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Hoe ontstaat een klankwet?
door Karel Roelandts Lid van de Academie
In deze lezing(1) wil ik nader ingaan op de gedachten die ontwikkeld werden in mijn
bijdrage over ‘Wetmatigheid en konditionering in klankveranderingen’(2). De vraag
die in de titel wordt gesteld heeft al vele generaties van linguïsten geïntrigeerd en
bij mijn weten nog geen volkomen bevredigende oplossing gekregen. Het betreft
een fundamenteel probleem in de studie van de taalverandering, dat in nauwe
samenhang met het onderzoek van de analogie en van de expressiviteit nog
gekompliceerd en dus aantrekkelijk genoeg is om verder daaraan aandacht te blijven
schenken. De hernieuwde belangstelling voor de variabiliteit in het taalgebruik wettigt
trouwens de hoop dat de uitkomst nu eindelijk verwacht mag worden.
Met betrekking tot de expressieve verschijnselen in klank- en vormveranderingen
meen ik al wel een geschikte metode te hebben gevonden om het gevaar van
subjektieve interpretaties te vermijden, dank zij de gekombineerde studie van
kindertalige en hypokoristische varianten. Vooral de antroponymie verschaft ons de
lang gezochte basis voor een objektief historisch onderzoek van de expressiviteit als
een mogelijke faktor van taalontwikkeling. Aan de hand van overvloedig materiaal,
duidelijk te dateren en te lokaliseren, kan men voor diverse talen en de onderscheiden
periodes specifieke regels opstellen om de formele kenmerken in de afleiding van
vleinamen uit traditionele persoonsnamen te beschrijven. Deze regels zijn dan verder
bruikbaar voor de verklaring van soortgelijke varianten die buiten de groep der
persoonsnamen in de overeenkomstige taal en periode worden aangetroffen. Zij
gelden daar uiteraard in ongelijkmatige toepassing speciaal voor de interpretatie van
ongewone evoluties waarvoor anders geen even doorzichtig vergelijkingsmateriaal
ter beschikking staat. De bedoelde werkwijze dient aldus

(1) Lezing gehouden in de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde op 19
februari 1986.
(2) Verschenen in het Hulde-Album Prof. dr. Marcel Hoebeke (Gent 1985), blz. 287-299.
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tot aanvulling van de leemte in het systematisch onderzoek van vormen
klankveranderingen, dat in de vorige eeuw op indrukwekkende wijze is ingezet en
gegrondvest en sindsdien door nieuwere metodes en technieken steeds meer en betere
resultaten heeft geboekt.
Voor een regelmatige of konsekwent toegepaste klankwijziging werd destijds de
term ‘klankwet’ ingevoerd. Sommigen meenden dat die regelmatigheid het
noodzakelijke gevolg was van de blinde werking van fonetische wetten zonder
uitzondering, in de aard van de natuurwetten. Dat was echter een extremistische visie
die al van meet af heftig werd bestreden en o.m. door Hermann PAUL zelf in zijn
gezaghebbende ‘Prinzipien’ kordaat werd afgewezen(3). Daarom is het zeer
verwonderlijk dat die aanvankelijke misvatting van enkele Junggrammatiker zoveel
ruchtbaarheid heeft gekregen en achteraf zonder onderscheid aan de school in haar
geheel werd toegeschreven. Al spoedig bleek het immers dat die letterlijke opvatting
van de term ‘klankwet’ geen steek hield, zodat deze eigenlijk alleen nog praktisch
als een etiket kon dienen om een regelmatige klankverandering te onderscheiden van
een onregelmatige. Het operationele sukses van de zgn. klankwetten had echter verder
een weerslag op de opvattingen betreffende de analogie, waarvan het werkingsveld
meer kontrastief werd beperkt: tegenover de primerende kracht van de klankwet gold
de analogie secundair als een storende faktor die afwijkingen van de klankwettige
norm teweegbrengt. Dat was een even eenzijdig standpunt en ook in dit opzicht
werden andere meningen(4) te weinig in acht genomen. Het is evident dat de

(3) H. PAUL, Prinzipien der Sprachgeschichte (Halle, Niemeyer, 1880), geciteerd volgens de
3de uitgave (1898), par. 46, blz. 61: ‘In dem Sinne, wie wir in der Physik oder Chemie von
Gesetzen reden, in dem Sinne, den ich im Auge gehabt habe, als ich die
Gesetzeswissenschaften den Geschichtswissenschaften gegenüber stellte, ist der Begriff
“Lautgesetz” nicht zu verstehen. Das Lautgesetz sagt nicht aus, was unter gewissen
allgemeinen Bedingungen immer wieder eintreten muss, sondern es konstatiert nur die
Gleichmässigkeit innerhalb einer Gruppe bestimmter historischer Erscheinungen’. Zijn twijfel
aan de Ausnahmslosigkeit blijkt daar uit par. 50 (in de 6de uitgave, Tübingen 1960, blz. 73).
(4) Vgl. H. PAUL, op. cit., 99-100 (par. 78), in verband met de proportionele analogie: ‘Man
wird diesem Faktor des Sprachlebens nicht gerecht, wenn man ihn erst da zu beachten anfängt,
wo er eine Veränderung im Sprachusus hervorruft. (...) Es ist für die Natur dieses Vorganges
ganz gleichgültig, ob dabei etwas herauskommt, was schon früher in der Sprache üblich
gewesen ist, oder etwas vorher nicht Dagewesenes’. - Van zijn tijdgenoten-opponenten had
vooral Hugo SCHUCHARDT (Über die Lautgesetze. Gegen die Junggrammatiker. Berlin 1885)
meer gehoor moeten vinden met de opvatting dat analogie en klankwet niet mogen gescheiden
maar gekoördineerd moeten worden en dat een klankverandering zelf analogisch kan worden
uitgebreid. Zie het laatst hierover P. SWIGGERS, Hugo Schuchardt: le point de vue d'un
romaniste dans la querelle autour des lois phoniques. Beiträge zur Romanischen Philologie
21 (1982), 325-328. Tevoren o.m. I. FÓNAGY in zijn uitstekend en uitvoerig onderzoek ‘Über
den Verlauf des Lautwandels’. Acta Linguistica Academiae Scientiarum Hungaricae 6 (1957),
173-278.
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analogie een veel ruimere werking heeft, van bij het begin van de taalverwerving,
en waarschijnlijk vervult ze zelfs een belangrijke rol in het proces zelf waarin ook
de klankwet tot stand komt.
De verklaring van de klankwetten heeft sindsdien vooral aanleiding gegeven tot
een grondig en sterk gediversifieerd onderzoek van mogelijke externe en interne
oorzaken, waarbij verder ook aandacht werd geschonken aan het vraagstuk van de
aktualizering of de tijd- en streekgebonden motivering. De bibliografie werd nog
niet samengesteld, maar zou in elk geval een welkome aanvulling zijn bij die welke
in 1977 aan de analogie werd gewijd(5). Afgezien van de kausaliteit, tracht men zich
ook een beter idee te vormen over de manier waarop een klankwet in het taalgebruik
wordt ingevoerd. Hoe ontstaat in het kommunikatieproces de regel die de
regelmatigheid in een klankverandering (of klankkorrespondentie) tot stand brengt?
We koncentreren ons nu op dit probleem en zoeken naar een uitkomst in de analyse
van het proces op zichzelf en vervolgens van bepaalde klankveranderingen die als
representatieve voorbeelden van de meest voorkomende gevallen kunnen gelden.
Zo'n ontleding, uit genetisch-evolutief standpunt, werd nog niet systematisch
ondernomen en biedt dus een kans om nog een stap verder te geraken en een basis
te verschaffen voor de evaluatie van de resultaten die langs andere wegen werden
bereikt. Als we erin slagen het ontwikkelingsproces te analyzeren vanuit de situatie
waarin het zich normaal heeft afgespeeld, dan kan daaruit blijken in welke fazen het
achtereenvolgens werd gerealizeerd en hoe een klankwet eventueel verder te motiveren
is. Dit blijft uiteraard een rekonstruktie die wel de historische realiteit kan benaderen,
maar noodgedwongen de strikte bewijs-

(5) Raimo ANTTILA and Warren A. BREWER, Analogy: A Basic Bibliography. Amsterdam, John
Benjamins B.V., 1977 (Amsterdam Studies in the Theory and History of Linguistic Science,
ed. E.F.K. KOERNER, Series V. Library and Information Sources in Linguistics, vol. 1). Onlangs verscheen bij dezelfde uitgever, in de genoemde Studies, Series IV, vol. 35: N.E.
COLLINGE, The Laws of Indo-European (Amsterdam/Philadelphia 1985), met een historisch
gedokumenteerde studie en een degelijke bibliografie van de respektieve klankwetten uit
(het einde van) die periode.
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kracht moet missen van een variabelenstudie die steunt op direkte observatie van
lopende veranderingen (‘change in progress’). De waarde van deze werkhypotese
ligt vooral in de keuze van het uitgangspunt. Het valt immers niet te betwijfelen dat
elke taalverandering ontstaat en zich voltrekt in en door de kommunikatie, vooral in
het gesprek tussen uiteraard individuele taalgebruikers, in groepsverband en in
kontakten met verschillende groepen (leeftijd, klasse, regio enz.). Daarbij wordt
doorgaans aangenomen dat de jongere generatie de doorslag geeft in de verandering,
wat trouwens meestal geldt voor een vernieuwing in de traditie. Het is dus volkomen
verantwoord dat we uitgaan van de gesprekssituatie en de historische feiten uit de
klankleer beschouwen als het resultaat van de wisselwerking tussen sprekers en
hoorders, die het verloop van de taalverwerving en het taalgebruik bepaalt.
Gesitueerd in het kommunikatieproces ontstaat een klankverandering uit een
nieuwe variante die tot een regel kan leiden naarmate hij in meer woorden, door meer
personen, in een bepaalde plaats of streek, wordt toegepast. De regelvorming komt
dus tot uiting in een leksikale, sociale en lokale (eventueel een ruimere areale)
verbreiding. De opkomst van een nieuwe variant wortelt doorgaans in de perceptie
en de reproduktie van klanksekwenties in woord- en zinsverband; daarentegen werkt
de produktie vooral op het terrein van de morfologie, waar het geregistreerde materiaal
tot model gaat dienen om gelijksoortige of nieuwe vormen te creëren. Omdat
spraakklanken niet afzonderlijk maar gekombineerd worden opgevangen en
weergegeven, zullen daarvan normaal slechts varianten geïntroduceerd worden als
en zoals die hic et nunc door de perceptie van hun verbindingen worden ingegeven.
Zowel de opkomst als de aard van de variant wordt gedetermineerd door de wijze(n)
waarop het foneem in de opgemerkte verbindingen wordt gerealizeerd en akoestisch
wordt geïnterpreteerd. In een kontinue ontwikkeling zal een nieuwe variant doorgaans
slechts in dat segment opkomen dat door het dan gangbare artikulatiepatroon van de
verbinding(en) zelf wordt beïnvloed. Een vrije variant, die niet zulke kombinatorische
invloed vertoont, moet toch langs dezelfde weg opgekomen zijn, want in het
kommunikatieproces is er geen andere voorzover ik kan zien.
De verbreiding van een variant is in leksikaal, sociaal en ruimtelijk opzicht
afhankelijk van verschillende faktoren, zoals rechtstreeks blijkt uit de beschrijving
van eigentijdse uitspraakvariaties. Over 't algemeen mogen we aannemen dat de
expansie binnen de innoverende bevolkingsgroep samenhangt met de overeenkomst
in het artikulatie- en aksent-

