brussel, bevat uitsluitend geschriften, in het Latijn, die
betrekking hebben op het oude klooster Groenendaal. Het grootste gedeelte, gaande
van folio 8 recto tot folio 90 recto, is aan de ontstaansgeschiedenis van Groenendaal
gewijd en heeft als auteur Henricus Pomerius, of Hendrikus uten Bogaerde. Maar
wij laten dit gedeelte onverlet om aandacht te schenken aan het stuk waarmede de
codex inzet en besloten wordt en dat de folio's 1 recto tot 7 recto en 90 verso tot 96
recto in beslag neemt, met als titel: Sequitur planctus venerabilis fratris Wilhelmi
Jordani canonici regularis Viridisvallis, super obitu fratris Johannis de Speculo
alias de Cureghem, eiusdem cenobii devotissimi dyaconi(1).
Deze rouwklacht van Willem Jordaens, regulier kanunnik van Groenendaal, over
het afsterven van Jan Spieghel, alias van Cureghem, de zeer toegewijde diaken van
datzelfde klooster, is om verschillende redenen van belang: in de eerste plaats, omdat
zij, zoals P. Lefèvre destijds heeft opgemerkt(2), tot de oudste bewaard gebleven
bronnen van het klooster moet gerekend worden, en verder omdat zij, naar het mij
wil toeschijnen, een van de meest ontroerende klachten bevat over het heengaan van
een vriend, die de middeleeuwen ons hebben nagelaten, naar inhoud en vorm een
brok literair proza dat verdient te worden opgenomen in een bloemlezing uit de
Middellatijnse literatuur, bij het kapittel dat de vriendschap verheerlijkt.

(1) Het volledige handschrift is door de Bollandisten uitgegeven in de Analecta Bollandiana, 4,
1885, p. 257-334; de Planctus beslaat hierin de pagina's 323-333. De citaten in de tekst zijn
naar deze uitgave gegeven. De tekst van de Planctus komt ook nog in vier andere
handschriften voor; zie W. LOURDAUX & E. PERSOONS, Petri Trudonensis Catalogus
scriptorum Windeshemensium. Leuven, 1968, p. 54-55, noot 5.
(2) P. LEFÈVRE, La valeur historique des écrits de Pomerius sur la vie de Ruusbroec et les
origines de Groenendael, in: Annales de la Société royale d'archéologie de Bruxelles, 40,
1936, p. 148-165.
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De twee personages, die in de titel worden genoemd, Wilhelmus Jordaens en Johannes
de Speculo, vinden we weliswaar afgebeeld op het praeconiale of erepaneel der
Groenendaalse beroemdheden, maar daar hebben we niet zoveel aan, want dat
document dateert uit de 16de eeuw(3).
Willen wij de jonge monnik en zijn oudere confrater, in hun tijd en hun milieu hun kloostermilieu - situeren, dan is onze voornaamste bron het Obituarium(4). Daarin
wordt op 23 november 1372, het overlijden medegedeeld van de auteur van onze
rouwklacht, Willem Jordaens, in de volgende bewoordingen: ‘Anno Domini
M.ccc.lxxij obiit frater Wilhelmus Jordani, presbyter. Quam excellens clericus iste
fuerit demonstrant libri De tabernaculo, De nupciis, et De gradibus quos ipse in
latinum de theutonico transtulit. Scripsit etiam plura, precipue unum integrum
antiphonarium in duobus voluminibus, ante prepositum locatum; item, unum integrum
missale, jacens super altare Apostolorum’. Bladeren we terug, tot 21 september 1358,
dan lezen we daar over het overlijden van Jan Spieghel ‘Anno Domini M. ccc.lviij.,
obiit frater Johannes de Cureghem, dyaconus. Hujus vitam virtutibus plenam frater
Wilhelmus Jordani curioso stilo, neque minus veraci, compendioseque depinxit’(5).
In al hun beknoptheid, zijn deze mededelingen voldoende welsprekend en geven
ze te verstaan dat beide kloosterlingen hadden uitgeblonken in iets dat verdiende
gememoreerd te worden. De ene, een voortreffelijk geleerde, die o.m. drie werken
van Ruusbroec, te weten Van den gheesteliken Tabernacule, Het cieraet der
gheesteliker brulocht en Vanden VII trappen, uit het Nederlands in het Latijn had
vertaald en die tevens bedreven was in het schrijven, want hij schreef ‘plura’, d.i.
heel wat, en daaronder een antifonarium in twee delen,

(3) L. REYPENS, Een eere-paneel met Groenendael's beroemdheden, in: Ons Geestelijk Erf,
6, 1932, p. 40-59, vnl. p. 41.
(4) M. DYKMANS, Obituairie du monastère de Groenendael dans la forêt de Soignes. Brussel,
1940. De gegevens uit een kloosterobituarium vormen steeds een belangrijk en waardevol
element voor de kennis van het geestelijk portret, de persoonlijkheid van de behandelde
figuren. ‘Si quisque quippiam notabiliter monasterio Ecclesiae generali vel fratribus seu
etiam sibi in spiritualibus profecerit, ea inferius in libro obituum fratrum in suis locis in die
videlicet unius cuiusque fratris obitus reperies annotata’ lezen wij in het Liber obituum
monasterii Viridis vallis (Codex Bruxellensis II 155 (3665), folio 13 verso).
(5) M. DYKMANS, Obituaire, resp. p. 306-307, 259.
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dat voor de Proost werd gelegd en een volledig missaal dat op het altaar van de
apostelen lag. De tweede, een diaken, wiens leven, vol van deugden, door frater
Wilhelmus Jordaens, in een eigenaardige, opmerkelijke stijl, maar niettemin niet
minder waarheidsgetrouw, werd afgeschilderd, of beschreven.
Een eerste vraag die we ons in dit verband kunnen stellen, is die naar de
persoonlijkheid van Willem Jordaens. Magister Wilhelmus Jordani, was de zoon van
Jordaan van Heerzele en diens huisvrouw Katharina. Pater Dykmans vermoedde al
dat hij kon vereenzelvigd worden met een Jordaan van Herzel die het ambt van
schenker bekleedde aan het Hertogelijk Hof van Brabant en als leenman van Hertogin
Johanna geciteerd wordt in 1365(6). Al vervulde Jordaan van Heerzele een officieel
ambt te Brussel, toch was hij in die stad niet geboren, maar zoals recente navorsing
aan het licht heeft gebracht, afkomstig uit het Noordbrabantse plaatsje Oirschot. Zijn
zoon Willem zou vermoedelijk omstreeks 1321 in Brussel geboren zijn, er zijn eerste
opleiding gekregen hebben en later aan een universiteit, waarschijnlijk die van Parijs,
hebben gestudeerd. Aldus zou de titel te verklaren zijn, nl. ‘clericus solemnis’ en
‘magister’, waarmede hij in Groenendaal wordt genoemd(7). Een geleerd man dus,
die niet enkel werken van Ruusbroec vertaalde en ijverig handschriften kopieerde,
maar die bovendien oorspronkelijke werken in het Latijn en in het Diets vervaardigde,
waarvan er een De oris osculo (De Mystieke Mondkus) onlangs door Prof. Dr. L.
Reypens werd uitgegeven(8).
Een tweede vraag, is die naar het tijdstip waarop Jordaens in Groenendaal is
ingetreden. Preciese gegevens daaromtrent ontbreken, maar vast staat dat dit na de
intrede van Jan Spieghel is geweest. In de Planctus lezen we immers dat Spieghel
overleed ‘...aetatis anno .24.

(6) M. DYKMANS, Obituaire, p. 67, noot 1.
(7) Zie over Willem Jordaens, L. REYPENS, Guillaume Jordaens de Heersele, in: Dictionnaire
de spiritualité, VI. Paris, 1967, kol. 1214-1218, en van dezelfde, Jordaens van Heersele,
Willem, in: Nationaal Biografisch Woordenboek, III. Brussel, 1968, kol. 449-454.
(8) Meester Willem Jordaens, ‘De oris osculo’ of de Mystieke Mondkus, kritisch en voor het
eerst uitgegeven door L. REYPENS. Antwerpen, 1967 (Studiën en tekstuitgaven van Ons
Geestelijk Erf, XVII, 1). Zie ook A. AMPE, Willem Jordaens in nieuw perspectief, in: Ons
Geestelijk Erf, 40, 1966, p. 136-166; de auteur geeft p. 142-147 een lijstje van Dietse werken
en citeert o.a. een Latijns Conflictus vitiorum cum virtutibus, die door Jordaens ook in een
Nederlandse versie was bewerkt.
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et mense sexto, ab ingressu vero Ordinis anno septimo et mense 2o, anno vero
Dominicae Incarnationis 1358, in die beati Matthaei evangelistae...’. Jan Spieghel
was bijgevolg in 1334 geboren en in 1351 of '52 in de Proosdij van Groenendaal
opgenomen. In de ‘catalogus fratrum clericorum sive choralium’, de lijst dus van de
intredenden, komt hij voor als vijfde, na Henricus Bondewiin, maar vóór Johannes
Fracijs die de zesde staat, vóór Reynerus de Valle, de zevende en dus ook vóór Mag.
Wilhelmus Jordani, die als elfde op de lijst is ingeschreven(9).
Jan Spieghel verbleef zes jaar in Groenendaal, toen de dood aan zijn leven een
einde maakte. Hoe lang hij Willem Jordaens als medebroeder had gehad, kan niet
nader worden bepaald. Maar uit de lezing van de Planctus lijkt een omgang van jaren
voor de hand te liggen; dat de approximatieve datum van zijn intrede, naar Dom
Huijben berekende, 1357 zou zijn, lijkt moeilijk aanvaardbaar(10). In de veronderstelling
dat Jordaens zijn jongere confrater slechts één jaar zou hebben gekend, zou hij in
zijn uiteenzetting wellicht meer een beroep hebben gedaan op de informatie en het
oordeel van zijn confraters. Het treft ons, daarentegen, dat hij doorlopend in de eerste
persoon spreekt, daarbij puttend uit persoonlijke ervaring en optredend als een getuige,
een ooggetuige van de feiten die zich in Spieghels leven hebben voorgedaan. Geen
schokkende dingen, enkel maar de arbeid en de bezigheden die zijn taak als
kloosterling bepaalden maar daarbij ook zijn voorkomen en verschijning, zijn karakter
en geaardheid, zijn ingekeerdheid, zijn deemoed... Men kan zich niet van de indruk
ontdoen, dat Jordaens de omgang met, de vriendschap voor Spieghel, als een voorrecht
beschouwde, dat hem hard valt te moeten derven. Het lijkt dan ook aannemelijker
dat hij, zoals Pater Reypens het voorstelt, zich steunend op verschillende data in
Jordaens' kloosterleven, vermoedelijk einde 1352 of begin 1353, in Groenendaal
moet zijn ingetreden(11). De hoger genoemde Reynerus de Valle, of

(9) M. DYKMANS, Obituaire, p. 6, 7, 9.
(10) J. HUIJBEN, Uit Ruusbroec's vriendenkring, in: Jan van Ruusbroec; leven en werken. Onder
redactie van het Ruusbroec-Genootschap Antwerpen. Mechelen-Amsterdam, 1931, p. 101-150,
vnl. p. 111.
(11) L. REYPENS, De auteur van het De osculo amoris ontdekt: de Groenendaler Mag. Willem
Jordaens van Heerzele, ± 1321-1372, in: Ons Geestelijk Erf, 40, 1966, p. 129-135. De cijfers
1351 en 1352 in de tweede regel op pagina 135 moeten in 1352 en 1353 worden veranderd,
volgens een correctie van Reypens zelf, in Meester Willem Jordaens, p. 12, noot 17.
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Reinier vanden Dale zou, volgens Reypens, bijna gelijktijdig met Spieghel zijn intrede
in Groenendaal hebben gedaan; hij wordt er novicemeester en Jordaens heeft hem,
samen met Spieghel, als geestelijke leider gehad. Zo althans schetst Reypens de
situatie(12).
Nog andere vragen dringen zich op. Waarom was het Jordaens die de rouwklacht
schreef? Werd deze taak hem, de in de literatuurbeoefening bedrevene, door zijn
oversten opgedragen of kwam hij er uit zichzelf toe, spontaan gedreven om zijn
gevoelens lucht te geven bij het heengaan van een vriend? Het is moeilijk daarop te
antwoorden, maar er is een ander aspect dat nadere beschouwing verdient. Jan
Spieghel was de eerste die uit de kleine gemeenschap van Augustijner kloosterlingen
werd weggerukt nog vooraleer hij de priesterwijding had ontvangen. Zijn leven was
er een geweest van grote eenvoud, van goedheid en zachtmoedigheid, van
zelfverloochening. Hij overleed aan de pest(13), bij het intreden van de Herfst en zijn
plotseling verscheiden kan niet anders dan diepe indruk hebben gemaakt op de kleine
communiteit, die bestond uit mannen die samengekomen waren om naar de
volmaaktheid te streven. Hun gemeenschap streefde het ideaal na van de heiligheid.
De mogelijkheid bestond dat er Heiligen uit hun kring zouden voorkomen.
Het verlangen naar heiliging had deze mannen samengebracht in het Zoniënbos,
ver van het gewoel der stad. Ze hadden de eenzaamheid gezocht omdat in de
afzondering het gemoed zich beter met God kan verenigen. Ze leefden in de nabijheid
van een Godsschouwer, Ruusbroec. En nu leek het of de Heer hun een wenk gaf,
door een onder hen, de jongste, uit te verkiezen.
In dat licht beschouwd is de Planctus het levensverhaal, de ‘vita’ van een jonge
kloosterling, die mogelijk eens tot de eer van de altaren zal verheven worden. Het
was van belang dat dit levensverhaal in sprekende, indrukwekkende bewoordingen
werd opgesteld en het ligt voor de hand dat het, naar het gebruik van de tijd, ook
voor mededeling buiten het klooster van Groenendaal bestemd was, zodat er een
roep naar heiligheid uit de beslotenheid van het Groenendaalse klooster, naar buiten,
tot over de grenzen, zou doordringen.

(12) L. REYPENS, De auteur van het De osculo amoris, p. 133-134.
(13) Er kan hier gedacht worden aan een boodschap die van het ene klooster naar het andere werd
overgebracht - inzonderheid overlijdensberichten - in de vorm van een ‘rotulus’, die de
‘rolliger’ naar de kloosters meedroeg. Zie hierover J. LECLERCQ, L'amour des lettres et le
désir de Dieu. Paris, 1957, p. 170-171.
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Het Groenendaalse klooster! Hoe moeten we het ons voorstellen? Toen Jan Spieghel
stierf, was de kloosterstichting, de proosdij, nog maar amper veertien jaren oud. In
1344 nl. had Ruusbroec, samen met Jan Hinckaert en Vrank van Coudenbergh,
Brussel verlaten om de wijk te nemen naar het rustige Groenendaal, waar op 17 maart
van datzelfde jaar, een houten kapel werd gewijd door de Karmeliet, Mathias, bisschop
van Trebizonde(14). Alle drie waren toen nog seculiere geestelijken en pas op 10 maart
1449 kwam op het verlangen van de groep, die inmiddels tot een tiental leden, zo
priesters als conversen, was aangegroeid, een kloostergemeenschap tot stand die de
regel van de H. Augustinus aannam. Vrank van Coudenbergh werd de eerste proost,
Ruusbroec de eerste prior en Jan van Leeuwen de eerste kok van het Groenendaals
conventje. Toen Jan van Cureghem er binnentrad, was de gemeenschap nog in het
beginstadium van haar ontwikkeling.
Hoe groot de materiële begrenzing van het kloosterdomein bij zijn ontstaan mag
geweest zijn, kan niet met zekerheid worden uitgemaakt. Op het stuk grond dat
Hertog Jan III in 1443 aan de Brusselse kanunniken geschonken had, lag een woning,
een domus, bij het begin van de eeuw door een kluizenaar, Johannes de Busco,
bewoond. Het kleine klooster lag dicht bij een grote vijver en het bos was woest en
wildrijk, zodat de eremijten vaak last kregen van de jagende heren en hun gevolg.
Maar alles samen genomen, heerste er de rust die het beschouwende leven ten goede
komt. Vijf viri religiosi konden er een habitatio hebben waarin de kerkelijke diensten
konden worden gehouden en bij het kerkje, of liever kapelletje, was er ruimte voor
een begraafplaats(15). Het klooster waar Jan Spieghel zich omstreeks 1351 aanmeldde,
was, alhoewel misschien enigermate vergroot, ongetwijfeld nog een betrekkelijk
kleine behuizing, die verloren lag in het grote, wildrijke bos(16).

(14) D.A. STRACKE, Jan van Ruusbroec's leven en karakter, in: Jan van Ruusbroec; leven en
werken, p. 60-100, vnl. p. 89.
(15) D.A. STRACKE, Een oude (de oudste?) afbeelding van Groenendael, in: Ons Geestelijk
Erf, 14, 1939-1940, p. 345-356, vnl. p. 346-347, met afb.
(16) Die kleine behuizing zou vrij spoedig worden uitgebreid en het kloosterbezit in 1378 door
Hertogin Johanna aanzienlijk worden vermeerderd. Maar in de periode die ons hier aanbelangt,
gebeurde alles ongetwijfeld op bescheiden voet en leefde men er met beperkte middelen.
Een kort historisch overzicht, vergezeld van een volledige bronnen- en literatuuropgave
wordt geboden door E. PERSOONS, Prieuré de Groenendaal, à Hoeilaart, in: Monasticon
belge, IV, 4. Liège, 1970, p. 1067-1087.
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Een probleem dat ons interesseert, is hoe de kloosterwoning die Spieghel heeft
gekend, er uit zag. In een voor jaren verschenen artikel van Pater Stracke, in Ons
Geestelijk Erf, heeft de geleerde schrijver een afbeelding van het Groenendaalse
klooster menen te herkennen in een houtsnede uit het blokboek Exercitium super
Pater noster, dat oorspronkelijk herkomstig is uit de bibliotheek van Groenendaal
en thans bewaard wordt in de Stadsbibliotheek van Mons(17).
De houtsnede geeft een kluizenaar te zien, in samenspraak met een Engel, met op
de achtergrond van dit toneel de kluis die tegen de daarachter liggende kerk, of in
de onmiddellijke nabijheid daarvan is aangebouwd. Een kluis met een bedehuis in
een bos, twee personages, een die frater genoemd wordt, met geschoren kruin, zittend
en met een open boek in de rechterhand. Van de linkerhand gaat een schriftwimpel
uit met de woorden: ‘Domine doce me orare’. Rechts van hem een staande Engelfiguur
die het woord ‘oratio’ op zijn gewaad draagt en van wiens rechterhand een
schriftwimpel uitgaat met de woorden: ‘Veni docebo te pater noster’. Het tafereeltje
speelt zich af op een kleine ruimte die door een beek van stromend water, met een
bruggetje, omgeven is. Het verblijf van de kluizenaar is een behuizing uit vakwerk
op een basis van natuur- of baksteen. De kerk, daar achter heeft een gotisch koor en
op de nok, een kruis en een klokje. De afgescheidenheid van de wereld wordt
benadrukt door het eilandje waarop de voorstelling gesitueerd wordt en het donkere
bos, rechts op de achtergrond.
Om in te stemmen met Stracke's redenering - waar op zichzelf niets op af te dingen
valt - zou men zekerheid dienen te hebben betreffende één punt, maar een punt van
gewicht, nl. dat de ontwerper van de houtsnede er op bedacht was een trouwe
weergave te leveren van wat hij onder de ogen had. Die zekerheid bestaat echter
allerminst. Een getrouwe weergave van de realiteit heeft de kunstenaar niet voor
ogen gezweefd(18).
Uit de tekst van de Planctus zijn maar weinig gegevens te putten betreffende het
kloostergebouw, of de kloostergebouwen. Naar het toentertijd in deze gewesten
gebruikelijke procédé, zullen die wel in vakwerkbouw op funderingen van natuursteen
zijn geweest en als zo-

(17) Zie noot 15.
(18) L. INDESTEGE, Drie dubbele bladen van een Nederlandsch Biblia pauperum-blokboek,
in: De Gulden Passer, 19, 1941, p. 165-173, vnl. p. 172, met afb.
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danig geeft de houtsnede uit het Blokboek wel een aanduiding.
Hoe het er binnen uitzag, kan, steunend op de enkele gegevens uit de Planctus,
niet duidelijk in beeld worden gebracht. Er is sprake van cellen, van een calefactorium,
een plaats waar in de winter gestookt werd; een refter wordt niet genoemd, een keuken
evenmin, alhoewel die twee plaatsen er wel geweest zijn. Evenmin is er ergens sprake
van een scriptorium, maar het schrijf- en kopieerwerk kon in een kleine cel gebeuren,
wat, afgaande op een plaats in het manuscript ook het geval was. We hoeven daarbij
niet te denken aan afzonderlijke kleine verblijven zoals die bij de Kartuizers regel
waren, maar eerder aan celletjes van het type dat men nog te zien krijgt in het oud
Franciskanenklooster van Fiesole, de minuscule celletjes gedeeltelijk nog daterend
uit de 13de eeuw, en sommige nog met een schrijftafel, een inktkoker en fragmenten
van manuscripten, alles wat er overblijft uit de beginperiode van het convent.
Van de prior, Jan van Ruusbroec, lezen we dat hij vaak in vervoering raakte en
weggerukt werd zodat hij er alles om zich heen bij vergat. Zijn wezen en
persoonlijkheid werkten diep in op zijn medebroeders, onder meer op Jan van
Leeuwen, de kok, die zijn traktaten schreef onder Ruusbroecs invloed, en op Willem
Jordaens, die de mystieke werken van zijn prior door Latijnse vertalingen voor
ruimere kringen bevattelijk maakte. Hoe de jonge Spieghel stond tegenover
Ruusbroec, en deze tegenover hem, is uit de Planctus niet op te maken. Wij hadden
graag een toespeling vernomen, een bedenking gehoord bij de dood van deze jonge
man, die een teruggetrokken, schuwe natuur was en de eenzaamheid opzocht, om te
bidden, te lezen, of zich met het tekenen en verluchten van handschriften bezig te
houden, zoals wij het van Jordaens te horen krijgen. Zo kan het niet anders, of zijn
dood moet indruk hebben gemaakt op zijn omgeving, maar behalve Jordaens zelf en
de novicemeester van Spieghel, Reinier vanden Dale, die weenden toen ze merkten
dat er geen hoop meer was, wordt niemand van de anderen met name genoemd.
Moet dit worden verklaard door de omstandigheid dat Willem Jordaens en Reinier
vanden Dale, intenser het verlies aanvoelden omdat zij beter dan de anderen, Jan
Spieghel gekend hadden?, hem op bepaalde gaven zoals zijn artistieke aanleg meer
waardeerden? Vanden Dale en Jordaens hebben wellicht dieper dan de overigen in
de ziel van de veelbelovende geschouwd en diens deugden en talenten als een genade
ervaren die de dood hen ontroofde. Deze trek lijkt zeker toepasselijk op Jordaens,
die een fijngevoelige natuur blijkt te
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zijn en een bedreven woordkunstenaar. Het wordt tijd dat wij hem aan het woord
laten.
De tekst zet in met een uitspraak van S. Augustinus: ‘Non autem carnalis, sed
spiritualis inter vos debet esse dilectio’(19). Een uitspraak die past in de mond van een
Augustijner koorheer, van wie bekend is dat hij zich ‘intens bezig gehouden (heeft)
met het werk van zijn ordestichter S. Augustinus’ en onder meer met diens ‘De
Civitate Dei’(20).
Na een uitweiding over het thema, van de geestelijke liefde en haar voorrang op
de vleselijke, spreekt hij, overmand door een gevoel van droefheid en moedeloosheid,
in pathetische bewoordingen, als volgt: ‘Ik zou mij over uw sterven kunnen troosten,
geliefde broeder, indien de hevigheid van mijn smart maar vatbaar was voor de rede...
Ik ben immers gerechtigd te klagen dat de troost van mijn leven mij werd ontnomen,
het geneesmiddel tegen de droefheid, een opwekking, een toevlucht in de ontspanning,
een wijkplaats van vrede, een steun in de standvastigheid, een toonbeeld van alle
deugden...’.
Er zijn in dit exordium reminiscenties merkbaar van literaire procédés, er is een
rhetorische climax naar het einde toe van deze inleiding, maar zij doet de gevoelens
geen geweld aan.
Een tekst als deze, was bestemd om voorgelezen te worden en de ‘ars oratoria’
moest haar deel krijgen. Deze ‘ars oratoria’, bezat Jordaens ongetwijfeld. En zijn
oratio vertoont de klassieke indeling: een exordium, een expositio en een peroratio
of conclusio.
Het lag voor de hand, dat de orator, een toespeling makend op de naam de Speculo,
hiermede het begrip wilde verbinden van Spieghel van de deugden waarin de
overledene heeft uitgeblonken; maar ook een fysiek portret wordt er geschetst, waaruit
we de zin overhouden: ‘Quidni illa tua venusta facies, florido frequenter verecundae
mentis indicio, suffusa rubore, caput crispanti crine coruscum, licet incultum et ex
frequentibus laboribus densitate pulveris lutulentum, staturae quoque proceritas
veneranda...’ We zien Jan Spieghel op ons toetreden: hoog van gestalte, met een
aanvallig gelaat, het haar in de war en onder het stof door de arbeid allerhande. En
ook dit gedeelte eindigt weer in mineurtoon. ‘Zal ik dat gelaat, dat bevallige gelaat,
nog ooit te zien krijgen?’ vraagt hij zich af. En het antwoord

(19) J.P. MIGNE, Patrologia Latina, 32. Parisiis, 1841, kol. 1384.
(20) A. AMPE, Willem Jordaens in nieuw perspectief, p. 140.

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse taal- en letterkunde (nieuwe reeks). Jaargang 1974

240
geeft hij zelf. Hopen doet hij, dat hij dank zij Gods barmhartigheid dat gelaat nog
ooit zal aanschouwen, maar dan op onuitsprekelijke wijze verheerlijkt, ‘ineffabiliter
gloriosam’! Die verwachting is het, die enigermate zijn bedroefd gemoed verkwikt
met een troost die op de verre toekomst gericht is. Wij zijn er op voorbereid, na deze
ontboezemingen, een vermelding van en een beschouwing over de deugden te horen.
De vele deugden, de goede eigenschappen, de tot goedheid neigende karaktertrekken
van Jan Spieghel krijgen een beurt. De persoonlijke noot in Jordaens betoog klinkt
hier weer onmiddellijk door. Leniging voor zijn eigen smart wil hij vinden in het
verhaal van de door deugden uitblinkende levenswandel van de overledene en daar
hij er overtuigd van is, dat de ontslapene zich niet zal beroemen op wat hij hier
aanvoert tot zijn lofspraak, neemt hij zich voor om telkens als hij iets in diens leven
aantreft dat verdient geprezen te worden, hij dat niet zal verzwijgen.
In de lijst, de opsomming van de deugden, ontbreekt wel geen enkele die de
middeleeuwse monnik geacht werd te bezitten en te beoefenen: de bedeesdheid of
de schroomvalligheid, de zwijgzaamheid, de liefde tot de eenzaamheid, de
zachtzinnigheid, de vriendelijkheid of minzaamheid, de gedienstigheid, het geduld,
de gehoorzaamheid, de matigheid, de zuiverheid, de bescheidenheid, de ijver voor
het gebed... Elk van die eigenschappen wordt dan aan de hand van bepaalde feiten
of voorvallen uit het leven van de overledene geïllustreerd. Zo wordt aan zijn
beschroomdheid herinnerd, die zich uitte in de blos die zijn gelaat overtoog wanneer
hij zich in het gezelschap bevond van lieden die niet tot de kloostergemeenschap
behoorden (iets wat maar zelden gebeurde, voegt Jordaens er aan toe) maar ook in
de kring van zijn medebroeders. Zo wordt ook zijn zwijgzaamheid gememoreerd,
waardoor hij nooit of hoogst zelden het woord nam, tenzij hem iets gevraagd werd
van onmiskenbaar belang... Aldus wordt ook zijn liefde tot de eenzaamheid geprezen,
en hier komt het tot een uitweiding die belangrijk genoeg is om tekstueel te worden
aangehaald. De passus luidt aldus: ‘Amorem praeterea solitudinis mihi probat jugis
cellae in regularium intervallorum vacationibus immoratio: in qua, clauso super te
ostio, aut legebas aut orabas aut scribebas; aut certe illuminabas libros noviter scriptos
eosque vermiculabas, seu, ut communiter dicitur, florabas. Quod opus ita per te
didiceras, ut vix in tota Brabantia quantum ad ipsam semplicem substantiam tui
similis haberetur: quia bestiarum figuras vel hujusmodi, aliquam vanitatem redolentia,
omnimodis re-
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futabas depingere; sed tantummodo Domini crucifixi seu Matris virginis aut alicujus
sanctorum imaginem, rogatus vel devotione invitatus, cum summa reverentia
depingebas’.
In het Nederlands vertaald, komt dit hier op neer: ‘En verder is uw bestendig
vertoeven in uw cel, tijdens de regelmatige tussenpozen van de werkzaamheden,
voor mij het bewijs van uw liefde tot de eenzaamheid. In die cel, waarin gij, na de
deur te hebben dichtgedaan, u bezig hield met lezen, bidden of schrijven, ofwel de
pas geschreven boeken verluchtte en de randen ervan met pennewerk, of zoals men
gewoonlijk zegde, met bloemen versierde. En die taak hebt ge met zoveel toewijding
volbracht dat er in geheel Brabant nauwelijks één te vinden is, die u hierin evenaart;
in zoverre althans het hetzelfde eenvoudig, ongekunsteld thema betreft. Want gij
stond afwijzend tegenover het weergeven van dierengestalten, of van voorstellingen
die op de ene of andere wijze de ijdelheid strelen, maar wel schilderdet gij het beeld
van de Gekruisigde, of van de H. Maagd Maria, telkens gij daarom verzocht werd
of er door godsvrucht werd toe aangespoord, met de grootste eerbied en schroom’.
In deze passus, wordt een onvermoede eigenschap van Jan Spieghel belicht: zijn
bezigheid als verluchter en als tekenaar, of schilder, van godsdienstige taferelen(21).
Interessant wordt dit, wanneer we tijd en plaats er bij betrekken: een Brabants klooster
omstreeks het midden van de 14de eeuw, Groenendaal, dat dank zij de persoonlijkheid
en het werk van de grote mystieker Ruusbroec, zijn faam ziet uitstralen, tot over de
grenzen. Zoals in iedere kloostergemeenschap, werden er hier handschriften
gekopieerd, verlucht, gebonden. Daaraan is niets buitengewoons op zichzelf. Maar
opmerkelijk is wel, dat de eerste verluchter in het Groenendaals kloostertje, met
name wordt genoemd, zijn kennis en vlijt geprezen, zijn afkeur beklemtoond voor
bepaalde vormen van decoratie, en op zijn voorliefde gewezen voor teken- of
schilderwerk met godsdienstige inhoud.
Wat de afkeer voor profane onderwerpen betreft, iets dergelijks wordt verhaald
in de levensbeschrijving van de beroemde Florentijner monnik bekend onder de naam
Fra Angelico. Hij kon het niet over zijn hart krijgen om b.v. duivelen te schilderen
en deed het, als het niet anders kon, in de hellescènes, met grote tegenzin en met
afschuw.