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse taal- en letterkunde (nieuwe reeks). Jaargang 1986

5
patroon en dat de vervanging van oud door nieuw verder uitbreiding neemt naarmate
de nieuwe variant sociaal hoger geëvalueerd wordt dan de traditionele uitspraak. Als
een bepaalde klankwijziging c.q. klankvervanging in één of een paar woorden tot
voorbeeld gaat dienen om die in alle voorkomende verbindingen toe te passen, dan
is dat eigenlijk een geval van analogie. De verhouding tussen bepaalde faktoren en
bepaalde veranderingen lijkt van die aard te zijn dat typologisch een zelfde faktor
leidt tot een zelfde verandering en dat men ook andersom uit het type van een
verandering kan afleiden hoe ze tot stand is gekomen. Deze stelling wordt hier nu
verder uitgewerkt in toepassing op de belangrijkste types van klankveranderingen
die vermoedelijk in alle natuurlijke talen voorkomen en in het bijzonder geïllustreerd
worden met voorbeelden uit de geschiedenis van het Nederlands. Eerst komen een
paar gevallen van onregelmatige of min of meer sporadische wijziging ter sprake;
daarna gaat de aandacht meer speciaal naar de types van regelmatige of klankwettige
veranderingen.

1. Onregelmatige klankveranderingen
Zulke veranderingen berusten op okkasionele of incidentele varianten die in het
kommunikatieproces niet tot een regel of zgn. wet zijn ontwikkeld en slechts in
afzonderlijke gevallen tot de standaardtaal zijn doorgedrongen. Het betreft meestal
een ongewone variant waarvan het sporadische en geïsoleerde gebruik in één of een
paar woorden bezwaarlijk door de aankomende generatie tot een regel kon worden
uitgebreid.
1.1. Een voorbeeld van zo'n okkasionele verandering, beperkt tot één enkel foneem,
is de raadselachtige ontsporing van germ. au, onl. ao/ou > ô (ə), naar oe in roer ‘pijp’
en de plaatsnaam Roeselare, tegenover normaal oo in Roosbroek (vgl. got. raus
‘riet’). Een voorbeeld uit het konsonantisme is de overgang van anlautende g- tot j-,
in de standaardtaal alleen overgeleverd in jegens (bij mnl. jeghen < geghen), misschien
ook in jicht (uit mnl. ghicht?). Dergelijke uitzonderingen laten vermoeden dat zulke
wijzigingen opgekomen zijn in een regionale taalkring, waar zij berustten op varianten
die zowel uit fonetisch standpunt als in kommunikatief opzicht verwisselbaar zijn
geweest. Als de nieuwe variant in bredere kring doordringt, waar hij meer afwijkt
van de daar gangbare konkurrent, verdwijnt zijn genetische variabiliteit: verwijderd
van zijn oorsprong, staat hij dan klankhistorisch geïsoleerd en vormt hij aldus een
uitzondering. Een regel voor konsekwente toepassing van een nieuwe variant
onderstelt immers over 't algemeen een
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gesprekssituatie waarin beide, de oudere en de jongere vorm, courant in onderlinge
konkurrentie naast elkaar voorkomen. Waar weinig of geen konkurrentie is, beperkt
tot een of twee woorden, ontbreekt doorgaans de basis voor vaste regelvorming. Wat
de verbreiding betreft, moet men immers onderscheid maken tussen een variant die
in de uitspraak van een klankverbinding wordt ingevoerd en anderzijds een variant
die in de uitspraak van een woord wordt toegepast. Bij overname van een
klankverbinding leidt de nieuwe variant daarin gemakkelijk tot een regelmatige
verandering, omdat dan al de woorden waarin die klankverbinding wordt
gereproduceerd automatisch daarbij betrokken zijn. Wordt de variant daarentegen,
in een expansieve kring, alleen in de uitspraak van een bepaald woord overgenomen,
dan is de verandering niet meer automatisch aan de klanksekwentie gebonden en
wordt ze hierin dus niet regelmatig op heel de lijn doorgetrokken. Ook als de eerste
toepassing ondoorzichtig blijft, lijkt de verbreiding van een onregelmatige
klankverandering er toch op te wijzen dat het gaat om een leenwoord uit een andere
taalkring of een kleinere verkeersgroep.
De hier bedoelde afwijkingen zijn uit kombinatorisch of fonotaktisch oogpunt
vaak moeilijk te motiveren. In het geval van jegens kan men denken aan een
dialektisch beperkte invloed van de palatale vokaal, eventueel met steun van het
courante t(e)-compositum in mnl. tgheghen/ tjeghen, waaruit dan enerzijds mnl.
tieghens naast jeghens en jeghen, anderzijds teghen en teghens zijn ontstaan(6). In het
eerstge-

(6) In het Corpus van Middelnederlandse teksten, uitgegeven door M. GYSSELING m.m.v. W.
PIJNENBURG, Reeks I ('s-Gravenhage 1977) komt het type jegen(s) veruit het meest voor, in
een aantal grafieën die hier volgens afnemende frekwentie (met telkens de oudste vindplaats)
worden opgesomd: ieghen ao 1254 Middelburg (p. 53), jeghen 1257 Velzeke (p. 67), ieghens
1278 Dordrecht (p. 405), jeghens 1282 Noorddijk? (p. 683), iegen ca. 1237 Gent (p. 30, ibid.
iegenwordech), jegen 1253 Gent (p. 46), jheghen 1272 Brugge (p. 243), iheghen 1280 Gent
(p. 459), jhegen ca. 1254 kop. Mechelen (p. 61), iegens 1287-88 Holland (p. 1279), jegens
1292 Middelburg (p. 1769). Vgl. de vormen met t-, eveneens in dalende orde van frekwentie:
tieghen 1273 Aardenburg (p. 248), tieghens 1280 Holland (p. 516), tjeghen 1275 Brugge (p.
285), teghen 1284 Holland (p. 808) en teghens ca. 1287 Holland (p. 505), tseghen 1272 Gent
(p. 162), tsieghen 1297 Putten? (p. 2416, ook tsieghens p. 2417), tiheghen 1281 Brugge (p.
544, vgl. ibid. ao 1294 ghedaghet stoeden iheghe(n) sym(on)... sprakere hiemene tsheghe(n)...
daer tiheghe(n) sprac, p. 2125-27), thieghe(n) 1284 Brugge (p. 954) enz. Bij uitzondering
nog een paar g-relikten in geghen 1269 Breda (p. 136), ghegen 3de kwart 13de eeuw
Vogeldijk? (p. 294), ook tgheghen 1279 Brugge (p. 440) en tgeghenwordeghen 1299 Monster
(p. 2644), gheghenwordighen 1300 Deventer (p. 2806), naast teieghen worde ca. 1285 Brugge
(p. 864), theghenwordeghen 1291 Mechelen (p. 1519) enz. Oudere g-vormen vindt men o.m.
in de Wachtendonckse Psalmen: geginuuirdi, geginloup, angegin.
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noemde voorbeeld (roer, Roeselare) zou men desnoods de uitzonderlijke
vokaalevolutie kunnen toeschrijven aan een labialiserende inwerking van de
voorafgaande r, maar zulke ronding is al even zeldzaam. In opdoemen is een
soortgelijke oe-ontsporing, onder de invloed van m, alleszins beter te begrijpen.
Nochtans zal een sporadisch optredende variant meestal niet strikt fonotaktisch
gekonditioneerd zijn, tenzij de bedoelde klankverbinding zelf slechts sporadisch
voorkomt. Overigens wordt op dit terrein speciaal rekening gehouden met mogelijke
invloeden van semantisch en/of fonisch verwante woorden, hoewel zo'n verklaring
door een of andere associatie eveneens een noodoplossing blijft. Invloed van
omgevende klanken is alleszins volstrekt uitgesloten in een geval als krieken
(‘aanbreken van de dag’) dat pas in de 16de eeuw opduikt en in de plaats is gekomen
van mnl. griekinghe ‘dageraad’, op zijn beurt ook afwijkend van oorspronkelijk
graken ‘grauw worden’.
1.2. De ronding als zodanig is in het Nederlands eveneens een voorbeeld van
onregelmatige klankwijziging, maar dan meer doorzichtig en niet zo uitzonderlijk
als het eerstgenoemde type. Ze verschilt daarvan omdat ze in 't algemeen duidelijk
gekonditioneerd is door de rondende inwerking van bepaalde konsonanten (inz. l, w
en andere labialen, ook r?) en op die manier ook vaker meer dan één foneem (i, e,
ē, ei e.a.) in meer woorden kan treffen. Toch wijst het mij bekende materiaal slechts
op wisselende tendensen en niet op een regel die konsekwent zou toegepast zijn (vgl.
welp naast wulp, met adj. wulps). Misschien zijn er wel dialekten waar een of andere
vokaal toch vrij regelmatig werd gerond door sterkere labiale uitspraak van een
bepaalde konsonant waarvan een overeenkomstige artikulatie telkens een uniforme
invloed laat verwachten, tenzij de traditie korrigerend gaat optreden of in minder
courante woorden vanzelf gehandhaafd blijft. Een vaste rondingsregel onderstelt bij
zijn opkomst een gelijkvormige artikulatie van de konsonant(en) in de desbetreffende
verbinding(en) zodat de vokaal daar in het spontane gespreksmateriaal telkens dezelfde
invloed ondergaat. Ofwel is daarvoor een situatie vereist waar de oudere traditionele
variant tijdens het kommunikatieproces bewust wordt vervangen door de geronde
variant, omdat deze wordt opgemerkt in de kring waarbij men zich sociaal wenst aan
te sluiten. In zulke situatie bestaat de kans dat de
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nieuwe variant niet alleen in de waargenomen verbinding(en) maar hyperkorrekt of
door overgeneralisering in alle posities gaat toegepast worden in de plaats van de
traditionele vokaal, dus ook in de gevallen waar deze vokaal niet met de bedoelde
allofoon afwisselt. Het resultaat is dan uiteindelijk een vrije wetmatige verandering
of een ongekonditioneerde klankwet. De gradatie in het gebruik van varianten schommelend tussen een sporadische, een herhaalde, of een veelvuldige toepassing
- wettigt het vermoeden dat een komplete toepassing het eindpunt is van een successief
doorgevoerd evolutieproces.

2. Regelmatige klankveranderingen
Hiermee bedoelen we veranderingen die men na afloop kan beschrijven in regels die
konsekwent of wetmatig werden toegepast en traditioneel als klankwetten bekend
staan. We maken onderscheid tussen verschillende types, volgens dezelfde criteria
als in de vorige paragraaf: de werking in één of meer fonemen, met of zonder
konditionering.
2.1. Voorbeelden van een klankwettige gekonditioneerde wijziging van één enkel
foneem in één welbepaalde verbinding: opening en monoftongering van mnl. iə vóór
r + dentaal tot eə > ē (van vier naar viertien > veertien, van de wortel van die-nen
naar znw. dierne > deerne); - wat de konsonanten betreft, de partiële assimilatie van
onl. sk tot mnl. sch (ndl. schip enz.).
Voorbeelden van een klankwettige ongekonditioneerde wijziging van één enkel
foneem in alle voorkomende posities: palatalisatie van onl. ū tot mnl. (mnl. hues,
duve enz.); - in het konsonantisme, okklusie van onl. þ/đ tot mnl. d (ndl. drie, vrede
enz.).
Zulke evoluties zijn alle uitgegaan van varianten die in het kommunikatieproces
konkurreerden met de traditionele uitspraak en deze hebben verdrongen. De
vervanging van oud door nieuw werd in een of meer verkeersgroepen als een regel
opgevat, waarvan de toepassing als een voorwaarde voor sociale integratie werd
geïnterpreteerd. Een regel met beperkte draagwijdte, slechts geldig in één bepaalde
klankverbinding, vloeit vanzelf voort uit de fonotaktische konditionering als de
bedoelde verbinding zeldzaam is - slechts in enkele (courante) woorden voorkomt en dus een geringe leksikale frekwentie vertoont (vgl. het type veertien). Naarmate
de frekwentie van de verbinding hoger ligt - dus meer woorden daarvoor in
aanmerking komen - is de leksikale verbreiding van de nieuwe variant meer
afhankelijk van de regelvorming, die trouwens op haar beurt in evenredige verhouding
mede bepaald
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wordt door die frekwentie. De regel wordt automatisch gevormd voor zover als de
nieuwe variant rechtstreeks in elk van de respektieve woorden wordt ingevoerd
doordat de overeenkomstige uitspraak van dezelfde verbinding daarin telkens op
dezelfde manier wordt waargenomen en gereproduceerd. De gebruiksfrekwentie van
die verbinding in enkele courante woorden kan verder invloed hebben op de
regelvorming waardoor de nieuwe variant dan analogisch in minder gangbare woorden
zal toegepast worden. Beide procédés, de rechtstreekse en de analogische invoering,
interfereren echter zodanig dat ze niet van elkaar te onderscheiden zijn, maar in een
ultieme faze, in de overgang van een kombinatorische naar een vrije klankwet, geeft
de analogie alleszins de doorslag, zoals hierna zal blijken (zie 2.3).
De ontwikkeling van onl. sk tot mnl. sch onderstelt een kommunikatieproces waarin
de jongeren herhaaldelijk de nieuwe variant opvangen en de sk-uitspraak als verouderd
gaan beschouwen, zodat zij de vernieuwing als een regel zullen opvatten en bijgevolg
in alle betrokken woorden, rechtstreeks of ten dele analogisch, sk zullen vervangen
door sch. Zo moet ook de palatalisatie van ū tot uitgegaan zijn van een situatie
waarin een opvallende -variant geleid heeft tot de invoering van een regel om de
ū-uitspraak konsekwent te vervangen door en de konservatieve tegenwerking van
de traditie op dat punt uit te schakelen. In welke positie(s) de -variant het eerst
werd toegepast, valt moeilijk uit de schrijftaal op te maken, maar we mogen wel
aannemen dat er ergens een begin is geweest. De konserverende invloed van r in het
Oostbrabants, met sporadische mnl. voorbeelden van een bewaarde velaar ook in
andere posities(7), bewijst alleszins dat de palatalisatie daar in successieve fazen,
naargelang van de klankverbinding, is verspreid. Het verloop van de verandering is
nog duidelijker te volgen in het laatstgenoemde voorbeeld, de evolutie van frikatieve
þ naar okklusieve d. Het resultaat heeft eveneens het karakter van een
ongekonditioneerde klankwet: onafhankelijk van de positie is wgm. þ in het
Nederlands (en het Duits) in alle verbindingen, behalve de geminatie, geëvolueerd
tot d.

(7) J. GOOSSENS, Middelnederlandse vocaalsystemen. Verslagen en Mededelingen van de Kon.
Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 1980, blz. 186 (par.2.2.4) en 215-216
(par.4.1.2). Over de datering van die palatalisatie schreef M. GYSSELING in ‘Proeve van een
Oudnederlandse grammatica (Eerste deel)’. Studia Germanica Gandensia 3 (1961), blz.
50-52; ook in ‘Hoofdlijnen in de evolutie van het Nederlandse vocalensysteem’. Handelingen
van de Kon. Commissie voor Toponymie en Dialectologie 49 (1975), 54-56.
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Maar het proces zelf heeft zich blijkens de schriftelijke overlevering in verschillende
fazen voltrokken: het eerst (al vóór-onl.) in verbinding met (inz. voorafgaande) l,
dan na n, vervolgens in de andere posities waar de onl. spellingvarianten minder
doorzichtig zijn maar de grafieën met d alleszins vroeger in de inlaut dan in de anlaut
terrein hebben gewonnen(8). Hoe het precies verlopen is weten we niet, maar we zien
toch dat de bedoelde verandering in het begin fonotaktisch gekonditioneerd was en
vervolgens in alle posities is doorgedrongen: een vrije of ongekonditioneerde klankwet
is hier voortgekomen uit een aanvankelijk gekonditioneerde klankvariatie.
2.2. Voorbeelden van een wetmatige gekonditioneerde wijziging van verschillende
fonemen: de umlaut van germ. e, a en u vóór konsonant + i, ī of j (vandaar o.m. ndl.
midden tegenover (lat.) medio, steden als meervoud van stad, gulden bij goud en
breuk naast gebroken); - in het konsonantisme, de wgm. ‘geminatiewet’ of rekking
van konsonant + j (waaruit vormen als bidden in tegenstelling met bede, hebben
tegenover heeft, tellen naast tal en betalen).
Voorbeelden van een wetmatige ongekonditioneerde wijziging van verschillende
fonemen: de diftongering van onl. ē en ō (waaruit o.m. hier en broer) en later van
mnl. ī en (zoals in wijn en huis); - de ogm. klankverschuiving die in verschillende
reeksen van konsonanten konsekwent is doorgevoerd.
Ook in zulke gevallen impliceert de regelmatigheid een natuurlijke ontwikkeling
waardoor de vervanging van een traditionele vorm door een nieuwe variant met het
oog op sociale integratie als een regel konsekwent werd toegepast. De opkomst van
de variant is bij de i-umlaut en de j-geminatie uiteraard fonotaktisch gekonditioneerd
en dat is op zichzelf al bevorderlijk voor leksikale verbreiding en ermee samengaande
regelvorming. Maar de i-umlaut vertoont opvallende gradaties in kronologisch en
geografisch opzicht. Het vroegst heeft hij ingewerkt op germ. e; in het Gotisch is
daarop zelfs een generalisering van e tot i zonder umlautsfaktor gevolgd. Later
kwamen a en u aan de beurt, evenals lange ā en ō, met verschillen in regelvorming,
afhankelijk van de kronologie en de geografische distributie, wat ook vroeger gold
voor de ontwikkeling van germ. eu en nadien van (wgm.) ai. De regels zijn dus