(21) Zie over Spieghel als miniaturist L. REYPENS, Jan Spieghel de schilder van het oudste
Ruusbroecportret?, in: Ons Geestelijk Erf, 42, 1969, p. 195-197.
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De werkzaamheid van Fra Angelico ligt echter zowat een eeuw later.
Blijven we nog een ogenblik stilstaan bij de ‘libros noviter scriptos’. Schreef
Spieghel de manuscripten zelf of kreeg hij ze op zijn tafel om ze te rubriceren en er
bordures bij te schilderen? Van Jordaens weten we dat hij boeken had geschreven.
Kreeg Spieghel deze gradualen en missalen onder handen om er de gewenste
miniaturen in te schilderen? Dit behoort zeker tot de mogelijkheden. Dat er evenwel
manuscripten met randversiering van Jan Spieghel bewaard zouden zijn gebleven,
is wel onwaarschijnlijk.
In de scriptoria van de middeleeuwse kloosters, hebben de monniken er al vroeg
plezier in gevonden om krabbels en tekeningen in de randen van de handschriften
aan te brengen, die met de inhoud van de gewijde teksten niets te maken hadden. De
verluchters maken er een spel van om door vreemdsoortige monsters en
dierengestalten, vaak ontsproten aan de fantasie, die randen te verlevendigen. Na de
zware ernst en de gedegen wetenschap van de traktaten en summa's, werkte een
soortgelijke digressie zeker ontspannend en, was de kunstenaar een man met geest
en humor, met zin voor ironie of voor satire, dan kon hij daar lucht aan geven in het
dartele of grimmige vertoon van gedaanten en gestalten als symbolische
vertegenwoordigers van een wereld die op zijn kop staat.
Het zijn die ‘bestiarum figuras’, die diergedrochten die van in de hoge
middeleeuwen hun plaats kregen in de randen van de manuscripten, die, naar de
mededeling van Jordaens, zijn jonge confrater stoorden en die hij daarom niet wilde
afbeelden. Voor ironie of satire heeft de jonge man blijkbaar niets gevoeld, en ook
humor zal hem ontbroken hebben. De verklaring hiervoor zou kunnen zijn dat hij er
te jong voor was; of dat zijn geest niet wenste afgeleid te worden in de richting van
het profane(22).
Spieghel verlucht niet enkel de klaargekomen manuscripten, maar ‘rogatus vel
devotione invitatus’, schildert hij ook voorstellingen van Christus, van Maria of de
Heiligen. Aan fresco's hoeft hier wel niet te worden gedacht, want in dat geval zou
Jordaens ongetwijfeld hebben gezegd dat Spieghel op de muren van cel of kapel,
voorstellingen al fresco zou hebben aangebracht. Men zou kunnen denken aan
paneelschilderingen op hout, of aan miniaturen of tekeningen op perkament of
misschien papier, kleine devotieprenten die de klooster-

(22) Vgl. hiervoor J. LECLERCQ, L'amour des lettres et le désir de Dieu, p. 133-134.
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broeders, of andere gegadigden, in hun cel aan de muur konden spijkeren(23).
Vonden Spieghels tekeningen en prenten soms ook buiten het klooster hun weg?
Maar wat te denken over de lof die Jordaens voor zijn confrater overheeft op het
terrein van de boekverluchting?
Omstreeks het midden der 14de eeuw, was het in de miniatuurkunst tot nieuwe
opvattingen en nieuwe vormgeving gekomen. In zijn werk over de Vlaamse miniatuur,
heeft Fr. Lyna het voorgesteld alsof de miniatuurkunst in Brabant, tijdens de 14de
eeuw, niet bijster gebloeid, althans niet erg geëvolueerd zou hebben. En dit ondanks
de invloed van het kunstminnend Hof van Hertog Wenceslaus en zijn gemalin Johanna
van Brabant. Verder betoogde de auteur, dat er in de abdijen van ‘Ouderghem en
Groenendael’, wel waardering bestond voor de verluchting maar dat de techniek er
onbeholpen was, en toch in zekere mate suggestief, te oordelen althans naar de drie
miniaturen uit dat klooster afkomstig en waarop Ruusbroec en de goede Kok zijn
afgebeeld. Maar als besluit voegt hij er milderend aan toe, dat de werkzaamheid der
monniken in ieder geval een grondiger onderzoek verdient dan wat hij noemt ‘dit
zeer oppervlakkig en fragmentarisch overzicht’(24).
Dat de miniatuurkunst geen hoge vlucht kon nemen in wat we zouden kunnen
noemen, Groenendaals heroïsche tijd, is wellicht te verklaren uit het ontbreken van
een traditie. De oude gevestigde abdijen in dit land, waar sinds eeuwen aan
boekverluchting werd gedaan, bezaten die traditie wèl en hadden de gelegenheid
gevonden om in een richting te werken die bij hun instelling paste.
In Groenendaal was dit anders. Aan de oorsprong van deze gloednieuwe stichting,
lagen andere motieven ten gronde dan die welke een normale kloosterfundatie in de
hand werken. Groenendaal was oorspronkelijk gedacht als een wijkplaats voor
kluizenaars die een beschouwend leven wilden leiden, maar vrij spoedig zagen die
eremieten de noodzakelijkheid in van een regel en een ordeverband en

(23) Zie b.v. het Boodschap-paneel van de Meester van Flémalle (eerste helft 15de eeuw) in het
Museum voor Schone Kunsten te Brussel, waar op de schoorsteenmantel een Sint Kristoffel
is gespijkerd. Een afbeelding hiervan in J. DE JONG, Architektuur bij de Nederlandsche
schilders vóór de Hervorming. Amsterdam-Mechelen, 1934, p. 139, afb. 132.
(24) F. LYNA, De Vlaamsche miniatuur van 1200 tot 1530. Brussel-Amsterdam, (1933), p. 76.
Deze miniaturen komen voor in hs. 19295-97 (2361) en hs. II 138 van de Koninkl. Bibl. te
Brussel.
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alles wat daarbij hoorde. Het wonderlijke daarbij is, dat Groenendaal vrij spoedig
de andere abdijen als uitstralingspunt zal overtreffen. Dat dit in hoofdzaak te danken
was aan het werk van één man, is voldoende bekend.
Als we, na deze uitweiding, de lectuur van de Planctus verder zetten en de hele
waaier van deugden die Jan Spieghel bezat, voor ons uitgespreid zien worden, treft
het ons dat Jordaens, bij de illustratie van iedere deugd of eigenschap die hij bij zijn
medebroeder heeft opgemerkt, zelden de gelegenheid onbenut laat om de scheiding
te betreuren en het verlies dat hem treft als iets persoonlijks, iets individueels. In zijn
klachten heeft het ego een veel ruimere plaats dan het nos.
Spieghel zat wel vaak, maar niet altijd in zijn cel; was er arbeid te verrichten op
het land, in hooi- en oogsttijd, dan spaarde hij zijn krachten niet, maar sloeg met
grote ijver, onversaagd aan het werk... Waren er zieken te verzorgen, dan bood hij
zich spontaan aan om bij hen te waken en hen op te passen. Wat Jordaens de
overweging ingeeft: ‘Unde, mi dilecte frater, si ego nunc aliqua aegritudine
decumberum, quis circa me vigilaret? Certe nullum te potiorem vigilem elegissem’.
Spieghel was sober aan tafel, maakte het zich nooit gemakkelijk, kwam zich zelden
of nooit aan het open vuur warmen, alhoewel hij dun gekleed was en zelden zijn pels
droeg: ‘tenuiter tunicatus et raro pelliciatus’(25).
Groot was zijn bescheidenheid, een deugd die door Jordaens wordt bestempeld
als ‘virtutum omnium conditura’, die alle deugden samenbindt.
Een lyrische toon krijgt het geschrift in het kapittel dat de ziekte en de dood van
Spieghel verhaalt en waarin het leven van de jonge monnik bij een schitterende zon
vergeleken wordt die ons halfrond verlichtte, en waarvan de auteur nu de ondergang
en de dood moet verhalen: ‘En hucusque, dilecte mi, frater, te solem nostrum
praefulgidum, nostrum emisperum illuminantem, descripsi: sed heu! nunc accedit
oratio ad occasum, ad horam videlicet illam dolorosam in qua nos corporaliter mors
separavit’.
Spieghel stierf, zoals we daar vernemen, aan de pest, ‘quo apud Bruxellam multi
obierant’, waaraan in de buurt van Brussel toen

(25) De kanunniken droegen in de winter een met bont gevoerde mantel als zij in het koorgestoelte
het officie zongen.
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velen stierven, en van het ogenblik dat alle hoop moet worden opgegeven, kan
Jordaens zijn droefheid niet meer meester. Hij vertelt het aldus: ‘...de tua mox
convalescentia desperando, ita cor meum tua e mortis occupavit imago, ut fierent
mihi lacrimae panes in prandio; nec solum mihi, sed et fratri Reynero, magistro tuo,
qui te in mirum tenerrime dilegebat’.
Het beeld van de tranen die zich met het eten vermengen, blijft ons bij. Het zijn
er twee die wenen, want naast Jordaens wordt ook Reynier genoemd, de
novicemeester, die Spieghel ook zeer was toegedaan.
Maar onmiddellijk daarna richt hij zich weer tot de overledene, spreekt over de
grote rouw die nu het deel is van allen die hem kenden en liefhadden. Intussen weet
hij zelf geen raad met zijn eigen smart. Nu voel ik, zegt hij, wat al troost ik zal moeten
ontberen, nu ik u verloren heb die ik van harte liefhad: ‘Quis nunc, dilecte, loco tui
pro me sariet rosarium, et quam nuper plantavimus areolam fragorum?’ Wie zal nu,
in uw plaats de rozentuin harken en het perk aardbeien die wij onlangs geplant
hadden?... En wat verder: ‘O hoe wordt mijn hart door treurnis bewogen als ik
overdenk dat dat bevallige gelaat onder de aarde door de wormen omkrield zal
worden’.
Maar dit lichaam, gaat hij verder, mag zo nodig verrotten, als uw zuivere ziel maar
in het hemels heer der gelukzaligen is opgenomen en daar, in een beeld dat aan Dante
herinnert: ‘in coelesti rosario rosa candidissima complantata’.
En dan lijkt de auteur het gevoel door de redenering te laten verdringen. Wel kan
men zo iets hopen, zegt hij, maar met zekerheid vaststellen kan men het niet. Want
Gods oordeel verschilt van dat van de mensen...
Nog één trek moet hier worden aangehaald, ditmaal niet in verband met Jordaens,
maar wel met Ruusbroec, die nooit met name werd genoemd in dit geschrift en nu
enkel met die van prior wordt aangeduid. Wat hier verteld wordt, in weinig woorden,
is een voorvalletje, op zichzelf zonder belang, maar dat twee personages, die wij
kennen, op een onverwachte wijze belicht.
Het gaat om het volgende: een lekebroeder die niet nader genoemd wordt, maar
die vermoedelijk te vereenzelvigen is met Jan van Leeuw, de kok, heeft tijdens de
doodsstrijd van Spieghel een vizioen, waarin hij de overledene in een hemels licht
en begeleid door twee Engelen, naar de Hemel ziet opgaan. En hij deelt de prior,
Ruusbroec dus, mee
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wat hij gezien heeft. Maar Ruusbroec is niet onder de indruk en bezwoer hem zich
door zijn verbeelding niet te laten misleiden(26).
De rouwklacht besluit met een afscheidsgroet tot de overledene en een bede om
ten beste te spreken voor hem bij de Heer, met wie hij thans door de eeuwige Liefde
onafscheidelijk verbonden is.
Planctus super obitu Johannis de Speculo is een levensverhaal, dat omwille van de
vriendschap die de schrijver voor zijn overleden gezel koesterde, een eigen,
persoonlijk karakter heeft gekregen.
Wij hebben de gelegenheid gehad om hier en daar enkele stijlbloemen te plukken
uit die ruiker, maar wij hebben telkens daarbij kunnen merken hoe achter die
stijlfiguren, achter de rhetorische inkleding, een echt en diep gevoel schuilgaat, dat
zich bijwijlen bloot geeft in kinderlijk-naïeve trekken. De auteur, Willem Jordaens,
die we onlangs beter hebben leren kennen dank zij de uitgave van zijn Diets, mystiek
werk De osculo amoris, of De Mystieke Mondkus, is een affectieve natuur, die behoefte
heeft aan vriendschap en daar graag voor uitkomt. Hij leefde in een periode waarin
het monastieke ideaal nog sterk en vurig in het hart leefde van een groot aantal
kloosterlingen, een periode waarin het systeem van de middeleeuwse
wereldbeschouwing en levensopvatting nog voortreffelijk werkte.
Een Magister in de theologie, maar ook een schrijver, een dichter, en nog wel in
twee talen, het Latijn, maar ook zijn moedertaal, het Diets, het Brabants. Naast de
Mystieke Mondkus, mag hier b.v. gewezen worden op een ander werkje, waarvan
gezegd wordt dat hij het schreef ‘in theutonico quam in latino’, een Conflictus vitiorum
cum virtutibus, een strijdgedicht zoals we er uit de Latijnse middeleeuwen
verschillende hebben overgehouden. De Nederlandse tekst is verloren gegaan, maar
de Latijnse is bewaard. Van deze Conflictus weten we nu dat hij in een zogenaamde
vagantenstrofe geschreven was, aanvangende aldus:
Omnibus cultoribus
christianitatis
mitto, sed precipue
Summe veritatis
veris amatoribus
Et cunctis cordiatis

(26) B. SPAAPEN, Jean de Leeuwen, in: Dictionnaire de spiritualité, VIII. Paris, 1972, kol.
602-607.
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Salutem in spiritu
vere caritatis(27).

In het middeleeuwse kloosterleven neemt de vriendschap, de ‘amicitia’, een grote
plaats in. Dit blijkt, zoals geleerde mediaevisten hebben aangetoond, uit de vele
bewaard gebleven brieven onder monniken gewisseld, brieven weliswaar soms als
stijloefeningen bedoeld, maar waarvan een groot gedeelte kostbare aanduidingen
verstrekt over de stand van de culturele ontwikkeling bij de briefschrijver en zijn
bezorgdheid om van zijn brief een literair proefstuk te maken dat van hand tot hand
kan gegeven en aldus velen toegankelijk gemaakt kan worden(28).
Het woord amicitia had bij de Romeinen oorspronkelijk een juridische betekenis,
een begrip dat in het feodale tijdvak nog steeds als zodanig werd erkend. Het zijn de
monniken geweest tijdens de Karolingische Renaissance, en vooral tijdens de
bloeiperiode van de Middellatijnse literatuur, de 12de eeuw, die vriendschap opnieuw
als affectie en genegenheid zijn gaan beschouwen, zonder andere bijbedoelingen,
volkomen onbaatzuchtig en ijverend enkel en alleen om het welzijn van de ander.
Het zijn vooral de Benedictijnen en de Cisterciënzers(29), die deze opvatting over
de vriendschap, die op de ene of de andere manier in verband kan worden gebracht
met de opbloei van de hoofse poëzie, in hun geschriften hebben gepropageerd.
Van de 12de eeuw tot de 14de, is de afstand niet zo groot. Magister Wilhelmus
Jordaens, Augustijner Koorheer van Groenendaal, heeft met deze Planctus het bewijs
geleverd dat vriendschap geen ijdel woord was voor hem en er in bewogen
bewoordingen, zinderend soms van verkropt leed, voor getuigd.

(27) A. AMPE, Willem Jordaens in nieuw perspectief, p. 143.
(28) Zie J. LECLERCQ, L'amour des lettres et le désir de Dieu, vnl. kap. viii, Les genres littéraires,
waarop onze slotbeschouwing in hoofdzaak steunt.
(29) J. LECLERCQ, L'amour des lettres..., p. 175, waar o.m. verwezen wordt naar Aelred de
Rievaulx.
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Middelnederlandse taalkunde in Belgie in de jongste dertig jaar
door A. van Loey Bestuurder van de Academie
Enige tijd geleden bereikte ons, ook in België, een verzoek van Amerikaanse zijde
om een overzicht te schrijven van de beoefening van de taalkunde sinds het eind van
de Tweede Wereldoorlog. Exhaustief hoefde dat overzicht niet te zijn: verwacht werd
het releveren van markante werken in het opzicht van de ontdekking van materiaal,
alsook van de ontwikkeling van de onderzoekmethode en de opheldering van
problemen. De bibliografie hoefde dan ook niet (helemaal) volledig te zijn. De
antwoorden werden van groepjes geleerden uit elk land verwacht: vreemd genoeg,
althans voor het Nederlands, waarvan de wetenschappelijke beoefening geen
staatkundige grenzen kent.
De uitvoering van dit Amerikaanse plan is op onoverkomelijke financiële
moeilijkheden gestrand.
Omdat ‘hi niet en woude laten verloren dat hi met sinen handen hadde gemaect’,
heeft de schrijver dezes gemeend zijn klaar gekomen deel intussen niet langer onder
zich te houden, hoe eenzijdig het in het geheel van de onderneming ook moge staan.
Wellicht kan dit overzicht van de middelnederlandse taalkunde, in een tijd waarin
dit vak in de verdrukking is gekomen, aan de historische taalkunde toch nog enige
diensten bewijzen.
Het overzicht omvat uiteraard ook de studie van het oudnederlands, en van de
16de eeuw in België, omdat het Nederlands van die tijd (en onze hedendaagse
dialecten nu nog) zoveel taalgoed biedt dat heel eigenlijk middelnederlands is.
Vooruitgang van de wetenschap wordt in hoofdzaak beheerst door: a) ontdekking
van onbekende of onvoldoend bekende feiten; b) interpretatie en waardering in het
licht van een andere houding t.a.v. de feiten.
Dat is in de periode tussen zowat 1945-1970 ook het geval geweest met de studie
van het middelnederlands als taal. Nieuw mate-
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riaal is ontdekt, bekend materiaal is op de bronnen getoetst en beter uitgegeven. De
waardering van dat materiaal heeft plaats gehad vooral in het kader van de
geografische situering en de chronologische lagen binnen het middelnederlands zelf;
later zijn bij een synchronische visie enkele pogingen gekomen tot een
structuralistische ordening en waar mogelijk ook verklaring in het kader van een
gereconstrueerd systeem.
De vroegere grammaticale onderzoekingen en uiteenzettingen (W.L. van Helten,
J. Franck) zijn hoofdzakelijk gericht geweest op de etymologische bindingen van
het middelnederlands met het oudwestgermaans; weliswaar hebben deze geleerden
ook nog oog gehad voor geografische en chronologische verschillen in het
middelnederlands, maar de stand van het materiaal (genormaliseerde, c.q. critische
uitgaven van literaire teksten, een te gering aantal diplomatische uitgaven) was niet
bevorderlijk voor een hernieuwd onderzoek. Verruiming van het arbeidsveld en
herziening van de ‘warboel’ (het beeld dat het toenmalig onderzoek gaf van het
middelnederlands: het woord is van Frank Baur) is gekomen onder invloed van de
opbloeiende dialectologie. Voor 1940 reeds en na 1945 vooral heeft men gezocht
naar localiseerbaar en dateerbaar materiaal ‘in-originali’, heeft men ook de
handschriften van literaire werken in dit perspectief pogen te ordenen (zie voor dit
laatste de ‘Bouwstoffen’ in het Tiende deel van het Middelnederlandsch
Woordenboek). Een zeer nuttig overzicht van het werk van Belgen en Nederlanders
biedt C.B. van Haeringen in Netherlandic Language Research (Leiden, tweede
uitgave, 1960), blz. 19-39.

Publicatie van bronnen
Van een exhaustive opsomming van gepubliceerd materiaal zien we bewust af:
literatuur vindt men in werken over detail-onderzoekingen.
Reeds van ouds meestal bekend oud- en middelnederlands materiaal uit de periode
tot 1100 maar op de handschriften uiterst zorgvuldig getoetst, bezorgde Gysseling
(1950) in een standaardwerk: het bevat 236 in het Latijn gestelde originelen (met
oudnederlandse persoonsen plaatsnamen, en glossen; met indices); reproducties
maken controle mogelijk. - Toponymisch materiaal tot 1226 (naar het origineel of
dateerbare copieën van voor 1226) publiceerde Gysseling (1960) in een lijvig
woordenboek van 1404 bladzijden.
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Ook nog Gysseling (1963b) ontdekte en publiceerde een merkwaardige doorlopende
middelnederlandse tekst van 1236 (statuten van een Gents leprozengesticht), met de
latijnse tekst erbij. - Diplomatische uitgave van alle middelnederlandse teksten, in
originali of in afschrift bewaard, van voor 1300, het zgn. ‘Corpus’ der
middelnederlandse teksten, heeft Gysseling sedert jaren in behandeling: over de
prolegomena schreef hij enkele opstellen (1964b, 1965). De uitgave onder auspiciën
van het Instituut voor Nederlandse Lexicologie, Leiden) wordt redelijkerwijze in het
jaar 1976 verwacht.
Veel interessant materiaal (namen, glossen) voor de kennis van het oudste
middelnederlands, vnl. te Gent, maar verspreid in een lijvige studie erover, vindt
men bij Tavernier (1968).
Merkwaardig middelnederlands taalmateriaal, zonder meer, van omstreeks 1300
uit Centraal-Limburg, is diplomatisch uitgegeven door Buntinx (1965) en Gysseling,
t.w. een lijvig register van goederen van Oudenbiezen, 182 folio's, met vermelding
van de verschillende handen.
Heel veel Brabants materiaal (887 blz.) van de 13de tot de 17de eeuw publiceerde
Vangassen (1954). Het bestrijkt het gebied van het hertogdom Brabant. Voor het
merendeel bestaat het uit excerpten, gerangschikt naar de klankleer (in alfabetische
volgorde) van het nieuwnederlands (buiten zinsverband, wat de identificatie van
woorden, ook in hun casus, soms bemoeilijkt); ook zijn enkele teksten inextenso
afgedrukt. De auteur biedt daarenboven een overzicht van de klankstand (met enkele
verrassende vondsten) van enkele streken (Antwerpen, Brussel, Leuven, enz.).
Interpretatie van materiaal, gekoppeld aan de hedendaagse dialecten, publiceerde hij
in latere opstellen (1955-1964a). Beter bruikbaar is zijn uitgave (1964b) inextenso
van 433 noordhollandse charters (van 1300 tot 1486), in originali.
In verband met het Limburgs hierboven (Buntinx 1965) vermelden we nog de
diplomatische, maar goed leesbare, uitgave van 170 oorkonden, naar het origineel,
uit heel Belgisch-Limburg, door Moors (1952), met een aantal reproducties. Ook dit
materiaal is in velerlei opzicht merkwaardig (een leesfout op p. 353 is Souter mercs
dagh voor Senter mercs dagh).
Voor de kennis van het Kortrijks (West-Vlaanderen) in de tweede helft van de
veertiende eeuw verschafte De Brabandere (1958, 1970, 1971) veel onomastisch
materiaal.
De zestiende eeuw in Vlaanderen is niet buiten de belangstelling
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gebleven: nuttig materiaal is geleverd door Willemyns (1970) en De Vriendt (1971).
Beide teksten zijn reisjournaals, waarvan dat uitgegeven door Willemyns een soms
onbeholpen weergave van Brugse volkstaal bevat.
Bij de exploitatie van bovengenoemde bronnen, en ook van ander materiaal in erop
gerichte studiën, hebben in de lexicologie de zoekers de traditionele banen bewandeld
(betekenisomschrijving, vermelding van tot dus ver onbekende woorden,
woordgeografie, filiatie van woordenboeken, af en toe etymologie); - systematische
studiën over structuralistisch verband, over betekenisvelden ontbreken nog voor het
middelnederlands. De grammaticale exploitatie heeft vooral de localisering op het
oog gehad, op het gebied van de klankleer meer dan op dat van de vormleer; hier en
daar ziet men sedert 1960 de structuralistische beschouwingswijze opduiken. - We
overzien eerst de lexicologie.

Lexicologie
Een sedert lang geuite, maar in België, zelfs door georganiseerde pogingen, laat staan
door een stevige aanpak niet vervulde wens, is een aanvulling op het
Middelnederlandsch Woordenboek. We zouden echter niet zo ver durven te gaan te
zeggen, dat er al niet materiaal voorhanden zou zijn.
Axters (1961, 1963) hield een pleidooi voor de voortzetting van het
Middelnederlandsch Woordenboek: hij wijst op tekortkomingen in de omschrijving
van sommige betekenissen (vooral op het terrein van de godsdienst) en bezorgt een
lijst van nog te excerperen bronnen en op te nemen woorden. Zie ook nog Van
Elslander (1957) over de werken van de mystieke dichteres Hadewijch.
Aan de juridische taal in oorkonden is aandacht geschonken door Moors (1952)
met een glossarium van ruim honderdvijftig woorden die in het Middelnederlandsch
Woordenboek ontbreken of een andere betekenis hebben.
Aandacht voor de vaktalen vragen: Braekman (1970 met op blz. VII de lijst van
zijn vroegere publicaties) voor taal in verband met geneeskundige middelen; Eylenbosch (1966) voor het Brabants boerenbedrijf, ook Vangassen (1957); Lindemans (1945, 1948) voor de benamingen van het grasland (beemd ‘omsloten
ruimte’; localisatie van meersch in Vlaanderen, van beemd in Brabant; meet, met
behouden oudgerm. ê, naast maet, in West-Vlaanderen sedert ca.
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1100; wede met ê uit oudgerm. ai in West- en Oost-Vlaanderen, naast weide elders;
hernisse in het kustmiddelnederlands; ouw/ooi (* a ujô, afleiding van ahwa); eeuwsel
bij eeuwen ‘voederen’ en etsel bij et ten ‘doen eten’; pasch en zittert), en van de
nederzettingsnamen met zele (in verband met de bodemgesteldheid) als tweede lid;
- Roelandts (1965) voor de betekenis van zele ‘hut in het weideland, zomerwoning’;
- Vermeersch (1962) met een glossarium van ruim tweehonderd woorden, voor de
terminologie van de weeftechniek in West-Vlaanderen; - Gysseling (1963a, 1966a,
1969) voor materiaal in de naamkunde, en (1962a) voor het huisraad; - Haeserijn
(1953) voor de wording van geslachtsnamen (van belang voor de methode): bijnamen
zijn reeds familienamen geworden op het einde van de 13de eeuw te Gent.
Algemene niet-literaire taal in oorkonden hoofdzakelijk van 1300 tot 1550 in
Brabant is naar beteknisgroepen uitgegeven door De Man (1956): de bewerking is
echter niet in allen dele geslaagd (zie Van Haeringen: De Nieuwe Taalgids 51, 78
vv.), maar het materiaal is interessant; alleen deel I is verschenen.
Bij de benuttiging en waardering van oudere glossaria en woordenboeken (tot in
de 16de eeuw) is vaststelling van de filiatie van de bronnen een eerste vereiste. Een
standaardwerk op dit gebied leverde Claes (1970a). Het werk van vroegere
onderzoekers was onvolledig gebleven doordat ze zich beperkt hadden tot één of
enkele bronnen. Claes heeft integendeel naar volledigheid gestreefd: in dertien vôôr
het Dictionarium Tetraglotton van ao 1562 verschenen lexicografische werken heeft
hij zowat 2800 artikels nageplozen. Grondigheid, acribie, nauwkeurigheid en
volledigheid in het onderzoek van het ter beschikking staande materiaal zijn de
kenmerken van dit monnikenwerk. De slotsom is wel dat de woordenboeken
(Latijn-Frans en Frans-Latijn) van de Franse lexicograaf Robert Estienne de
voornaamste bron vormen voor de woordenboeken van Plantin en Kiliaan. Ter
aanvulling heeft Claes nog archiefdocumenten uit de drukkerij van Plantin onderzocht.
Een algemeen Besluit (345-348) met samenvatting in het Frans, het Engels en het
Duits maken de lezer wegwijs in het werk. Een korte samenvatting van dit
vernieuwend werk bezorgden F. de Tollenaere, Neophilologus (Groningen) 58, 86
v. en Van Haeringen, De Nieuwe Taalgids 65, 495. Vermelden we nog dat bijzonder
welkom zijn: de bibliografie (met lijsten van Nederlandse vertaal- en woordenboeken:
glossaria, vocabularia enz. en van werken met een bespreking van zestiende-eeuwse
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woordenboeken) en een register van alle behandelde woorden. Een handige
opsomming met hun filiatie van woordenlijsten en woordenboeken bezorgde Claes
(1970b) nog, alsook kanttekeningen van Kiliaan (1971) en een lijst van Nederlandse
benamingen van woordenboeken (1972): zo komt bijv. het woord woord-boek reeds
in 1584 voor, het Duitse Wörter-buch eerst in 1631.
Woordgeografie kan alleen behandeld worden in teksten met inhoudelijke
samenhang; wat de methodiek betreft heeft Halleux (1948) de nadruk gelegd op de
systematische en progressieve behandeling van de stof in zijn geheel, wil men aan
het gevaar ontkomen een geheel verkeerd beeld van het woordgebruik te geven. Dgl.
eisen vindt men ook bij De Smet (1952) die, in ruimer germanistisch verband, betoogt
dat voor het begrip ‘lijden’ het mnl. lîden uit het Oosten (Limburg) opduikt en
geleidelijk het (oudere) gebied van dogen in westwaartse beweging verovert.

Etymologie
Etymologie opgevat als opsporing van de oorsprong en de (c.q. externe) geschiedenis
van de woorden hoort thuis in de lexicologie; daarbij betrokken is de studie van de
betekenisontwikkeling. Houdt men, bij de verklaring van de klankvorm, het oog op
de constituerende fonemen gericht, dan belandt men in de historische grammatica.
Daarom plaats ik dit deel over de etymologie tussen de lexicologie en de (hierna te
behandelen) grammatica. Daar nu, per essentie, de etymologie van nieuwnederlandse
vormen in de tijd opklimmend ons in het middel- en oudnederlands brengt en er
tussen woorden uit de cultuurtaal en dialectwoorden in dit opzicht geen essentieel
verschil bestaat, worden hier alle woorden (cultuurtaal, dialectwoorden,
middelnederlandse woorden, plaatsnamen) behandeld.
Problemen van het Nederlands Etymologisch Woordenboek (van J. de Vries) heeft
De Tollenaere (1969) onder de loep genomen; in 1971 verzorgde hij aflevering 7
(slot) van dat woordenboek met aanvullingen, verbeteringen en woordregisters.
Tal van plaatsnamen zijn door Gysseling (1960) summier behandeld, - ook
verantwoordt hij zijn interpretatie niet, hij vermeldt geen bibliografie, noch ook de
zienswijze van anderen. Toegegeven dat elk artikel in het Woordenboek geen plaats
bood voor een uitvoerige en verantwoorde etymologische verklaring: het al te
summiere kan intussen de argeloze lezer in deze moeilijke materie misleiden.
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Zie overigens de grondige critiek van D.P. Blok in Tijdschr. Leiden 79, 137-153.
Uitvoerig daarentegen onderzocht Gysseling (1946) de plaatsnaam Walcheren ‘bij
de bewoners van het vochtige overstroomde land’, Germaans * walh, maar die
etymologie komt niet (meer?) voor in zijn Toponymisch Woordenboek (1960: 1036).
De herkomst van het woord week bekeek hij (1962c) nog eens. In
middelnederlandsche en oudfriese muntnamen op slachte ziet hij (1964a) in het
tweede lid een tot suffix geworden afleiding bij slahan ‘(munt) slaan’.
In de (nog niet in allen dele opgeloste) etymologie van varken had De Tollenaere
(1950), steunende op middelnederlandse citaten en op de overgang x > k (aangewezen
door Gysseling) de a beschouwd als een hollandse depalatalisatie van verken uit
germaans * farhîna (vgl. lat. porcus) met i-umlaut. Critiek hierop kwam van Heeroma
(Tijds. 68, 180-186), waarop repliek door De Tollenaere Tijds. 68, 303-312.
Moeilijkheden levert intussen nog de vorm met k in het westgermaans.
Van de -er in Sinterklaas en dgl. vormen ontdekt Mevr. Jansen-Sieben (1968) de
eerste attestatie om 1300 in Limburg. Vroegere verklaringen van die r stuitten op
(soms ernstige) bezwaren: 1) etymologisch: sinter < * sint heer; 2) morfologisch:
a) flexie (met -er) van sint vôôr (heiligennaam) + misse, b) analogie naar onser
vrouwen dach; 3) fonetisch: a) epenthetische r in de onbeklemtoonde syllabe -te, b)
dissimilatie: sinteneklaas > sinterklaas. De auteur nu constateert in nieuw ontdekt
materiaal van ca. 1300: a) de vaste vorm sente (met e uit Frans saint) heeft zijn slot-e
van de latijnse litanieën, b) senter komt voor in senter Mei (= S. Remeis), senter Voes
(= S. Servaas), senter Makel (= S. Remakel): ze zoekt dan een verklaring van senter
in agglutinatie van de eerste niet-geaccentueerde syllabe met r (in de naam zelf), met
uitbreiding later tot andere namen.
Nieuwnederlands adjectief inheems brengt Van Loey, in een uitvoerige behandeling
(1964) in verband met mnl. inheims ‘in de stad zijnde’, bijwoord, door syntactische
koppeling ontstaan (Gent, ca. 1240).
Zuidnederlandse dialectwoorden zijn behandeld door Hoebeke (1967):
zuidoostvlaams budze ‘mutsaard’ < oudfrans bouge en bonge (Oudenaarde, ao 1318-);
-door Van Loey (1971): de -t in stroot ‘stro’ o.m. door combinatie van morfologische
structuur en
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semantisch veld van hooi en mnl. gloy om de -i in strooi te verklaren, en van riet
(eng. reed) om de -t te verklaren (rieën = mnl. riedijn staat tot ried zoals stroo-ën =
mnl. stroo-în staat tot x en x = strood, stroot); - door Van Loey (1973): noordbrabants
vatsend (een landmaat) uit mnl. vat zaad (eind 15de e.); - door Van Loey (1972): het
middelnederlandse diminutiefsuffix -sken (positionele variant na auslautende velaire
consonant) is een jongere verduidelijking (ca. 1300) door middel van -kîn van een
verouderend suffix -sîn, als substitutie van de reducering van de geminaat (boekkîn
> boekijn > boekskijn, na ouder boeksîn); - het middelnederlandse tsertsevrouwe
‘geliefde’ (dat lange tijd raadselachtig was gebleven) verklaart Van Loey (1968a)
als ontlening, in de liefdeslyriek, van hoogduits des herzen vrouwe; tsertsevrouwe
is in de tweede helft van de 14de eeuw in ambtelijk proza in gebruik geweest.
De zg. ‘suizende’ r in werkwoorden als rz (bijv. mnl. claersen) optredend in huidige
en middelnederlandse dialecten laat Van Loey (1958c) aansluiten bij oudgerm.
formaties op -isōn; - dezelfde (1973: 3) wijst op synchroon voorkomen van
oudgermaanse suffixen -ô, -î en -ida in vroegmiddelnederlandse dialecten.
Het middelnederlandse (Gent, 1365-) en nu nog zuidnederlandse verandzaden
‘(gepacht land) bebouwen op een manier die in strijd is met de vaste vruchtomloop
van het drieslagstelsel; (het) schenden, uitputten’ leidt De Tollenaere (1959-1960)
af van * andzaad ‘wederrechtelijke bezaaiing’. Dit doorwrochte artikel vermeldt een
groot aantal oudere en jongere vindplaatsen.
Vele van de bovengenoemde opstellen hebben dit met elkaar gemeen, dat ze zich
niet, zoals in (etymologische) woordenboeken, beperken tot de aanwijzing van de
samenstellende componenten (herkomst van de woorden), maar wel een formele en
semantische geschiedenis van het woord brengen.

Grammatica
Een nieuwe aanpak van de middelnederlandse klank- en vormleer, op grond o.m.
van een scherpere geografische en chronologische ordening van het middelnederlands
zelf, van verifiëring van de stof op de bronnen en benuttiging van nieuwe bronnen
kwam van Van Loey (1948-1949). Verantwoording van de methode vindt men in de
inleidende bladzijden van deel I, kort daarop ook in een opstel (1950). We halen hier
enkele opstellen aan, die in de successieve drukken van het handboek beknopt zijn
samengevat.
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Wat de k l a n k l e e r betreft:
- de verhouding or / er / ar (bijv. dorst, derst, vgl. eng. thirst, en Westvlaams
darst) tengevolge van i-umlaut en depalatalisering (1949);
- datering (12de tot 14de eeuw), localisering (overal in Zuid-Nederland) en plaats
van de d-syncope in het systeem: regelmatig in intervocalische positie, tegenover
sporadisch voorkomen van -v- en -g-syncope, en daarnaast in Brabant en
Limburg sedert de 14de eeuw ook overgang van d in j (1953);
- de palatalisering van oudgerm. û in mnl. uu, structuurgeografisch benaderd
(1961): een eerste constatering is dat de (zgn. spontane) palatalisering van
oudgerm. û in mnl. uu /y:/ (hûs > huus) nooit tot ontronding leidde, terwijl bij
i-umlaut dit wel het geval was (hiden ‘verbergen’ = ags. hy dan, eng. to hide;
hyrland ‘gehuurd land’ = ags. hy rian, eng. to hire), wat aanleiding tot de
opvatting kan geven, dat de ontronde umlautsvocaal meer palataal was dan de
(vermoedelijk dan mediale of centrale) articulatie van de (zgn. spontane)
palatalisering tot uu; een tweede constatering is de spontane palatalisering van
een /u:/ klank in huidige Oost-Vlaamse dialecten (bry d uit brūd ‘brood’)
onafhankelijk van druk in het systeem der achtervocalen; een en ander voert
dan tot de conclusie dat de oudnederlandse palatalisering van û wel geen verband
houdt met late Keltische invloed, of ontlening van Franse uitspraak, of parallellie
met het Franse systeem (theorie van A. Haudricourt en A. Juilland);
- de verhouding (Vl.) ê: (Brab.) ei (< ogm. ai) eveneens structuurgeografisch
(1967);
- de mouillering van dentalen met als gevolg morfologische opposities (1969):
zie hieronder blz. 265);
- de geminaat -gg- in het foneemsysteem en het verbale systeem (1962, 1970b):
het middelnederlands had een infinitief segghen met gegemineerde stemhebbende
occlusief /gg/ en finiete vormen ervan met stemhebbende spirans: seghet,
seghede; de tegenwoordige infinitief met enkele spirans had Vandenberg
verklaard door uniformisering vanuit de flexie (nnl. zeggen met / / naar seghet
met / /). T.a.v. mnl. adjectief vlugge /gg/, nnl. vlugge / / gaat die verklaring
niet op. Evenmin bij de ontwikkeling van /ηg/ (bijv. in mnl. springen), thans
met /η/ naast dialectisch /η /, zodat V. Loey denkt aan substitutie van een
allofoon /g/ door het gewone / /: Vandenberg zocht
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de substitutie in het morfologisch paradigma (beperkt toepassingsveld), V. Loey
in het foneemstelsel (algemeen toepassingsveld);
- sandhi-verschijnselen (1956: 26-37);
- mnl. ô uit ogm. au (oghe: got. auga) en ō uit ogm. ů in open syllabe (ghebōden:
ohd gibotan), thans samengevallen, waren nog evenals in de hedendaagse
dialecten verschillend; zo ook ê uit ogm. ai (steen: got. stain-s) en ē uit ogm.
ê/î in open syllable gerekt (brēken: ohd. brêhhan; schîp: schēpen): Van Loey
(1949, 6de druk, § 58a, § 77c 1) neemt voor ê en ô diftongische uitspraak aan
(/e: ə/, /o: ə/.

Wat voorts de v o r m l e e r betreft:
- het werkwoord zullen (1952b), materiaal aan te vullen met Vangassen (1962)
en voor de 16de eeuw met De Vriendt - De Man (1958): veel materiaal,
regulerende invloed van Antwerpse drukkers ten gunste van zullen. Naast deze
geografische spreiding van de mnl. vormen (Vlaanderen) sullen, (Brabant) selen,
(Limburg) solen, (Holland) sellen en het latere monopolie van zullen bestaat de
nog niet in allen dele opgeloste vraag (Van Loey 1952b) van de etymologische
binding: solen heeft een klankwettige ontwikkeling (uit skulan), selen vertoont
een onverklaarde ‘ontronding’ van suelen /ø:/, sullen met u / / en ll wijst op
aansluiting aan -jan-werkwoorden (* suljan), waartoe sellen misschien hoort;
- zwakke praeteritumvormen van het type binden (1952a);
- het voornaamwoord 3 sg. m. -ne (1954);
- verbale vormen op -e, uitbreiding van een oudgerm. suffix -ni (1954);
- het bezittelijk voornaamwoord hun (1958): hun, in zijn oorsprong pronomen
personale datief 3 pl., is voor het eerst in 1360 in Limburg aanwijsbaar naast
het oorspronkelijke here, hare, hore (owgm. iro), met nog onverklaarde
syntactische herkomst uit de datief; het komt spoedig in gebruik in Brabant
(onverklaarbare Limburgse expansie? in de 15de eeuw) en krijgt in de 16de
eeuw aanwending, onder latijnse invloed, ter onderscheiding van hare (lat.
earum) en hun (lat. eorum);
- het participium praeteriti ghesijn (1968b): sijn (zowel lat. sunt als esse) is in de
13de eeuw algemeen in gebruik, terwijl in Limburg daarnaast het oude (nog hd.
sind) als sint gespeld af en toe voorkomt; dit sijn (lat. sunt) is evenals in het
oudhoogduits een innovatie herkomstig uit de conjunctief; op dit sijn (lat. sunt
en esse) is
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een totaal nieuwe innovatie, t.w. part. perfecti ghesijn in Vlaanderen alleen tot
stand gekomen, concurrerend gebleven met ghewesen en gheweest tot laat in
de 15de eeuw, maar geheel los van het gelijktijdige alemannische gesîn;
- de structuur van het praeteritum van zwakke werkwoorden (1974), waarover
gedeeltelijk reeds Goossens 1970a: in het Gotisch nasida, salbôda, habaida
had de vocaal van het praeteritum-morfeem stamonderscheidende functie, in
het middelnederlands levede, makede had -ede praeteritale functie, syncope van
-e- leidde tot een grote diversiteit van vormen (bijv. -ende, -dege, enz.).
Ten behoeve van franssprekenden schreef Van Loey (1951) een leidraad met
bloemlezing en commentaar; voor duitssprekenden een historisch overzicht van het
oud- en middelnederlands, met bibliografie (1970a).
Ondanks enkele tastende pogingen is in België tot dus ver nog geen
structuralistische grammatica verschenen. Een lofwaardige uitzondering evenwel
mag een hoofdstuk heten van het geslaagde handboek over de historische fonologie
van het Nederlands door Goossens (1974: 39-52, 73-81): het deel (tussen oud- en
nieuwnederlands) gewijd aan het middelnederlands is een moedige poging om de
structuren van het middelnederlands, gelet op de componerende gewesttalen, op
bevattelijke wijze voor het eerst te hebben blootgelegd. Goossens gaat blijkbaar uit
van het westmiddelnederlands, met als grondslag het Vlaams (en terzijdelating van
het kustmiddelnederlands, ook van Brabantse eigenaardigheden als daar zijn de
i-umlaut van lange vocalen: â (ogm. ê) en oe (ogm. ô), van het Limburgs). Dit
fonologisch overzicht, nu eigenlijk gebaseerd op de schrijftaal, biedt een gemakkelijke
trap om te komen tot het nieuwnederlands; wie rekening wil houden met al de
gewesttalen (hoofdzakelijk het Brabants en het Limburgs), die samen toch tot het
middelnederlands worden gerekend, zou wel grote moeite hebben om een fonologisch
eenheidsbeeld te geven.
Willen we nu van het algemene naar het bijzondere overgaan (spelling, monografieën
over locale talen of over bijzondere problemen - door Van Loey 1969-1971 trouwens
geregeld benut), dan vermelden we:

Spelling
Veranderingen in de spelling (die men geneigd zou zijn voor grilligheid te houden)
kunnen op gewijzigde uitspraak wijzen, of op
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ontlening aan scriptoria in naburige landen, dus op cultuurinvloed. Vandaar de
noodzaak aandacht te hebben voor de volgende opstellen.
Van Cleemput (1954) heeft het over de oudste spelling van vklank (eerst u, later
ook v), (1955-1956) over de dubbele acutus (zonder erg duidelijke resultaten), (1958)
over spellingsbewegingen: de e als lengteaanduider en de spelling ii: van west naar
oost; uit het oosten kwamen de i als lengteaanduider en in de anlaut waarschijnlijk
ook sch en de spelling w na consonant.
In zijn onderzoek van de vernieuwing van de spelling te Gent in de eerste helft
van de 13de eeuw vindt Gysseling (1964c: 16-31) o.m. het gebruik van de acutus,
van verdubbeling van de vocaal, van het lengteteken e, ook wel i, waarvan hij de
oorsprong zoekt in de ontwikkeling oi> ô in Franse leenwoorden. Spelling ai voor
de lange klinker ā zocht hij (1961: 33) in het Rijnland, waar ze herkomstig was uit
het Lorreins (en Bourgondisch), met later doordringen naar Brabant en Holland,
instemmend dus met Van Cleemput. Voor de in het Middelnederlands op het eerste
gezicht bevreemdende, sporadisch voorkomende spelling aa (Van Loey 1971 II:
33-34) wees Gysseling (1961: 32) op de noordfranse spelling (12de eeuw) aa, ontstaan
na intervocalische syncope van d, bijv. ao 1111 Athat, 1119 Aat (= Ath).
In zijn studie over de verschillende Oudenaardse schrijfcentra besluit Hoebeke
(1960) dat men zekerheid moet hebben omtrent de herkomst van de klerken en liefst
ook omtrent de school, waar ze Diets hebben leren schrijven, wil men bepaalde
dialectische eigenaardigheden localiseren.
Een nieuwe techniek om alle spellingen van eenzelfde woord, ook de frequenties
en valenties van alle woorden, te zien bracht De Vriendt (1971) in alfabetische lijsten
van alle woorden in een deel van hun context.

Monografieën
Een aanloop tot een ‘proeve van Oudnederlandse grammatica’ (alleen klankleer)
bezorgde ons Gysseling (1961, 1964). Hij behandelt in het eerste deel de germaanse
consonantverschuiving, het germaans accent, de germaanse āē, ē2, ī, ō en ū. De
ontwikkeling van aē tot ā plaatst hij in ruimer westgermaans verband, een
taalbeweging die van het zuidoosten naar het noordwesten is opgedrongen. Voor
owgm. ō wijzen talrijke woorden met grafie uo, oa, ua op een autoch-
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thone fonische ontwikkeling via een diftong (niet op Duitse spellingsinvloed). Het
tweede deel is aan ogm. eu gewijd. - Aan de 13de eeuwse taal nog besteedde
Gysseling aandacht voor Gent (1963a en b), Calais (1966b), met Deschamps (1966)
voor Limburg.
Een indrukwekkend vervolg op J. Mansion's Oud-Gentsche Naamkunde leverde
Tavernier-Vereecken (1968) in een lijvige studie over Gentse naamkunde van ca.
1000 tot 1253: nederlands taalmateriaal in 900 plaatsnamen, 1700 persoonsnamen,
600 bijnamen, en glossen in latijnse teksten. Een groot deel van dat materiaal ligt in
het Gentse gebied. Bij de persoonsnamen zijn aantekeningen gevoegd over de
geografische oorsprong en de sociale stand van de drager, over het expansieareaal
van het soort naam; het onderzoek van de plaatsnamen houdt rekening met de
aardrijkskundige omgeving en de historische geografie. Van elk woord gaat de
Schrijfster de etymologie na, verzamelt de door andere zoekers reeds gegeven
verklaringen, wat van haar beschouwingen een objectief en beredeneerd, bijzonder
nuttig overzicht maakt, met de betreffende bibliografische verwijzingen. Daar waar
de lezer van de zienswijze van de Schrijfster zou willen afwijken, hebben we een
aansporing tot verder onderzoek, wat voor de wetenschap zeker stimulerend mag
heten (zo bijv. 368 sin het = ‘zijn heide’, en niet ‘zijn eerd’, d.i. aard). Mevr. T. heeft
tal van aanvullingen op het Middelnederlandsch Woordenboek verzameld, met
scherper geformuleerde betekenissen en vernuftige etymologieën. Het grammaticale
gedeelte (562-596) brengt een uitvoerige ordening van het materiaal. Nieuw hierin
is o.m. de nadere datering van bijv. > d, de verwarring van g en h, het opduiken
van de grafie gh (tweede helft der 12de eeuw), de evolutie van sk in alle posities;
ook wijst ze op spanningen tussen verzorgde schrijftaal en volkstaal. Zetfouten
ontsieren, helaas, dit overigens zeer geslaagde werk (zie Etudes germaniques, 23:
502).
Het beroemde oudnederlands zinnetje had Tavernier-Vereecken (1948) als
vroegmiddelnederlands beschouwd en de -a in onbetoonde syllabe niet ten onrechte
opgevat als open articulatie van de verslapte slotvocaal.
Het Westvlaams van de tweede helft van de 13de eeuw, zoals het voorkomt in
oorkondentaal, is door Van Haverbeke (1955) methodisch en voorzichtig behandeld:
zijn werk bestrijkt de spelling, en een deel van de klankleer, o.m. ogm. u, mnl. ê en
ē, ogm. ô, vocalen vôôr l, l + cons., vôôr r + consonant; bij de -a denkt ook hij aan
open articulatie dan wel aan latinisatie, naar gelang van het woord.
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Een bijzonder op de 15de en 16de eeuw gerichte studie van het Westvlaams ontbrak
nog. Van het Brugs op het einde van de middeleeuwen zijn dan ook spelling en een
deel van de klankleer door Willemyns (1971) uitvoerig behandeld. Hij ook beperkt
zich o.m. tot ē, ō, u, en stelt vocaalverkortingen vast. Hij put zijn materiaal uit
ambtelijke, geschiedkundige en literaire teksten en probeert door zorgvuldige analyse
van spelling en huidige dialecten de toenmalige uitspraak vast te stellen. De auteur,
die niet verzuimd heeft vroegere onderzoekingen en resultaten in zijn betoog mee in
discussie te brengen, komt, boven een loutere beschrijving van het materiaal, tot
enkele resultaten. Als aanwinst onthouden we: het toenmaals bestaande verschil
tussen (scherplange) ê (uit ogm. ai) en (zachtlange) ē (rekking van e en i); in mnl.
vul en dgl. is u niet via o ontstaan; aan de studie van de invloed van r + consonant
ligt omvangrijk materiaal ten grondslag: een vergelijking van vroegmiddelnederlands
met de hedendaagse dialecten leidt tot de conclusie dat omstreeks 1500 het
rekkingsproduct van ogm. ă + r + cons. verschillend was van dat van ogm. ě + r +
consonant; bij deghone, deghuene ‘degene’ moet niet aan rondende invloed van n
gedacht worden (aldus wel Jan de Vries, Nederlands Etym. Woordenboek, 1963:
195), maar moet men uitgaan van een oude vorm met ō.
Voor Oudenaarde (aan de grens tussen de invloed van het Vlaams en het Brabants)
heeft Hoebeke (1968) in een zeer doorwrochte studie een grote massa feiten verzameld
en zorgvuldig besproken (enkele correcties verschenen naderhand in Koninklijke
Academie V.M. 1971: 359); de omringende dialectgeografische bewegingen verliest
hij niet uit het oog.
De studie van Hoebeke vermeldt zo veel feiten en feitjes, dat het (mede dank zij
het register) als naslagwerk kan gebruikt worden. Hij geeft (123-620) een eerlijke,
trouwe, volledige beschrijving van de taal van teksten van de 13de eeuw tot omstreeks
1500, beperkt tot de spelling en de klankleer. Uit dat zeer rijke beeld willen we toch
enkele verschijnselen aanhalen, die meer typisch voor Oudenaarde zijn. Dit dialect,
ruimer gezien: het zuiden van West- en Oost-Vlaanderen, kan wel vôôr ca. 1275 de
palatalisatie in vul en dgl. van ogm. u (niet via o) gekend hebben, maar in bepaalde
woorden begon die onder de druk van een Brabantse tegenstroming nog vôôr 1300
terug te lopen (246-247). Controversiële punten zijn: de vroege (eind 13de eeuw)
verdonkering van de lange a, en de vroege diftongering (14de eeuw) van ī en uu:
twijfel is nog geboden. Ouden-
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aarde heeft zich van West-Vlaanderen ook afscheiden door de opheffing van het
(vroegere?) verschil (in het Westvlaams nog bestaande) van de ogm. ō voor
labiaal-gutturaal dan wel dentaal. De ontwikkeling van al, ol + dentaal is in
Oudenaarde nog vôôr 1300 uitgemond in een diftong met een wijde eerste component.
Vermeldenswaard is de ontwikkeling van ê (steen bijv.) tot ie (275-305). Eigenaardig
zouden bij de consonanten sporen zijn van stembandocclusief (545-546).
Voor Belgisch-Limburg schonk Moors (1952) ons, benevens zijn boven vermeld
corpus en glossarium, een ‘keuze’ (367) uit de spelling, klankleer en vormleer, om
de Limburgse eigenaardigheden te doen uitkomen; de ordening volgt dus niet een
klassificering naar de ogm. klanken. Hij beschrijft: de ongewone verdubbeling van
medeklinkers; lange klanken geschreven met één teken in gesloten lettergreep; rekking
in gesloten lettergreep (meest gewoon die van e, dan van a en o, zelden van i, één
voorbeeld van u); umlaut (c.q. palatalisering) van a (en a i.pl.v. e); al, ol + dentaal
(dit laatste te verstaan als de afwisseling zoals in hout subst. en hulten adj.); a-vormen
van leggen, zeggen, zetten en hebben; lange a geschreven o, oe, oi (verdonkering
van ā); het voornaamwoord haar; umlaut van /a:/; /a:/ en /e:/ vôôr r; wisseling i/e;
westgermaanse (en Franse, Latijnse) ai; wisseling u/o; ouw en uw; o superscriptum;
v gespeld als fu; w en v; sch in de inlaut en in de auslaut; wisseling cht en ft; aspiratie;
verschuiving van k aan het einde; regressieve assimilatie vôôr -de; de intervocalische
d; apocope van n in de uitgang -en; epenthetische p; paragoge van t; apocope van t;
deze, de en die, wie; hij, wij; hem, hen, hun; hier; infinitief op -ende; verleden
deelwoord zonder ge-. Daarop volgen, in een besluit, de voornaamste kenmerken
van de Limburgse oorkondentaal, een doorlopende bespreking van de voorgaande
beschrijving. Bij alle aangehaalde vormen vermeldt de Schr. de vindplaatsen in de
oorkonden; taalkaartjes illustreren de geografische verbreiding.
Na deze monografieën vermelden we nog enkele detailonderzoekingen.
Vangassen (1952 tot 1965) heeft verschillende opstellen gewijd aan de klankstudie
op de grens van Brabant en Vlaanderen; - Tavernier (1970) onderzocht de
gemouilleerde l en n in Franse leenwoorden; - Hoebeke (1968) gaat de diftongering
na te Oudenaarde; - naar aanleiding van de vraag, of h in het 16de-eeuwse Amsterdam
een ‘wankel foneem’ zou zijn, waarschuwt De Tol-
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lenaere (1957) voor verwarring van metriek (die geïmporteerd kan zijn) en fonologie.
Gysseling (1966) groepeert de vormen van het pronomen personale 2de persoon
en onderwerpt het ontstaan van de enclitische vorm -i en je aan een nieuw onderzoek.
De communis opinio omtrent het ontstaan van -i (bijv. noemdi, sechdi, maecti) is
nog steeds de traditionele verklaring, die in -i een verzwakking ziet, in enclise, van
de oude ji (naar wi omgevormd uit ju: vgl. got. jus). Omdat nu de vorm je ouder dan
ji schijnt te zijn (ji is in het middelnederlands niet overgeleverd) had Verdenius de
oorsprong van je (14de eeuw) gezocht in een ontwikkeling (via palatalisering) van
hebdi of hebdgi over -d'i tot ji of je. Bij die verklaring bedenke men, dat ook
Verdenius al uitging van hebdi, en dat er geen rechtstreeks verband tussen de in
hetzelfde gebied voorkomende je-vorm en de objectsvorm ju dan zou bestaan.
Gysseling nu ziet in ju, in verband met de Friese tendentie tot stijgende diftong, niet
ten onrechte een ontwikkeling uit onl. * iuw (owgm. * iwiz: vgl. got. izwis), maar
(en dit is het nieuwe) in i < gi een ontwikkeling, door assimilatie (niet door
palatalisering) van het flexiemorfeen -d met de g van gi: dg > đ (208). Hij gaat dus
uit van dg, met assimilatie, maar verklaart niet waarom in het Nederlands een
dergelijke assimilatie bij hem op een stemhebbende consonant uitloopt, in plaats van
steeds gevonden stemloze dito.

Structuralistische beschouwingen
Fonologische behandeling duikt opnieuw met Taeldeman (1971) op: hij brengt, in
structuralistisch perspectief, een vergelijkend onderzoek van de ontwikkeling, via
het middelnederlands tot in de huidige dialecten, van owgm. u/o met en zonder
umlautsfactor, samen onderzocht in gesloten en open syllabe, en in verband gebracht
met in het middelnederlands de graadopening van de extreme vocalen i, y u in gerekte
e, ø en o.
Naast, ook wel in de plaats van de extra-linguistische methode gaat in de
dialectologie, en uiteraard ook in de historische taalkunde, de intern-linguistische
methode bij de jongere generatie een kordate weg op.
Na een onderzoek van het 16de-eeuwse Westvlaams van de dichter Anthonis De
Rovere (1967) kwam Willemyns (1968), in verband met het middelnederlands te
Brugge, tot de in interpretatief opzicht oriënterende conclusie, de overweging waard,
dat ‘waar kultuurin-
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vloed zich liet gelden, dat eerder zal zijn geweest in de vorm van de... algemene
drang tot vermijden van het platte, dan wel in de vorm van echte druk van een
welbepaald kultuurcentrum, in casu Brabant en Brussel’.
Kenmerkend voor de jongere generatie is dus de tendens naar meer
terughoudendheid t.a.v. de expansiologie ‘om het voorkomen van een moeilijk te
verklaren verschijnsel aannemelijk te maken’: ‘we moeten op onze hoede zijn voor
overschatting van haar aandeel in de ontwikkeling van taalsystemen’ (Taeldeman
1972: 19). Naar aanleiding van diens bespreking van Willemyns (1971) antwoordt
deze (1973) dat hij zich wel bewust is van de nood aan een studie van het
foneemstelsel op structuralistische basis, en dat bij een studie van de taalevolutie
‘het moeilijk is nieuwe hypothesen te formuleren wanneer men niet over materiaal
beschikt om die te illustreren’ (p. 153). ‘Een hypothese die een verband legt tussen
twee soorten ontwikkelingen kan er bepaald goed uitzien tot men zich de vraag gaat
stellen of deze twee evoluties wel gelijktijdig in hetzelfde gebied zijn opgetreden’
(154).
Daar nu schuilt juist het gevaar dat de historicus, die structuralistisch gaat denken,
gauw gewaar wordt: het opsporen en het opmaken van structuren voeren tot
generaliseren, met het gevolg dat de stukjes en brokjes excerpten, die we van vroegere
taaltoestanden hebben en die vaak moeilijk heel juist te interpreteren zijn, bovendien
ook geografisch en chronologisch scherp te situeren, bezwaarlijk hun gepaste plaats
en waarde op het schaakbord van hun systeem kunnen krijgen. En deze moeilijkheid
zal nog groter worden, wanneer men niet meer een gewest, maar wel een heel
taalgebied in behandeling wil nemen.
Een beeld van de, soms fijne, genuanceerdheid van de fonologische opposities
leert ons het waarnemen van de hedendaagse dialecten: het vermoeden is gewettigd
dat een soortgelijke genuanceerdheid in sommige gevallen ook in het
middelnederlands heeft bestaan. Van Loey (1961: 168) wees erop, dat een oppositie
kan zitten in de verhouding monoftong ≠ onechte diftong (bijv. Brabants sporadisch
ti:n ‘tien’ ≠ tiən ‘teen’), - in de verhouding achterklinker ≠ gemedialiseerde klinker
(bijv. Leuvens ru:pə ‘rapen’ ≠ ru:pə ‘roepen’), - in de verhouding open ≠ gesloten
(bijv. in Kl n-Brabant Malderen 1 274 ø:r ‘bez. haar’ ≠ oe:r ‘haar’ (eng. her hair),
- in de verhouding halfgespannen ≠ ongespannen (bijv. Mechelen K 330 ra:p ‘raap’
≠ ra:p ‘rijp’). Men voege hieraan toe een in het ver-
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leden mogelijk bestaan hebbende oppositie in toon (sleeptoon ≠ valtoon) in dialecten
die dat intussen niet (meer) kennen. Dit is een greep uit het vocalisme, maar ook het
consonantisme biedt voorbeelden: bij de dentalen heeft in de streek tussen Brussel
en Aalst een oppositie enkel ≠ gegemineerd bestaan, die omgezet is in een oppositie
dentaal ≠ gemouilleerde dentaal: zεtə ‘zetten’, (praes. plur.) ≠ zεt'ə (praet. plur.) (Van
Loey 1969: 351, 1974: 5 v.)
Met geringe fonische verschillen, die fonologisch relevant zijn, dient
vanzelfsprekend rekening te worden gehouden bij het opmaken van het foneemstelsel
van een tongval, tevens van een groep tongvallen, van een gewesttaal. Zo weet men,
om een voorbeeld aan te halen, met vrij grote zekerheid dat in het kustwestvlaams
het product van de i-umlaut van ogm. û, t.w. de vroegmnl. uu, verschillend was van
de (spontane) palatalisering uu: het eerste werd in î ontrond, het tweede niet (palataal
≠ mediaal); zo ook opponeerden overal in het mnl. (scherplange) ê en (zachtlange)
ē, resp. ô en ō; de transfonologisering van de oppositie enkele dentaal ≠ gegemineerde
dentaal in dentaal ≠ gemouilleerde dentaal (Vlaanderen en Brabant) hoort zeker tot
de 14de eeuw.
Ook de distributie van de fonologische relevantie komt in aanmerking. Het
hedendaagse Brugs bijv. kent een oppositie /u.ət/(hoed) ≠ /ut/ (oud, houd, hout). De
/u.ə/ is de voortzetting van ogm. ô vôôr dentaal; vôôr labiaal c.q. velaar vindt men
/u/: /druf/(droef), /uk/ (hoek). Diezelfde /u/ treedt ook op als voortzetting van al, ol
voor d of t: /ut/ (oud, hout): dit is een andere distributie dan in Brabant (/u/ ≠ / u/:
hoed ≠ oud). Hoe oud is die Brugse differentiatie /u.ə/ (hoed) ≠ /u/ (hoek) en de
samenval van /u/(hoek) met de voortzetting van ogm. al, ol + d, t /u/ (oud, hout), en
meteen de verschillende distributie in het Westvlaams en in het Brabants? Hoe lastig
het is uit grafieën uit de 13de eeuw te Calais iets op te maken (de oe in hoek en hout:
diftongisch of monoftongisch, met gesloten /o/ of met /u/) kan men lezen bij Gysseling
(1966b: 153-156) en bij Willemyns (1973: 151-158); dat de oppositie /u.ə/ ≠ /u/
(hoed, oud) in de 16de eeuw te Brugge wel bestond blijkt uit de waarneming van
Willemyns (1971: 112) dat rijmparen van ou (uit al, ol + dentaal) met oe (uit ogm.
ô + dentaal) nooit voorkomen.
Begrijpelijkerwijze komt een dergelijke gevarieerdheid uiteraard niet tot uiting in
de grafieën van vroegere kopiïsten. Bij het opsporen van relevante kenmerken, bij
reconstructie van systemen, bij
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het uitzien naar een verklaring in de ‘druk’ van het systeem moeten we bijgevolg
uiterst behoedzaam zijn. Met misschien enige zekerheid kunnen we waarnemen, dat
fonemen met elkaar opponeerden (bijv. wanneer de oppositie thans bestaat, of bij
het vermijden van een oppositie in rijmparen - behoudens rijm voor het oog -, soms
bij spellingsverschil), maar de fonische realisatie ontsnapt ons meestal. Reconstructie
is dus vaak onmogelijk, constructie daarentegen is gemakkelijk te schetsen, maar
blijft bedrieglijk.
Intussen late men zich door het hachelijke van de onderneming in het diachronische
structuralisme niet afschrikken. Er kan geëxperimenteerd worden, in het voetspoor
van Goossens (1970: 198), met het opsporen van diasystemen door vergelijking van
systemen. Men hoede zich voor de illusie dat een voorstadium van diasystemen te
bereiken en te reconstrueren is: men kan allicht in een beeld van een dergelijk
voorstadium terechtkomen dat er eenvoudiger uitziet dan het systeem van de
hedendaagse dialecten en daaruit de indruk behouden van eenvoud en eenheid, alsof
de voorstadia niet ook gekenmerkt waren door gecompliceerdheid en diversiteit. Dan
is men er beter aan toe, i.pl.v. een gereconstrueerd voorstadium, te werk te gaan met
een referentiesysteem, dat theoretisch al de variëteiten bevat die, als op een stramien,
getoetst worden als mogelijk bestaande werkelijkheid. Maar een eis bij het opsporen
van al de variëteiten is dat de nog gebruikelijke taxonomische fonologie aangevuld
en verruimd wordt door het vaststellen van de onderliggende fonemen in hun
structureel en morfologisch verband, ten einde de huidige opposities mede met de
niet te verwaarlozen huidige verbanden terug te vinden of te reconstrueren in oudere
opposities en verbanden, m.a.w. de huidige betrekkingen te verbinden met oudere
betrekkingen. Dat is enkele weken geleden stimulerend aangetoond door Hoebeke
(1974) in een opstel over voorbeelden van ‘non-uniqueness’, van
niet-‘één-éenduidigheid’ tussen fonetisch en fonologisch niveau in enkele
zuidoostvlaamse dialecten. De interpretatieve studie van het middelnederlands kan
met de methode van dit opstel haar profijt doen.

Syntaxis
Op het terrein van de middelnederlandse syntaxis is er in België weinig verricht.
Zoveel te meer aandacht verdient de studie van Vanacker (1963), die op een zeer
ruime basis, met als spil de woordgroepen en de zinnen, de syntaxis van goed
localiseerbare gesproken
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taal analytisch en zeer nauwkeurig in 541 bladzijden heeft beschreven. Bron daarvan
zijn geweest processtukken en getuigenverhoren in de directe rede, met daarin delen
van een dialoog. De studie van Vanacker is om de opzet, om de methode, om de
interpretatie, om de veelheid materiaal, om de overal heersende voorzichtigheid,
zonder twijfel baanbrekend werk. Dit mooie boek hier samen te vatten is helaas niet
doenlijk.

Algemeen besluit
De studie van het middelnederlands is, sedert zowat 1945, in België voornamelijk
gericht geweest op de klank- en vormleer, zeer weinig op de syntaxis, fragmentarisch
op de lexicografie.
Na de historisch-germanistisch ingerichte, om het materiaal en om scherpzinnige
verklaringen nog onmisbare handboeken van W.L. van Helten en Johannes Franck,
is, in het kader van de dialectgeografie, de aandacht en het zoeken uitgegaan naar
ordening van taalfeiten in geografisch en chronologisch opzicht. Een lang geleden
geuite wens van de Vlaamse dialectoloog E. Blancquaert, om pijlers te slaan van
goed localiseerbare, van als representatief geachte streektalen, is grotendeels in
vervulling gegaan. Benuttiging van kanselarij- en oorkondentaal heeft tevens gevoerd
tot intensief onderzoek van het oudnederlands. De studie van de literaire taal
daarentegen, met het oog op verzorging en op stilistisch gebruik, is verwaarloosd.
De rijkste oogst heeft de studie van de klank- en vormleer opgeleverd. Aan het
middelnederlands van de 13de eeuw tot in de 16de eeuw zijn enkele grote werken
gewijd voor de taal van Brugge, Gent (vroege periode), Oudenaarde, Limburg (14de
eeuw). Voor Brabant zijn, na de Studie over het Zuidwestbrabantsch in de 13de en
14de eeuw (1937) nog belangrijke bouwstoffen uitgegeven. Voor een grondige en
hernieuwde studie van het middelnederlands tot 1300 is thans het wachten op het
verschijnen van een omvangrijk corpus.
De studie van het middelnederlands is, in al deze werken, voornamelijk descriptief
ingericht: doel is het winnen van exacte en betrouwbare gegevens, binnen de
betreffende periode, zelden met diachronisch germanistisch oogmerk. Zin voor
ordening in een systeem (structuralisme) treedt, sinds zowat een decennium, wel
eens voor de dag, in enkele opstellen met tastende pogingen. Een bemoedigende
synthese is onlangs verschenen. Het laat zich aanzien, dat de jongere generatie die
moeizame weg durft op te gaan.
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Het liber de vinis van Arnaldus de Villlanova in het Middelnederlands
door Prof. Dr. W.L. Braekman
Arna dus de Villanova behoort tot de geleerden die sinds de tweede helft van de
dertiende eeuw een grote invloed hebben uitgeoefend op de ontwikkeling van de
Westeuropese geneeskunde.
Hij werd waarschijnlijk rond 1255 - volgens sommigen rond 1240 - in de buurt
van Valencia geboren en stierf op zee in 1311, in omstandigheden die nooit helemaal
werden opgehelderd. Arnaldus was een zeer veelzijdig man. Hij was een begaafd
geneesheer, maar ook op het gebied van de alchemie, de theologie, de astrologie en
de magie heeft hij zijn sporen verdiend. Zijn inzichten op deze gebieden legde hij
vast in een groot aantal kleine of uitvoerige geschriften(1). Als geneesheer behoorde
hij tot de school van Montpellier, die vanaf haar stichting, de verdiende reputatie
verwierf een praktisch georiënteerde richting te vertegenwoordigen. Ze contrasteerde
daardoor sterk met andere scholen, waar de toekomstige dokters volgens dogmatische
en scholastische methodes werden gevormd.
Voor hij te Montpellier begon te doceren, had Arnaldus gestudeerd te Napels en
te Salerno(2). Bovendien vermoedt men dat hij in nauw contact moet gestaan hebben
met Arabische leermeesters, daar hij veel beter Arabisch dan Latijn kende. Misschien
werd hij door Arabische leermeesters onderwezen te Valencia(3). Wat er ook van zij,
Arnaldus geeft in zijn werken blijk van een goede kennis van de Arabische medische
literatuur, die hij in West-Europa hielp verspreiden.
Reeds tijdens zijn leven werd Arnaldus een Europese beroemdheid. Prinsen,
koningen en ook paus Bonifacius VIII deden op hem een beroep, niet alleen als
geneesheer doch ook als ambassadeur. De genoemde paus verleende hem zijn
bescherming tegen de machtige

(1) R. Vervier, Etudes sur Arnaud de Villeneuve (1240? - 1311) (Leiden, 1949).
(2) A. Castiglioni, A History of Medicine (New York, 1947), p. 349.
(3) H.E. Sigerist, The Earliest Printed Book on Wine. By Arnald of Villanova... Now for the First
Time rendered into English and with an Historical Essay (New York, 1943), p. [7].
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inkwisitie te Parijs. Arnaldus was immers ook actief als hervormer en theo oog en
voorspelde dat de Antichrist in het jaar 1378 zou komen. Korte na zijn dood werden
dertien van zijn theologische stellingen veroordeeld maar paus Clemens V bracht
Arnaldus weer binnen de Kerk.
Uit het voorgaande is reeds duidelijk geworden dat de Villanova heel wat heeft
geschreven. Op medisch gebied is hij de auteur van talrijke werken die in vele
handschriften in Westeuropese bibliotheken verspreid zijn. Op het einde van de
vijftiende eeuw verzamelde de Italiaanse geneesheer Thomas Murchi ze en gaf
vierenvijftig ervan uit onder de titel: Haec sunt Arna di de Villanova quae in
volumine continentur. Deze verzamelbundel, te Lyon gepubliceerd in 1504, werd
verscheidene malen herdrukt en werd geleidelijk met nog meer werken van Arnaldus
aangevuld. Vanaf de eerste editie bevat Murchi's editie het beroemde Liber de Vinis,
een klein doch invloedrijk traktaatje, dat hier in het bijzonder onze aandacht zal
krijgen.
Zoals dit ook voor enkele andere werken van Arnaldus het geval is, was dit Liber
de Vinis reeds op het einde van de vijftiende eeuw in een afzonderlijk boekje
verschenen. Rond 1495 werd door Félix Baligault te Parijs een kwarto-editie op de
markt gebracht(4). Een paar jaar later, rond 1500, verschenen twee andere edities, de
ene verzorgd door Melchior Lotter te Leipzig en de andere te Lyon. Deze laatste
editie bevatte ook het wellicht best bekende werk van Arnaldus, het Regimen Sanitatis,
en nog een paar kleinere traktaatjes.
Het Liber de Vinis werd door Arnaldus geschreven op het einde van zijn leven,
zoals H. Sigerist heeft kunnen aantonen(5). Vanaf de vroege dertiende eeuw heeft het
in West-Europa een grote bekendheid verworven die nog ver in de moderne tijden
zogoed als onverminderd voortduurde. Dat zijn werk ook in de Nederlanden bekend
moet geweest zijn is dan ook zeer waarschijnlijk te noemen. Toch is het pas in de
aatste jaren gebleken dat het Liber de Vinis inderdaad in het Middelnederlands
werd vertaald en dat handschriften van die vertaling tot ons zijn gekomen.
Pas in 1958 kon W.F. Daems de ontdekking bekend maken van een enkel
perkamentblad waarop een fragment voorkomt van dit

(4) Incipit tractatus de vinis editus a Magistro arnaldo de villa noua, Félix [Baligault], Pour
Claude Jaumar & Thomas Iulian, [Paris, 1595?].
(5) H. Sigerist, Op. cit., p. [11].
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wijntraktaat(6). Dit blad, dat nu bewaard wordt in de Universiteitsbibliotheek te Leiden
(Hs. B.P.L. 2557), is afkomstig uit een groter handschrift, zodat men kon vermoeden
dat dit handschrift oorspronkelijk een veel vollediger vertaling van het Liber de Vinis
moest hebben bevat. Het fragment was, naar het schrift te oordelen, ontstaan in de
eerste helft van de vijftiende eeuw.
Bijna tien jaar later kwam dan een veel uitvoeriger Mnl. versie van het wijnboek
aan het licht. In een verzamelhandschrift van de Gentse Universiteitsbibliotheek (Hs.
1457), waarin een gecommentarieerd Antidotarium en een Mnl. vertaling van de
Circa Instans van Platearius voorkomen, bleek ook een vertaling van een selectie
uit het Liber de Vinis een onderkomen gevonden te hebben(7). Ze komt voor bij de
behandeling van de materia medica opgenomen onder de letter V in de alfabetisch
geordende Circa Instans. Het handschrift dateert uit het laatste kwart van de vijftiende
eeuw en werd geschreven in een duidelijk Noordoostelijk gekleurd, op
Zuidwest-Gelderland wijzend Middelnederlands. Deze versie van het wijnboek, die
zesentwintig wijnen behandelt, die in feite corresponderen met vijfentwintig ‘kapittels’
in de Latijnse edities, werd door mij uitgegeven(8).
Korte tijd nadien kwam toevallig een nog intressanter handschrift aan het licht dat
tot dan toe geheel onbekend was gebleven. Het bevond zich in privé bezit in Engeland.
Uit de bibliotheek van de hertog van Portland werd dit Mnl. handschrift in leen
gegeven aan het Britisch Museum te Londen (MS. Loan 29/332). Ik heb elders een
beschrijving van dit belangrijke handschrift gegeven(9), zodat het hier moge volstaan
enkele belangrijke gegevens in herinnering te brengen. Zoals men uit de hierbij
gereproduceerde bladzijde kan zien is dit papieren handschrift in een ongewoon
verzorgde letter geschreven. De taal is een eigenaardig mengsel van Westelijk en
Oostelijk Middelnederlands en er zijn goede redenen om aan te nemen dat het Hs.