(8) J. MANSION, Oud-Gentsche naamkunde ('s-Gravenhage 1924), 248-259, 276-277. Over de
gekompliceerde geschiedenis van ndl. d: J. GOOSSENS, Historische Phonologie des
Niederländischen (Tübingen 1974), 95-100.
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niet gelijktijdig maar in opeenvolgende generaties binnen interfererende
dialektgroepen en sociolekten tot stand gekomen.
In de wgm. j-geminatie zijn met betrekking tot de respektieve konsonanten niet
zulke kronologische of geografische verschillen waar te nemen en lijkt de rekking
dus simultaan in de onderscheiden verbindingen gewerkt te hebben. Toch wijzen
enkele gegevens onrechtstreeks op een successieve ontwikkeling van het
rekkingsproces: 1. afwijkend van de algemene regel verschijnt een sporadische
j-geminatie van konsonanten na lange vokaal, vooral in de oudste ohd. en osaks.
bronnen; 2. de mogelijk parallel lopende geminatie vóór r en l bleef eerst nagenoeg
beperkt tot de tenues en is daarna eventueel verder in andere konsonanten
doorgedrongen (vgl. de situatie in oeng. dialekten). Misschien vindt men ook
rechtstreeks sporen van opeenvolgende evolutiefazen in de schriftelijke overlevering,
o.m. in het vroegste namenmateriaal en de oude Romaanse leenwoorden, maar die
gegevens zijn nog niet grondig onderzocht(9). In het Noordgermaans lijkt de j-geminatie
iets later op gang te zijn gekomen en daar heeft men inderdaad bewijzen van
successieve ontwikkelingen: aanvankelijk werden alleen g en k, precies ook na korte
vokaal (zoals in het Westgermaans) en in heel dat taalgebied konsekwent gerekt;
nadien verschijnen min of meer sporadische rekkingen van t, n, l, ook r, in de
afzonderlijke talen waar evenwel morfologische analogieformaties soms mede in
aanmerking kunnen komen(10). Een regel die op verschillende fonemen toepasselijk
is, moet dus niet noodzakelijk in dezelfde periode op al die fonemen tegelijk toegepast
zijn. Een generalisering van gekonditioneerde naar vrije toepassing ligt vermoedelijk
aan de basis van de expressieve geminatie: uit assimilaties van het type Benno (<
Bern-), Ballo (< Bald-), Hiddo (< Hild-) enz. kon een procédé van hypokoristische
rekking ontstaan

(9) M. GYSSELING noemt een paar vroege gedateerde voorbeelden van door j gegemineerde l
(639-657 Villeberto) en n (797 kop. Ocanni), ook k (966 Stenbecca) in ‘Die fränkischen
Siedlungsnamen’ verschenen in F. PETRI (ed.), Siedlung, Sprache und Bevölkerungsstruktur
im Frankenreich (Darmstadt 1973, 229-255), blz. 254 resp. 251. Volgens L. GUINET, Essai
de datation de la gémination consonantique du westique (Etudes germaniques 36 (1981),
56-57) zouden Franse leenwoorden wijzen op geminatie van k en b tussen eind 2de en eind
3de eeuw.
(10) Johs. BRøNDUM-NIELSEN, Gammeldansk grammatik II (København 1932), blz. 66-67 en
387-390; A. NOREEN, Altisländische und Altnorwegische Grammatik (Halle/S. 1923 4), blz.
203-204.
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dat vervolgens produktief werd en evolueerde tot een vrije of spontane geminatie
die hetzelfde effekt sorteerde (type Odo/Oddo, Ebo/Ebbo, Sego/Seggo). Aan onl.
Sigo/Sicco, vleivormen van Sigfrid, beantwoorden ook in formeel opzicht doubletten
als wegen/ wikken en kregel/krikkel met intensieve geminatie die kan ontstaan zijn
uit de hypokoristische of die, in de vroegste (ogm.) periode althans, eveneens zou
kunnen teruggaan op een vorm van assimilatie (in dit geval aanvankelijk toch met
-n-suffiks?).
Als voorbeelden van een vrije of zgn. spontane klankwet, toegepast op verschillende
fonemen, noemden we hierboven de onl. en mnl. diftongering en de ogm.
klankverschuiving. Het betreft veranderingen die in hun oorsprong niet lijken
gekonditioneerd te zijn door fonetisch gemotiveerde inwerking van omgevende
klanken. Maar deze hebben blijkbaar wel een rol gespeeld in het verder verloop van
het proces. In verband met de diftongering hebben konsonantische invloeden een
opmerkelijk aandeel gehad bij de uiteindelijke regelvorming: het eerst, regionaal
beperkt, in de ontwikkeling van wgm./onl. ō (vgl. de wvla. tegenstelling tussen
verbindingen met dentaal en die met labiaal of velaar, elders ook de mnl. refleksen
van ō + j); vervolgens, met ruimere verbreiding, in de ontwikkeling van mnl. ī en
(vgl. de verbindingen met r of w). Bovendien vertoont de diftongering van mnl. ī en
(ook van oudere ū) opvallende verschillen in tijd en ruimte die wijzen op
successieve evolutiefazen zowel in de leksikale verbreiding - bij ī en ū uitgaande
van de positie in auslaut of vóór (semi)vokaal - als in de sociolektische en geografische
expansie.
In de ogm. klankverschuiving zijn zulke evolutiefazen nog moeilijk weer te vinden.
Het proces heeft zich afgespeeld in een periode waaruit geen autochtone teksten zijn
overgeleverd, zodat rechtstreekse bewijzen van dia- en sociolektische variaties en
ontwikkelingen volkomen ontbreken. De afloop van dat proces is wel bekend, omdat
die achteraf in al de ogm. talen gezamenlijk tot uiting komt, wat precies geleid heeft
tot de ontdekking en de vroege datering van dat verschijnsel. Hoe men de bedoelde
regels ook rekonstrueert of formuleert, alleszins staat het vast dat bepaalde positionele
verschillen in heel die taalgroep voorkomen en door hun komplementaire distributie
getuigen van een gemeenschappelijke kombinatorische variatie (allofonie) in een
periode die aan de differentiëring van die talen is voorafgegaan. In die positionele
verschillen is de ontwikkeling van de ogm. klankverschuiving dus wel fonetisch
gekonditioneerd. Het betreft de bekende tegenstellingen: 1. tussen de tenues in de
verbindingen sp, st, sk, ft, ht en de kor-
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responderende frikatieven in de andere posities; 2. tussen de mediae na nasaal of in
anlaut (eventueel ook in geminatie) en anderzijds de korresponderende stemhebbende
frikatieven in de overige posities. Volgens de traditionele hypotese, die mij nog het
meest aannemelijk lijkt, gaat het in het eerste geval om oorspronkelijk idg. tenues,
in het tweede geval om oorspronkelijk ogm. stemhebbende frikatieven. In beide
gevallen is het positionele onderscheid het resultaat van een ontwikkeling, waarvan
de bedoelde gekonditioneerde vertakkingen laten vermoeden dat het hele proces in
verschillende fazen is verlopen: in opeenvolgende verschuivingen van de fonemen
in hun respektieve verbindingen evenals in hun respektieve reeksen (b.v. eerst in de
dentalen, dan de labialen, tenslotte de velaren). Het oudste namenmateriaal en de
vroegste leenwoorden wijzen in dezelfde richting, maar blijven in dit opzicht vatbaar
voor alternatieve interpretaties afhankelijk van de voorgestelde etymologieën en, bij
ontlening, van het oordeel over eventuele fonetische adaptaties of interferenties.
Waar omvangrijker en meer doorzichtig materiaal beschikbaar is, blijkt het duidelijk
dat dergelijke verschuivingen inderdaad progressief tot stand komen. Men vergelijke
b.v. de tweede of ohd. klankverschuiving, met een trapsgewijze evolutie van de wgm.
tenues en mediae naargelang van de reeksen (dentalen, labialen, velaren), de posities
of verbindingen en de respektieve dialekten.
2.3. In de genoemde voorbeelden onderscheiden we dus verschillende gevallen van
regelmatige veranderingen: klankwetten waarin kombinatorische of andere positionele
invloeden de bedoelde verandering ofwel teweeggebracht ofwel beperkt hebben; ten
dele ook zgn. spontane klankwetten, al dan niet ontstaan uit kombinatorische. Meer
in het bijzonder betreft het, naargelang van het standpunt:
- klankwetten die in hun ontstaan en in hun toepassing aan identieke positionele
voorwaarden gebonden zijn;
- klankwetten die in bepaalde posities zijn ontstaan, vervolgens ook tot andere
posities doordringen en daarna eventueel nog verder in vrije toepassing, met of
zonder restriktie, optreden;
- klankwetten die vrij (spontaan) gewerkt hebben, zonder herkenbare steun maar
wel met remmende invloed van positionele faktoren;
- spontane klankwetten in de ruimste zin, zonder enig spoor van positionele
invloeden, zomin in restriktieve als in expansieve richting.
Ik ga ervan uit dat elke klankwet begint en tot stand komt in de kontinuïteit van
gesprekken, in de doorlopende cyclussen van registrering, verwerking en
(re)produktie, waarin individuele sprekers hun taal aan-
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leren en in onderlinge wisselwerking verder ontwikkelen. Zo'n verandering in de
uitspraak kan bezwaarlijk in al de betrokken woorden te zamen en door de hele
taalgemeenschap tegelijkertijd worden toegepast. Het is dus aan te nemen dat een
klankwet begint met de opkomst van een variant die naast de traditionele vorm in
gebruik komt en in frekwentie toeneemt door leksikale spreiding in meer woorden
en door sociale verbreiding bij meer personen in bredere kringen. De nieuwe uitspraak
kan alleen naast de traditionele standhouden als de gebruiker daarvan geen hinder
ondervindt in het proces van kommunikatie en sociale integratie. De toepassing door
verschillende sprekers impliceert dat dezen behoren tot dezelfde groep waarin een
nagenoeg gelijkvormig aanbod van uitspraakvormen leidt tot het gebruik van dezelfde
nieuwe variant. De overname door anderen onderstelt dat dezen de oude variant gaan
vervangen door de nieuwe omdat zij de gebruikers ervan beschouwen als een groep
waarvan zij deel willen uitmaken. Wordt de vernieuwing konsekwent doorgevoerd,
dan is het resultaat een regelmatige verandering of een klankwet.
In de voorafgaande analyse blijken verschillende types van klankwetten nog sporen
van opeenvolgende ontwikkelingsstadia te vertonen. Waar positionele invloeden
meespelen is de evolutie uiteraard beter te begrijpen dan in het geval van een vrije
verandering. Klanken worden doorgaans niet afzonderlijk uitgesproken, maar in
verbinding met andere waardoor zij normaal in hun artikulatie in mindere of meerdere
mate beïnvloed worden en vanzelf fonetische variaties gaan vertonen. De a van Jan
wordt gemakkelijk gepalataliseerd in het diminutief Jantje wat dan een variant Jaentje
oplevert, vooral in allegro-uitspraak met gemouilleerde nt en tweede syllabe -je in
plaats van -tje. Dit voorbeeld illustreert hoe vroeger de i/j-umlaut kan begonnen zijn.
Als in een kommunikatiegroep de door i of j gepalataliseerde of gemouilleerde
konsonant steevast in één syllabe aansluitend bij de voorafgaande vokaal wordt
uitgesproken, dan mag men verwachten dat deze vokaal bij meer dan één spreker in
palatale richting gaat verschuiven. In zulk geval krijgt de jongere generatie o.m.
a-woorden met korresponderende ae-varianten te horen, waarin het palatale karakter
slechts een konkomitant kenmerk is samengaand met de gemouilleerde of de
gepalataliseerde konsonant die uit distinktief standpunt dominant wordt naarmate
hij de morfologische funktie van de eropvolgende -i- of -j-uitgang overneemt. De
ae-uitspraak is dus irrelevant en bijgevolg in linguïstisch opzicht niet hinderlijk voor
de kommunikatie. Een klankwet onderstelt dan 1. dat die ae-variant ook in sociaal
opzicht gehonoreerd wordt en dus wordt opgevangen uit de
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mond van toonaangevende gesprekspartners; 2. dat die nieuwe variant om dezelfde
reden door de hele gemeenschap in de onderlinge omgang wordt gebruikt in plaats
van de oudere uitspraak, in al de woorden met overeenkomstige klanksekwenties.
Het bereikte stadium is dan een gekonditioneerde klankwet. In taalgeografisch opzicht
is het toepassingsveld afhankelijk van de voedingsbodem: in overeenkomstige
artikulatorische en sociolektische situaties ontwikkelt zich allicht een overeenkomstige
klankverandering.
Soms gaat de evolutie nog een stap verder, van een gekonditioneerde naar een
vrije of spontane klankwet. Dat betekent dat de nieuwe variant niet alleen in de
fonotaktisch overeenkomstige posities maar in al zijn verbindingen de oudere
konkurrent gaat verdringen. Zulke generalisering impliceert de neutralisatie van de
konditionerende faktoren en de fonemisering van de nieuwe variant, in een
kommunikatieproces waarin de traditionele uitspraak konsekwent wordt vervangen
door de nieuwe, dus in een milieu waar beide varianten nog konkurrentieel in gebruik
zijn en afwisselend door de jongere generatie worden opgevangen. In een geïsoleerde
of besloten ontwikkeling, zonder invloed van andere artikulatiegewoonten, zou een
neutralisering van de konditionerende faktor(en) normaal volgen op een stadium van
komplementaire distributie en in dat stadium is de konkurrentie tussen beide varianten
al opgeheven. Bijgevolg mogen we aannemen dat de generalisering van een
gekonditioneerde naar een vrije toepassing ontstaat in een expansieve kring, door
deelname van anderen die de traditionele variant van huis uit in alle posities hebben
bewaard en in hun streven naar sociale integratie de nieuwe als norm aangevoelde
allofoon hyperkorrekt generaliserend gaan invoeren: de konditionerende faktoren
worden opgevat als irrelevante elementen, de allofoon krijgt de waarde van een
foneem en de vervanging van de eigen traditionele uitspraak door de nieuwe wordt
een vaste regel met konsekwente toepassing. Het resultaat is een maximale leksikale
distributie. De sociolektische en geografische verbreiding ervan is dan afhankelijk
van de maatschappelijke opgang der gebruikers en de reikwijdte van hun
gespreksrelaties.
De gevolgde redenering biedt m.i. een aanvaardbare basis voor de verklaring van
vrije klankwetten uit een proces van regelvorming waardoor gekonditioneerde
veranderingen analogisch veralgemeend ook in andere posities worden ingevoerd.
In de gevallen waar konditionerende faktoren de generalisering beperken, betreft het
doorgaans bepaalde posities waarin de traditionele variant behouden blijft omdat de
nieuwe allofoon daar niet tot volle ontwikkeling is kunnen komen en daar even-
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min hyperkorrekt kon doordringen wegens tegenwerkende fonotaktische invloeden.
Evenals positionele veranderingen in rechtstreekse zin, verwijzen positionele
uitzonderingen op onrechtstreekse wijze naar een positionele regelvorming. De
diftongering van mnl. ī en , met positionele uitzonderingen (door tegenwerkende
invloeden van r en w), is inderdaad ook positioneel begonnen en vanuit die posities
dan verder spontaan toegepast. Van de ogm. klankverschuiving weten we niet hoe
ze begonnen is en evenmin hoe ze verder tot voltooiing is gekomen, maar de
positionele uitzonderingen bevestigen het vermoeden dat die evolutie trapsgewijs is
aangevangen en dat uit de fonetische variatie, opgemerkt in bepaalde posities, een
vervangingsregel werd afgeleid die dan hyperkorrekt-analogisch resulteerde in de
ruimst mogelijke toepassing. De ontwikkeling van een vrije klankwet met positionele
beperking stelt nagenoeg dezelfde problemen als de ontwikkeling van een vrije
klankwet uit positionele verruiming: beide zijn gekenmerkt door fonetische invloeden
(gekonditioneerd relikt resp. begin) en anderzijds door spontane generalisaties.
2.4. De moeilijkst te beoordelen gevallen van vrije klankwetten zijn die waarin
helemaal geen spoor van enige aanvankelijke ofwel beperkende konditionering te
ontdekken is. Gesitueerd in het kommunikatieproces moeten ook zulke veranderingen
toch uitgegaan zijn van een stadium met konkurrerende varianten waaruit een regel
werd afgeleid om de oudere allofoon konsekwent te vervangen door de jongere. Het
verbreidingsmekanisme blijft hetzelfde, maar de opkomst van de nieuwe variant is
bij ontstentenis van geattesteerde tussenstadia of afwijkingen niet meer direkt noch
indirekt als een fonotaktisch verschijnsel te motiveren. Hier vooral passen dan de
verklaringen die tot nu toe niet ter sprake zijn gebracht: invloeden van substraattalen
(in tijden van migratie) of ontlening uit kontakttalen (in een meertalig milieu), interne
druk binnen het foneemsysteem of soortgelijke strukturele faktoren. Uit het hier
ingenomen standpunt bieden die een oplossing in de mate waarin ze een nieuwe
variant kunnen invoeren die in de gesprekssituatie gaat fungeren als een allofoon
van de traditionele vorm, want het is precies in die situatie van twee konkurrerende
vormen dat een klankwijziging normaal optreedt en evolueert. Daarom dient men
voor om 't even welke klankwet in de eerste plaats toch rekening te houden met de
mogelijkheid van een fonetische konditionering. In de diftongering van de wgm./onl.
ē valt daarvan niets te bespeuren, maar dat bewijst nog niet dat het onmogelijk is
geweest. De parallelle onl. ontwikkeling van ō is blijkens
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mnl. en latere dialektische uitzonderingen wel aan zulke invloeden onderhevig
geweest. Misschien ligt het verschil in een van ouds diftongische uitspraak der ē (de
zgn. ē2).
De strukturalistische visie biedt een uitkomst als men een verklaring zoekt voor
de onderlinge samenhang van bepaalde klankwetten, die soms kulmineert in de
verschuiving van een heel systeem van (lange) vokalen of van konsonanten. Een
oorzakelijk verband blijkt daar onmiskenbaar te zijn, ook als de juiste filiatie van die
respektieve verschuivingen moeilijk te achterhalen valt. Maar zowel binnen als buiten
zo'n verband moet elke klankwet ontstaan zijn in het taalgebruik, waarin het
fonologische systeem in elke generatie opnieuw tot stand komt en evolueert in de
vorm van fonetische realisaties en veranderingen. Een nieuwe variant kan moeilijk
rechtstreeks toegeschreven worden aan de werking van dat systeem, maar wel aan
de verwerking ervan: een vernieuwing berust niet op de werking, maar op een
verwerking (eventueel een verwerping) van de traditie. Een klankverandering begint
in de artikulatorische weergave van klankverbindingen die uit gesprekken werden
opgenomen. De positie in de voorkomende verbindingen is hierbij belangrijker dan
de positie in het fonologische systeem. Belangrijker is ook, uit evolutief standpunt,
het systeem van fonetische variaties en opposities dat, met zijn meer interfererende
bestanddelen, beter dan het eruit geabstraheerde foneemsysteem beantwoordt aan
de situatie waarin het kommunikatieproces zich afspeelt. De veranderingen worden
uiteindelijk doorgevoerd door jongeren die uit gesprekken variaties van fonemen
met hun onderlinge verbindingen registreren en in oppositioneel verband klassificeren,
zodat in elke generatie opnieuw een labiel foneemsysteem op basis van oppositionele
spreekvarianten wordt opgebouwd. Een complex van systematisch ineenpassende
klankwetten is dan over een langere periode het resultaat van opeenvolgende
verschuivingen in oppositionele samenhang, over een kortere periode eventueel het
gevolg van een wijziging in het artikulatiepatroon.
De wgm. lange vokalen (behalve ā) zijn in het Oud- resp. Middelnederlands
paarsgewijze gediftongeerd, met een gemeenschappelijke regelvorming voor elk
paar op grond van gemeenschappelijke kenmerken in de uitspraakevolutie (eerst met
naslag, dan met dissimilatie van de basiskomponent). Samen daarmee zijn
verschillende andere regels ingevoerd, die op soortgelijke manier in het
kommunikatieproces werden afgeleid uit de perceptie van opkomende varianten en
verdwijnende konkurrenten. Zo ontstond mettertijd een ineenpassende reeks van
klankwetten uit een aantal verschillende regels die te zamen opschuivende
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foneemverplaatsingen teweegbrachten. Een van die klankwetten, de vroeg-mnl.
vokaalrekking in open syllabe, had een veel bredere uitwerking: met één regel werden
al de korte vokalen in die positie gerekt. Zo'n ingrijpende verandering verraadt een
evolutie in het artikulatiepatroon, in dit geval wel een verschuiving van de
syllabegrens: door afscheiding van de postvokalische konsonant naar de volgende
syllabe(11) en door opname van de aldus ontstane junctuur in de ongedekte vokaal
wordt deze met één eenheid (more) verlengd.
Een interferentie van diverse artikulatiepatronen wordt impliciet aangenomen in
de substraathypotese bij de verklaring van de ogm. klank-