(6) W.F. Daems, ‘Ein mittelniederländisches Fragment des Liber de Vinis des Arnaldus de
Villanova’, Janus XLVII (1958), 87-100.
(7) W. Braekman, ‘Een gecommentarieerd Antidotarium en de Circa Instans van Platearius in
een Oostmiddelnederlandse Bewerking’, Scientiarum Historia IX (1967), 182-210. De tekst
van het Liber de Vinis komt in het Hs. voor op fols. 172v-177v.
(8) W.L. Braekman, ‘A Middle Dutch Version of Arnald of Villanova's Liber de Vinis’, Janus
LV (1968), 96-133. Zie ook hierna.
(9) W.L. Braekman, ‘Een onbekend Mnl. Medisch Handschrift uit de Veertiende Eeuw’, VMKVA
(1968), 99-131.
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een Oostmiddelnederlands (wellicht Gelders) afschrift is van een ouder manuscript
dat in het Westen van het Mnl. taalgebied ontstaan is.
Wat de inhoud betreft stemt het Portland-Hs. praktisch geheel overeen met het
reeds vermelde Gentse verzamelhandschrift. Ook hier komt bij het Antidotarium
Nicolai, inmiddels uitgegeven door L.J. Vandewiele(10), een gedeeltelijke vertaling
voor van het Liber de Vinis (fols 256v-270r). Dit handschrift dateert uit de veertiende
eeuw en het is deze versie van het Liber de Vinis die hier voor het eerst wordt
uitgegeven.
Vooraleer wat nader op dit wijnboek zelf in te gaan dient hier nog even vermeld
te worden dat alle tot nu toe bekende fragmenten voorkomen als onderdeel van een
Mnl. vertaling van het Antidotarium Nicolai. Dit is slechts schijnbaar in tegenspraak
met het door Daems ontdekte blad. Onlangs is immers aangetoond(11) dat dit blad
eveneens afkomstig is uit een handschrift dat zeer waarschijnlijk een nauwe gelijkenis
vertoonde met de hierboven vermelde Gentse en Portlandse handschriften(12).
Bovendien blijkt dit fragment (verder vermeld als Z) afkomstig te zijn uit Zutphen,
dat, zoals bekend, gelegen is in Gelderland, dus uit dezelfde streek waarop ook de
taal van de andere twee handschriften duidelijk wijst.
De tekst uit het Portland-hs. wordt hier uitgegeven samen met de overeenkomende
passages uit de Latijnse tekst. Deze Latijnse versie wordt aangehaald naar de oudste,
reeds vermelde Parijse uitgave van Félix Baligault. Deze editie begint met een
uitvoerige inleiding over de eigenschappen van wijn in het algemeen en van palmwijn
in het bijzonder. Verder worden er algemene beschouwingen gewijd aan de
verschillende manieren om medicinale wijnen te bereiden. Gans dit inleidend deel
is voor het grootste gedeelte bewaard in het Portlandhs., doch ontbreekt in G.
Na deze inleiding bespreekt de Latijnse tekst eenenveertig wijnen, in deze
volgorde:(13):

(10) Een Middelnederlandse Versie van de Circa Instans van Platearius (Oudenaarde, 1970).
(11) W.L. Braekman, ‘Fragmenten van een nieuw Handschrift van de Middelnederlandse Crica
Instans’, VMKANTL (1974), 7-15.
(12) Dit Hs. wordt verder als G vermeld.
(13) Om verder verwijzingen te vergemakkelijken, heb ik de wijnen in de Latijnse, zowel als in
de hierna volgende Mnl. tekst genummerd.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

Vinum mirabile pro melancolicis.
Vinum cordiale.
Sequitur de vino passulato.
Capitulum de vino laxativo.
De vino citoniorum.
De vino roris marino.
Vinum contra opilationem splenis epatis et yctericam.
De vino barbarico.
De vino extinctionis auri.
Vinum raspatinum.
Vinum oblivationem.
Vinum quod iuvat stomatichos et melancholicos.
De vino eufrasie pro oculis.
De vino enule campagne.
De vino salviato.
De vino abstersionis faciei.
De vino ysopico.
De vino confortatione omnia membra.
De vino ad confortationem totius corporis.
De vino feniculato.
De vino anisato.
De vino senescentium.
De vino estivo.
De vino ebulato.
De vino alberengi vel alkekengi.
De vino gramineo.
De vino contra quotidianam.
De vino fracto.
De vino dyamom valente ad generationem.
De vino aqueo ad decipiendum infirmos.
Vinum iringorum.
De vino mellito.
De vino gariofilis.
De vino aromatico.
De vino granato.
De vino contra ventositatem et tussim.
De vino aquatico.
De vino cui datur odor et sapor in momento.
De vino laxativo et mundificativo.
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40.
41.

Vinum quod aufert ventositates et conservat fetum in pregnantibus.
De vino constringente fluxum ventris.

Deze eenenveertig wijnen zijn dezelfde als die welke men aantreft in de eerste
editie van Thomas Murchi's verzamelbundel van 1504. In latere edities echter werd
het aantal geleidelijk opgevoerd tot negenenveertig(14). Van deze eenenveertig wijnen
treffen we er in G slechts zesentwintig aan.
Zoals hierboven reeds werd gezegd, komen deze in feite overeen met vijfentwintig
‘kapittels’ in de Latijnse tekst, daar no 3 en no 23 in G elk een deel vertalen van wat
in de Latijnse tekst onder no 8 als een geheel voorkomt. In de Portlandse versie, die
hier wordt uitgegeven, is dit eveneens het geval: no 3 en no 25 vertalen hetzelfde no
8 van de Latijnse tekst.
Naast de inleiding, die wel in de Portland-versie maar niet in G voorkomt, heeft
de hier uitgegeven tekst ook nog twee wijnen die in G ontbreken: no 11 en no 18(15).
Z bevat slechts zes wijnen volledig, met een deel van nog twee andere.
De parallellen en verschillen kan men duidelijk opmaken uit de volgende
vergelijkende tabel:
Portland-Hs.
Inleiding.

Lat.
Intr.

G

1.

Vinum roris
marini

6

1

2.

Winn tot
7
bestoppinghe
der milte ende
der leuer

2

3.

Van wiin
laxatyf

8

3

4.

Winn dar
9
gloyende gout
in gheblust is

4

5.

Vinum
granatum

35

5

6.

Vinum
aquaticum

37

6

7.

Wiin die
laxeren ende

39

7

Z

(14) Cf. W.F. Daems, Op. cit., 92.
(15) De Portland-tekst en G stemmen overeen in de inlassing van een recept ‘Tgheghen malatrie’
na de bespreking van ‘Wiin dar gloyende gout in gheblust is’, en van een wondendrank na
‘Wiin der chyrurgine of ter barbyre’. Deze twee teksten die met het Liber de Vinis niets
gemeen hebben, worden hier weggelaten.
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reynighen
tbloet
8.

Wiin totter
11
memorien
weder te maken

8
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9.

Wiin totter
12
siecken maghen
ende den
melancolie
deert

9

10.

Vinum
saluiatum

10

11.

Wiin die
16
taensicht ende
die hande
veghet

12.

Wiin mit ysopo 17
ghemaket

11

X

13.

Wiin die alle
die vortbarste
lede starket

18

12

X

14.

Wiin tot alden 19
licham te
verstarken

13

X

15.

Wiin van grase 26

14

X

16.

Wiin tgheghen 27
cotidiane,
quartane ende
terciane

15

X

17.

Wiin ten
cortsen

28

16

X

18.

Vinum
dyamoron

29

19.

Vinum eufrasie 13

17

20.

Wiin dar alants 14
wortel in
ghestaen heuet

18

21.

Wiin tot
windicheit

36

19

22.

Wiin diemen
thant gheuet
smaec ende
roec

38

20

23.

Vinum
feniculatum

20

21

15

X
X
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24.

Wiin die
windicheit
verdriuet

40

22

25.

Wiin der
chyrurgine of
ter barbyre

8

23

26.

Vinum
yringinum

31

24

27.

Wiin mit
honighe
ghemaket

32

25

28.

Vinum
gariofilatum

33

26

Wat betreft de kwaliteit van de vertaling, zoals ze wordt aangetroffen in de
Portland-versie en in G, gelden dezelfde opmerkingen die door L.J. Vandewiele
werden gemaakt in verband met de versies van de Circa-instans-vertaling. Vandewiele
wees er in de inleiding tot zijn uitgave op(16) dat G veel overtolligs weglaat en sommige
zinnen vereenvoudigt. Het Portland-hs. is dan ook veel breedsprakiger. Dat geldt
eveneens voor de twee versies van het wijntraktaat, zoals volgende voorbeelden
aantonen(17):

(16) L.J. Vandewiele, Op. cit., p. 11.
(17) Voor talrijke andere voorbeelden, zie de voetnoten bij de tekst.
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G
1.

verblijt ende mijt synre
stoppinghe starket hij...

Portland-versie
verblyt ende mit syre
stipticiteyt mit welker
stoppinghe hy starket...

2.

broet hierin nettet

broet stadelic in desen wiin
nettet

3.

holtes daer

houts doeghet of quaetheit
dan

4.

vruchten van droechden
syn verkrumpen

vruchten vorseit als hare
velle bescrompen siin

5.

alle ouervlodicheit van
bloede comende

alle ouerulodicheyt alre
andere ouerulodicheden
van bluede comende

6.

ende die gheeste te heylen ende hi heuet macht mit
syre claerhede te verlichten
die substancia des herten
ende die gheeste te heylen

Het fragment Z komt bijna steeds overeen met de Portland-versie, zoals uit de
nota's bij de tekst blijkt, en het is duidelijk dat deze versies veel nauwer met elkaar
verwant zijn dan met G.
De onderstaande tekst volgt het handschrift op de voet. Zoals reeds gezegd, werden
de wynen echter door mij genummerd. Ook de indeling in alinea's en de leestekens
werden door mij aangebracht. Wat tussen puntige haakjes staat treft men in het
handschrift boven de regels aan. Het gebruik van hoofdletters werd ook
genormaliseerd.
***
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(fol. 256v) Hyr beghinnet die redenne meyster arnts van parijs van conficeringhe
der wine der medicinen.
Vjnum dats wiin. Als ane staet die thijt, in wilker thijt men die wine der medicinen
pleghet te conficeren, zied soe heb ic zomighe ghewoenlike confectien in miinre
ghedachte, die ic als hijr bescriue mit haren machten ende mit haren louen.
Int eerste prise wy wiin van ghoeden wiin stocke comende totter conficeringhe
ende meest vinum palmeum, dats palm wiin, die verwe heuet als palme van ouermere,
of hy is al wit in syre verwe(a). Want dese witte wiin subtylste is inder substancien
ende ontfanlixte tot inparsinghe der smake, der roke ende veruen, ende vort palm(b)
wiin of wit wiin (fol. 357r) is eens deels cranc in synen werke, wilke werke ghenoghen
tot vort te brenghen crachten der dinghe diemen in desen wiin incorporeert ende
menghet, ende die crachten brenghet hy in alle die lede mit ontfanghenisse ende
ghenoechten der naturen. Noch dese wiin en latet niit syre starchede verwinnen.
Noch en doet vlieten har werkende qualitaten <welke qualitaten> als hette, coude,
droechde ende nathede, in desen wiin verwermen als is die smake dat in desen <deel>
suaer is te merken van wisen meysteren. Ga ienus verstont dit van desen wine, doe
hy seyde: palm wiin is beste van smake, van roeke, van verwen ende het siin erehande
starke wine ende beste daers te done is ende daerre niet te doen is warden sy ghelike
venine.
Mar wy willen kiesen wiin totter oeffeninghe deser confectien, welc wijn loeues
weert is in deser const, waer omme wy nemen most van blancken winen ende van
ghoeden stocken ende op ghoeder stede wasCum instat tempus in quo medicinalia confici solent vina. Ecce quorundam
usuales confectiones quas premente habeo hic describo cum potestatibus
sive laudibus eorundem et receptam similiter electuarii regalis de quo feci
aliquando mentionem.
Laudamus inquit vinum de bona vite ad conficiendum et maxime palmeum
.i. coloris palmarum vel sicut est album cum fit in substantia subtilius et
receptibilius impressionum et colorum. Est etiam amplius vinum palmeum
sive album ex parte habens operationem vini debilem que sufficit ad
deferendum virtutes rerum ex corporatarum in eo per singula membra cum
apperhensione et delectatione nature. Nec sui quadam ex uperanti
fortitudine remitti ac fluere facit qualitates activas earum que in eo
exemplificantur sicut est grecum aut simile que elongata sunt a
consuetudine pariti medici in hac parte. De hoc quo-

(a) Na verwe staat in het Hs. ende;
(b) Na palm staat wit doorstreept.
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sende. Ende dar mede doe wy dar in dinghe of crude nader maniren der medicinen
gheleghentheit der wine sine crachten dar af te nemen ende besluten in .i. vate van
ghoden houte, nader manire anderre wine, ende conficeerden, ende die wiin wort
dar volmaect ghelike als of hy van consten ware ghemaket.
Mar die dinghe of crude die inden most siin ghedaen warden berouet van hare
cracht a s die gharwinghe des mostes mit hem te samen garwet ende har cracht
incorporeert ende menghet mitten moste. Ende dese wiin die in hem trect die werke
der crude ende hoe hyse bet ontfaet, woe hy ghenoechlicher ende dorghaender is dor
alle die lede. Ende waerlike werket van (fol. 257v) werke dusghedaenre wine
comende, dar omme en salmens niet starker maken op dat hi des te rasscher weder
staet den ziecten wannere men gheuet dar synre helpe te doene is. Want in deser
ziedinghe wort ontsloten die cracht deser dinghe noch en verwandelt noch en
vercranket ghelike ofment mit viere maecten. Ende oft mit viere ghemaect wort, soe
salt vier zacht wesen al sonder roec, ghemaket van gloden(a) coelen. Ende dat is dat
zekerste alsment maket inder sonne, datmen decke den mont des vaets mit ere scotel
ende lichtet an die ene zide luttel op dat die windicheyt vt slae, op dat sy niet weder
druct en warde, soe dat sy yet op climme totten ynnersten leden.
Mar alsment maket mit viere stopmen dat vat, want dan en maecmen hem ghene
adem tocht, noch men late niet vt vander crude macht. Ende alsment maket mit viere,
soe behoeft men te meten <die dinghe> woe vele die ziedinghe dar an winnet, ende
berichten dat vier dar grote macht an leghet te merken. Sonder wannere ment maket
in .i. vate
que vino intellexit galienus cum dixit ut num quoque palmeum est melioris
saporis et odoris quam cetera vina et vina quedam fortia per seipsa ubi
expedit sunt medicina et ubi non efficiuntur sicut venaria id est venena.
Volentes ergo ad huiusmodi usus confectionum vinum quod in hoc artificio
laudem meretur habere eligere incipiamus et recipiamus mustum de vitibus
albii de bono loco et cum eo ceteris proportionibus res secundum medicine
semitam ex vituandas imponamus. Sed claudamus in vase boni ligni more
aliorum vinorum et conficietur et perficietur ibi quasi a natura quod arte
est apprehensium vel comprehensium.
Res autem que posite sunt in musto dum per naturalem ebulitionem ipsius
musti ad invicem interius colluctantur ex spoliantura virtutibus ipsarum
et incorporatur virtus earum musto et depuratur vinum illud minues
operationem

(a) gloden staat boven het doorstreepte ghoeden.
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inder zonne, soe verscone ment dar af ende beuelet den werke der naturen. Ende
inden wine is erehande grote proprieteyt van hem seluen inder menscheliker naturen.
Want rufus die meyster seyde van hem al openbare: wiin en starket niet allene
natuurlike hetten, mer hy verclaert oec bedruefnisse des bloets ende dar toe
bedruefnisse al des lichams ende harde zere apent hy aderen der leuere, hy benemet
roekighe, duusterheyt, voedinghe der droefheyt driuet hy vt, ende alle des lichams
lede starket hy. Ende dar omme en is siin doeghet niet allene inder harten, sonder
oec inder ziele bewiset hy syne doeghet, <want> hy doet die ziele verbliden ende
vergheten druefhede ende (fol. 258r) starken den zyn(a) tot na te volghen subtilen
dinghen. Ende gheuet hem te bekennen suare dinghe ende gheuet coenheyt ende
miltheyt ende mynret sorchuoldicheit des synnes van synen werken ende rouwe
ende(b) bereydinghe den instrumenten des gheests ende den slapen ende hare
regieringhe. Ende dese wiin is hem erehande medicina omme dat hy hare droechte
ghemoet, mar jonghelinghen is hy spise, omme dat want die nature des wiins des
jonghelinghes nature ghelijc is, mar kinderen is die wiin oec spise ende medicina.
Hy is har spise indien dat hy oecket har hette ende har voedinghe. Hi is hare medicina,
want hy verdroghet hare nathede, die sy toeghen vt hare moeder lichame, want gheen
visiker en laket syne ghewoente in sonden luden sonder inder manire syre quantiteyt
of menghinghe des waters mit hem. Mar wise meyster ghelijcten wiin der groter
tyriakel, want wiin is contrari der werkender dinghe, want wiin ouermids hem seluen
verwarmet hy natuurlike aertachtighe harten ende lichame ende vercout die hette
ouermids in val, want hy den lichame dor grauet mit syre subtijlhede, ende voert mit
hem water. Want wiin is inder naturen dat meeste dee
illarum rerum tanto melius quanto delectabilius suscipitur et est
penetrabilius per singula membra virtus huiusmodi ex vini delatoris actionis
disseminatur unde ubi vigoratur fortius et citius resistitur nocumentis
quando administratur sicut et ubi oportet. Et illud est presertim de
iuvamento quod in hac ebullitione non solvitur virtus rerum neque alteratur
neque debilitatur sicut quando fit cum igne cum quo si fiat fit levissimus
aut lentissimus continuatus sine fumo. Et illud ad secretum quia quando
fit in vegete ut cooperiatur foramen vegetis cum scutella parva ut fiat
exaltatio ventositatis cum modica elevatione a latere uno ut reprimatur
quod ascendit ad interiora.

(a) zyn staat boven het doorstr. ziin;
(b) na ende staat bereyt.
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water tot verren steden totten leden, welke lede(a) behoeuen te vercouden ende al des
ghelike maket hy nat. Ende hijr omme ist dat meyster der const van medicinen coren
wiin ter medicinen ende screuen van hem vele capitula ende vonden in hem inder
menscheliker oeffeninghe tbeste dinc medicine mede te nemen ende te gheuen, want
hy is vrendelixte der naturen ende ontfanlixte alre in ghietinghe der ghoder spise
ende hi is verrechter quader spise.
Vort salmen hebben vorzienicheit dat het vat sy houten ende van ghoeden (fol.
258v) houte darmen den wiin in doet te conficeren, ende reyne van alre
oueruloedicheyt ende vulen smake. Ende die wiin sal vt wel ripe druuen gheparst
wesen, ende die ghereynicht van alle corrumpieringhe, om dat die wiin om hare
onriipheyt niet en wandel in edic.
Ende die manire der conficeringhe of der incorporeringhe der dinghe diemen totten
wine menghet is dryerhande. Ende tbeste deser maniren is datmen die dinghe ziede
mit .i. deel des mostes. Ende doe den scuum af ende dat alsoe langhe te zieden des
dat dardeel vanden moste verteert sy, ende latent dan(b) staen zincken enen nacht,
ende des morghens af te zeyghen ende te clinsen dor .i. linen doec. Dar nae salmen
menghen mit bequaemliker quantiteit van anderen moste, soe dat die smake dar
<by>(c) warde ghetempereert ende na dat hy verdraghen mach. Ende men sallen int
vat doen ende stoppen den mont des vaets mit .i. sctotel an die ene zide wat op
ghelicht. Ende aldus salmen houden soe langhe dat hy verwarme ende garwe. Dar
na salmen tvat wel stoppen ende als thijt is, soe neme men dar vt die dinghe.
Et quando fit cum igne vas cooperiatur tunc autem non eventatur nec
amittit de virtute ipsarum. Et quando fit cum igne oportet metiri quod res
de decoctione sustinent et regere ignem illud quidem non est parve
considerationis. Sed quando fit in vegete excusatur ab hoc et relinquitur
operatio ni nature. Et vino quidem inest ex se proprietas magna in natura
humana. Inquit enim ruffus absolute loquens de eo dicens. Vinum non
solum confortat naturalem calorem verum et turpitudinem sanguinis
clarificat et additus totius corporis maxime venarum aperit epatis
opilationem auffert tenebrosam fumositatem tristicie generativam a corde
expellit totiusque corporis membra corroborat: ut non solum sua bonitas
in corpore sed etiam in anima ostendatur. Facit enim gaudere et oblivisci
tristicie et confortat eam ad investigandam subtilia et difficilia
contemplandum eique tribuit sollicitudinis audaciam et largitatem de eius
laborem

(a) verren leden... leden: men vgl. de Lat. tekst hieronder;
(b) dan; na de a staat in het Hs. een e geexpungeerd;
(c) Na by staat in het Hs. wy doorstreept.
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Die ander manire is datmen nement varssche dinghe of grone of droghe. Mar of sy
grone ende varsch siin ende ghequest inden zacke vanden druuen, soe doemense
mitten witten most int vat ende men ziede alsoe vele des seluen mosts ende scumen
nader vorseider manire te menghenne. Ende alst gheclaert is, soe machmen van hem
nemen.
Die darde manire is diemen(a) maket van alre haestichede ende tot alre thijt mit
viere ende al sulke wine ontfaetmen by hem allene of mit menghinghe andere wine
of mit water <nae> dats te doene is. Ende want wiin als wy gheseit hebben natuurlic
lichtelic ontfaet alle inparsinghe des smakes, des roeken ende der verwen. Soe ist te
arbeyden op datmen verstaen mach datmen (fol. 259r) die dinghe, diemen mitten
wine zieden zal, mitten wine int vat doe soe te zieden op dat in desen of in ennich
der dinghe niet en werde starke verwandelinghe. Dan doemen honich mit zucker in
gheliker quantityet inden most, by welker quantiteit men dat misdoen der quader
smake hem benemen mach ende beteren. Mer ofment mit zekerhede voerhoeden wil,
soe tempereermen dat dar mede in die selue verzoetinghe, dat men den smake
benemet, anders en machmen hem niet ghemoeten. Ende of dar bouen sy bitterheyt
of zuurheit, men tempereert mitten zoeten ende aldus van deser ghelike. Ende oft
alte zere is verhet, men vercoudet ende aldus salmen cureren ende veret dolorem diminuit et preparat preparationem in instrumentis: ut spiritus
et anima cooperentur cum eis. Etiam sumptum secundum quod expedit
omnibus est conveniens etatibus temporibus et regionibus et ipsum idem
est senibus pro eo quod eorum siccitati obviat medetur iuuenibus vero
cibus pro eo quod natura vini nature iuuenis est similis. Pueris vero cibus
et medicina in eo quod auget ipsorum calorem et nutrimentum: medicina
vero quia eorum quoniam attraxerunt humiditatem desiccat nullus autem
philosophus in sanis eius usum vituperat nisi secundum quantitatem
commixtionis aque cum eo. Sapientes vero assimilaverunt ipsum tyriace
magne quia ipsum est rerum contratiarum optimum quia calefacit corda
sive corpora frigida naturaliter et per se et infrigidat calida per accidens
Valet cum sua subtilitate perferet et ad loca loginca deferens secum aquam
ad membra que indigent refrigerari sic sitis et humectat. Hinc est quod
ipsi percrustatores scentire medicine elegerunt vinum et descripserunt de
eo capitula multa et in eo decreverunt tunc fieri in usu humano utiliorem
quam est nature humane amicissimum et recepturum omnino bonorum
ciborum et rectificator malorum......
Ulterius autem habeant provisio ut vas sit ligenum et de bono ligno et
mundum ab hiis superfluitatibus et stipitibus in quo vinum introducitur
conficien-

(a) Het Hs. heeft dittografie van men.
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rechten dat ene contraria mitten anderen contrarien, die hem contrari siin, als coude
mit hetten, hette mit couden ende des ghelike. Mar het is te weten, als ic vorseyt
hebbe, dats noet is bethiden dat zomighe confectien der wine warden mit viere
ghemaket, of wantmense anders niet maken en mach, of want mense ghemaket niet
en wint, of want die(a) noetsake niet beiden en mach, soe en is ghene thijt des beidens.

1.
Vinum roris marini dats wiin ghemaket van ros marinus.
Actor die meyster seyde doe hy was in babilonia, dat hy al dar ontfinch mit groter
cost ende beede van enen alte ouden heiden medicus
dum et sit vinum expressum de uvis bene maturis et mundificatis a
corruptione ne propter maturitatum transeat in acetum.
Et modus confectionis seu excorporationis rerum quod vino admiscentur
est triplex. Et melior modorum est quod res ipse decoquantur cum aliqua
quantitate musti et spuma renoveatur et hoc donec de musto fit tertia pars
consumpta et quisescant per noctem et mane per collatorium lineum
distilletur deinde cum quantitate convenienti ad saporem alterius musti
permisceatur et ponatur in vase et cooperiatur os vasis cum scutella et ab
uno latere aliquantulum sublevata et observetur sic; donec deserveatur
deinde bene cooperiatur et cum oportunum fuerit recipiatur ab illo.
Alius modus est quod recipiantur res sive virides sive sicce. Si virides aut
recentes non inveniantur et conquassate in sacculo de lino ponatur cum
musto albo in vasello et tantundem eiusdem musti bulliat et dispumetur
et predicto vino misceatur et cum clarificatum fuerit ex ipso recipiatur.
Alius modus est et fit in momento et omni tempore cum igne et talia vina
recipiuntur aut per se aut mixtum alterius vini vel aque sicut facit. Et quia
naturaliter vinum ut diximus recipit omnes impressiones saporis atque
odoris elaborandum est cum ipse poterit quod res ipse de decoctione facere
possunt cum vino imponuntur ne in hiis vel eorum aliquibus faciant
immutationem fortem. Tunc ade musto mel vel zuccarum in debita
quantitate qua excessus ille rerum occultetur secundum melioren
extimationem vel si ex cautela precessit nec possit aliter abviati temperetur
illud cum eo quod removet delectationem eandem ut si supersit amaritudo
vel acetositas temperetur cum dulci et sic de similibus. Et si nimis erit
calefactum infrigidetur et sic contraria contrariis rectificentur.
Memordandum vero quod interdum quedam vinorum confectiones oportet
ad ignem fieri ut diximus aut quia aliter fieri nequeunt vel quia facta non
inveniuntur et necessariis non partitur......

(a) Het Hs. heeft dittografie van die.
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Fol. 258r van het Portlandse handschrift.
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die crachten van roris marini die alte nutte siin, waer omme hi my beual dat ic sye
nieman openbaren en soude. Ende hy seyde dat syne beste cracht is mit wine, dar
nae mede te baden, dar nae mit electuarien, dar na alsmen dar af oly maket, wilken
oly men maket in machte des balsams. Ende wiin(a) van marinus ghemaket nader
manire (fol. 259v) anderre wine dese wiin is nutte in allen couden ziecten want hy
verricht(b) appetijt mit syre(c) aromaticiteyt, wilke ghode roeke den syn verblyt ende
mit syre stipticiteyt, mit welker stoppinghe hy starket alle die lede ende die zenen
ende verghadert hare substancie. Ende wonnere men taensicht mit desen wine
wasschet het maket scone ende claer van sproeten. Ende ofment hoeft hijr mede
wasschet die hare en ontvallen niet mer sy wassen dicken. Ende ghewoenlichede des
wiins vorhoed sonderlinghe van antrax, der apostemen ende aldus ghedanen quaden
pusten. Ende hy v[er]teert flegma ende melancolia ende hi verstarket eyghentlic die
substancia des harten ende hy doet verjoechden ende wien stadelic dar mede(d)
wasschet ende nuttet die en wasset flegma niet oueruloedlic op sinen licham. Ende
alsmen den mont dar mede wasschet dese wiin maecten wel rukende ende starket
tande ende tantvleysch ende gheneset den cancer, ende woenere men mit desen
1. De Vino roris marino
Vinum roris marinum .i. de roremarino. Inquit enim actor. Cum essem in
babilonia accepi cum multa sollicitudine et precum instantia a quodam
antiquissimo medico sarraceno virtutes rorismarini quas secreto rabi quasi
nulli debere communicare retinebat et dixit quod de excellentioribus
operibus eius cum vino deinde cum balneo, deinde cum electuario, deinde
cum fit ex eo oleum quod est in effectu balsami et vinum quod fit more
aliorum. Eius proprietates sunt mirabiles, nam ipsum est utile in omnibus
egritudibus frigidis et rectificat appetitum, et conforat sua aromaticitate
qua anima dilatatur et sua stipticitate qua substantia ipsorum aggregatur
et fortificat omnia membra et neruos quande lavatur ex eo facies reddit
pulchram. Et si caput lauetur ex eo non cadunt pili imo multiplicantur. Et
usus eius preservat proprie ab antrace et ab huius modi malis pustulis
consumit flegma et melancoliam, et confortat at proprie substantiam cordis,
et hoc facit acquirere ac consequi iuvenescentiam. Et forte qui assiduaverit
eo non putrefiet corpus eius, et cum ablivitur os ex eo reddit odoriferum
et consolidat dentes, confortatque gingivas et cancrum sanat. Quando

*

(a)
(b)
(c)
(d)

Actor: G Autor; doe hy: G dat hy; medicus: G meyster; mit wine: G in den wyn; aromaticiteyt:
G aromatenteijt; mit syre stipticiteyt... hy: G mijt synre stoppinghe; wassen dicken: G wassen
ende dicken.
Na wiin staat dar ros doorstr. en onder de regel is van toegevoegd;
na syre staat an doorstr;
verricht: de tweede r is verbeterd uit c;
Het Hs. heeft dittografie van darmede (doorstr.)
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wine wasschet cancer, fistula ende aldus ghedane wonden of sueren, hy
verdroechstse ende sy warden dar by verricht ende ghenesen. Ende wonnere ennich
ziec mensche van langher ziecte of cranchede verriset ende ghebraden broet stadelic
in desen wiin nettet ende dat et, dat verwecket den appetijt ende starket siin vercrancte
lit. Ende bloeme van roris marini in reghenwater ghesoden ende dat stadelic ghenut,
dat tempereert ende v[er] richt eyghentlic die ghene die dorren ende teren ende dit
is heymelichede der meyster. Ende dise vorseyde wiin is ghoet tgheghen cotidiane
ende litargia ende quartana ende hy is ghoet in ziecten des harten als in cardiaca
passione (fol. 260r) ende tgheghen walghe ende die bloetzocht ende buuceuel.
Vort dat van synen ouersten werken is: het is naest der groter tyriaca tgheghen
veniinde spise ende is ene grote zekerheyt soe wel in spisen als in drancke ende
starket die cracht der regieringhe des lichams. Ende dese wiin is dranc eyghentlic
verghichter lude ende beuen mitten <leden>(a) ende hy starket ontlatinghe der zenen
ende hi helpet allen wiuen ende sonderlinghe die van nater complexien siin ende
verrecht hare moederen ende helpet totter ontfanisse ende men maket electuarium
van bloemen roris marini ende van ghescuumden honighe nader manire datmen mel
rosaet maket ende is wonderlic syre oeffeninghe. Ende men maket stouynghe van
dien crude ende vanden bloemen ende heyt balneum vap<o>rosum ouermids pipen
darment
cum eo lavatur cancer, et fistule, et huius modi vulnera desiccantur et
rectificantur eo. Et quando ex longa infirmitate infirmus sive debilitatus
panem asimi in eodem vino frequentaverit comedere rectificat appetitum
et confortat eius membrum debilitatum, et cum aqua pluviali proprie
decoctionis eius florum temperatum assiduatum rectificat ptisicos et
ethicos, et est secretum et valet dictum vinum in cotidiana et litargia et
quartana, et valet in cardiacis passionibus cordis et nausea et dissinteriis
et fluxibus. Item et quod de excellentioribus operibus eius est vicarium
tyriace contra venenosos cibos et venenum, et est tutela magna tam in potu
quam in cibo, et confortat virtutem debilem regituam et est potus proprie
paraliticis et tremulosis et relaxationi nervorum confert et podagre
paulatine. Et in summa confert omnibus mulieribus proprie humide
complexionis et rectificat earum matrices et prodest conceptum. Et fit
electuarim ex floribus roris marini et melle dispumato secundum quod
mel rosarum, et est mirabilis usus ad omnia predicta. Et fit stupha ex illa
herba ex floribus quod dicitur balneum vaporosum mediante calore et
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doet verjoechden: G dodet die ioeckte; broet stadelic... nette: G broet hierin nettet.
(a) Na mitten staat handen doorstr.
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mede maket. Ende is .i. bad dat het leuen verlanghet ende tghegen outheit, want
diicke hijr mede te stouen <doet den mensche> vernuywen syne joghet ghelike den
aerne ende is grote heymelichede. Ende men maket van hem oly ghelike honighe
datmen orbaert in balsams stede ende is een heymelic dinch wilke meysterscap des
olijs is mit :j. ghewascen vate of mit wasse ende(a) mit enen decsel alsoe dat dar ne
ghene lucht vt ghae ende men grauet dit vat in sande al tot der middel ende latet also
staen <.i. maent> al omme. Of vele meyster latent staen soe langhe dat die bloemen
verwandellen in water ende dan scheitmen vt dat pure water ende settet ter zonnen.
.iiij. daghe al omme ende dan wordt dat water dicke na balsams manire ende starket
hart ende die hyrsen ende is tot alle den lichame ghoet. Ende het helpet ter crancheyt
der zenen, het verdriuet (fol. 260v) sproten ende maculen des aensichts ende hout
joncheit ende volghet balsams macht. Een dropel dar af in water ghedaen zinket te
gronde ende bliuet dar staen al heel ende of men van desen wine enen dropel des
auonts int oghe doet hy gheneset scellen ende maculen ende tranen ende alle ziecten
der oghen sonder men salt tot drien stonden veruolghen.
Vort een ander gheproeft dinc dat ic ghesyen hebbe dat in leuenden of barnenden
water, dat al een is, van wine ghemaket dit voernoemde cruut ros marinus wart
ghemollificeert, dats gheweyket, datmen dar mede cureerde salsum fleuma, rudicheit,
cancer, fistulen diemen anest balneum vite et mors senectutis quoniam assiduatio eius facit renovari,
ut aquila iuventutem suam assiduantes balneo ipso, et est secretissimum
et fit ex eo oleum sicut mel quod gerit vicem balsami, et est res archana.
Cuius magisterium hoc est impletur amphora vitri floribus eius et clauditur
cum panno duplicato cerato. Aut cum cera et coopertorio, ita quod non
respiret et sepelitur in arena usque ad medium et moretur hic per mensem
unum vel plus donec flores dissolvantur in aqua, et separetur aqua illa pura
et ponatur ad solem per quadraginta dies et inspissabitur aqua illa ad
modum balsami confortat enim cor cerebrum et ad totum corpus valet,
confortat debilitatem nervorum. Removet pannos et maculas faciei servat
iuventutem et patitur experientiam balsami quoniam gutta eius super aquam
posita petit fundum et stabit, et si ponatur in sero in occulo non tantum
maculam telam maculas, sed omne malum sanat si tribus vicibus uteretur.
Amplius res experta est quod aqua vite sive ardens que est facta de vino
in quo remolita fuerit dicta herba curat flegma salsum scabiem cancrum
et fistulam que non possunt aliter
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ghescuumden: G gheschinden; scheitmen: G seyghet
(a) ende staat boven doorstr. of
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ders niet mit ennygherhande zake anders ghenesen mochte. Ende of dit vorseyde
cruut ende die bloemen dar af inden leuenden water sy gheweyket ende besonken
ende stadelic hijr mede <die hande be> smeert ende ennych ghichtich lit, et brenghet
dat lit weder ter hetten ende bethiden ghenset dar by. An desen wine siin oec ander
ghemene werke die hijr achter warden ghelaten om lanch vertrec ende dar omme is
ghenoech dar af seyt.