(11) In de ogm. talen eindigde de wortelsyllabe meestal nog op een verbinding van hoofdtonige
vokaal + konsonant(en), want uit de eropvolgende varianten van sommige stamsuffiksen
(b.v. met -j- of -i-) blijkt dat de kwantiteit van die syllabe mede door de eindkonsonant(en)
ervan werd bepaald.
Rekking en verkorting van vokalen zijn vaak, zoals in het Engels, opvallend onregelmatige
verschijnselen. Ze worden door W. LABOV (Resolving the Neogrammarian Controversy.
Language 57 (1981), 267-308) gerangschikt bij de gevallen van ‘lexical diffusion’,
klankveranderingen die leksikaal gekonditioneerd zijn en gekenmerkt worden door de
overgang naar een ander subsysteem. Veranderingen binnen een subsysteem (b.v.
(de)palatalisatie en (ont)ronding) gelden daarentegen als refleksen van ‘Neogrammarian
regularity’, terwijl diftongering en monoftongering een tussenpositie lijken in te nemen (ibid.
296-301, 303). Gelet op de ontwikkelingen in het Nederlands kan men zich toch afvragen
of de tegenstelling tussen onregelmatige en regelmatige klankveranderingen wel zo sterk
gebonden is aan een tegenstelling tussen een leksikale en een fonetische (soms ook
grammatikale) konditionering. Het valt niet te betwijfelen dat een verandering pas regelmatig
wordt als binnen de kommunikatiegroep iedereen in al de betrokken woorden (uiteraard
successief) de nieuwe variant in plaats van de oude gebruikt. Regelmatigheid impliceert in
die zin een proces van leksikale verbreiding onafhankelijk van de aard der konditionering.
De eerste toepassing van de nieuwe variant gebeurt bij elke spreker normaal op fonetische
basis, op grond van perceptie en reproduktie. De verdere toepassingen, uiteraard in het ene
woord na het andere, worden ingegeven ofwel (rechtstreeks zoals de eerste) door
overeenkomstige perceptie en reproduktie van gelijkluidende verbindingen in de respektieve
woorden, ofwel (onrechtstreeks) door analogie met de eerste waarbij dan niet het hele woord
maar speciaal de klankverbinding of alleen de verkozen variant tot model dient. In een
onregelmatige klankverandering is de uitzonderlijke of gespreide toepassing gekonditioneerd
door een fonetische variatie in een verbinding waaruit geen regel is voortgekomen. Dat kan
wijzen op een situatie waar de vernieuwing niet het gevolg is van een onderlinge konkurrentie
van twee klankvarianten (in een reeks woorden), maar van twee woordvarianten (met een
traditionele en een nieuwe uitspraak) zodat de vernieuwing afzonderlijk met elk woord ingang
vindt. In zulk geval leidt ‘lexical diffusion’ wel degelijk tot een onregelmatige verandering.
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verschuiving. Het is inderdaad mogelijk dat b.v. de (als beginfaze voorgestelde)
aspiratie der tenues in een kontaktzone, onder invloed van een vreemd substraat,
begonnen en doorgevoerd is, maar dat is uiteraard even moeilijk te bewijzen als te
weerleggen. Een intern-Germaanse evolutie is nochtans evenmin uitgesloten, want
hetzelfde verschijnsel heeft zich later herhaald in nagenoeg alle Germaanse talen, in
het Hoogduits zelfs tot tweemaal toe (vóór en na de ohd. klankverschuiving), en in
die respektieve gevallen is het ondenkbaar telkens een beroep te doen op mogelijke
substraatinvloeden. Een interne ontwikkeling van de tenuisaspiratie lijkt me nog
steeds het best verklaarbaar in direkte samenhang met de aksentverhoudingen en
meer bepaald met de drukverdeling, die precies in de Germaanse talen op
karakteristieke wijze al vroeg gekoncentreerd is in een krachtige aanvangsbetoning
met evenredige verzwakking der niet-hoofdtonige syllaben. Het is algemeen bekend
dat het aksent een hoofdrol vervult in velerlei vormen van taalverandering en dat de
drukverhoudingen doorslaggevend zijn bij het totstandkomen van verschillende
evolutieprocessen, zoals b.v. de umlaut(12) en de geminatie.
2.5. Samenvattend komen we nu tot de volgende konklusies. Een klankwet of
regelmatige klankverandering ontstaat in een kommunikatiecyclus waarin een
opkomende variant konkurreert met een traditionele uitspraakvorm op zulke wijze
dat die konkurrentie leidt tot een regel waardoor de oude variant konsekwent wordt
vervangen door de nieuwe. Het ontstaan van de variant, evenals het proces van de
regelvorming, is enigszins verschillend te beoordelen naargelang de klankwet al dan
niet fonotaktisch gekonditioneerd is en betrekking heeft op één enkel foneem, op
meer dan één foneem, of op een komplete reeks van fonemen.
Een gekonditioneerde klankwet, beperkt tot één foneem, gaat uit van een variant
die uiteraard kombinatorisch gemotiveerd is en die daarom ook grotendeels vanzelf
en regelmatig in alle overeenkomstige verbindingen wordt ingevoerd, binnen een
kommunikatiekring met een gelijkvormig artikulatie- en aksentpatroon. Een vrije
klankwet, beperkt tot één foneem, berust op een variant die de oudere konkurrent in
alle posities verdringt, omdat een beginnende verandering in die richting nor-

(12) Zie o.m. de recente bijdrage van S. KALETA, Die Rolle des Raumfaktors bei den Reduktionsund Umlauterscheinungen im Nord- und Westgermanischen. Beiträge zur Erforschung der
deutschen Sprache 5 (1985), 22-29.
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matief wordt opgevat en vandaar met het oog op sociale integratie analogisch wordt
veralgemeend tot een regel waardoor de oudere vorm konsekwent wordt vervangen
door de nieuwe.
Een paarsgewijze klankverandering ontstaat uit twee korrelatief optredende
varianten die, behoudens positionele verschillen, parallel tot regelvorming komen
binnen dezelfde kommunikatiekring waarin ze sociolektisch normatief worden (vgl.
de diftongering van onl. ē/ō resp. mnl. ī/ , de ontwikkeling van ogm. ai/au enz.).
Een klankwet toegepast op meer fonemen is doorgaans het gevolg van een uniforme
beïnvloeding van diverse fonemen in hetzelfde fonotaktische verband: de varianten
zijn positioneel gekonditioneerd en worden derhalve onder dezelfde voorwaarden
in alle overeenkomstige verbindingen regelmatig gebruikt.
Een reeksgewijze klankverandering vindt haar oorsprong in varianten, opgekomen
onder invloeden die evenzo in reeksverband moeten gewerkt hebben en dus
samenhangen met diepergaande wijzigingen in de uitspraakgewoonten, in het
traditionele artikulatie- en aksentueringspatroon (vgl. de vroeg-mnl. rekking van alle
korte vokalen in open syllabe, de evolutie der tenues in 't ogm. en ohd., enz.). De
regelvorming gebeurt op basis van de waargenomen varianten die bij de respektieve
fonemen vermoedelijk achtereenvolgens en niet gelijktijdig te voorschijn treden.
Dat geldt ook voor klankverschuivingen waardoor fonemen afzonderlijk, in paren
of in reeksen binnen het systeem een plaats opschuiven zodat de bedoelde klankwetten
stelselmatig ineenpassen. Zulke ‘teleologische’ evolutie kan op verschillende manieren
tot stand komen, naargelang van de diversiteit der respektieve regels en de duur van
het hele proces. Het betreft een complex van oppositioneel samenhangende
veranderingen die met het oog op de regelvorming te beoordelen zijn zoals de
klankwetten die er deel van uitmaken.
De voorgestelde werkwijze is een poging - en een uitnodiging - om de gangbare
interpretaties aan te vullen met een onderzoek dat speciaal gekoncentreerd is op de
analyse van de evolutiefazen en dat, gesitueerd in de realiteit der dagelijkse
gesprekken, vermoedelijk zal kunnen bijdragen tot een verdere opheldering van de
nog resterende moeilijkheden. Als we weten hoe klankveranderingen regelmatig
worden, kunnen we ook beter nagaan in hoever afwijkingen daarvan te verwachten
zijn. Ten slotte gaat het om een cruciaal probleem in de studie van de taalverandering
en als zodanig van de taal zelf, want verandering is eigen aan de taal.
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Summary: On the Origin of Regular Sound Change
The problem of the so-called sound laws is treated here realistically from a
genetic-evolutionary point of view, viz. by focussing on the genesis and the evolution
of sound change in its natural situation, as a result of the interaction between hearing
and speaking in the communication process. Both the rise and the character of a
phonetic variant normally depend on the perception and the reproduction of a variable
segment in a sound sequence. Thus, differences in the perceived articulation and
accentuation of the sequence form the basis for a differing reproduction, accordingly
introducing differing variants, and that may be a major reason for divergent
developments of a given phoneme in distinct periods, dialects, or languages. The
regular application of such a phonetically conditioned variant is the result of
corresponding perceptual and phonotactic conditions in various words, which possibly
can serve as a model for further lexical diffusion. If this is maximally extended to
all the positions occupied by the traditional concurrent, the process is presumably
due to analogy in the way of hypercorrect generalization, inspired by the social
evaluation of the new variant. Moreover, the social prestige of its users is also
ultimately determinant for a broader societal and areal expansion of that variant.
The descriptions of change in progress actually display the impact of linguistic
and social factors, but the starting-point of a change can hardly be observed. Anyway,
it is reasonable to assume that a sound change begins with a change in reproduction
and that regular application is a final stage in the proceeding lexical, social and areal
diffusion of the variant. For that reason, the regularity question is examined as a
developmental phenomenon and elucidated by an analysis of the process of rule
formation in different types of conditioned and unconditioned sound changes known
in the history of Netherlandic and preceding Germanic.
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De vier handschriften van Gezelles Brevier-gedicht
1858-1894
door Christine D'haen
Lid van de Academie
De manier waarop Gezelles Brevier-gedicht tot stand kwam, via vier handschriften,
illustreert op pakkende wijze hoe de dichter, wellicht voelend hoe hij verouderde en
hoe weinig tijd hem nog restte, van zijn vroegere schetsen volwaardige teksten wist
te maken voor Rijmsnoer.

Het vierde handschrift
Het finale gedicht staat in Rijmsnoer I, Jub p 80. Het handschrift is een van die
honderd slachtoffers die in de bundel Verzen (1902) werden ingekleefd voor de
intekenaren. Gelukkig berust het nu in het archief GM (Stadsbibliotheek Brugge,
vroeger Gezellemuseum), in Verzen no 47. De datum is 23.10.'94. De eerste strofe
(met verwaarlozen van correcties) luidt:
1. Als zorgen mijn herte verslinden,
2.
als moedheid van 's werelds getier;
3. dan zoek ik weerom den beminden
4.
dan grijp en omhelze ik hem schier
5. om troost in mijn lijden te vinden
6.
en ruste in mijn ouden brevier!

Daarna heeft G de zelfkritiek gehad de 4e en 5e regel drastisch te schrappen, van 4
en 6 één regel te maken - en alle volgende strofen schrijft hij nu direct in 4-regelige
vorm. Hoe dat kon, kan ik alleen verklaren door de veronderstelling dat hij na I
pauseerde en alles herschreef!
4. dan grijp ik den ouden brevier!

Ontcijfering
Aan dat laatste handschrift - nochtans een nethandschrift voor Rijmsnoer - zijn nog
talrijke correcties aangebracht. De interessantste is in V2, waar Jub schrijft
‘onleesbaar’, en waar ik zondaar lees.
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Hier treedt een nogal wanordelijke en conflictueuze manier van doorstreping op. De
dichter ging blijkbaar absoluut niet akkoord met wat hij geschreven had. Het woord
begint waarschijnlijk met een letter die een pennetrek naar omlaag heeft. Het heeft
op het einde twee gelijke klinkers en één medeklinker. Vermoedend dat de eerste
letter een z kon zijn, gezien de twee z in de vorige regel, kan het woord als
z... aar
gereconstrueerd worden.
De oppervlakte van het woord en de verdere pennetrekken én de betekenis maken
het mogelijk het woord
zondaar
te lezen.
Dat woord zou ook de agressieve doorstreping verklaren: Gezelle kon de zondaar
niet ‘van hier’ heten! ‘Booze’ is synoniem van ‘zondaar’ maar slaat nu op de duivel.

Het eerste handschrift
Het eerste handschrift is geschreven in potlood en inkt verso Traegzaem trekt... uit
Kerkhofblommen. Het moet dus hoogstwaarschijnlijk gedateerd worden mei 1858.
Het is helaas al ver uitgeveegd.
Een deel van de motieven die hier op het Brevier betrokken worden, wordt in Ha!
beklaagt hem, die, gevangen (uit Kerkhofblommen) betrokken op de tranen: de tranen
zelf zijn de troost voor de tranen.
Dat Hs I luidt als volgt (met verwaarlozing van de correcties)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

gouden vat vol eedle geuren
zoo der uit den oosten ooit
in den oosten daer gebroeid
Beeld van allerlei koleuren
blombed altijd vol gebloeid
drinkschael die mijn dorsten laeft
boek vol altijd nieuwe spreuken
of gij nog zoo oed al waert
eedle zalf des herten zachter
(drinkschael die mijn dorst kunt laven
als geen ander drank dat kan
wijn waer alle druiven gaven
in zijn ende 't merg daervan nadien ingevoegd
beker ongevuld en altijd
vol genuchte allerlei
bloeme die de bloem van al zijt
dat ontluikt al in de mei)
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10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

sprankel die mijn ziele ontvlamt
troost in lijden en versmachter
maet en makker mij zoo kostbaer
vriend en meester al te samen
leer en wijsheid en wetendheid
bede en meditatieboek
oven vol poezievlammen
over vol van stroomend water
zaed van mijn begeestering
dichten van dichtren vader
groeve vol van edelsteenen
nooit noch uit noch door gegraefd
bronne van tranen en van weenen
met de blijde - begaefd
speeltuig met gewijde snaren
wijn met zeem en melk gemengeld
wijn met myrhe en gal derin
leven van mijn heer en schepper
leven van zijn kindren al
wijzer van 't geducht nadezen
gij gedachtenis van de dagen
lei-ster van 't gevaerlijk hier
waer de groote wonderheid
(weest gegroet zult mij immer dierbaer wezen)
33. ik moet op mijn schouder dragen
34. zaligende boete van mijn zond
35. weest gegroet o mijn brevier

Een overmaat, een opeenstapeling van motieven, maar alle met de gedachte van
‘onuitputtelijke rijke gave’.

Het tweede handschrift
Het is geschreven met dezelfde inkt en hetzelfde geschrift als de correcties van Hs
I, en werd dus wsch kort na die correcties geschreven. Het is dus wsch ook van 1858.
Het hs begint als HS I, maar is al heel wat verder in de strofevorming. Vanaf regel
23 ontstaat insprong.
Sommige beelden zijn weggevallen, b.v. groeve, speeltuig, leven van heer en
kinderen, wijzer, lei-ster. In de plaats is een concentratie van beelden m.b.t. water
en schaduw gekomen: vers 22 tot 35. Ook het beeld van het wapen, de verdediging,
is nieuw.
1. gouden vat vol dierbre geuren
2. In den oosten, daer gegroeid

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse taal- en letterkunde (nieuwe reeks). Jaargang 1986

25
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.

Beeld van allerlei koleuren
Bloembed altijd volgebloeid
Drinkschael die mijn dorst kunt laven
als geen ander vocht het kan
wijn waer aller dranken gaven
in zijn ende 't puik daervan
Edele zalf des herten zachter
Troost in 't lijden en
balsam van 't gebrijzeld hert
moedontwekker haetversmachter
een en
van de pijn
maet en makker mij zoo kostbaer
als mijn eigen zelf bijna
vriend en meester al te saem
wapen af en wederstrijdig
ondeurdringbaer en deur al
boorend dat de vijand nijdig
om zijn lagen leggen zal
Beke uit d'hoogsten berg gesproten
overvol van stroomend nat
aen den voet van 't lam ontstaen
Morgendauw
met zijnen voet
waer het lam gewond aen 't hert
't eeuwig water neergestoten
op dees aerde dalen doet
waer 't geslachte lam opstaet
water dat maer eerst genoten
't hert niet weder dorsten laet
morgendauw en avond koelte
schaduw van de middagzon
rust bij nachte en in de koelte
warmende

Het woord brevier of boek staat niet meer in de tekst.

Het derde handschrift
Het is afgedrukt in Jub LV p. 203 met de correcties van I en II. Het wordt op p. 357
gedateerd: ‘begin van de jaren 90’.
Het is duidelijk, dat het een copie is van I, met een ruim geschrift op een groot
blad met rouwband, in inkt, en met verso: Brevier. Waar-
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schijnlijk had G de gedachte, dat hij uit al die oude motieven een nieuw gedicht kon
maken. Maar dat is niet zomaar gebeurd.
Hij concipieerde een ander soort gedicht.

Bespreking van het finale gedicht
De ontwikkeling is die van litanie naar syntactische inbedding. De eerste drie
handschriften bevatten slechts juxtapositie. Het laatste heeft als en dan. Er zijn acht
hoofdzinnen en twee bijzinnen.
De litanie (2 ½ strofe binnenin) bevat 5 × 0! en is ook met bijzinnen gestoffeerd.
Het nieuwe van het finale gedicht, is de enorme spanning tussen twee polen:
dichter-brevier
Enerzijds de vermorzelde dichter (zorgen verslinden, moedheid, zorge, zuchte, zit
ik alleene, buige, bidde, weene, grijpe), anderzijds ‘den’ superieure brevier (schat,
Gods eigen beworp, sterkte, onsterfelijk geslorp, weldaad, troost). De ideeën van
sterkte, drinkwater, koelheid en schaduw zijn bewaard.
Het brevier troost met woorden (gebeden, Gods woord, Gods beworp). Tussen de
tierende wereld en het sprekend brevier, zit de zuchtende, biddende, wenende dichter.
Maar door het sprekend brevier krijgt hij de kracht tot eigen woord: hij ‘biedt den
boozen: van hier!’.
De agressie vanwege de buitenwereld - Vijand in het gedicht, menschen in de
eerste correctie - wordt gekenmerkt door hitte ('t vier, onmachtige zwoelheid, gestookt,
roost), de werking van het brevier door koelte (wellustiger koelheid,
schaduwomsluitend).
De wereld-menschen-Vijand-boze bestoken de dichter met hitte, maar hij zit in
de schaduw van het boek.
Dat boek, vol lavend geslorp, vol wellust, dat onuitputtelijk vat, dat de dichter
wenend vastgrijpt en omhelst, is dat niet de moeder?
Die moeder, waarbinnen het kind alle goeds vindt, is voorzien van grote krachten,
haar door de vader ingegoten: het woord, de wonderlijkheden van de vader (de
Pausen, God).
Al het bijkomstige is weggevallen in dat finale gedicht. Alleen komt te voorschijn
de familiale driehoek: moeder, kind, vader.
De moeder beschermt het kind met de vaderlijke macht en krachten tegen de
hitte-aanvallen van buiten. Symbolisch uitgedrukt: de moeder met de goede fallus
beschermt het kind tegen de kwade fallus.
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‘Den’ brevier, die Gezelle levenslang elke dag begeleidde, was de
mannelijke-vrouwelijke hulp van het woord, het oude woord, het ouderenwoord, dat
hem bespraakt maakte tegen de aanvallen van de woord-loze kwade kracht: de taal
als cultuurlijk wapen tegen de amorfe chaos. Het gedicht als vaderlijke orde binnen
de moeder tegen het brandende gevaar van de vaderlijke en moederlijke hitte, de
goede ouders die het kind leren met de tekst de slechte ouders te lijf te gaan. En dit
is het ontroerdend gedicht van de oude Gezelle.
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De bekendheid met de Nederlandse letterkunde in het Spanje van
de Gouden Eeuw(*)
door Dr. S.A. Vosters
1. Het Latijnse schooldrama
Het Neolatijnse toneel, zoals dat in de loop van de zestiende eeuw in de Nederlanden
tot stand kwam, kan niet los gezien worden van de letterkunde in de volkstaal, waarvan
het de invloed onderging en waarop het invloed uitoefende. Wat dat betreft, verschilde
de situatie niet met die in andere Europese landen. Vanwege deze wisselwerking
wordt het Nederlandse Neolatijnse of Belgolatijnse toneel thans algemeen in nauwe
samenhang met de Nederlandse letterkunde behandeld(1). De bekendheid met die
vorm van dramaturgie in Spanje valt dus binnen de grenzen van ons onderwerp.
Spaanse en niet-Spaanse hispanisten als Cañete (1870), Menéndez y Pelayo (1893),
Rouanet (1901) en Gillet (1932) noemden Belgolatijnse stukken i.v.m. Hispanolatijnse
en Spaanstalige bijbelse stukken uit de Gouden Eeuw, die in de Spaanse literatuur
zowel de zestiende als de zeventiende eeuw omvat(2).