2.
Wiin tot bestoppinghe der milte ende der leuer.
Wiin tgheghen bestoppinghe der milte ende der leuer ende der gheluwe: doet in dese
wiin vorseyt wortellen ende blade van cycoreyen, van hirts tonghe, van endiuia ende
luttel van alsen ende latet luttel zieden op gladen coelen ende stotet dan die vornoemde
crude ende doetse in .i. zac ende ghiet den wiin dar op te lecken dor den zac, ghelike
datmen clareyt doet. Ende oft ennyghe zuetheit behouet omme bitterheyt der crude,
soe doet mede inden zac wat ghestoten rosinen ende wat zuckers of wat van liquiricien
ende deser ghelike ende dit is grote helpe in deser zake. Ende der wine helpe mynret
(fol. 261r) ende meerret nader manire des houts doeghet of quaetheit, dar tvat af
ghemaket is. Hijr omme ist dat wiin ghehouden in .i. vate ghemaket van den houte
tamarisci helpet harde zere der milte, der leuer ende der nyren.
sanari. Et si fuerit et residerit dicta herba et flores, et si ea inungantur
manus vel membrum paraliticum frequenter, vel ad calorem rectificatur
et quandoque sanatur. Sunt et alie operationes singulares que hic propter
brevitatem obmittuntur cum sufficiant que dicta sunt.
2. Vinum contra opilationm splenis epatis et yctericiam
Vinum contra opilationem splenis epatis et ycteritiam, ponantur in eo folia
et radices cicoree scolopendrie endevie et modicum absinthii et facta
bullitione vel bona calefactione ponatur ipsum vinum in sacculo et reiteretur
ad modum clareti supra predictas herbas et si indigeret aliqua dulcoratione
propter amaritudinem ponatur aliquid passularum, aut zuccati seu liquiritie
et huiusmodi: et est mirabile in hoc casu. Et iuvamentum quidem vinorum
auget et minuitur secundum bonitatem ligni vasis et maliciam. Inde est
quod vinum conservatum in vase thamarisci confert valde spleni.
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leuer ende de gheluwe: G leuer ende derghelike; gladen coelen: G heten colen; houts... dar:
G holtes daer.
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3.
[Van wiin laxatyf]
Men maket rosyne, druue of bessen der rosynen, ende prumen ende droghe vighen
ende dusghedane vruchten dat sy laxatijf siin. Van welken vruchten vorseit, als hare
velle bescrompen siin, men legghen .i. nacht inden besten blancken wiin diemen
hebben mach. Ende als sy inden wine ligghen ende weyken, soe drinken sy in hem
die nathede des wiins ende dat morch der vruchten verwllet mit dien wine soe dat
sy weder drincen ende wassen ende warden vol ghelike of sy nyuwe waren ende dese
vruchten <of rosinen> sellen weerden des seluen smakes dat die wiin was. Ende
ofmen dan leyt rosynen of prumen of vighen in(a) wine of in water dar ennygherhande
laxatiua in siin ghemenghet, soe sellen sy verwllen mit dien humore van dien laxatiua
comende ende dat gheuet(b) hem cracht te laxeren nader manire des laxatijfs dat in
den vorseyden liquoer incorporeert is.

4.
Wiin dar gloyende gout in gheblust is.
Wiin dar gloyende gout in gheblust is: dese wiin heuet grote proprieteyt in vele
zaken, wilken wiin men aldus maket. Men blusschet
3. De vino barbarico
et fiunt uve iuvative et prima laxativa et huiusmodi fructus sicci qui
revolutione pellis corrugata humiditate communi bibitur returgescunt. Et
fit quod ponetur uve passate in meliori vino albo quod habeatur turgescunt
et implebuntur vino illo, et commiscebitur medulla uvarum cum vino illo
et fiunt uve quasi nove et in sapore erunt saporis illius cuius est vinum. Et
si ponatur ipse uve vel pruna aut ficus in vino vel aqua in qua evacuata
sint aliqua laxativa implebuntur humore illo laxativo et acquiretur eis virtus
laxandi secundum genus ex corporatorum in predicto liquore.
4. De vino extinctionis auri
Vinum extinctionis auri. Hoc vinum habet proprietatem magnam in
conditionibus multis quod taliter operatur. Extinguatur lamina auri in bono
vino

*

vruchten vorseit... siin: G vruchten van droechden syn verkrumpen; blancken: G guden; leyt:
G ontbreekt.
(a) het Hs. heeft dittografie van in.
(b) na gheuet staat heuet doorstr.
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platen van gloyende goude in goden(a) wine viertich weruen of vyftich weruen
ende laten claren ende wel te clinsen ende dan te houden. Dese wiin heuet macht
tharte te starcken ende verdroghet alle ouerlodicheyt alre andere ouerlodicheden(b)
van bluede comende ende hi heuet macht mit syre claerhede te verlichten die
substancia des herten ende die gheeste te heylen ende te starken(c) ende te temperen
mit sinen (fol. 261v) temperamente ende te verhouden tbloet ende te reynighen
corrumperinghe der spisen als sy gheten is. Ende die oueruloedicheden doet hy
nedersinken mit syre suaerhede totten steden der vt driuinghe ende behout joghet
ende hy heuet macht te verhouden die middelste darme in haren werken ende
sonderlinghe doet hy vrine maken den ghehen die niet maken en mach ende hy
gheneset dat vallende euel ende die onvroet hars zynnes siin ende hi helpet den
malaetshen.
Ende vele van edellen ouden luden ende sonderlinghe prelaten doen zieden in hare
coekene omme te nutten platen van goude gheslaghen ende ander lude nement in
pannen ghemaket mit electuarien. Ander nement in limatura als inder confectien
diemen noemet dyamargartion, in wilken electuario ghaet sublimiringhe van goude
ende van siluer. En.xl. vel .l. vicibus et dimmittatur clarestere et diligenter coletur et
conservetur habet omnem virtutem comfortandi cor desiccat superfluitatem
omnium aliarum superfluitatem a sanguine et illuminare substantiam cordis
et spiritus sua soliditate et sua claritate confortare et suo temperamento
temperare et preservando sanguinem a comestibilium corruptione
mundificare et sua gravitate superfluitates ad partes expulsionum inclinare
et iuventutem conservare et virtutes numeralium preservare facit in earum
operibus et proprie soluit urinam denegatam et sanat epilenticos et
insensatos et confert elephenta crosis. Et multi modernorum de nobilibus
et maxime de prelatis faciunt bullire petias auri in coquina eorum sumenda.
Et aliqui recipiunt in panellis cum electuariis. Et alii in limatura sicut in
confectione qua dicitur dyamargarition in qua intrat utriusque auri .s. et
argenti limatura. Et qudam nituntur tenere frustra auri in ore et salivam
deglutire. Et quidam alii convertunt in aquam potabilem et sufficit in
modica quantitate. Et est ipsum vinum preservativum sanitatis et pro
longationis vite ut difficile sit credere. Et quidam aliter et aliter diversis
respectibus sicut diverse sunt hominum considerationes. Et quidam
assiduant

*

of vyftich weruen: G of meer; alle ouerulodicheyt... van bluede comende: G alle ouervlodicheit
van bloede comende; ende hi heuet... te heylen: G ende die gheeste te heylen; ende te
tempereren... te verhouden tbloet: G ende tverholden tbloet; nedersinken mit syre suaerhede
totten steden: G nedersinken totter steden.
(a) goden staat boven doorstr.ghesoden.
(b) ouerulodicheden: het Hs. heeft ouuerulodicheden.
(c) starken: het Hs. heeft starkent.
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de zom lude houden .i. stuc goudes inden monde ende suelghent mitter spekel,
ende zom ander lude verwandellent in water te drincken ende hets ghenoech in
cleenre quantiteyt in enygher stont ende inden jare.
Ende dese wiin is vorhoudinghe der ghesontheyt ende des leuens lanchede soe dat
qualiken yemant ghelouen mach ende zom lude nement anders ende anders nae
menigherhande manire ghelike dat visyringhe der menschen menigherhande is. Ende
lude die stadelic gout inden monde houden ende oft sijt doen sonder reden doch en
doen sy it niet buten ghelikenisse der waerhede, want het is gheproeuet dat gout ende
siluer inden monde ghehouden verdriuet dorst.
Ende coral inden monde ghehouden starket den maghe ende zom vanden corallen
ghehanghen anden hals soe dat het reyket tgheghen den maghe het verbyed des
maghen bedrueffenisse ende (fol. 262r) ic hebt gheproeuet alsment alsoe anden hals
dede dat et halp ende alsment af dade dat syre helpe ghebrac ende alsment weder an
dade dat syne helpe weder quam.
Ende cortenc gheseyt, alle wine ontfaen crachte ende werke der dinghe diemen
dar mede menghet naden manieren als thant vorseyt siin. Ende dese capitula maecmen
menichuoudich sonder sy ontfaen inder const simpelre dinghe des ghoeden consters
syn. Ende gout is .i. waer dinc volmaect, in ghelik tempereringhe, verghadert
wonderlic mit delen der elementen crachten, welken van verghaderden dinghen en
is niet siin ghelike. Ende omme dat wat dat het heuet van crachten ende eyghene
toebehoren dat[s] in hem van inghietinghe des hemmels
tenere in ore. Et si faciunt preter rationem non tamen hoc agunt absque
similitudine veritatis. Nam compertum est quod tenere argentum in ore
tollit sitim et corallus in ore confortat stomachum et ipse quidem corallus
suspensus ad collum ita quod pendeat versus stomachum prohibet stomachi
conturbationem. Et expertus sum quod appositum iuvat et depositum deficit
iuvamentum. Et si apponitur iuvamentum redit. Et breviter omne vinum
suscipit virtutem et operationum in tali proportione elementaria virtutum
cui decompositum non est capitula multiplicanda sufficit ingenium boni
artificis et scientia simplicium. Et aurum quidem verum est res perfectissma
temperamento equali compositionum in tali proportione elementaria virtutm
cui decompositum non est simile et propter id quod habet de virtutibus ex
proprietatibus a natura insunt ei ex influentia celi .s. virtutes anime quoniam
scissura facta ex eo non tumescit et propter perhennitatem scientia est
quasi stella celi quam ipsum est impassabile neque obumbrat neque
dissoluitur et alteratur et est quasi miraculum

*

dyamargariton... Ende zom lude: G dyamargareton ende som lude; soe dat qualien... mach
G ontbreekt; cortenc: G cortelic; des ghoeden consters: G des het gude consters.
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ende sonderlinghe ander crachten. Want brande ghemaket mit goude en suellen
niet ende omme syne enycheyt ist als .i. sterre des hemmels want het is onmoghelic
gherecht gout te corrumpiren ende en verdonkert niet, noch en ontlaet, noch en
verwandelt, ende is als .i. wonder inden weghe der naturen.
Alst is .i. verghadert dinc van inghietinghe der elementen, soe verstarket ende
verlicht <bouen al> die substancia des harten ende twesen des leuens ende bleyket
malatrie ende wederbreydelt se sonderlinghe welker werke macht men niet en vint
sonder in waren goude dat puurlic ghescapen is van goeds gheboede. Dar omme
bedrieghen meyster van alchimisten die lude want sy maken die substancie ende
verwe des goudes. Doch en connen sy dar niet inghieten die vortleydende crachten.
Dar om ist te vordencken wonere men gout nemen sal, soe salmen nemen gout der
naturen, niet datmen mit werken der hande ghemaket is, want dat gout ouer mids
scarpe ende vtwindighe dinghe diemen inder sophisticeringhe dar in doet ende oec
[sericheit] <die> inder menscheliker (fol. 262v) naturen der herten ende der leuen
diicke scaden. Mar die ghebenedide god die dat gout der naturen ghescapen heuet
totter menscheliker materien als hem te gheuen tot hare noetzake ende te behouden
die werke der caritaten in ghemater oeffeninghe.
Sonder tgout in oeffenynghe der onmaten ende berouynghe der maten wilke onmate
hem pynicht te verwandellen alle ydelheyt der menschen die doen als die scat gaderen
ende sy niet en weten wyen sy en te voren ghaderen(a).
in via nature cum sit res composita et elementalis. Confortat insuper et
sincerat super omnia substantiam cordis et mineras vite, et palliat lepram
et refrenat illam proprie, quorum operum effectus non reperitur nisi in
vero auro puro de minera creato iusso dei. Ideo fallunt in hoc alkimiste
nam et substantiam et colorem auri faciunt non tamen virtutes predictas
in eo infundunt, ymmo advertendum cum quando recipitur quod sit de
auro dei et non de opere manuum hominum. Nam illud propter res acutas
et extraneas a natura humana qui in eius sophisticatione inveniuntur et
ingrediuntur noceret cordi plurimum et vite. Et deus benedictus creavit
illud ad salutem humanam videlicet ad necessistates eis ministrandas opera
caritatis moderato usus. Sed ipsum propter ipsum usum immoderatum et
privatum et modum iniquitum convertere tota die molitur vanitas hominum
qui thesaurisant et ignorant cui congregant ea.

*

Sonder tgout in oeffenrynghe... proeuet: niet in G.
(a) Hierop volgt een recept tegen malatrie (lepra), dat ook in G voorkomt, doch in de Latijnse
tekst niet.
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5.
Vjnum granatum
Dats wiin granaet: hy is twyerhande manyre of inder verwen der granen der appel
granaten. Ende dese wiin wordt ghemaket van toe menghinghe der granen ende groter
roder wiin druuen totten witten, of hy wordt ghemaket ouermids toe menghinghe
ende verwandelinghe des mostes van blanken wine gheghoten op rode druuen die
thant vt gheparst siin ende dar mede te laten staen .iij. daghe al omme ende dar nae
vt te trecken. Ende aldus maecmen ghemeenlic in prouyncien ende et is .i. ghoede
manire ende et siin ouerste wine die meest starken ende beste des zomers te drinken,
want sy hebben in hem couthede ende stoppinghe by welker stoppinghe sy die leden
starcken ende vander vt treckinghe datmen den most ghiet op die wiin druue ende
op die granen der appel granaten ende op die scortsen die cout siin ende smaken
nader manire der stoppinghe. Dar omme werket die stonde op dat die cracht der
dinghe te samen trecken (fol. 236r) ende menghen inden wine.
Oec maecmen nae andere manire wiin granaet van blancken wine, welc wiin
medicinael is. Ende desen wiin salmen sonderlinghe drinken inden zomer ende in
heten tiden ende die arbeiden ende verhetten ende verdynnen ende die die ghelezocht
hebben ende die colerijn siin. Ende men behouet datmen neme by maten ende datmen
oec weet wonnere men nemen sal ende woe langhe dats die noet zake behouet, by
rade des besochten meysters. Ende alsoe ist te houden inder ghedane der medicinen
als ic gehseyt hebbe, want der medicinen dinc is dinc dat mate in hem heuet nader
manire der ziecte verr<i>singhe
5. De vino granato
Vinum granatum est duobus modis aut in colore granorum granatorum, et
illud fit aut per commixitionem uvarum nigrarum ad albos, aut fit per
commixtionem et conversationem musti super uvas iam expressas et
morando cum eis per triduum postea extrahendo sic fit communiter in
proventia, et est bonus modus et fiunt frigidiora vina et magis confortativa
et meliora pro estate quomodo habet frigiditatem et stipticitatem qua
confortantur membra et extractione illa super racemos a granis corticibus
uvarum qui frigidi sunt et stipticitatem faciunt, mora ergo operatur vt
contrahatur de virtute illorum et immisceatur vino. Fit et alio modo vinum
granatum de vino albo quod est vinum medicinale, et proprie vinum pro
estivo et estuantibus et laborantibus de calore et calefactis, et distomacat
lyentericis et colericis, et oportet quod recipiantur moderato usu, et quando
etiam quamdiu necessitas requirit et de consilio petiti, et ita observandum
est in qualitate et re medicinali ut dixi
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ende aflatinghe, waer omme men nemet granen, dat siin corlen vanden appellen
granaten ende sonderlinghe der suarten ende hijr af maectmen als ic gheseyt hebbe
van wine ende van den besten appel granaten ende dien wiin na myr verstandenisse
vor ander manire te maken houd ic vorden besten.
Ende het siin zom lude die appel granaten houden ende als sy inder vasten willen
drinken wiin mit crachte der granen vorden eten, soe nemen sy vtten appel granaeten
die granen end wringhen die granen dor .i. sconen linen doec in .i. vat ende doen dar
wiin toe nae dats den smake ghenoeghet te drinken. Ende het is die beter manire die
appel granaet te houden dan dat zap te houden in ampullen, want tsap onfaet haestlic
corrumpiringhe.
Een waer remedium tot beyden wine houtmen appel granaet al heel tiaer al omme.
Mer appel granaten op wiin ghehanghen in .i. ampulle of in .i. viole van glase ende
men ghiete dar oly op inden hals vanden glase .iij. vingherbreed diep ende men houtse
sonder corrumperinghe. Mer appel salmen droghen inder zonnen ende als sy gedroghet
siin, salmense haestelike steken (fol. 263v) in broy heet water ende treckense weder
vt den water ende legghense in .i. droghe stede die niet nat en sy ende na deser manire
houtmense sonder twyuel van corrumpieren.
quoniam res medicinalis est habens mensurationem secundum morbi
extensionem et remissionem. Sumantur ergo grana granatorum proprie
magnorum, et fiat de eo sicut diximus in vino de granis ebulorum et illud
secundum me preceteris aliis modis colando et teneo meliorem. Et quidam
quidem servant poma granatorum et cum volunt ieiunio aut in comestione
uti vino cum virtute granorum exprimunt grana per lintheum mundum in
vase, et imponunt vino bibendo sicut placet. Et melior modus est conservare
poma quam succum in ampulis quoniam in ampulis de facili recipit
corruptionem. Verum ad utrumque remedium ut in sua per totum annum
servetur integritate. Super vino autem granatorum posito in ampula seu
phiala vitri superponatur oleum collo phiale in altitudine trium digitorum
et sine corruptione servabitur. Poma autem exsiccentur ad solem et cum
exsiccata fuerint in aqua ferventi subito immergantur et extrahantur ab
ipsa aqua et ponantur in loco non humectoso et a corruptione remoto isto
modo sine dubio conservantur. Sunt et alii qui tota estate singulis diebus
mane ieiuno stomacho comedunt unum vel medium pomum granatum et
superbibunt mensuram optimi vini et expectant a cibo usque ad
conversionem et dicunt preservari a febribus pestillentialibus estuositatibus
epidimia et

*

appel granaten houden... vorden eten: G holden den appel ende als sy die craft daeraf willen
drinken voerden eten; viole van glasse: G glas; broy heet: G siedt heet.
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Het siin ander lude die alle den zomer dor elx daghes des morghens nuchteren eten
.i. appel granaet of enen haluen ende drinken dar op ene mate van ghoden wine ende
vasten dan van spisen dar nae des dat verwandelt sy ende behuedt van corsten, van
pestilencien, van brant, hetten van epidimie ende van corrumpiringhe der locht, ende
colera en mach in hem niet wassen noch verrisen. Ende ic prise dese manire ouermids
die ghenoechte die in hem beyden is ende na deser manire treedmen int regiment der
ghesontheyt in desen die starke maghe hebben want siin bereet tot heten ziecten ende
vervvlden wtwarpenden ziecten als is desudatio ende maeselen ende die ontsien
corrumpiringhe der lucht ende des viers ende pestilentien. Ende zom lude puluerizieren
wat zuckers op die granen ende eten die granen alsoe mit ene lepel ende dit is ghoed
ende hare vsaedse is alsoe ghoet mit wine, ja den wiin by maten ghenomen dat is
alre beste, want omme die wine, die spise ende dranc siin in haren ghetale ende dar
omme roeret totter ghesonthede ende to hare vorhoedinghe sonder vsaedse alre
ghedroechder appel granaten is scadelic den ghesonden mensche, alsmense nemet
ouermids den weghe der medicinen, niet ouermids den weghe der spise. Ende ic
hebber menichwerue vele ghecureert lichtelic ende cortelic van hettte der leuer ende
effimera omme tghemoten der heter dinghe als die gheluwe zocht ende hartuanc ende
bestoppinghe der leuer van heter zaken comende mit te gheuen die granen der appel
granaten in enen lepel mit tryasandali ende rosata nouella te zamen ghemenghet.
Ende ic segghe dat ghy niet en vint beterre noch zekerre noch waere remedium totter
(fol. 264r) leuer
aeris corruptione et non posse coleram augmentari. Et ego laudo hunc
modum propter delectationem que est in actu utroque. Et iste modus intrat
regimen sanitatis cum hiis qui habent fortes stomachos et sunt parati ad
egritudines calidas et putredinales desudationes et variolas et qui timent
corruptionem aeris et ignis et pestillentie. Et quidam pulverizant de zuccaro
et recipiunt grana cum cocleario et est bonum et valet usus eorum, ymo
vinizatum quod est multo melius quoniam ipsum vinum est in numero
eorum que sunt cibus et potus et attingit preter hoc ad sanitatis
preservationem. Sed usus exsiccantium homini sano est nocivus cum
acetum recipiatur per viam medicine non per viam cibi. Et ego multotiens
multos curavi leviter et breviter de calefactione et effimera propter
occursum rerum calidarum ut yctericiam et sincopim et opilationem de
calida causa ministrando grana granatorum in cocleari cum dyarodon et
triasandali et rosata novella simul mixtis. Et deus scit quod non inveni
melius ac citius et brevitis remedium ad rectificandum epar distemperatum
quocunque modo de calida et consequentia propter accidentia, unde sepius
pallor faciei et discoloratio generatur sicut dare circa principium tertie et
circa finem prime digestionis coclearium unum de mixtura istorum trium
electuariorum etiam
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te verrichten in wat maniren sy ontempereert is van heter zake waer af diicke
comet bleecheit ende ontverwinghe des aensichts. Soe gaf ict omtrent den eende der
eerster verduwinghe ende ic gaf enen lepel vol van menghinghe dryer electuarien
inden beghinne der darder verduwinghe of oec van ghebrec der(a) darder verduwinghe
dar en was gheuoed vaelheit noch ontverwinghe(b), welc ghebrec is inder leuere, want
inden leuer wort voedinghe des bloets ende deylinghe der humoren. Sonder dat
eyschet onderscheyt, welc onderscheyt is wonnere et gheuallet omme ouergaende
hette of couthede ende dat ouer al tlicham ghedeelt of omtrent synen instrumente der
darder verduwinghe welc instrument die leuer is ende dat onderscheyt(c) kennemen
meest vt teykenen der vrinen ende ordelle des ziecken ende die vorseyde confectio
heuet stede in heter zake.
Mer in couder zake heuet stede dyairis ende rosata nouelle ende in allen weghen
der medicinen ende welc dar mest helpet, dat weet die ghene die die ziecte ende die
nature best kennen ouermids die zaken ende teyken ende die best kennet die cracht
simpelre medicinen ende der verghaderder ende darmede kennet die gheleghenheit
hars lants, dar sy vit gheboren siin verre ende(d) nae. Ende alsmen dit mitter waerhede
doet mit vorzienichede, dat curert best ende lichtelixte ende raschste, want die nature
werket ghemene wonden inden beghinne waer omme den ghoeden vysiker ende den
zinnighen ghenoeghen luttel dinghe.
sine potu et palliditas sive discoloratio non generat nisi ex defectu tertie
digestionis que est in epate in quo fit generatio sanguinis et humorum
sequestratio. Sed hec requirit differentiam que est quando accidit propter
caliditatem exuberantem aut frigiditatem ex hoc in toto corpore expressam
aut circa instrumentum ipsius tertie digestionis quod est epar. Aut in eo et
hoc discernitur ex signis urine maxime et perceptione patientis et confectio
predicta in calida habet locum frigidavero dyanthos et rosata novella et in
omnibus remediandum viis, nam quicumque magis scit magis proficit .s.
qui egritudinum curas per signa et simplicium et compositarum rerum
naturam melius novit et cum hoc sue ratiocinationis operationem et
propinquiorem veritati dirigit cum ymaginatione facti hic melius et levius
et citius curat et natura quiden universalis non paucis principiis operat
mirabilia et innumerabilia et bono medico et ingenioso pauca sunt
necessaria.

*
(a)
(b)
(c)
(d)

lichtelixte: G gheringheste; nature: G materie
Het Hs. heeft dittografie van der (doorstr).
ontverwinghe: het Hs; heeft ontverduwinghe.
na onderscheyt staat in het Hs. men ende.
ende staat boven doorstr. en geexpung. of.
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6
[Vinum aquaticum]
Vinum aquaticum is ghesont wiin, dats wiin mit water ghelesschet. Ende ic kennede
enen visiker van groten loue die anders en ghenen wiin en dranc. Ende totter zieken
(fol. 264v) behoef en(a) is gheen beter wiin. Want aldus water mit wine ghemenghet
benemet den wiin synen roecs ende syne verwoetheit omme des waters wille ende
die ghewoente des wiins ende des waters verwandelt die natuurlike couthede des
waters ende oec verwandelt syne nathede bider droechde ende hette des wiins, ende
die hette ende droechte des wiins wort benomen bider couthede ende nathede des
waters alsoe dat et wort een ghetempereert dinc. Het is ene zekerhede datmen dat
ene ziede alre eerst mitten anderen op dat te beter warde die menghinghe ende twater
sal wesen van ghoeden sprincborne.
Doch wort dit vertellet by prelaten ende by heren grote dualinghe te wesen als
datmen water totten wine soude menghen als sy drinken wouden, want dar af voed
wee des buucs ende onuerduwicheyt. Mar ic en vant nyman vanden auctoren die es
darf in ziecten, sonder allexandrum ende die zake des hinders der verduwelichede
is menigherhantheyt der ontfangher omme dat en ghene macht en heuet v[er]duwinghe
te maken. Mar die qualitates des wiins ende des waters die malcanderen contrari
waren warden verennich ouermids dat men se te samen menghet. Want het water is
thant bedwughen vanden wine
6. De vino aquatico
Vinum aquaticum est vinum sanctissimum. Et cognovi virum magne
auctoritatis qui non utebat alio vino et pro infirmis non est aliquid melius.
Nam fit unio corporalis et usualis vini et aque et amittet de fumo vini et
furore eius propter aquam et alterat naturalis frigiditatis aque et humiditas,
siccitate et calidate remittitur caliditas vini et siccitas frigiditate et
humiditate aque, ita ut fiat res temperata et est cautela ut bulliat unum cum
altero prius ut melior fiat per mixtio et sit aqua bona fontis vivi et inde
extimatione previsum est apud vulgum ut vinum potandum temperetur
antequam ad mensam porteteur et error magnus est, approbatur maxime
apud prelatos et dominos ut aquavino cum

*

ghelesschet: G ghemenghet; hinders der verduwelichede: G hijnders der onuerduwelicheit;
dat en ghene macht: G dattet gheen macht; verennich: G verenighet; bedwughen: G
bedwonghen.
(a) en: het Hs. heeft afkortingsteken voor de boven de n
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ende is af nemende in syre couthede ende die wiin in syre hetten ende wort een dinc
zere bequame totter verduwinghe ende totter incorporeringhe.
Ende dar seytmen af een exempel vorden oghen, want als twater mitten wine wort
ghemenghet in enen glase, daer ziemen inden glase warden ene beroringhe(a) als den
wiin op te climmen ende twater neder te sincken indien dat si te zamen menghen
ghelijc als die en tusschen vechten. Mar alst alsoe ene wile staet ende rust, soe is die
menghinghe (fol. 265r) gherecht ende ghoet ende dan ist thijt te drinken.

7
[Wiin die laxeren ende reynighen tbloet]
Wiin die laxeren ende reynighen tbloet maecmen mit dinghen die die proprieteit
hebben, ende dats ghenoech in ere manire als datmen inden wine ziede dinghe die
purgiren coleram ende melancolim, of fleuma, of enygher hande dinghe die tbloet
reynicht nae mickinghe des ghoeden meysters. Dar na als die ziedinghe gheclinset
ende gheclaert is, soe doemen dar toe wat honichs of wat zuckers na dat die zaken
of die smake der dinc eyschet tot ghenoechten des ontfanghers. Ende men
bibere volunt imponatur quo conturbatio ventositas et indigestio generatur.
Et de actionibus non inveni nisi alexandrum qui caveret in hoc passu. Et
causa impedimentum digestionis est sic diversitas assumptorum pro eo
quod nequit unita digestio celebrari. Cum autem qualitates qui erant
contrarie vini et aque fracte sunt et etiam permixte ad invicem quia iam
passa est aqua a vino et facta est remissior in sua frigiditate et humiditate
et vinum in caliditate et siccitate facta est res temperata magis apta
digestioni et incorporatione et ostendit ad oculum homini. Exemplum quia
cum aquavino commiscetur videtur manifeste fieri motus inter ea et
ascensus vini et descensus aque tanquam contrariorum repugnantium ad
se invicem commisceri cum primo aliquantulum steterit effecta permixtio
et quisescit et tunc est tempus bibendi.
7. De vino laxativo et mundificativo
Vina laxativa et mumdificativa sanguinis fiunt cum rebus scilicet illam
proprietatem habentibus. Et ut sufficiat unus modus pro omnibus. Bulliant
in vino res purgantes coleram et melancoliam, vel fleuma vel sanguinem
mundificantes secundum boni medici considerationem, deinde addens
decoctioni colate et clarificate aliquid de melle vel zuccaro sicut conditio
aut saporitas rei que

(a) Na beroringhe staat e doorstr.
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doe wat wel rukender specien in een sackelkiin ende hanghen dar in ende clinse ende
houde den wiin ende die zieke nutten als behoef is. Het sijn meyster die turbith doen
inden wiin; of hi dan te bitter wort, soe machmen inden wiin doen puluer van zucker,
ende ofmen van deser wine gheuet den ghene die tvoed euel hebben ende den ghenen
die vercout siin, dat helpet zere of het gheneset se. Ende aldus machmen doen van
reubarba, van esula, van elleborum, ende van anderen specien die laxeren machmen
maken desen wiin laxatijf, ende trouwen dit is ene scone const ende ene ghoede
manire.

8
Wiin totter memorien weder te maken
Wiin totter memorien weder te maken ende tghegen verghetelheyt. Nemet zinziber
.i. , langhen peper, galiga ana .ij. , gariofels naghel, cubeben ana .i. ende S,
nucis indie .i. ende S ende maket dar puluer af ende binden wel in .i. saxkiin ende
doet dat saxkiin in .viij. pont ziedents wiins vanden viere gheset ende den mont des
vaets ghestopt dat die lucht niet vt en slae. Ende latet alsoe staen claren, ende als
thijt is, soe dricmen stadelic doch den zac en salmen dar niet vt doen. Desen wiin is
oec ghoet tot verhetten die vercout siin ende te verdroghen (fol. 265v) die nat siin
ende tgheghen alle toelopinghe der fleume ende der windicheyt.
requiritur ad delectionem rei recipientis, et posito aliquo de aromatizantibus
in sacculo coletur sicut claretum et servetur et recipiatur sicut eum. Et est
medicus qui ponit turbith in vino sine igne ad solem in fiala per tres dies
frequenter movendo phialam et excorporatur virtus turbith in vino, et si
deficiunt pone in eo vino de pulvere zuccari. Et si administras etiam de
ipso vino podagricis de frigida ipsos multum iuvat seu liberat. Et sic quoque
de reubarbaro ezula elleboro, et alius speciebus laxativis fieri posset et
certe modus curiosus et pulcer est.
8. Vinum contra oblivionem
Vinum ad memoriam reparandam et contra oblivionem. Recipe
, .i
piperis longi galange. ana . . iii gariofolate cubebe ana .β nucis indice
.i. et β. fiat pulvis et ligetur lente in sacculo et ponatur in vino libr. vii.
bullienti extra ignem et cooperiatur ne respiret et permittatur clarificari et
cum opus est assiduetur nec facculus deintus removeatur valet etiam ad
calefaciendum infrigidaros et humidos desiccandos et contra omnem
discrasiam fleumatis et ventositatem.
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9
[Wiin totter sieken maghen ende den melancolie deert]
Wiin dar in ghesoden siin .x. van epythimum of dat .i. nacht dar mede ghestaen
heuet beghoten ende des ochtens gheclinset ende ghedronken helpet den zieken
maghe ende die melancolia deert ende scotom<i>a.

10
Vinum saluiatum
Wiin van seluen ghemaket, dat heyt vinum saluiatum. Menygherhande maken die
meyster desen wiin. Zom hanghen enen zac mit seluen int vat mitten wine, som
ziedense mitten wine, sonder na wat maniren datmen maket, soe dat hy niet en sy
ghecorrumpiert noch verwandelt, mar dat hy bliue in syre doghet, soe vintmen
wonderlike vsaedse in desen wine in alre dinc die tantvleysch weyken ende tantsueer
ende waghinghe der tande maken. Ende sonderlinghe starket hy alle zenachtighe
lede ende starket lede in cranchede gheuallen ende in nathede van waterighen humoren
als inder ghicht ende der ghelike ende die diicke we hebben vanden wrych inden
halse ende treckinghe van crampe. Bethiden siin des lede te male ghenesen alsmese
stadelic mit desen wiin smeerden dar selue in ghesoden is, want het is ene zeker
helpe ende oec die beste diemen tot deser zake vint.
9. Vinum quod iuvat stomatichos et melancolicos
Vinum in quo .3.x. epithimi bullite fuerint vel esule per noctem mane
colatum et bullitum stomatichos et melancolicos iuvat.
10. De vino salviato
Vinum salviatum diversi mode faciunt quoniam aliqui suspendunt
fasciculum salvie in vascello. Aliqui coquunt, sed quocumque modorum
fiat ita quod nec corruptum, nec alteratum, sed si in sua permaneat bonitate
mirabilis est usus eius in omni remollitione gingivarum et dolore dentium
ex commotione et precipue omnium nervorum et nervosorum membrorum
et confortat membra lapsa debilitata propter abundantiam aquosi sicut in
paralisi et huiusmodi. Et temperavi in multis habentibus dolores et
contractiones spasmosas nervorum cum unctione vini decoctionis eius et
aliquotiens liberati sunt et est res certa et melior quae inveniatur in hoc
casu. Et valet in epilentia proprie ex causis stomachi et matricis quoniam
sunt loca nervosa.

*

cubeben ana .i.

ende S: G cubeben ana j

; vsaedse: G orberlicheit.
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11
Wiin die taensicht ende die hande veghet ende claer make
Nemet tartarum, dats wiin steen gheclaert in vieren ende ontlaten in ghoeden
grycsschen wine ende ghelecket dor .i. vilt ende taensicht ende die hande dar mede
ghewasschen ende te laten by hem seluen droghen ende dan anderwerue te wasschen
mit water. Dit selue doet ghoet wiin dar twitte vanden eye in gheslaghen is soe langhe
des vardich sy als die wiin. Sonder dit ey moetmen vernyuwen des anderen daghes.
Mar aldus ghedane vsaedse te wasschen veghet ende versubtilet tvel ende syne
rimpen.

12
[Wiin mit ysopo ghemaket]
Wiin mit ysopo ghemaket is dyureticum ende heuet macht (fol. 266r) tontsluten, te
verteren, nae hem te trecken. Men mach en maken als vander seluen thant vorseyt
is ende zoect van ysopo bi desen ghetale xxxv.(a) Men doe in desen wiin wat van
liquiricia want dat is ouder lude wiin ende haer dranc, want het is ghoet tgheghen
den naten hoest ende tgheghen epylencia ende diicwile gheneset die vsaedse des
wiins epylencie ende meest in kinderen ende hi gheneset ende verdroghet alle steden
die bezieket siin van naten humoren ofmense mit desen
11. De vino abstertionis faciei
Vinum abstersionis faciei et manus dissolvatur tartarum vegetis albificatum
in igne et distillatum per filtrum et congelatum in bono bino greco
permittatur donec clarificetur et de eo laventur manus aut facies et non
tangatur donec exsiccetur. Et tunc iterum lauetur cum aqua. Idem facit
vinum in quo sic est dissoluta clara ovi donec fit currens sed expedit
renovare omni secunda die. Usus autem hujusmodi abstersionis retrahit
cutem subtiliat pellem sanguinem ad superficiem perducit et corrugationes
cutis aufert.
12. De vino ysopico
Vinum ysopi virtutem habet diureticam dissolvendi consumendi et
attrahendi. Ponatur et ipso vino ysopato de liquiricie. Est enim proprie
vinum senum et potus eorum. Valet in tussi humida et epilentia et
multotiens eius sanat eam maxime in pueris. Et omnia loca humorosa si
laventur cum eo disiccat et

(a) zoect... ghetale xxxv: dit is een verwijzing naar fol. 35 van het handschrift (het Antidotarium)
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wine wasschet als is die longhen ende die moeder ende opent die weghe des gheluuts
ende maket clare stemme ende dit cruut is heet ende droghe. Ten seluen is ghoet wiin
mit liquiricien ghemaket ende mit reynre gharsten ende oec helpet hy asmaticis.
Asma is ene ziecte die den mensche altoes doet hoesten ende qualiken ende mit
groten pinen mach hy rasenen. In ghelike als die ghene die zere heuet ghelopen ende
als dese zieke leghet op den rugghe of als hi sit soe is hem best.
Vort wiin(a) mit water ghelesschet dar rosinen in gheweyket ende ontlaten siin ende
oec ghedronken des auonts alsmen slapen ghaet, dat opent die bestopte borst ende
rumet se totten adem te vertrecken ende helpet tgheghen den hoest ende ripet catarrum
dats die op raseninghe(b) vter borst. Vort dese vorseide wiin mit ysopo ghemaket
gheneset die twater laden ende die dat vallende euel hebben ende sonderlinghe in
kinderen.

13
[Wiin die alle die vortbarste lede starket]
Vort wiin die alle die vortbarste lede starket als hirsen, harte, maghe, leuer, ende
behout hem ghesonthede, maecmen aldus. Nemet zinziber
sanat, sicut est pulmo et matrix et aperit vias vocales et facit vocem claram.
Est enim herba calida et sicca. Ad idem valet vinum liquiricie et ordei
mundi, et confert asmati. Item vinum limphatum cum quo dissolute sunt
penidie de sero in introitu lecti receptum aperit pectus strictum, habilitat
ad respirandum, confert tussi et maturat catarros. Item dictum vinum ysopi
assiduatum sanat ydropicos et caducos proprie pueros.
13. De vino confortante omnia membra
Vinum confortans omnia membra principalia et sanitatem eorum
conservans fit de zinzibere albo . i. cardamomo domestico . . ii
cinamomi . . i. macis

(a) wiin: het Hs. heeft viin; ende zoect... xxxv: ontbreekt in G; gheneset ende verdroghet G
curiert; van naten humoren: G van colden naten humoren; stemme ende... droghe Ten; G
stemmen Ten; mit reynre gharsten: G myt garste; Asma is ene... hem best: komt niet voor in
G; S: Daems scheidt van S door een komma en voegt dan de nota toe; ‘semis, gehört
eigentlich zu folie (siehe lat. Kontext)’, wat in Z toch ook het geval is. zinziber .i. : G j
zinziber, Z zinziber .j. ; maius: Z minus; folien . .
(b) Met raseninghe vangt het fragment Z aan.
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.i. , cardomomum maius, dats cardamomum domesticum .ij. , caneel .ij. ,
folien . .S, coriander prepareert .iiij. ende .x. corne, rode rosen .i. . Desen wiin
gheclinset (fol. 266v) ende gheclaert ende in enen vate te houdene ende te drinken.

14
[Wiin tot alden licham te verstarken]
Wiin tot alden licham verstarken. Nemet cubeben, gariofelnaghel ende rosynen, van
elc euen vele .i. van ghoeden wine .iij. lb ende zieden soe langhe dats .ij. deel bliue
ende tdarde deel verziede, ende dar toe doet mede te zieden .iij. rose waters of
myn. Des wiins vsaedse starket die hyrsen ende die cracht der zinne ende beduynghet
reuma ende hare couthede te wanderen, ende hi helpet allen ouden lieden. Ende hi
is ghoet tgheghen den hartuanc ende tghegen scotomiam ende ghebrec des harten
mit nat makinghe <der> lede ende tgheghen couthede des maghen ende verduwet
ende verteert ouerulodighe natheide die achter bleuen is van vruchten te etene of van
regimente dat onghescheiden leghet, hi starket hetten ende doet spise verduwen ende
maket ghoet bloet ende hi is ghoet tghegen windicheit ende ziecte der moeder van
couthede ende van groter nathede. Dar omme beroeuet hy natuurlic der vrouwen
ontfanghinghe of sy en drin. . ii. coriandri preparati . . x. rosarum rubrarum . . i. colatum et
clarificatum in mundo vase servetur et utatur.
14. De vino ad confortationem totius corporis
Vinum aliud ad confortationem totius corporis fit de cubebis gariofilis
zinzibere optimo ana . . ii. passularim . . i. bulliantur in optimi vini lib.
iii donec veniant ad duas et cum hoc ponatur bullire aque rosarum . iii
et zuccare, et bibatur ex eo mane et sero . . iii vel minus. Usus autem eius
confortat cerebrum et virtutem animalem compescit reuma frigidum
perambulativum et confert omnibus senibus, et valet contra sincopim et
lippothomiam id est defectionem cordis cum malefactione membrorum et
stomachi frigiditate et indigestione consumens superfluam humiditatem
derelictam ex fructibus seu nutrimento non divisam, et rectificat calorem
faciendo cibum digeri et fieri bonum sanguinem et contra ventositatem et
actiones matricis ex frigiditate vel ex nimia humectatione dum naturaliter
privantur a conceptu si bibatur vel pessarisetur,

*

vele .i.. : G en Z v(e)el(e)e j ; natheide... verduwen (ook in Z): G vuchticheit ende maket
gude verduwinghe; in Z is onghescheiden onleesbaar. Daems's gissing: ‘vielleicht eine
Substantivierug von averechts = verkehrt?’ blijkt onjuist; Dar omme... drinket (ook in Z)
ontbreekt in G; couden ziecten ... in stede (ook in Z): G colden comende ende is in die stede.
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ket. Des ghelikes is hi oec ghoet tgheghen vomitum ende tgheghen lyenteriam
ende tgheghen alle onuerduwelicheit ende hy starket alle lede der gheeste ende syne
vsaedse is nutste den ghenen die bekeren van thideliken ziecten ende van couden
ziecten in welken ziecten die vortbarste lede siin vercout ende vercrancket. Ende hy
is in stede des Tyriakels ende hi helpet oec den hoest ende der borst.

15
Wiin van grase
Vinum(a) gramineum, dats wiin ghemaket mitten wortellen van jonghen graese, wes
wortellen queken heyten. Dese wortellen wel ghewasschen ende mit goden wine
ghesoden, syne vsaedse doet pyre inden buke, van syre proprieteyt purgeert hy die
nyren ende die blase, ende hy opent inwindighe bestoppinghe der (fol. 267r) nyren
ende der leuere ende sonderlinghe die bestoppinghe die wort inden aderen der
middelster darme onder den maghe van rauhede der materien of van verbranthede
als datmen seyt den redekoec. Ende dat siin eerst is: wie en drinct thant zacht hy dat
wee der vouden der lede ende zacht tvoeteuel ende den artike ende doet die materie
der ziecte.
Oec opent dese wiin die weghe des vriins want die wortel is dyuretica
ghetempereert dat proeuet hare zuetheyt. Vort dese wortel ghestoten ende op die
nyren ende op die blase ghecataplasmiert helpet tghevalet etiam contra vomitum et contra lienteriam et omnem indigestionem,
omnia spiritualia membra confortat. Et est utilissimus usus eius
convalescentibus egritudinibus cronicis et frigidis in quibus principalia
membra sunt infrigidata atque defecta, et est tyriaca vite et confert tussi
et pectori.
15. De vino gramineo
Vinum gramineum dicitur quod fit de radicibus graminis bene loti. Usus
eius occidit lumbricos a proprietate purgat renes et vesicam de arenulis,
aperit opilationes interiores epatis et proprie que fiunt in meseranicis ex
cruditate seu adustione et est quod principium in eo statim bibitum mitigat
dolorem iunctu-

*

mitten: Z utten; wort: Daems leest werct(?), doch het Hs. heeft wellicht wort; redekoec: In
Z is het woord wel hetzelfde (Daems leest <... > koet); vouden der leden: Daems leest ten
onrechte wonderder lede; oec opent... zuetheyt; Z Oec opent dese wiin die weghe des urinis,
G ontbreekt; ghecataplasmiert (ook in Z): G ghelecht.
(a) Vinum: het Hs. heeft Winum.
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ghen sclirosis ende tgheghen bestoppinghe der milte ende den leuer ende
stranguriam ende dissuriam ende den stene. Dese wortel in edic ghesoden ende
ghestoten ende op den nauel gheleit by myrakel van ghode doedet pire ende driuet
se vt.

16
[Wiin tgheghen cotidiane, quartane ende terciane]
Wiin tgheghen codidiane, quartane ende terciane ende tgheghen die bastarsche
quartana ende terciana, ende hi is verduwende ende laxerende. Als woe wele hy
verduwet dat mach hy wel vt leyden saen, maectmen aldus. Nemet esula, epythimum
.vj. , polipodium, caneel, rosynen, ana .i. , mastic, zinziber, zedoar, ana .i. ,
zuckers dats ghenoech sy, ende menghet mitten wine ende claerden ghelike clareyte.

17
Wiin ten cortsen
Wiin die ghoet is den ghenen die cortsen, maecten aldus. Nemet .iiij.
puluere der specien vorseit ende in ene ampulle

of .iiij. vanden

rarum et podagricorum et artheticorum convertit et derivat materiam morbi
ad vias urine quoniam est radix diuretica temperata pro propter dulcedinem
que est in ipsa.
16. De vino contra quotidianam
Vinum contra quotidianam quartanam et tercianam notham, et est
digestivum et laxativum, ut quod digerit educere bene possit. Recipe esule
.lb. i epithim . . vi. polipodii cinamomi passularum ana. . . iiii. masticis,
zinziberis, zedoarii, gariofili, ana . . i. zuccare quod sufficit.
17. De vino fracto
Vinum quod dicitur vinum fractum valens febricitantibus sine nocumento
sic fit tribus vel quattuor partibus aque bullientis posite in ampula ponatur

*

Als: Z ale; saen: Z heeft men, wat wel een betere lezing is; materia: Z heeft vòòr dit woord
het doorstreepte secundina; ende wie natuurlic... drinket (ook in Z): ontbreekt in G.
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mit ziedende wine ghedaen ende in .i. vat gheset in cout water. Ende alst cout is
machmen zeker drinken, want dese wiin is ghoet ende opent bestoppinghe ende hy
leyd vt die materia der ziecte ouermids den vrine ende starket die nature. Ende wie
natuurlic ghenen wiin en drinket die menghe siin broet mit wine in die stede des
waters ende ete dat broet (fol. 267v) ende hem sal comen appetijt wiin te drinken.

18
[Vinum dyamoron]
Vjnum dyamoron, dats wiin zonen te winnen ende tonthouden, sonderlinghe in vetten
ende couden wiuen ende die niet jonc en siin. Recipe venkel zaed, zinziber, gariofels
naghel, caneel ana . .i., lubstekels zaed, spijc, witten peper ana .iij., galiga, anijs
ana .ij. mit zucker dats ghenoech sy. Ende dar af te dranc mit wine ende sine
vsaedse sal sonderlinghe inden winter wesen ende men sallen wateren mit water der
rosinen, liquiricien of mit water anchorata, soe langhe datmen mit ghemake
verdraghen mach, want hi is harde heet van naturen.
pars una vini et ampula ponatur in vase in aqua frigida et refrigeretur et
secure bibatur. Hoc enim vinum apperit opilationes et ducit materiam
morbi per urinam et multum confortat. Et si non biberit vinum naturaliter
fermentetur panis cum vino loco aque, et utatur eo et veniet ei appetitus
bibendi vinum.
18. De vino dyamon valente ad generationem
Vinum dyamon id est ad filios procreandos et retinendos in mulieribus
proprie pinguibus et frigidis et non iuvenculis Recipe feniculum zinziberis
gariofilis cinamomi ana i levistici spice piperis albi ana S galange
ana carvi ana ii cum zuccaro fiat nectar et usus eius fit proprie in hyeme
et limphetur cum aqua passularum vel liquiricio vel cum aqua zuccarata
donec commode colati possit quoniam est calidum valde.

*

ende sine vsaedse: P heeft ende sonderlinghe sine vsaedse en Z ende mit uzaedse; wesen: Z
heeft loesen (tenminste volgens Daems: het Hs. heeft echter wel wesen, zoals P); anchorata:
ook Z heeft deze fout (cf. Lat. tekst).
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19
[Vinum eufrasie]
Vjnum eufrasie, dats wiin van eufrasien ghemaket ten oghen. Men legghe vander
eufrasien in moste ende dat wort wiin eufrasiatum wes vsaedse ouder lude oghen
weder ziende maket ende onthaelt hem den hinder des ziens ende tghebrec van wat
ouder dat die mensche is ende sonderlinghe oft hy sy int wesen of inden staet van
fleuma of vet. Ende et was .i. mensche die tachter bleef dat hy in langher thijt niet
en sach ende binnen .i. jare wart hy weder ziende by vsaedsen der eufrasien. Doch
is dit cruut heet ende droghe syre complexien ende dat heuet van syre proprieteit
ende(a) wanere men synen puluer et mit roder mede, het doet dat selue of datmen van
synen puluer nemet mit wine ende die niet en mochten lesen sonder brille die lasen
na maels al sonder brille ende saghen die litteren subtiliken ende wel. Sonder wiin
mit eufrasien ghemaket en heuet in syre menghinghe gheen ghelike. Ende of dese
wiin al te starc ware, soe salmen menghen mit venkels water ende ofs te doene sy,
menghet dar witten zucker toe.
19. De vino eufrasie pro oculis
Vinum eufrasie ad oculos ponatur de ipsa eufrasia in musto et fiat vinum
eufrasiatum. Cuius usu oculi senum reiuvenescunt et aufert impedimentum
eorum defectus visus ab omni homine de quacunque etate sit in habitudine
fleumatica proprie sive pingui, et est enim qui permansit nichil videns per
longum tempus et infra annum restitutus est ad visum usu eius. Ipsa enim
herba calida est et sicca et habet hanc proprietatem. Et quando pulvis eius
comeditur cum rubea id est cum rubea parte eius facit idem. Vel de pulvere
recipiatur cum vino et supersunt testes fide digni et credendi qui fecerunt
in seipsis et qui non poterant legere sine oculariis et legere post modum
absque illis in literram subtiliorem. Sed usus vini eufrasiati non habet par
in proficiendo. Et si nimis esset vinum forte temperetur cum aqua feniculli.
Et si opus est addatur zuccara alba.

*

Ende et was .i. mensche... der eufrasien (ook in Z): G ontbreekt; tghebrec: Daems leest
tghebiet (het Hs. heeft tghebrec); witte zucker: G suker.
(a) Met dit woord eindigt het fragment Z.
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20
[Wiin dar alants wortel in ghestaen heuet]
Wiin dar alants wortel in ghestaen heuet (fol. 268r) .iij. daghe al omme verclaert
harde <zere> tsyen ofmen drinket wiin oec ghemenghet mitten darden dele rose
waters dar in gheweyket sy tuthia die alre eerst sy drieweruen ghebarnt enen
natuurliken dach ouer, of dar aloe in ontlaten sy mit luttel zuckers ende na colliriums
manire in doghen ghedaen, dat veghet ende reynighet die oghen ende starket ende
claert dat zien ende en laet die humoren niet vlieten totten oghen ende verdriuet die
vloet ende stoppet die trane.

21
Wiin tot windicheit
Wiin tgheghen windicheit, hoest ende asma want in dien wiin gaet ghewoente van
anijs, venkels zaed, ende liquiricia, soe dat van liquiricia die helft meer sy dan der
ander, ende men sallen stadelic drinken.
20. De vino enule campane
Vinum in quo steterit enula campana per triduum mirabiliter visum
clarificat. Vinum cuius tertia pars aque rosarum in quo remollita fuerit
tuthia prius ter decocta per diem naturalem aut de aloe dissolutum fuerit
cum modico zuccaro collirizatum abstergit et mundificat cathicias oculorum
confortat et clarificat visum et non permittit humores fluere ad oculos et
fluxus dispergit et lacrimas constringit.
21. De vino contra ventositatem et tussim
Vinum contra ventositatem et tussim et asma. In ipso enim vino intrat
virtus anisi, feniculi et liquiricie. Ita quod liquiricia in duplo eorum sit et
assiduetur bibere.

*

enen natuurliken dach ouer: G ontbreekt.
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22
[Wiin diemen thant gheuet smaec ende roec]
Wiin diemen thant gheuet smaec ende roec na wat specien datmen wil ende harde
zuuerliken in heren houe ende werscappen riker heren ende die hem willen vermaren
dat sy hebben wonder van menigherhande wine ende omme dat het is grote ere der
heren ende oec orbaer, want ouermids deser manire machmen maken wiin tot vele
crachten der medicinen nader manire der specien crachten diemen dar in doet, ende
dese manire is cort ende is aldus. Men legghe in barnende water of in leuende, dat
al een is, crude of wel rukende specien van welken dat men begheert enen natuurliken
dach ende die cracht der crude of der specien trecket in dat leuende water, ende
alsmen drinken wille, soe doemen van dien leuenden water .iij. dropel of .iiij. in enen
nap wiins ende die wiin sal hebben smaec ende roec des leuenden waters.
Vort ofmen in dat leuende water leit locwort, cruuswort hontstonghe, betonica(a),
buggula(b) ende sarracenica, dats dat heidensche wonden cruut, ende menghet dan
dat (fol. 268v) leuende water mit anderen ghoeden blanken wine dat heylet zekerlic
wonden ofmen den ghewonden dar af gheuet drinken des morghens, des middaghes
ende des auonts, ende die wonden dar mede buten smeert, het gheuet hem ghesontheyt
des te ghenesen(c) siin ende des die ghewonde niet en febriciteert.
22. De vino cui datur odor et sapor in momento
Vinum cui datur odor et sapor in momento et est curiosum maxime pro
curiis seu conviviis regum et dominorum qui volunt se ostendere et habere
mirabilem diversitatem vinorum propter quod est ad honorem et ad
utilitatem etiam quoniam per hunc modum potest etiam vinum ad multas
res medicinales secundum virtutem rei que sibi applicatur. Et modus est
brevis et talis. Ponatur in aqua vite herba vel species aromatica quam
delectat per diem naturalem et virtus illius rei erit excorparata in illa aqua
dicta et erit sibi sapor et odor illius et de illa aqua ponatur modicum in
vino bibendo et erit vinum in sapore rei apposite in aqua vite.

(a) In de ondermarge staat in een 17de-eeuwse hand: Garriricia ./. veronica;
(b) in de ondermarge staat in dezelfde hand als in de voorgaande nota: bugula .l. buggula vo
wontkruyt;
(c) het Hs. heeft tghenesen.
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23
[Vinum feniculatum]
Vjnum feniculatum maecmen eyghentlic van venkel zade ende dese wiin is ghoet
tgheghen duusterheit der oghen ende hy verwecket der minnen spel ende ontsluut
die watersocht ende epylencia. Ende ic hebt besocht in kinderen ende vant waer ende
hi ghemoet quaden qualitaten der spisen ende hi is ghoet tgheghen den hoest ende
zaken der longhen ende hi oecket der vrouwen melc ende sparma, dats zaed der
naturen. Ende alsmen maket mitter wortel des venkels, soe helpet hi tgheghen den
steen ende is ghoet tot ziecten der blase want hy purgiert har materien ende ontsluut
menstruum. Ende die wiin die van venkels zade wort ghemaket benemet sonderlinghe
walghinghe ende benemet tranen ende we der oghen ende driuet vt windicheyt ende
starket verduwinghe ende omme syne bitterheit opent bestoppinghe der milte ende
der leuer ende verzacht wee der darmen.

24
[Wiin die windicheit verdriuet]
Wiin die windicheit verdriuet ende die ontfanghene vrouwe purgiert van
onreynicheden ende behout dat kint mitter helpe goedes totter tijt
23. De vino feniculato
Vinum feniculatum fit proprie de femine eius valet contra caliginem
oculorum excitat ventrem dissolvit ydropicum et cacexima et ego probavi
in pueris et inveni verum. Obviat venenis vel cibis malarum qualitatum et
contra tussim et pulmonis causas. Multiplicat lac et sperma, et quando sit
eum radice ipsius iuvat nefresim et medetur egritudini vesice quoniam
purgat materias et solvit menstrua. Et vinum quidem proprie de eius semine
tollit nauseam et sedat lateris dolorem, ventositatem expellit digestionem
confortat opilationem propter sui amaritudinem aperit. Splenis et epatis
et viscerum dolores placat.
24. Vinum quod aufert ventositates et conservat fetum in pregnantibus
Vinum quod aufert ventositatem et aborsum a pregnante et conservat fetus
usque ad tempus cum omni auxilio. Recipe semis apii mente sicce ameos,
ana . . iii. masticis gariofilis cardamomi rosarum rubearum maiorum, ana
. .i

*

ende hy verwecket... spel: G ontbreekt; sparma... naturen: G ontbreekt; ende omme syne
bitterheit: G ontbreekt.
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syre rechter gheboert. Recipe marc zaed, droghe mente, ameos, ana .iij. , mastic,
gariofels naghel, cardamomum, rode mede, ana. i. , caneel, capparis ghescellet,
ende beuersiin, ana .ij. , zucker .ij. . Ende maket hiir af clareyt ende honichs dar
toe ghedaen soe vele dats ghenoech sy, ende des morghens nutmens en luttel ende
des auonts nemen mit ghoden wine ghemenghet dat best is, want hy starket die bande
ende die strickels der moder ende helpet der ontfanghinghe cracht tot formiringhe
der dracht der creaturen ende helpet tgheghen ondrachticheyt omme windicheit of
omme couthede (fol. 269r) ende omme nathede ende omme der humoren
oueruloedicheyt inder moeder, waer omme dat sonderlinghe ende stadelic gheuallet
die zake der ondrachticheit ende bider gracien ghoedes helpet hi totter ontfannisse.
Vort edelle wine, die die vloet stoppen des buucs, maecmen van zape der queden
ghereynicht mit wine ende mit rose water.

25
[Wiin der chyrurgine of ter barbyre]
Wiin der chyrurgine of ter barbyre tot wonden te heylen, allene mit desen wine te
drinken. Recipe die weke hartblade van roden cole .iij. , hedernetel, knoppen van
hanip of van hanip zade, ende van reyneuane ana .iij. , wortel van roder mede soe
vele als alder ander in ghewichte. Dese crude salmen alle droghen inden scade ende
dar nae te puluerizieren ende doen den puluer in enen zac ende doen den zac in
ziedenden wiin ende latent dar alsoe in bliuen ende diicke den zac te leiden dor
cinamomum capparum excoctis castorei zedoarii yris illirice, ana . . ii.
zuccare libr. ii fiat de eis claretum addito mello quantum placet. Et utatur
ana modicum mane et sero. Et potest etiam fieri electuarium de eisdem
cum de sero cubat sumat . . i. cum bono vino immiscendo quod melius
est. Confortat enim ligamenta et virtutem retentivam adiuvat ad ferendum
omnis creature et sterilem propter ventositatem aut frigiditatem vel
humiditatem vel matricis superfluam tumorositatem, propter quod
specialiter frequenter culpa sterilitatis accidit. Habilitat etiam ad
concipiendum deo dante.
25. De vino barbarico
Vinum barbaricum ad sanandum plagas solo potu. Recipe de caulibus
rubeis et de urticis barbaricis de carbonibus de canapi et anathasia, aut de
radicibus rubee maioris ad pondus omnium aliorum et hec omnia siccentur
ad umbram,

*

zucker .ij. .: ontbreekt in G; starket: G straft.
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dat vat inden wine. Ende die ghewonde drinke van desen wine des morghens ende
des auonts .i. of luttel meer of myn, na dat die ghewonde starc of cranc sy, ende
in die wonde wieken ghemaket van subtilen linen doeken ende .iij. rode coels blade
dar bouen of weghebreden blade ende ghebonden mit enen cusseneel alst betaemt.
Dit cureert ende heelt wonden ende dit behoert edellen leckeren luden. Mar gheuet
ghemenen anderen luden vanden puluer als vele als ghijs op w .iij. vinghere gripen
moeghet ende dits .i. zeker werc want mit desen seluen werke als mitten werke
ghoeds ghenese men dor ghaende wonden ende wonden binnen int lijf. Doch moet
die meyster vernemen die complexie des ghewonden menschen ende oec siin wesen,
of hi hebbe hetten ouermids den cortse, want selden bliuet wonde sonder cortse. Mar
dan en is aldus te werken niet zeker. Mar anders werken se aldus [s]onder beiden die
ghoene died konnen.

26
[Vjnum yringinum]
Vjnum yringinum, dats ene heymelichede der meyster, want wiin ghesoden mit
yringi, dien crude, ende zucker dar toe ghedaen ontsluut thant stranguriam ende
dissuriam. Vort soe helpet syne vsaedse inden weghe kinder te winnen ende oecket
die materia.
et post pulverisentur et ponantur sacculo, et sacculus in vino bullienti
ponatur et dimittunt sic esse sepe sacculum ducendo per vas et bibatur de
illo mane et sero ad pondus . . iii. vel parum plus. Et supra plagam ponatur
linteus subtilis et folium caulis desuper et curatur et sanatur et hoc pro
delicatis. Pro aliis vero datur de pulvere quantum digitis tribus sumi potest
in vino vel ovo et facit eandem operationem et cum hiis vulnera intrinseca
et extrinseca sanantur quasi divina operatione. Oportet tamen medicum
metiri complexionem vulnerati et eius consistentiam utrum vel de murmurei
vel febrem habeat tunc autem non est ita secura ista operatio alias
indifferenter operarentur qui sciunt.........
26. Vinum iringorum
Vinum yringinum id est de yringis qui est calatraptia est secretum quia
vinum decoctionis eius addito zuccaro statim stranguriam solvit. Et proficit
usus eius in viam generationis et auget materiam.

*

die weke: G he weke; roden cole .iij. : G roden colen iij ; reyneuane ana .iij. : G
reijnuaen iij ; weghebreden bladen: G bredeweghen; mit enen cusseneel: G ontbreekt;
gripen moeghet: G ontbreekt.
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27
Wiin mit honighe ghemaket
Vinum mellitum, dat heit ghehonicht wiin, den zom lude aldus maken: sy zieden
vette rosynen in ghoden wiin in ghoeder quantiteyt so langhe (fol. 270r) des hy wel
zued(a) warde ende ontdaen den wiin in .i. ander reine vat ende doen dar toe ghestoten
rosinen ende hare cracht trecket inden wiin ende die bessen der rosynen zinken ende
dit is ghenuechlic des winters dranc ende voedende ende winnende der grofhede.

28
Vinum gariofilatum
Vjnum gariofilatum maecmen mit gariofels naghel in enen zac ghedaen ghepulueriziert
ende den zac inden wiin ghehanghen .xvj. daghe al omme, ende den mont des vates
ghestoppet. Dese wiin is zere droghende ende heuet cracht te verteren, te verdroghen
ende nae hem te trecken ende hi is ghoet tgheghen asma die vercout is ende tgheghen
ouden vervvlden hoest ende tgheghen epylempsia ende den hartuanc ende starket
verhoudenne verduwinghe ende maket ghoeden adem ende wel rukende. Mer ofmen
zucker of liquiricia dar toe doet soe begheuet hi syne cracht der verdroghinge.
27. De vino mellito
Vinum mellitum sic fit. Permittuntur morari uve dulces albe in vite ad
solem elevatis foliis donec passentur, et tunc exprimitur mustum ex eis et
reponitur, et pervenit dulcissimum ad spissitudinem tendens. Quam
dulcedinem suscipit ex magna digestione a sole facta et est nutribile et
generativum crassiciet et delectabile, maxime tempore hyemis.
28. De vino gariofilis
Vinum gariofilis tantum cum suspensione gariofilis in sacculo positorum
pendent in musto infra vegetem, sed est vinum nimis desiccativum, et
habet virtutem dissolvendi consumendi disiccandi et attrahendi, et valet
contra asma antiquum et tussim senum putredinalem et contra epilentiam
et sincopim et confortat digestionem et retentivam et facit anhelitum
odoriferum zuccarum autem et liquiritia minuunt de siccitate ipsius.

*

epylempsia: dialekt. variant van epylencia (zoals in G).
(a) zued staat boven het doorstr. zuur.
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Commentaren bij de notulen van ‘De toekomst-heilig verbond’
(1845-1846)*
door Ger Schmook Binnenlands erelid van de Academie
In de loop van de jaren '50 verwierf het A.M.V.C. te Antwerpen als door een toeval
een aanzienlijk gedeelte van een restant van de sedert een halve eeuw door
stadssecretaris F. Jos van den Branden (Antwerpen) privé verzamelde documenten
van zeer uiteenlopende aard. Daaronder bevonden zich tot onze grote verrassing zijn
afschriften van negenendertig notulen van zittingen van ‘De toekomst’, alias het
‘Heilig verbond’ (zaterdag 26 juli 1845 - maandag 22 juli 1846).
De weliswaar mettertijd niet onbekend gebleven - zogezegd ‘geheime’ vereniging
werd door quasi alle historici van de ‘Vlaamse Beweging’ in de evolutie van deze
beweging verweven, terwijl bepaalde gegevens in verband met ‘Toekomst’ of ‘Heilig
Verbond’ gebruikt zijn geworden om de levensbeschrijvingen van vooraanstaande
letterkundigen van onze ‘hoogromantiek’ (H. Conscience, P.F. Van Kerckhoven om
enkel de voornaamsten te noemen) op persoonlijke wijze te stofferen. Dergelijke
gegevens gaan in de regel terug op de originele notulen, die Pol de Mont in 1881 ten
dienste hebben gestaan voor de levensbeschrijving van de gehuldigde Conscience,
tekst sedertdien menigmaal herdrukt, o.a. in 1901.
Vermoedelijk is het Jan van Beers geweest (‘geheimschrijver’ van het ‘Heilig
Verbond’, van 3.10.1845 tot 22.7.1846) die De Mont, discreet, de autografen van
Hendrik Peeters én de zijne heeft laten gebruiken. Ongetwijfeld is het andermaal Jan
van Beers Sr. geweest die vóór zijn overlijden zijn huisvriend F. Jos Van den Branden
de kans heeft gelaten de stukken af te schrijven, tenzij de archivaris-in-spe de notulen
enkel heeft mogen inkijken en ongeweten copie heeft genomen (zelfs een paar
authentieke brieven in het dossier niet heeft teruggelegd... die ons nu, gelukkig intact,
in handen zijn gevallen!). Derde mogelijkheid: archivaris Van den Branden heeft
inzage mogen nemen van de notulen langs familieleden van Van Beers om (familie
De Braey-Van Beers,

*

Samenvatting van een lezing, gehouden op de vergadering van de Vaste Commissie voor
Cultuurgeschiedenis (15 januari 1975).
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na Van Beers' overlijden (1888) en heeft dan vluchtig afschrift genomen, zonder de
originele brieven van S. Wolf en F.A. Snellaert terug te (moeten) geven...
Er is rekening mede te houden dat in de nalatenschap van het echtpaar De
Braey-Van Beers (in hoofdzaak documenten die verband houden met leven en werken
van Jan Van Beers Jr., schilder en persoonlijke vriend van F. Jos Van den Branden)
de orginele notulen verscholen hebben gezeten; zij blijken sedertdien op den dool,
zodat wij er best aan doen niet langer te wachten met enige publicatie en ons voorlopig
tevreden te stellen met Van den Brandens afschriften, zij het in verkorte maar
authentieke vorm... Een garantie voor de authenticiteit van de copies is toch wel, dat
uit een nauwgezette vergelijking tussen de afschriften en de passages uit de notulen
door De Mont gebruikt, volledige overeenstemming mocht blijken, niet in het minst
met de zincografische reproductie van de notulen van de zitting van dinsdag 9
december 1844, verslagen door Hendrik Conscience-zelf. Wat Van den Branden op
zijn afschrift ook noteerde.
Wellicht wordt het ons thans mogelijk een klaarder kijk te krijgen op de ideeën- en
persoonlijke verhoudingen in de jaren 1845-46 niet alleen, maar ook op de
ontwikkeling van ‘maatschappijen’ en ‘verenigingen’ en ‘bonden’ of ‘verbonden’
nadien. En op allerhande feiten, terwijl de kennis van de personages-zelf, zonder aan
hun verdiensten voor onze samenleving ook maar iets af te doen, zich ongemeen
verdiepen kan. De portretten die wij in ons omdragen, krijgen een psychologischer
tint en zelfs een bepaalde teint.
Door de inschakeling van deze notulen blijkt eens te meer hoezeer betreurd moet
worden, dat de verslagen van de rederijkerskamer ‘De Olijftak’ slechts gevoelig
verminkt tot ons zijn gekomen: precies register II (na 16 september 1843 en vóór
september 1856) ontbreekt op onverklaarbare wijze. Vermoedelijk werd het boek
opzettelijk vernietigd om voorlopig onbekend gebleven redenen. Voor de juiste
verklaring voor menig feit of houding van bij beide verenigingen betrokken
(voorname) personen missen wij dus de sleutel. Nog een geluk dat het Kasboek van
de ‘Olijftak’ van 1835 tot 1873 ongeschonden van het Museum Plantin Moretus uit
(Max Rooses of Emm. Rosseels) ons in handen is kunnen komen via Maurits Sabbe,
zodat globale vergelijkingen en een sluitende controle op de gebeurtenissen toch
mogelijk worden, nu de aandacht kan toegespitst worden op de verenigingsincidenten.
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Bij het beoordelen van conflicten die in 1845 en 1846 voerden tot de onverbiddelijke
en zo nefaste strijd tussen ‘Roskammers’ en ‘Schrobbers’ mag ook nagerekend
worden, dat zekere leden van ‘De olijftak’ kort na februari 1844 ontslag hebben
genomen, leden, die later, op bevel van het ‘Heilig Verbond’, hebben gevraagd - het
staat zeer duidelijk verslagen - opnieuw lid te mogen worden om in deze zelfde
‘Olijftak’ de meerderheid te veroveren en op deze wijze, ook op bevel van het ‘Heilig
Verbond’, de ontplooiing van een te vormen algemeen ‘Taelverbond’ - achterdochtig
bekeken - onmogelijk te maken, al beantwoordde dergelijk ‘Taelverbond’ aan de
verzuchtingen van de bekend staande vergadering te Brussel van 11 februari 1844,
waar de generatie Willems-David en de generatie Conscience-Van Kerckhoven de
handen in elkaar hadden gelegd.
Wij vergeten er niet bij aan te stippen, dat in de driedelige biografie van August
Snieders, in 1925 bezorgd door wijlen onze collega Julius Persijn, revelante details
zijn op te spelden voor de tijd, toen het er om ging de eerste grepen naar de ‘politieke’
beïnvloeding of macht in de evolutie van het flamingantisme te beklemtonen. Deze
details, op hun beurt ongetwijfeld adjusteerbaar, zetten onze gegevens mede scherp.
Voegen wij er nog de portretschetsen aan toe, die Snieders (pas na de dood van Jan
de Laet) heeft geschreven en denken wij terug aan de onverkwikkelijke incidenten
rondom ‘Vlaemsch België’ - ‘Vlaemsche Belgen’ met Dom. Sleeckx en J. Van de
Velde, dan moeten wij inzien hoe gecompliceerd het imbroglio dier dagen is geweest.
Hoe onbehaaglijk de historicus Frans H. Mertens (toen al of nog niet schoonvader
van Jan van Beers) zich in deze heksenketel moet gevoeld hebben met een
avontuurlijke L. Vleeschouwer bij het kruitvat.
In de verlenging van gebeurtenissen en houdingen liggen stichtingen van nieuwe
maatschappijen (‘Voor tael en kunst’; ‘De eikenkroon’) met weer nieuwe mensen
als Lodewijk Gerrits, die op zijn beurt met ‘De olijftak’ overhoop geraakt.
Hoe nu ben ik er toegekomen (vijftig jaar na het overlijden van Stadsarchivaris F.
Jos Van den Branden) te grijpen naar de papieren van ‘Toekomst’ en ‘Heilig Verbond’
uit de destijds doorweekte, verfomfaaide, toch behouden inboedel?
Het was Prof. Dr. J. Hannes, die, bij het zoeken naar gegevens over al de
‘volkstellingen’ in België, voor enkele jaren op een handschriftelijke brief stootte
van Hendrik Conscience en acht hem grotendeels onbekende medeondertekenaars.
Twee daarvan waren mij ook onbe-
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kend: Pieter Wijnen en een L. Swolfs. Beter stonden mij voor ogen: Johan van
Rotterdam, A. Michiels, P. Van Delen en E. Hendrickx. Samen met Conscience, Th.
Van Rijswijck en L. Vleeshouwer maakt dat negen. De brief is gedateerd op 10
oktober 1846 en staat in direct verband met de eerste volkstelling van het jonge
België, in functie ‘van de bronnen van den openbaren rijkdom’. De Heren deden
beroep op Koning Leopold I om het gebruik van de talen te Antwerpen te doen
naleven bij de distributie van de in te vullen formulieren.
Prof. Hannes verzocht mij de ondertekenaren te willen indentificeren en nader te
beschrijven.
Het werk heeft lang geduurd, maar heeft toch de winst opgeleverd, dat het
Antwerpse provincieraadslid Colins, als flamingant, duidelijker naar voren komt.
Hij was ‘Toekomst’-lid, maar distancieerde zich daarna. Anderzijds vallen de
briefschrijvers een eertijds medewerker van ‘De noordstar’ aan: L. De Cuyper!, wat
de Stad Antwerpen handig uitspeelt tegen de ‘contestateerders’.
De brief past op merkwaardige wijze in het tijdschema en mocht een aanloop zijn
om de hele periode: 1843 - 1857 (vertrek van Hendrik Conscience naar Kortrijk,
toegezongen door Jan van Beers; en overlijden van P.F. Van Kerckhoven, kort na
Zetternams dood), te overdenken, ook in het teken van de te Antwerpen reeds ingezette
strijd voor vernederlandsing van het middelbaar onderwijs. Cruciaal punt: 1845 1846.
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Kredieturen of uurkredieten?
door J.L. Pauwels Lid van de Academie
Met de samenstelling kredieturen, die we sedert enkele jaren herhaaldelijk in onze
kranten aantreffen, zijn we langzamerhand vertrouwd geraakt, zonder ons af te vragen
of het, in taalkundig opzicht, een goede formatie is. Waarom ook vragen stellen? Het
woord geeft immers geen aanleiding tot misverstand. Het roept in de geest van de
lezer of hoorder precies (of ongeveer) datgene op wat de gebruiker van het woord
wenst mee te delen. Aangezien het dus aan zijn doel beantwoordt, zouden we kunnen
beweren: het woord is bruikbaar, het is goed, het past in onze taal.
In vele gevallen volstaat het hier gebruikte criterium echter niet om een woord of
woordverbinding tot volwaardig Nederlands te promoveren. Dat hebben onze
taalzuiveraars reeds ten overvloede bewezen! En dat ik zelf tot hun gilde behoor zal
uit dit opstel blijken.
Op 21 april 1973 verscheen in het Belgisch Staatsblad (blz. 4974 v.v.) de tekst
van de wet van 10 april 1973, waarbij aan de werknemers kredieturen worden
toegekend met het oog op hun sociale promotie. Reeds op 2 mei 1973 stelde senator
Vanhaegendoren de volgende vraag aan de Eerste Minister (Bulletin van Vragen en
Antwoorden van 22 mei 1973, blz. 1091): ‘Bij het debat over de wet op de kredieturen
in de Senaat heb ik, aan de hand van adviezen van taalkundigen, medegedeeld dat
de correcte Nederlandse term uurkredieten dient te zijn... Mag ik... vernemen welke
Minister verantwoordelijk is voor de taalkundige juistheid van de ontwerpen van
wet die de Regering indient?’ Het antwoord op deze vraag luidde: ‘Het is het
regeringslid dat een wetsontwerp voordraagt dat voor de taalkundige juistheid van
de teksten moet zorgen. Bovendien, wanneer het wetsontwerp aan het advies van de
Raad van State wordt voorgelegd, wordt de overeenkomst tussen de Nederlandse en
de Franse tekst ook door dit College nagezien’. Verder wordt in het antwoord gewezen
op de mogelijkheid een
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beroep te doen op de medewerking van de bij K.B. van 19 jan. 1954 ingestelde
Centrale Commissie voor de Nederlandse rechtstaal en bestuurstaal in België. - Deze
Commissie heeft kennis gekregen van de opmerking van senator Vanhaegendoren
in oktober of november 1973. Namens de Commissie heb ik toen een summier advies
uitgebracht, dat ik hier uitvoerig wens toe te lichten.
De wet op de kredieturen is een uitvloeisel van de wet van 1 juli 1963 en het K.B.
van 20 juli 1964 betreffende de toekenning van een vergoeding voor sociale promotie
aan de werknemers die... een volledige tot het avond- of zondagonderwijs behorende
cyclus van leergangen hebben beëindigd, waardoor zij hun beroepskwalificatie
kunnen verhogen. In §2 van art. 1 van het K.B. van 20 juli 1964 worden de in
aanmerking genomen leergangen opgesomd: het onderwijs van de groepen metaal
en elektriciteit, hout, bouw, extractieve industrieën, scheikunde, textiel, kleding,
boekbedrijf, handel en administratie. In januari 1974 werden bij K.B. hieraan nog
toegevoegd: het onderwijs in de plastische kunsten en in de landbouw.
De werknemers die zich enkele jaren inspanning hebben getroost voor hun sociale
promotie, d.w.z. voor het verhogen van hun beroepsbekwaamheid, worden beloond
na het succesvol beëindigen van een volledige cyclus van leergangen. De wet op de
kredieturen wil het volgen van de leergangen vergemakkelijken en kent daarom
‘studietoelagen’ toe, niet echter in de vorm van geld, maar van tijd. Wat met
kredieturen is bedoeld, kunnen we aflezen uit art. 3 §1, van de wet: ‘De werknemer
heeft het recht om, met behoud van zijn normaal loon, op het werk afwezig te zijn
gedurende een aantal uren, dat overeenstemt met het aantal lesuren dat het gevolgde
cursusjaar omvat, (indien hij ten minste reeds twee jaar met vrucht het onderwijs
voor sociale promotie heeft gevolgd).’ Laten we nu, aan de hand van wat voorafgaat,
proberen een precieze bepaling te formuleren van de samenstelling kredieturen:
‘Kredieturen zijn de uren gedurende welke een bepaald werknemer het recht heeft
om, met behoud van zijn normaal loon, op het werk afwezig tezijn.’ Eventueel toe
te voegen: ‘en waarvan het aantal overeenstemt met het aantal lesuren gevolgd voor
sociale promotie.’
Kan het eerste lid van het compositum de bedoelde betekenis suggeren? Krediet
betekent volgens Van Dale: 1. Vertrouwen gesteld in het vermogen tot betalen van
een persoon of een onderneming. 2. Uitstel van betaling. 3. (econ.) Tijdelijke
overdracht van koopkracht, bepaaldelijk de verstrekking van kapitaal (in ruime zin)
aan iemand anders - (concreet) bedrag, som waarover iemand de beschikking is ge-
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geven, vb. er werd een krediet toegestaan van 2000 fl. 4. (fig.) Vertrouwen dat iemand
inboezemt.
Het is dus onmiddellijk duidelijk dat het eerste lid van kredieturen de bedoelde
betekenis niet direct voor de geest kan roepen. Indien we het woord nooit gehoord
hadden en men zou ons vragen: ‘Wat betekent kredietuur?’ we zouden antwoorden:
‘een uur waarop men krediet verstrekt’ of ‘uur waarop men (ergens) (alles) op krediet
kan kopen’.
Van Dale7 vermeldt 27 samenstellingen met krediet als eerste lid + nog 5 in het
supplement. Het 8e deel van het W.N.T. (1916) vermeldde er reeds 24. Daarenboven
vinden we in het Ned.-Eng. wdb. van Jansonius nog 48 niet in Van Dale vermelde
composita met krediet als 1e lid. In de 80 samenstellingen heeft krediet telkens
betekenis 3 van V. Dale. Enkele voorbeelden: kredietaanvraag, -brief, -coöperatie,
-inflatie, -instorting, -middel, -nood, -pand, -prijs, -schepping, -verkeer, -verlening,
-vorm.
Hoe is dan het moeilijk te verklaren compositum kredieturen in een wettekst terecht
gekomen? De oorspronkelijke tekst is Frans en die spreekt van des crédits d'heures,
welke term in Frankrijk al lang bestaat en niet alleen in verband met de ‘éducation
permanente’. Ook de vakbondsafgevaardigde en de vertegenwoordiger van het
personeel bij de ondernemingsraad krijgt als zodanig een crédit d'heures(1). De Franse
formatie is niet veel duidelijker dan de Nederlandse en moeilijk te verantwoorden
aan de hand van de betekenissen van het subst. crédit, zoals we die vinden in de
woordenboeken van Littré (2½ blz.) en Robert. Deze betekenissen stemmen trouwens
vrij goed overeen met de betekenissen die we hierboven opgaven voor het Ned.
woord krediet. Crédit de + een tijdsbepaling komt voor in het Frans: crédit de 3 mois,
crédit de 2 ans, maar de betekenis is zeer duidelijk: krediet toegestaan voor een
termijn van 3 maanden, van 2 jaar. Un crédit d'heures moet een heel ander begrip
verwoorden! We kunnen veronderstellen dat crédit hier opgevat wordt als ‘toelage’
in zeer ruime zin, ‘iets dat toegekend wordt’ en dat niet in geldwaarde, maar in
tijdwaarde is uitgedrukt. Het betekent dan zo iets als ‘toekenning van uren’. Deze
verruimde betekenis heeft haar weg nog niet gevonden naar de door mij geraadpleegde
woordenboeken.
We kunnen ons voorstellen dat de man die de Franse formatie des crédits d'heures
in het Nederlands moest weergeven, wel even de wenk-

(1) Inlichtingen bezorgd door collega P. Brachin.
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brauwen fronste. Hij zal zich wel bewust geweest zijn, even goed als senator
Vanhaegendoren en zijn taalkundige adviseurs, dat zijn compositum kredieturen de
Franse taalelementen in de verkeerde volgorde weergaf: de Franse kern crédit werd
bepaling en de Franse bepaling d'heures werd kern. Als hij het opzettelijk deed - wat
ik vermoed - zal hij de volgende redenering hebben gehouden: ‘Er worden door deze
wet geen kredieten toegekend, wel ‘uren waarover men beschikt en die vergoed
worden als gewone werkuren.’ Om de band met het Franse crédits niet te laten
verloren gaan heeft hij er dan het Nederlandse krediet tegenaan gegooid. Niet zomaar,
want hij was zich bewust van de mogelijkheid om Ned. composita met krediet als
eerste lid te vormen.
Met enige aarzeling breng ik de veronderstelling naar voren dat de woordsmeder
een bekende vergissing heeft begaan, nl. de verwarring tussen credit (accent op cre-)
en krediet (accent op -diet). In het Frans is er geen onderscheid: aan beide woorden
beantwoordt crédit. Het Ned. gebruikt credit alleen als boekhoudkundige term: het
is het bedrag dat men schuldig is, geboekt op de rechterzijde in het grootboek, het
tegenovergestelde van debet. In de gewone taal is er verwarring gebeurd,
waarschijnlijk onder invloed van krediet, en betekent credit eenvoudig ‘tegoed’.
Misschien heeft de vertaler die kredieturen neerschreef, in werkelijkheid credituren
bedoeld, wat dus in zijn geest betekende ‘uren die op het credit van de werknemer
worden ingeschreven, uren die hem als tegoed worden aangerekend’. Het is slechts
een veronderstelling, maar ik probeer een verklaring te vinden voor een taalbrouwsel
dat op het eerste gezicht vrij zinloos lijkt.
Senator Vanhaegendoren en zijn adviseurs verwerpen dus de term kredieturen.
Ze doen dat blijkbaar niet op grond van een redenering over de intrinsieke semantische
waarde van het compositum. M.i. hebben ze eenvoudig vastgesteld dat aan de Franse
woordgroep des crédits d'heures de Ned. samenstelling kredieturen niet kàn
beantwoorden. Formeel hebben ze natuurlijk gelijk: een table de salon is een
salontafel, geen tafelsalon; een semblant de vérité is een schijn van waarheid, een
waarheidsschijn, geen schijnwaarheid. Als we ons niet afvragen of de gebruikte
Franse term taalkundig correct is en of hij precies en voldoende de bedoelde betekenis
overbrengt, moeten we erkennen dat de door Vanhaegendoren voorgestelde term
uurkredieten een juistere, een directer vertaling is van des crédits d'heures.
Uit het feit dat deze vertaling is voorgesteld leiden we af dat de voorstellers het
compositum als voldoende duidelijk en bruikbaar be-
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schouwden. Waarschijnlijk heeft hun een interpretatie voor de geest gezweefd als:
‘krediet(?) dat wordt verstrekt, toegestaan, niet in de vorm van geld, maar van tijd’.
We moeten dus precies dezelfde betekenisverruiming van krediet veronderstellen
als hierboven, toen we het Fr. crédits d'heures probeerden te verklaren.
Kunnen de bestaande samenstellingen met krediet als tweede lid een
aanknopingspunt opleveren voor een eventueel uurkredieten? Van Dale7 geeft er
niet minder dan 39 op, die we netjes bijeengegroepeerd vinden in het Retrograde
Wdb. v.d. Ned. taal van E. Nieuwborg. Welnu, het tweede lid krediet betekent zo
goed als altijd ‘een bedrag, een som waarover kan worden beschikt’ (zie betekenis
3 hierboven). De verhouding tot het eerste lid kan van diverse aard zijn. Enkele
voorbeelden: boekenkrediet (om boeken te kopen), bankkrediet (door een bank
verstrekt), grondkrediet (met grond als onderpand), volkskrediet (met sociale
bedoelingen), dollarkrediet (uitgedrukt in een bepaalde munt), noodkrediet (verleend
bij tijdelijke vermindering van inkomen), cessiekrediet (tegen verkoop of overdracht
van handelspapier), effectenkrediet (voor de financiering van transacties in effecten),
staatskrediet (aan de staat gegeven, bepaaldelijk in de vorm van leningen). Ook in
samenstellingen die voor de leek niet op het eerste gezicht duidelijk zijn, als
revolverkrediet en rembourskrediet (zie de woordenboeken), heeft het laatste lid
dezelfde betekenis. In een enkel geval omschrijft Van Dale krediet als ‘vertrouwen’,
nl. in acceptkrediet: het vertrouwen dat men een koopman of bankier betoont door
zijn wissels te accepteren, zonder dat er dekking anwezig is, (cfr. betekenis 1
hierboven). Eigenlijk kan dezelfde betekenis aanwezig zijn in staatskrediet, wat Van
Dale niet vermeldt. In een zin als ‘het staatskrediet is volledig ondermijnd’ betekent
het compositum duidelijk ‘het vertrouwen gesteld in de (solvabiliteit van de) staat.
In geen enkele samenstelling betekent krediet een of ander dat zou worden
toegekend of verstrekt, of iets waarover men zou kunnen beschikken, en dat geen
geldsom is. Voor de verantwoording van een compositum uurkrediet of urenkrediet,
met de betekenis ‘uren die (met een bepaald doel) beschikbaar worden gesteld’,
kunnen we dus geen invloed van analogische formaties inroepen. - Wel zit er een
idee van tijd in het eerste lid van wisselkrediet: dit is namelijk een krediet aan een
debiteur toegestaan gedurende de looptijd van een op hem getrokken wissel. Een
eventueel jaarkrediet zou ik interpreteren als ‘een bedrag dat gedurende een jaar ter
beschikking blijft’ of ‘krediet dat voor een jaar wordt toegekend’, maar niet als
‘beschikbare jaren’! Het-
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zelfde geldt uiteraard voor uurkredriet.
Ons algemeen besluit kan luiden: kredieturen en uurkredieten zijn allebei
fabricismen, probeersels van mensen in taalnood. Geen van beide kunnen we geslaagd
noemen.
Met deze vaststelling is de kous niet af. Wat bedoeld wordt met de gewraakte
composita bestaat en we moeten het dus kunnen benoemen. Laten we herinneren aan
de titel van de wet van 10 april 1973: ‘Wet waarbij aan de werknemers kredieturen
worden TOEGEKEND met het oog op hun sociale promotie.’ Er wordt dus iets
TOEGEKEND aan bepaalde werknemers. Wordt hun een of ander krediet toegestaan?
Neen! Worden hun uren ter beschikking gesteld met een bepaald doel? Ja! Het is
spijtig dat de man die de kredieturen uitvond, de band met het Frans niet heeft durven
verbreken. Had hij doorgeredeneerd, dan had hij waarschijnlijk iets voorgesteld als
scholingsuren, bijscholingsuren, vormingsuren, opleidingsuren, bekwamingsuren,
vervolmakingsuren of promotieuren. Dergelijke samenstellingen zijn duidelijk en
worden gemakkelijk gevormd in het Nederland. Van Dale geeft niet minder dan 83
samenstellingen op met uur als tweede lid, waaronder studieuur, schooluur, lesuur,
collegeuur, leeruur, schaftuur, rustuur.
Als ik persoonlijk moet kiezen tussen kredieturen en uurkredieten, gaat mijn
voorkeur naar kredieturen. Ik zie niet in waarom men een woord van twijfelachtig
allooi zou vervangen door een ander dat ook niet zuiver op de graat is. Trouwens
wat werkelijk bestaat en gebruikt wordt heeft uiteraard een enorme voorsprong op
wat nog niet bestaat. Wil men per se saneren, dan kan men het met bekwamingsuren
of iets dergelijks proberen, maar voor mij hoeft het niet!
Het spreekt van zelf dat ik geïnformeerd heb of in Nederland een term bekend is
die aan crédit d'heures zou beantwoorden. Dat schijnt niet het geval te zijn, al is in
de wet op de ondernemingsraden sprake van een recht dat een personeelslid dat in
zo'n raad zitting heeft, krijgt om cursussen te volgen ten einde zijn functie beter te
kunnen uitoefenen(2). Ook in Nederland zal wel een specifiek woord (of uitdrukking)
gevonden moeten worden, gelet op het volgende berichtje, dat ik aantrof in de krant
De Nieuwe Gids van 26/6/74, blz. 7: ‘Het recht op cultuurverlof (kredieturen)(3) dient
in alle landen wettelijk vastgesteld te worden. Een overeenkomstige conventie werd
op de We-

(2) Inlichtingen verstrekt door collega A. Weijnen.
(3) Cultuurverlof is een goed Nederlands woord, maar de betekenis is veel te ruim om kredieturen
te kunnen vervangen.
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reldarbeidsconferentie in Genève met 295 tegen 63 stemmen bij 38 onthoudingen
goedgekeurd. De conventie dient thans door het parlement van elk land te worden
bekrachtigd.’ Als de Nederlanders zich niet laten beïnvloeden door de Franse of
Belgische termen, zullen zij wel nooit aan uurkredieten of kredieturen denken.
Dit opstel was reeds geschreven toen ik eraan dacht mijn probleem te gaan
bespreken met een collega die sociaal recht doceert aan de K.U.L. Uit een lang
gesprek met hem bleek duidelijk dat hij kredieturen opvatte als ‘uren die men krijgt
als tegoed, op zijn tegoed, en uurkrediet of urenkrediet als ‘tegoed aan uren, het
toegestane aan uren’. Wat ik hierboven veronderstelde om de composita te kunnen
verklaren, bleek dus juist te zijn: kredieturen roept gewoon de voorstelling op die
aan credituren zou kunnen beantwoorden en in uurkrediet krijgt het laatste lid de
algemene betekenis van ‘iets dat wordt toegestaan’. Er is dus met krediet gebeurd
wat reeds zo vaak met abstracta gebeurde: de contouren van het semantische veld
blijven voor de meeste taalgebruikers vrij wazig, zodat het kan uitdijen tot ver over
zijn oorspronkelijke grenzen.(4)
Mijn Leuvense collega vertelde me dat kredieturen ook gebruikt wordt om aan te
duiden ‘de beschikbaar gestelde, betaalde uren gedurende welke een werknemer mag
afwezig zijn’, alhoewel die uren niet gebruikt worden met het oog op sociale promotie,
maar om b.v. aan sociaal dienstbetoon te doen in de vakbeweging of in andere
organisaties(5). Hij gaf me een in januari 1974 verschenen brochure, uitgegeven door
de Landelijke Bedienden Centrale, waarin op blz. 44 v.v. de tekst staat van de
‘Kollektieve arbeidsovereenkomst inzake uurkredieten’. Het woord komt een tiental
keren in de tekst voor en altijd in deze vorm. Er is slechts één uitzondering, nl. in
art. 2, dat in verkorte vorm aldus luidt: ‘Deze overeenkomst heeft tot doel de
gebruiksmodaliteiten van de uurkredieten vast te stellen, in overeenstemming met
de wet van 10 april 1973 op de kredieturen.’ Bij de verwijzing naar een wet moest
deze uiteraard vermeld worden in de oorspronkelijke versie!
De opsteller van deze brochure had dus vernomen dat de taalkundige correctheid
van kredieturen gecontesteerd werd - merk op dat ik het

(4) Een merkwaardig voorbeeld van dergelijke betekenisverruiming is het modewoord optie,
waaraan ik een artikel wijdde in de Verslagen en Mededelingen van 1972, blz. 1-19.
(5) Dat stemt helemaal overeen met het gebruik van crédit d'heures in Frankrijk (zie boven).
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aftandse betwisten niet meer gebruik - en hij aanvaardt onmiddellijk, de Vlaamse
gewoonte getrouw, het vervangwoord dat de taalzuiveraar voorstelt. Dat we in dit
geval mogen spreken van kritiekloos aanvaarden, blijkt uit de hele tekst. Uurkredieten
wordt eenvoudig als synoniem gebruikt van ‘uren waarop men recht heeft’, b.v. in
art. 4, § 3: ‘Het aantal uren vereist om de kursussen bij te wonen wordt in mindering
gebracht van het aantal uurkredieten’. - Uren aftrekken van kredieten lijkt me een
zeer onlogische bewerking, ook in de nieuwste wiskunde! Over een zin als ‘het aantal
uren... wordt in mindering gebracht van het toegestane urenkrediet’ zou de
oppervlakkige lezer minder gemakkelijk struikelen en als er gewoon stond ‘...van
het aantal kredieturen’ zou er voor de meesten geen vuiltje aan de lucht zijn.
Zedeles van dit (te) lange verhaal: men moet geen oude schoenen weggooien voor
men nieuwe heeft!(6)

(6) Dit is de tekst van een lezing in de Academie gehouden op 20/2/74 (+ een paar latere
toevoegsels).
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Een bladzijde uit de ontstaansgeschiedenis van een Vlaams tijdschrift
door Luc Indestege Lid van de Academie
In de loop van het jaar 1904 zag het te Gent verschijnende ‘Tijdschrift van het
Willems-fonds’ zich, omwille van financiële moeilijkheden, genoodzaakt zijn uitgave
te staken. Tot die beslissing was het Bestuur van het Willemsfonds gekomen tijdens
zijn jaarlijkse algemene vergadering op 30 oktober van dat jaar. Het tijdschrift had
negen jaargangen achter de rug.
Vóór het einde van datzelfde jaar 1904, kwam er een reactie, uit Antwerpen, waar
Max Rooses het initiatief nam om een nieuw tijdschrift op te richten. De conservator
van het Museum Plantin, was voluit vijfenzestig jaar oud. Hij had naam gemaakt
met zijn studies gewijd aan de Vlaamse schilderschool en haar beroemde
vertegenwoordigers: Rubens, Van Dyck, Jordaens. Hij had baanbrekend werk geleverd
als conservator van het Plantijnse Huis, waarvan hij de schatten geordend had en
grondig bestudeerd. Maar hij was daarbij ook sinds veertig jaar bedrijvig geweest
als essayist en criticus. Daarvan getuigden niet enkel de drie Schetsenboeken, maar
ook de vele artikelen en studies aan literaire onderwerpen, in tal van publikaties uit
Noorden Zuid-Nederland gewijd.
Zelf had hij, in Nederland, enkele tijdschriften helpen oprichten, zoals ‘Het
Nederlandsch Tooneel’, ‘Eigen Haard’, ‘Elseviers geïllustreerd Maandschrift’. En
in ons eigen land: ‘Het Nederduits Tijdschrift’, het ‘Nederlandsch Museum’, de
‘Nederlandsche Dicht- en Kunsthalle’, ‘De Vlaamsche School’...
Rooses was een figuur naar wie werd opgekeken. Autoritair en niet makkelijk van
zijn stuk te brengen. Een vat van kennis en wetenschap. De spil van tal van culturele
genootschappen. Naar zijn woord werd geluisterd en hij had een kleine kring van
getrouwen om zich heen verzameld in het Museum Plantin, die hem bewonderden
en vereerden.
Toen het lot van het tijdschrift van het Willemsfonds bezegeld was, wist Rooses
wat hem te doen stond. Hij wilde een nieuw tijdschrift in leven roepen en om dat
doel te verwezenlijken, ging hij te werk op de manier die hem de juiste leek.
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In de decembermaand 1904 liet hij een tekst drukken, waarin hij zijn plan ontvouwde
en die hij, als een vertrouwelijk schrijven, aan een aantal letterkundigen en schrijvers
liet toesturen, waarvan hij het lijstje zelf met zorg had opgemaakt. De tekst luidde
aldus:(1)

Antwerpen, 12 December 1904.
Mijnheer,
In de laatste jaarlijksche algemeene vergadering van het Willemsfonds werd beslist,
dat het Maandblad van dit Genootschap zou ophouden te bestaan. Zoo verdwijnt het
eenige liberale tijdschrift, dat in Vlaamsch België gewijd was aan Letteren,
Wetenschap en Staatkunde.
Dit is een der redenen, maar niet de eenige, die bij ondergeteekende het plan deed
ontstaan een nieuw tijdschrift te stichten, dat zou beantwoorden aan de behoefte hier
als elders gevoeld door elke belangrijke groep van menschen verbonden door een
zelfde politiek, ekonomisch, literarisch of wetenschappelijk streven, om een orgaan
te hebben dat hunne overtuiging verdedigt, hun denkbeelden verspreidt, hun
scheppingen of vindingen bekend maakt.
Indien slechts één naam onder dezen omzendbrief staat, is het niet omdat hij, die
hem onderteekende een persoonlijke onderneming op het oog heeft of er last en eer
alleen wil van dragen; het is omdat op deze wijze de voorbereidende werkzaamheden
vereenvoudigd en bespoedigd worden.
Hij heeft integendeel de overtuiging dat zijn wensch die van velen is, en velen
hebben hem dit dan ook bevestigd. Zij verlangen met hem dat er in Vlaamsch België
tot stand kome een tijdschrift, waarin Letterkunde en Wetenschap nevens elkander
zouden gaan, Letterkunde van elke richting, Wetenschap van allen aard. Het tijdschrift
zou zijn de uiting van het tegenwoordig geslacht, dat meen dan eens de meening
heeft uitgesproken dat de Vlamingen van 1900 staan op een ander peil van
ontwikkeling dan die van 1850, dat veelvuldiger vragen hen bekommeren, dat
veelzijdiger studiën hen gerijpt hebben.
Het nieuwe tijdschrift zou gelegenheid bieden aan ons publiek nieuwe of nauwere
kennis te maken met onze letterkundigen,

(1) Dit en al de volgende citaten zijn ontleend aan brieven, notulen, aantekeningen,
krantenartikels, in het dossier ‘De Vlaamsche Gids’, afkomstig uit de nalatenschap van
Prosper Verheyden (†1948), thans in mijn bezit.
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het zou aan de wereld bewijzen dat Vlaanderen niet alleen recht heeft op een eigen
hooger onderwijs, maar de noodige krachten bezit om de leerstoelen in een Vlaamsche
Hoogeschool waardig te bekleeden; op Staatkundig gebied zou het onbewimpeld de
vrijzinnige overtuiging verdedigen.
Om dit plan te bespreken, om over de middelen ter uitvoering te beraadslagen en
ook om uwe instemming met zijne denkbeelden te bewijzen, verzoekt
ondergeteekende U, wel te willen aanwezig zijn op de vergadering, die zal gehouden
worden op Zondag 18 December ten elf uren 's morgens in ‘den Nederlandschen
Boekhandel’ St-Jacobsmarkt 50 te Antwerpen.
Met de meeste hoogachting.
Max Rooses.
Conservateur van het Museum Plantin-Moretus.
Het lijstje, in Rooses fijne handschrift, is bewaard en er komen de volgende namen
op voor. Op de rectozijde van het blad: 1. Prosp. Verhey(d)en 2. Pol de Mont 3. Dr.
de Smedt 4. Aug. Monet 5. Van der Linden (Leuven) 6. Gittens 7. Raf Verhulst 8.
Const. Stoffels 9. Cornette 10. De Lattin 11. Coopman 12. Van de Walle (Mechelen)
13. de Queker 14. Joris de Bom 15. de la Montagne 16. Cuperus 17. Boonroy 18. Dr
Sano 19. Fr. van Cuyck 20. Melis 21. van der Cruyssen 22. Jef van de Venne 23.
Flor van der Ven 24. Van Dooselaer 25. L. Franck 26. Max Rooses. De naam Lod
Ontrop werd geschrapt. Op de versozijde: 1. M. Smeding 2. Gittéé 3. Paul Frédericq
(Gent) 4. Vercoullie 5. Minnaert 6. van Werveke 7. van Houwaert 8. Basse 9. de
Vigne 10. De Bruyn 11. De Flou 12. Remouchamps 13. Pol Anri 14. Alb Fredricq
15. Fl. van Duyse 16. H. Meert 17. Maurits Sabbe, Mechelen 18. Tsjoen, Brussel
19. van Veerdeghem 20. Tacq 21. De Hoon 22. Fris 23. van den Bergh 24. Barbier
25. Jul Sabbe. In potlood bijgevoegd: R. Stijns, Isid. Teirlinck, Buls, v(an) d(er)
Kindere, Logeman, De Flou (Dr. W) en Loveling.
Op het rectoblaadje staat dat geen bericht werd verzonden aan L. Willems, Gent;
Jan v. Ryswyck, Antwerpen; de Weerdt, Gent.
Op de vergadering van 18 december 1904 waren de volgende personen aanwezig:
Max Rooses, Smeding, Gittée, Paul Fredericq, van Werveke, van Houwaert, Basse,
Remouchamps, De Hoon, Fris, Prosp. Verhey(d)en, Aug. Monet, Gittens, Const.
Stoffels, Cornette, De Lattin, Boonroy, Fr. van Cuyck, Jef van de Venn, Flor van de
Venne. Maakt samen: twintig!
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In ‘De Nieuwe Gazet’, van maandag 19 en dinsdag 20 december 1904 verscheen
een uitvoerig artikel getiteld Een nieuw tijdschrift waarin de doelstelling van de heer
Max Rooses wordt toegelicht, gezegd wordt dat het tijdschrift naar alle
waarschijnlijkheid De Vlaamsche Gids zal heten en de heer L. Smeding als uitgever
zal optreden. ‘De opstelraad’, aldus Monet in dit artikel ‘is voorlopig samengesteld
uit de heeren Max Rooses, Pol de Mont, Constant Stoffels en Dr Sano voor
Antwerpen, hoogleeraar Paul Fredericq, voor Gent, en den heer De Hoon, voor
Brussel.’ Hij drukt ten slotte de hoop uit dat het heerlijk ontwerp van Max Rooses,
op de meest uitgebreide schaal moge verwezenlijkt worden.
Het verder verloop kunnen we volgen aan de hand van enkele documenten, in
hoofdzaak uit de notulen van de wekelijkse vergaderingen van de redactieraad of het
directiecomité. Het zijn er samen 21, waarvan 19 genummerd. Er schijnen er enkele
te ontbreken. Ze lopen van 20 dec. 1904 tot 4 juli 1905, en zijn met de hand
geschreven op dubbele bladen rekwestpapier. Deze notulen, sober gehouden, zijn
van de hand van Prosper Verheyden, die als secretaris van de redactie fungeerde.
Het verslag van de eerste vergadering, op dinsdag 20 december 1904 deel ik hier,
ter illustratie, tekstueel mede. Het luidt als volgt:
‘Vergadering van Dinsdag, den 20n December 1904, om 4½ u., bij den hr Smeding.
Aanwezig de hrn M. Rooses, P. de Mont, C. Stoffels, Smeding, Verheyden.
De hr Rooses geeft lezing van een brief waarin Dr. Sano verklaart geen
medewerking aan het tijdschrift te kunnen verleenen; en van twee brieven van den
hr Joris de Bom: de eerste bevat een toetreding, in den tweede zegt de schrijver alle
medewerking af, op grond van bedoelingen die, volgens een artikel van “De Nieuwe
Gazet” de inrichters zouden leiden. Bij Dr. Sano zal de hr Rooses aandringen; de hr
Joris de Bom zal door den hr Stoffels aangesproken worden.
Men zal adv. L. Franck verzoeken de volgende vergadering bij te wonen.
Den hr De Hoon zal gevraagd worden te Brussel medewerking voor het tijdschrift
te verkrijgen; zoo de heer De Hoon weigerde zou men den hr Tsjoen verzoeken zich
met die taak te gelasten. Prof. P. Fredericq zal in Gentsche kringen voor medewerking
zorgen; kunnen de heeren M. Basse, V. Fris hem bijstaan?
De hr Stoffels belooft, voor de toekomende vergadering een pros-
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pectus voor het Tijdschr. op te stellen.
Door den hr P. de Mont wordt in overweging gegeven of het niet nuttig ware aan
Franschschrijvenden als de hrn Buls, vander Kindere, Paul Gilson, die de Vlamingen
genegen zijn, bijdragen te vragen die natuurlijk zouden vertaald worden.
Een specimen van papier, formaat en druk wordt door den hr Smeding voorgelegd.
De redactiezittingen zullen over 't algemeen Dinsdags, ten half vijf, plaats hebben.
Voorlopig zal een honorarium van 1 fr. per bladzijde gegeven worden.’
Bij dit verslag kunnen enkele opmerkingen worden gemaakt.
Om te beginnen is het opvallend met hoeveel spoed enkele van de aangeschreven
letterkundigen gereageerd hebben op Rooses' uitnodiging! De eerste vergadering
had plaats gevonden op 18 december, de tweede, twee dagen later. Op die twee dagen
had Joris de Bom al gelegenheid gehad om eerst in een brief zijn instemming te
betuigen, brief die ten vroegste kon geschreven (en gepost?) zijn op 18 december,
terwijl hij na het verschijnen van het artikel in ‘De Nieuwe Gazet’, een dag later, dus
ten laatste op 19 december, al weer naar de pen greep om zijn instemming ongedaan
te maken. Joris de Bom (1866-1926), een oudere broer van Emmanuel de Bom, die
zich op bescheiden wijze als componist deed gelden, zal overigens herhaaldelijk
worden ‘aangesproken’ zoals het heet, om mede te werken, maar tot die medewerking
zal het niet komen. Ook Dr. Sano had voor medewerking bedankt. Opmerkelijk is
het dat het artikel uit ‘De Nieuwe Gazet’ slechts zijlings ter sprake komt. Zat daar
een angeltje in verborgen en waren de oprichters van het nieuwe tijdschrift het
volkomen met de geest van Monet's verslag eens?
Een positiever noot klinkt intussen door in het voorstel om de Gentse kring voor
medewerking te winnen en positief werkt ongetwijfeld ook de beslissing wat betreft
het honorarium!
De heer Constant Stoffels (1873-1915), advocaat te Antwerpen, beloofde een
prospectus te redigeren voor de volgende vergadering. Het ontwerp droeg evewel
de goedkeuring van Rooses maar ten dele weg. Daarover vernemen we meer in de
notulen van de tweede vergadering, die van dinsdag 27 december.
In die vergadering betoogt Rooses dat er nadrukkelijk dient gezegd, dat het
tijdschrift voor letterkunde moet openstaan. Over de naam is men het nog niet eens:
wordt het ‘De Vlaamsche Gids’? Die titel
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herinnert aan ‘De Gids’, iets wat volgens Rooses wenselijk is. Pol de Mont geeft de
voorkeur aan ‘Zuid-Nederland’, een benaming die nog niet gebruikt werd. Ook wordt
er gedacht aan ‘Het Vlaamsche Leven’, of ‘Vlaamsch Leven’, maar er bestaat al
meer dan één Leven, wordt daarbij opgemerkt (een allusie op het te Leuven uitgegeven
‘Eigen Leven’) en de beslissing wordt uitgesteld tot de volgende vergadering.
Intussen blijft de keuze van de medewerkers een punt van belang. Rooses is erg
gesteld op de medewerking van Louis Franck, die uitgenodigd werd op deze
vergadering maar belet heeft gegeven. Franck heeft in een brief er op gewezen dat
het raadzaam zou zijn om overzichten over de literatuur van het laatste halfjaar in
het tijdschrift op te nemen. Rooses meent dat die overzichten niet zo periodisch
hoeven te zijn, maar Pol de Mont en Constant Stoffels houden het met Franck. Ze
stellen voor op zoek te gaan naar medewerkers die zich met het schrijven van die
overzichten willen gelasten, ieder op zijn terrein. Rooses is het daarmee niet ten volle
eens. Er wordt hem echter gewezen op het voorbeeld van ‘Mercure de France’. De
aangelegenheid zal nog nader onderzocht worden.
Paul Fredericq schrijft dat het wenselijk ware de heer De Hoon, te Brussel, te
verzoeken zich aldaar met het tijdschrift bezig te houden. Ook de heren Vercoullie
en de Vigne, zouden moeten worden aangesproken.
In de vergadering van 3 januari 1905, wordt men het eindelijk eens over de naam
van het tijdschrift. Het zal ‘De Vlaamsche Gids’ heten. De heer Smeding legt proeven
van papier en druk voor.
De heer Smeding wordt aangezocht om op de volgende vergadering een ontwerp
van contract voor te leggen. De hoofdbepalingen daarvan zullen zijn, dat de hr.
Smeding zich gelast met het laten drukken en uitgeven van ‘De Vlaamsche Gids’,
tweemaandelijks tijdschrift van 96 bladzijden. De stichters zullen een bedrag van
1500 fr. maximum ‘waarborgen’. De medewerkers krijgen 1 fr. per bladzijde als
honorarium; de secretaris krijgt er 300. Na verloop van één jaar, krijgen beide partijen
de vrijheid om naar goeddunken te handelen; de morele eigendom van het tijdschrift
komt toe aan de stichters. Ten slotte wordt een lijst opgesteld van personen, om wier
medewerking zal worden verzocht.
Op 6 januari 1905, zendt Max Rooses aan Prosper Verheyden, een brief met de
volgende inhoud:
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Max rooses Antwerpen Antwerpen, 6/1/1904(2)
Waarde Heer,
Ik acht dat het aanstaande week, zoohaast het prospectus gedrukt is, tijd zal zijn onze
medewerkers uit te noodigen tot het zenden van bijdragen voor de Vl. G. Ik zou u
verzoeken daartoe een algemeenen brief op te stellen, die aan allen zou gezonden
worden en die zou vermelden welke bijdragen wij verlangen. Die zouden zijn:
1o Verhalen in proza
2o Verzen
3o Oorspronkelijke wetenschappelijke bijdragen over alle belangwekkende
onderwerpen - liefst van actueelen aard.
3' Staatkundige studiën.
4o Verslag over oorspronkelijke wetenschappelijke werken van anderen, Belgen
of vreemden, om onze lezers bekend te maken met den inhoud; in andere woorden:
samenvatting van al wat elders over belangwekkende stof wordt geschreven,
vulgariseering van wat elders gevonden werd.
5o Periodieke verslagen over de meest belangwekkende feiten die zich voordoen
in Letterkunde (eigen en vreemd), Schoone Kunsten (idem), Muziek (idem),
natuurkundige wetenschappen, sociale wetenschappen en gebeurtenissen,
geschiedkunde, Geneeskunde, Rechtsgeleerdheid, enz. enz. Onze wensch is dat
(ploegbazen) mannen van het vak zich aanbieden om zulke verslagen regelmatig te
leveren, of te zorgen dat geen feit van belang in elk dezer vakken onbesproken blijve.
6o Letterkundige studiën of kritieken over boeken van belang van hier of elders.
Een honorarium van 1 fr per bladzij zal betaald worden.
Zoudt ge hooger gegeven thema willen bewerken tot een omzendbrief - niet te
lang - die terzelfder tijd een algemeen programma onzer werkzaamheden zou vormen
en waaruit de medewerkers zouden verzocht worden de hun best lijkende stof te
kiezen en aan te duiden.
Het is verstaan dat aan sommigen, of aan de meesten hunner een persoonlijken
brief zal geschreven worden om hen aan te wakkeren.

(2) Rooses schrijft 1904, waar klaarblijkelijk 1905 bedoeld wordt.
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Breng dan uw opstel mee naar de zitting van dinsdag waar wij er kennis zullen van
nemen.
Vriendelijke groeten
Max Rooses
Aan dit verzoek werd prompt voldaan en in de loop van dezelfde maand konden
prospectus en brief aan de medewerkers worden verzonden.
De tekst van het prospectus luidde als volgt:
AAN ALLE VLAMINGEN!
Te rekenen van 1905 zal een nieuw tijdschrift verschijnen; het zal om de twee
maanden uitkomen en heeten
DE VLAAMSCHE GIDS
Die naam vat de bedoeling der oprichters samen. Het tijdschrift zal Vlaamsch zijn,
dat is hoofdzakelijk geschreven door Vlamingen en voor Vlamingen, bestemd om
in onze gewesten den goeden strijd te strijden tot verheffing van ons geestesleven,
tot herwinning van ons volle taalrecht, tot verspreiding van vrijzinnige begrippen.
Tot voorbeeld nemende zijn grooten voorganger in Noord-Nederland, ‘de Gids’,
zal het zich wijden aan den dienst zoowel der wetenschappen als der letteren. In de
letteren zal het eeren en aanmoedigen het goede en het oorspronkelijke, van wien of
van waar het kome, tot welke school of richting het behoore. In de wetenschappen
zal het trachten zijne lezers op de hoogte te houden van de belangrijkste vraagstukken,
die onderzocht of opgelost worden, en zooveel mogelijk een overzicht geven van de
werkzaamheid in elk vak van menschelijke studie.
De politiek van het land en van den vreemde, de staathuishoudkunde van hier en
elders, de beweging in het rijk der letteren en kunsten zullen geregeld besproken
worden.
Ondergeteekenden meenen, dat in de laatste vijf en twintig jaar het Vlaamsche
volk een aanzienlijken stap heeft vooruit gedaan en dat er behoefte bestaat aan een
tijdschrift, dat de tolk zij van hen die zich verheugen in dien vooruitgang, hun volk
liefhebben, en aan zijn verheffing willen medewerken; - een tijdschrift, waarin
gedachten gewisseld, strijdvragen besproken worden en waarin de eigen taal diene,
om licht te ontsteken dat strale over het eigen land.
Het verdwijnen van het Maandschrift van het Willems-fonds was hun een spoorslag,
om gevolg te geven aan hun ontwerp; het mocht
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niet gezegd zijn dat het Vlaamsche land zou blijven zonder een degelijk tijdschrift
van liberale gezindheid. In afwachting dat een Vlaamsche Hoogeschool voorzie in
de behoefte aan hooger onderwijs in de moedertaal, dat even onontbeerlijk is voor
de gezonde ontwikkeling van ons volk als van elk ander, willen zij in de maat van
hun vermogen het hunne bijdragen om die noodlottige leemte aan te vullen.
Mr H. de Hoon, Pol de Mont, Prof. Paul Fredericq, Dr A. Ley,
Dr Max Rooses, Mr Constant Stoffels, Prof. J. Vercoullie.
Als uitgever durven wij beloven een zeer verzorgden druk, op zijn minst gelijkstaande
met dien der beste tijdschriften.
Behalve het eerste nummer, dat door de noodige voorbereidende werkzaamheden
niet op zijn tijd kon verschijnen, zullen alle afleveringen regelmatig om de twee
maanden in het bezit der inteekenaren komen.
Over den aard van het tijdschrift gaf de opstelraad hooger de noodige inlichtingen;
de namen der leden van den redactieraad mogen tot waarborg strekken, dat de
inteekenaren niet alleen ernstigen inhoud mogen verwachten maar ook mogen rekenen
op ruime verscheidenheid.
Wij durven daarom vertrouwen, dat alle Vlamingen, vrienden van hun taal en van
hun volk, de uitgave zullen steunen door in te schrijven op
DE VLAAMSCHE GIDS
WIJZE VAN UITGAVE.
DE VLAAMSCHE GIDS zal uitgegeven worden in tweemaandelijksche afleveringen
elk van 96 bladzijden, gedrukt met Elzevier-letter op fraai papier en zal kosten fr.
12 per jaar, betaalbaar in 2 gedeelten: fr. 6 bij verschijning der eeste en fr. 6 bij
verschijning der vierde aflevering.
De Uitgever,
De Nederlandsche Boekhandel,
St-Jacobsmarkt, 50
Antwerpen.
Het tijdschrift verscheen onder redactie van: ‘Mr. H. de Hoon, Advocaat-generaal
bij het Hof van Beroep te Brussel; Pol de Mont, Conservateur van het Muaeum van
Schoone Kunsten te Antwerpen; Prof. Paul Fredericq, Hoogleeraar te Gent; Dr. A.
Ley, Doctor in de Geneeskunde te Antwerpen; Dr. Max Rooses, Conservateur van
het Mu-
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seum Plantin-Moretus te Antwerpen; Mr. Constant Stoffels, Advocaat te Antwerpen;
Prof. J. Vercoullie, Hoogleeraar te Gent.’
En dit is de tekst van de brief die aan de medewerkers werd gezonden:

Antwerpen, den 21n Januari 1905.
Geachte Heer,
Wij hebben de eer u te verzoeken, regelmatig uwe gewaardeerde medewerking te
verleenen aan het tweemaandelijksch tijdschrift DE VLAAMSCHE GIDS en aan te
duiden, van welken aard de bijdragen zullen wezen, die wij van u mogen verwachten.
Het prospectus, dat u hierbij gezonden wordt, zegt op welk een uitgestrekt gebied
DE VLAAMSCHE GIDS zich wil bewegen. Zullen dus opgenomen worden:
Verhalen in proza;
Verzen;
Studiën en kritieken over werken van letterkunde en beeldende kunsten;
Oorspronkelijke wetenschappelijke verhandelingen over alle belangwekkende,
liefst actueele onderwerpen; staatkundige studiën worden daarin begrepen;
Vulgariseerende samenvattingen van wat over een dier onderwerpen hier en elders
geschreven wordt;
Overzichten van de geestelijke bedrijvigheid in en buiten België in elk domein
afzonderlijk. DE VLAAMSCHE GIDS dient regelmatig verslagen van dezen aard
te bevatten.
Aangenaam zou het ons zijn mochten wij zoo spoedig mogelijk van u vernemen,
over welk vak gij ons zulke verslagen zoudt willen bezorgen.
Een honorarium van éen frank per bladzijde druks zal aan de medewerkers betaald
worden.
Het eerste nummer van het tijdschrift zal op In Maart verschijnen; wij dringen dus
bij u aan om voor den 15n Februari een opstel van u te bekomen en groeten u
hoogachtend.
(Get. door de leden van de Redactie)
Onderaan het blad staat de volgende vermelding:
Bijdragen en mededeelingen betreffende de redactie gelieve men te zenden aan
Prosper Verheyden, secretaris der redactie, Lange Ruysbroeckstraat, 50, Antwerpen.
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In de vergaderingen van het redactiecomité van 17, 24 en 31 januari wordt o.m.
gehandeld over de bruikbaarheid van enkele ingezonden stukken. Een voorlopige
inhoudsopgave van het eerste nummer wordt vastgesteld. P. Fredericq kondigt twee
bijdragen aan en vindt het goed dat ze door de Antwerpse redactie zullen gelezen
worden: een maatregel die ook in de andere richting zal worden toegepast. Van Frans
Buyens (1881-1911) kreeg Pol de Mont de toezegging dat hij een of twee verhalen
zal inzenden. Ook Alfons de Cock en Reimond Stijns zeggen bijdragen toe. Met de
Kroniek van de Engelse Letteren wil M. Basse zich gelasten en Tack zal hetzelfde
doen voor de Duitse. Raf Verhulst wordt door de heer Rooses aangespoord om verzen
te leveren voor het eerste nummer. Aan de heer of mevrouw Logeman zal door
Rooses worden gevraagd het overzicht van de Skandinaafse letteren te schrijven. Dr.
Ley zal er worden aan herinnerd dat hij voor het eerste nummer een artikel heeft
beloofd van ‘natuurwetenschappelijken aard’. De medewerking van de Antwerpenaar
Dr Lodewyckx, die te Stellenbosch (Zuid-Afrika) verblijft, wordt wenselijk geacht.
Er wordt overwogen om met een dubbel nummer van wal te steken, omdat het
eerste nummer niet op de vastgestelde tijd (begin maart) zal kunnen verschijnen.
Maar daarover bestaat er geen eensgezindheid.
Rooses heeft zijn opstel over Jordaens klaar. Hij brengt, in de vergadering van 31
jan., verslag uit over zijn pogingen om een waarborgfonds tot stand te brengen. Hij
heeft thans 10 inschrijvers.
Afschriften van het ontwerp van contract met de heer Smeding, zullen worden
overgemaakt aan de heren Fredericq, Vercoullie en De Hoon.
Ten slotte is er, in dezelfde vergadering, een voorstel van Pol de Mont, die ‘meent
dat de red. Vlaamsche Gids het initiatief zou moeten nemen, aan den tzar Maxim
Gorki's vrijheid te vragen’.
In de vier vergaderingen van februari, gaat het hoofdzakelijk over het bespreken
van ingezonden stukken, het werven van medewerkers, benevens enkele punten van
materiële aard, zoals de kwestie van de overdrukken, de prijs daarvoor te berekenen,
enz.
Op brieven met het verzoek tot medewerking, werd door sommige heren gunstig
gereageerd: Gittée wil schrijven over sociale vraagstukken; Pol Anri wil overzichten
leveren van tijdschriften over opvoedkunde; Logeman is bereid te handelen over
Skandinaafse literatuur en wenst uitwisseling met ‘Skandia’, wat hem wordt
toegestaan. Burgemeester van Rijswijck heeft, volgens Rooses, stellig beloofd een
artikel voor de Vl. G. te schrijven.

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse taal- en letterkunde (nieuwe reeks). Jaargang 1974

342
In de vergadering van 14 februari, wordt meegedeeld, dat ‘Mejuffer V. Loveling zal
zorgen voor een letterkundige bijdrage’ en dat ze ‘werkt aan een studie over
graphologie’. M. Basse zendt een bespreking in van Loveling's boek De Twistappel.
Verder belooft hij overzichten te schrijven over Engelse letteren en vraagt de
beschikking te krijgen over het Engelse tijdschrift ‘The Athenaeum’. De redactie
gaat hiermee akkoord. Joris de Bom heeft een inschrijving op De Vl. G. genomen
en belooft (weer eens) kopij te leveren.
De redactie is verder van oordeel dat aan het gedicht De Wegeltjes dat Raf Verhulst
heeft ingezonden, enkele wijzingen dienen te worden toegebracht. Aan Verhulst zal
in die zin geschreven worden.
Een overzicht van de Franse letterkunde, kan gevoeglijk aan Frans Buyens worden
gevraagd.
Op 28 februari, wordt berekend dat de ingezonden stukken ca. 87 bladzijden vullen
van de voorziene 96.
In het verslag van de vergadering van 9 maart, is het volgende waard om te worden
vermeld. De heer Julius Sabbe heeft de Duitse tekst overgemaakt van een artikel
door hem gepubliceerd over Julius De Geyter's epos Keizer Karel of het Rijk der
Nederlanden, in het tijdschrift ‘Unverfälschte Deutsche Worte’. De heer Rooses
verzoekt daarop de auteur, ‘over den dichter (J. De Geyter) een min algemeen artikel
te leveren, waarin typische bijzonderheden e.d.m. zouden voorkomen’.
Hierbij lijkt enige opheldering gewenst, ‘Unverfälschte Deutsche Worte’, een
tijdschrift dat te Wenen werd uitgegeven, had in Heft 6 van de 23ste jaargang (1904)
een over 10 kolommen lopend artikel opgenomen: ‘Der vlämisch-niederländische
Dichter Julius De Geyter’, dat ondertekend was: ‘Brügge (Flandern), im Juli 1904.
Professor J. Sabbe - J. Pée’. Het stuk was geschreven op verzoek van de Redactie,
voor wat genoemd werd ‘die Germanen-Nummer dieser Zeitschrift’ en bevatte een
uitbundige lofspraak op De Geyters werk Keizer Karel of het Rijk der Nederlanden,
waarbij het oordeel van de Vlaamse en de Franstalige Belgische pers werd geciteerd,
en uit deze laatste enkele staaltjes werden gegeven, zoals ‘évènement littéraire de
premier ordre’, - oeuvre qui dépasse toutes les espérances’, - ‘oeuvre de large
envergure et qui vivra’, - ‘c'est de la haute histoire’ - ‘und man sprach sogar das
grosse Wort 'chef-d'oeuvre, aus’. (p. 86).
Niet alleen de Vlaamse pers, maar ook de Nederlandse, sprak haar lof uit over dit
werk. En het oordeel wordt geciteerd van ‘De Gids’, ‘diese erste Zeitschrift der
Niederlande’, die het prees als een werk ‘das eine ganz einzige Stelle in der Literatur
unserer Tage einnehme’.
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Het artikel besloot met de wens dat er een vertaler zou worden gevonden om deze
Keizer Karel toegankelijk te maken voor het Duitse volk.
Naar alle schijn, was Rooses' oordeel over het zogenaamde meesterwerk van De
Geyter, wel wat gematigder. Zijn verzoek aan Julius Sabbe wijst o.i. in die richting.
In hetzelfde nummer van ‘Unverfälschte Deutsche Worte’, staat een ander artikel,
in het Nederlands, getiteld Het Germanendom in Vlaamsch-België, van de hand van
Dr. jur. A. Prayon van Zuylen, werkend lid der Koninklijke Vlaamsche Academie,
gedateerd Ledeberg-Gent, Juli 1904. Het is vreemd, dat over dit stuk niet nader wordt
gerept in de redactievergadering, want het geeft een zeer zakelijk geschreven status
quaestionis wat betreft de Nederlands sprekende bevolking in België, waarbij de
auteur tot het besluit komt dat een Vlaamse universiteit onontbeerlijk is en overtuigd
is dat zij er zal komen.
Op 14 maart vernemen we dat mej. Loveling van de heer Cornelis een artikel over
schriftkunde heeft ontvangen. Het wordt evenwel niet geschikt bevonden om
opgenomen te worden en zal teruggezonden worden aan de auteur.
De heer Julius Sabbe zond sonnetten in die reeds gedrukt waren. Rooses verzocht
hem, zo mogelijk nog niet verschenen gedichten te leveren.
De heer Buyens zendt een overzicht over de Franse literatuur voor het eerste
nummer. De heer Deneef bericht dat hij zal zorgen voor recensies van nieuw
verschenen Duitse werken.
Het eerste nummer is nog niet verschenen, maar er wordt een lijst opgegeven van
de bijdragen die klaar liggen voor het tweede nummer. We stippen er uit aan, een
opstel van A. De Cock, Kerstening van heidensche zaken en een stuk van R. Styns,
getiteld 1870.
Een week later, nl. op 21 maart, horen we van een brief van Brants, waarin hij
uitlegt hoe hij een ‘overzicht van tijdschriften’ verstaat en verder over de mogelijkheid
om medewerkers aan te werven die zich zouden bezighouden met de Italiaanse
literatuur.
Fris zendt een stuk getiteld: Jeanne d'Arc en Prof. Thalamas.
M. Sabbe belooft een recensie van Teirlinck's Bedrijf van den Kwade, en zou graag
in De Vl. G., een bespreking zien verschijnen van zijn Michiel de Swaen (bekroond
door de Klasse der Letteren en der zedelijke en staatkundige Wetenschappen op 4
mei 1903 en uitgegeven door de Academie in 1905).
Op 4 april vernemen we dat Fl. van Duyse geneigd is een opstel over
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Waelput te schrijven. P. de Mont wil bijdragen leveren over Willem van Oranje, over
Rodenbach, over de schilderkunst der 19de eeuw. En Edm. van Offel belooft verzen
in te zenden.
In mei, wijst de heer Paul Errera een Italiaanse correspondent aan, de heer
Romualdo Pantini, redacteur van ‘Il Marzocco’, te Firenze.
Mejuffrouw A. Germonprez (1866-1957) belooft medewerking.
Op 30 mei zijn er 100 ‘betalende inschrijvingen’, waarvan 34 te Antwerpen en 56
buiten de stad. Op 27 juni heeft Rooses bijdragen ter opname ontvangen van Mej.
Germonprez, van wijlen Mevrouw Cogen, van de heer Stinissen (1847-1913) en van
de heer (Van) Houwaert. Mits enkele wijzigingen wordt die van Germonprez geschikt
geacht. Wat de overige betreft, daar zal De Mont nog inzage van krijgen.
Het laatste verslag is dat van de vergadering van 4 juli. Te beginnen met de maand
april, is er niet elke week vergaderd. In augustus zijn er vermoedelijk geen
redactie-vergaderingen geweest: er zijn althans geen notulen van bewaard. Dit hangt
vermoedelijk samen met Rooses' afwezigheid uit de stad, en zijn vacantieverblijf in
Duitsland. Bij de documenten ligt een biljet waarop staat: ‘Max Rooses, Curhotel
Neuenahr, 4 tot 24 augustus’.
In april was het eerste nummer van De Vl. G. verschenen en kort daarna ook het
tweede. Van dat tijdstip af verschenen de nummers regelmatig.
Het eerste nummer zette in met een opstel van Rooses: Jordaens Calvinist, dit
naar aanleiding van de Jordaens-tentoonstelling in 1905, te Antwerpen. Daarop
volgde een novelle van Maurits Sabbe, getiteld Een Schutsgeest, en gesitueerd in het
Brugge, dat hem enkele jaren later (in 1909) zal inspireren tot zijn meesterstuk Een
Mei van Vroomheid. Daarna kwam Rafaël Verhulst aan het woord met een gedicht,
waarover in de verslagen al was gehandeld, De Wegeltjes. Van J.O. De Vigne volgde
er een artikel, gewijd aan Het Wetsvoorstel-Coremans, over de plaats die het
Nederlands in het onderwijs van rechtswege toekomt. Dr. Ley handelde daarna over
De Strijd tegen de Tering. De resterende bladzijden werden ingenomen door een
bespreking door M. Basse van V. Lovelings De Twistappel; door een rubriek over
de ‘Fransche Letterkunde’, van de hand van Frans Buyens, gevolgd door de rubriek
‘Vragen van den dag, in buitenlandsche tijdschriften besproken’ door Brand. Met
‘Wetenschappelijke Berichten’ waarin respectievelijk De nieuwe electrische lampen,
en Gist en Bier, behandeld worden, is het eerste nummer afgesloten.
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Laten wij, nu we het toch over het eerste nummer hebben, de jaargang in zijn geheel,
even van naderbij bekijken. Hij omvat 572 bladzijden en laat, behalve de reeds
geciteerde (voor het eerste nummer) de volgende auteurs aan het woord komen: Paul
Fredericq, met een over drie nummers lopend artikel, getiteld Thorbecke vóór 1830.
Pol de Mont, beurtelings met een novelle, getiteld Anthemoesa, een artikel, getiteld
Iets over Albrecht Rodenbach, verder: Verzen. Anna Cogen-Ledeganck draagt een
romantisch verhaal bij, Ridder Wenemaer. A. De Cock laat een over twee nummers
doorlopend opstel verschijnen, Kerstening van heidensche Zaken, vooral in verband
met Boom- en Bronvereering in België. Van Edmond van Offel zijn er Verzen, van
Reimond Stijns een verhaal dat voor titel draagt: 1870. Florimond van Duyse schrijft
over Hendrik Waelput herdacht. Julius Sabbe staat een reeks gedichten af, alle
geïnspireerd door Brugge en waarvoor Rooses een inleidende tekst schrijft. Van
Virginie Loveling zijn opgenomen Herinneringen uit mijn kindertijd; Perrico en
Grootmoeder Tonia. Frans van Cuyck schrijft over Ledeganck. Aug. Gittée over
Werkstakingen in België en De Gezondheidstoestanden onder de Vlaamsche
Vlasspinners. Anna Germonprez, een episch gedicht: Ingeborg. Van Lodewijk De
Raet is er een uitvoerige bijdrage Een economisch Programma voor de Vlaamsche
Beweging, van Tobie Jonckheere een opstel over De abnormale kinderen uit
maatschappelijk Oogpunt en van K.H. De Quéker een over Werkmanspensioenen.
Er is een stuk van Dr. V. Fris, Jeanne d'Arc en Professor Thalamas en een van F.
van Veerdeghem, over Het Lied der Walen. Onder de kroniekschrijvers dienen
vermeld, behalve de reeds genoemde Basse, Buyens en Brand, Maurits Sabbe en
Arthur Cornette.
Het tijdschrift is zonder de minste programmaverklaring van wal gestoken. Het
werd, in een paar buitenlandse bladen, met belangstelling begroet. Dit is o.m. het
geval in de ‘Beilage des Hamburger Fremdenblattes’, van 10 juni 1905: en van de
‘Provinciale Overijsselsche en Zwolsche Courant’ van 8 juli 1905, waarin een lange
rubriek gewijd is aan Fredericq's studie over Thorbecke.
In een korte rubriek over ‘Nederlandsche Letterkunde’, wordt o.m. de aandacht
gevestigd op het pas-gestichte tijdschrift ‘De Groene Linde’ en met waardering
gesproken over daarin voorkomende getuigenissen, om te beginnen van Dr. J. De
Cock, die na verklaard te hebben dat ‘de levensbeschouwing der medewerkers... de
Christelijke is’, daar onmiddellijk op liet volgen: ‘We voegen er evenwel bij, dat we
ons tevens zullen hoeden voor overdreven enghartigheid en ziekelijke
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preutsheid’. Dit ‘goed woord onder eene katholieke pen’ wordt geprezen, maar de
kroniekschrijver die enkel met de initiaal S. ondertekent en die misschien te
vereenzelvigen is met M. Sabbe (of met Stoffels?) citeert met nog grotere voldoening
het artikel van Leo van Puyvelde, in hetzelfde nummer van ‘De Groene Linde’, en
dat getiteld is De Katholieke Vlaamsche Literatuur. Het citaat zet in met de volzin:
‘Nooit mag een strekking het tastbaar hoofddoel zijn van een kunstwerk: want dan
verdwijnt het louter kunstgenieten. En zeker mag ze niet de katholieken beletten het
volle goede leven af te beelden.’ En even verder: ‘Maar omdat een overangstig
gemoed - vervormd door een verkeerde opvoeding-in-onwetendheid of opgehistst
door een verdorven fantasie - bij het goed-natuurlijke “shocking” zou huilen, - mag
daarom aan het lezend publiek geen lektuur gegeven worden, die zijn eigen ware
leven weergeeft, dat een botsen is van goede en kwade vermogens tegen malkaar?’
En de kroniekschrijver besluit: ‘Het is bepaald een frissche, beloftevolle wind, die
door De Groene Linde waait’.
De Vlaamsche Gids had zijn eerste jaargang achter de rug. Hij lei het er op aan
om een eigen plaats in te nemen onder de tijdschriften die scheppend werk naast
literair-wetenschappelijke bijdragen leverden. Opmerkelijk is het, dat zijn bestaan
door het andere, toonaangevende tijdschrift ‘Dietsche Warande en Belfort’ (voorlopig)
genegeerd wordt. Het verschijnen van De Vl. G. wordt inderdaad met geen woord
vermeld in de lijvige jaargang 1905 van ‘Dietsche Warande en Belfort’, waarin toch
regelmatig overzichten verschijnen van binnen- en buitenlandse tijdschriften. Een
enkele keer wordt er in een voetnoot, verwezen naar ‘het onlangs verschenen artikel
van den heer Max Rooses in de Vlaamsche Gids, en wel in verband met een bijdrage
over Jordaens, van de hand van A.W. Sanders-Van Loo (D.W. & B., tweede halfj.
1905, p. 365.)
Vreemd, als men bedenkt dat de redacties van beide periodieken in dezelfde stad
waren gevestigd en De Nederlandsche Boekhandel als beider uitgever fungeerde.
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