(*) (Afkortingen: A. = Antwerpen. Am. = Amsterdam. B. = Barcelona. BAE = Biblioteca de
Autores Españoles... ordenada e ilustrada por D.B.C. Aribau etc. [meer dan 200 dln.] (M.
1849-). BNM = Biblioteca Nacional, Madrid. Br. = Brussel. E.H. = De Bibliotheek van Ets
Haïm, Portugees-Israëlitische Gemeente, Am. Gr. = Groningen. H. = Den Haag,
's-Gravenhage. KBG = Koninklijke Bibliotheek, 's-Gravenhage. KHI = Kunsthistorisch
Instituut, Rijksuniversiteit, Utrecht. M = Madrid. N.Y. = New York. UBU =
Universiteitsbibliotheek, Utrecht).
(1) G.D.J. Schotel, Tilburgsche avondstonden (Am. 1850) 302. (Schotel). G. Kalff,
Westeuropeesche letterkunde, II ‘Hervorming en Renaissance’ (Gr.-H. 1924) 80-81. Id.,
Geschiedenis der Nederlandsche Letterkunde, III (Gr. 1907) 96-98. G. Knuvelder, Handboek
tot de Nederlandse Letterkunde, I ('s-Hertogenbosch 1978) 479-80. Th.W. Best, Macropedius.
TWAS 218 (New York: Twayne, 1972) 75, 89-90. (Best)
(2) Micael de Carvajal, Tragedia llamada Josefina... ed. M. Cañete. Sociedad de Bibliófilos
españoles (M. 1870) LXV-LXVIII. Lope de Vega, Obras, editadas por la Real Academia
Española, con introducción de M. Menéndez y Pelayo, III ‘Autos y Coloquios II’ (M. 1893)
L-LI. (VegaO.). Vgl. Bespreking van de stukken ‘Los Trabajos de Jacob’ en ‘Historia de
Tobías’ in: Lope de Vega, ‘Autos y Coloquios’ II, Obras, VII. BAE 158 (1963) 272 (LopeT.).
Colección de Autos, Farsas, y Coloquios del siglo XVI, ed. L. Rouanet. Biblioteca Hispania
6, t. IV (B. - M. 1901) 193, 267, 294, 312. Micael de Carvajal, Tragedia Josephina, ed. J.E.
Gillet. Elliott Monographs 28 (Princeton U. Pr. 1932; Kraus Reprint Corp., N.Y., 1965)
XLVI-XLVII.
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De Tragedia Josefina van Micael de Carvajal, een Spaans meesterwerk, zou volgens
Cañete omstreeks 1520 geschreven en in 1523 opgevoerd zijn. In zijn inleiding van
het drama wees hij op de bijbelse Jozefstukken van Crocus, Macropedius, Schonaeus
en de Antwerpse jezuïet Libenus, die voor het eert gepubliceerd werden
achtereenvolgens in 1536, 1544, 1594 en 1634, zodat de invloed, indien hiervan
sprake is, eerder omgekeerd genoemd zou moeten worden. Maar Cañete noemt ze
alleen vergelijkenderwijze en concludeert nergens, dat er eenzijdige of wederzijdse
beïnvloeding had plaats gehad. Hij vermeldt het bestaan van deze Belgolatijnse
stukken ook bij de inleiding van vier zeventiende-eeuwse Spaanstalige Jozef-stukken
en van twee Spaanstalige sacramentsspelen van voor 1550 waarin Jozef optreedt.
De Belg Joseph Gillet, die niet geloofde in het bestaan van de hypothetische
Josefina-uitgave van ca. 1520, meende, dat het meer dan waarschijnlijk was, dat
Carvajal de vroege Nederlandse humanistendrama's kende. Hij noemde vervolgens
de Acolastus (1525) van Gnapheus en de Samarites (De Barmhartige Samaritaan,
1537) van Petrus Papeus, een blijspel dat de invloed van het eerstgenoemde had
ondergaan. Als het waar is, dat Carvajal, zoals algemeen wordt aangenomen,
omstreeks 1530 is gestorven, dan heeft hij van het Nederlandse schooldrama niet
veel meer kunnen kennen dan de Grisellis (1511) van Eligius Eucharius, en, op de
valreep, de in 1529 uitgegeven Acolastus. De omstreeks 1507 of omstreeks 1516
geschreven Asotus van Macropedius was immers nog niet gepubliceerd. De Tragedia
Josefina werd voor het eerst gepubliceerd in 1535 te Salamanca (?), waarop in 1540,
1545 en 1546 edities volgden te Palencia, Sevilla en Toledo, zodat men geneigd is
aan te nemen, dat al deze uitgaven postuum zijn(3).

(3) P. Bahlmann, Die lateinischen Dramen... 1480-1550... (Münster 1893) 39-42 (Bahl.). W.
Creizenach, Geschichte des neueren Dramas, II, I (Halle a S. 1901) 126-7. (Creiz.). J.A.
Worp, Geschiedenis van het drama en het tooneel in Nederland, I (Gr. 1904) 215. (Worp).
Justio García Soriano, El teatro universitario y humanístico en España. Estudios sobre el
origen de nuestro arte dramático... (Toledo 1945) 13-14. (Soriano). Gulielmus Gnapheus,
Acolastus, ed. J. Bolte (Berlin 1891) XVI. J.F.M. Sterck, Onder Amsterdamsche humanisten,
hun opkomst en bloei in de 16e eeuwsche stad (Hilversum 1934) 80-81. A.J. Kölker, Alardus
Amstelredamus en Cornelius Crocus, twee Amsterdamse priesterhumanisten (Nijmegen Utrecht 1963) 185-192. A. Palau y Dulcet, Manual del librero hispanoamericano, XII (B.
1959) 263-4. (Palau). Jean Lebeau, Salvator mundi. L'exemple de Joseph dans le théâtre
allemand au XVIe siècle, 2 dln. Bibliotheca Humanistica & Reformatorica, vol. XX, 1
(Nieuwkoop: De Graaf, 1977) 75, 955-7. (Lebeau). H. Giebels, Georgius Macropedius,
1487-1558. Een biografische Schets. Bijdragen tot de geschiedenis van Gemert 3 (Gemert:
Heemk. kring - Macropediuscollege, 1978) VII, 21. Gulielmus Gnapheus, Acolastus,... met
Nederlandse vertaling, ed. P. Minderaa. Zwolse dr. en herdr. (Zwolle 1956) 14. (Gnaph.).
IACOBI / LIBENI / E SOCIETATE IESV / TRAGOEDIAE / IN SACRAM HISTORIAM /
IOSEPHI... (A.: Vidua Cnobbaert, 1639). BNM - T 7871 [Uit de schutbladen blijkt, dat de
ex. zich in de 17e eeuw al in Spaanse handen bevond]. Moderne Encyclopedie der
Wereldliteratuur, V (Hilversum 1968) 95.
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Rouanet noemt onder de overeenkomende onderwerpen in de Belgolatijnse en Spaanse
letteren nog Jefta, de Verloren Zoon, Nabal en Abigail, en Maria Magdalena, stoffen
waarvoor beroemde toneelschrijvers als Lope de Rueda, Lope de Vega, Tirso de
Molina en Calderón zich niet schaamden. Ook de Elckerlijc, die in het Spaans Cada
cual heet, was in Spanje bekend, waarschijnlijk via de Belgolatijnse bewerkingen
Homulus (1536, zes edities in de zestiende eeuw) en Hecastus (1538, 12 edities),
ofschoon men daar ook toneeladaptaties kende van de parabel van de arme Lazarus,
zoals Vida y muerte de San Lázaro (1623), een comedia van de Madrileense
toneelschrijver Mira de Amescua(4). Bijzonder populair was het gegeven van de
Verloren Zoon, dat ook weer aanleiding gaf tot een meesterstuk, Miranda's Comedia
pródiga (Het Blijspel van de verkwister, 1554)(5). Rouanet, die in zijn opsomming
van stukken van soortgelijke inhoud de Acolastus van Gnapheus en de Asotus (1537)
van Macropedius niet vergeet, komt evenwel tot de conclusie, dat het blijeindigende
spel van Miranda een zeer geslaagde, vrije navolging is van dat van Cecchi, waarbij
de Italiaanse gebruiken verspaanst zijn met de nodige herinneringen aan het beroemde
leesdrama de Celestina (1499) en navolgingen daarvan(6). Spengler en Kat - zeker
wat over-

(4) González Porto - Bompiani, Diccionario literario de obras y personajes de todos los tiempos
y de todos los países, II (B.: Montaner y Simón, 1967) 744. (Porto). CREIZ. 147-151. Karl
Goedeke, Every-man, Homulus und Hekastus. Ein Beitrag zur internationalen
Literaturgeschichte (Hanover 1865) 43-72. BEST 110-124. ROUANET (zie no 2).
(5) Luis de Miranda, Comedia pródiga (1554). Colección de Joyas Bibliográficas. Serie
conmemorativa, XIII. Autos, Comedias y Farsas de la Bibl. Nac., II (M. 1964) 185.
(6) ROUANET 261-7.
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haast - geloven dan ook niet, dat de Acolastus, het werk van een Haagse protestant
die moest vluchten voor de Inquisitie, veel weerklank heeft gehad in Spanje, waar
het thema evenals in Italië onafhankelijk van noordelijke invloeden bestond in een
overgeleverde stijl(7). Dit geldt ook voor Lope de Vega's moraliteit El Hijo pródigo
(1588-1603?)(8).
Toch valt de balans van het Nederlandse schooltoneel in Spanje niet helemaal
negatief uit. We hebben al gewezen op de Samarites. Dit half allegorische stuk van
Petrus Papeus, rector van de Latijnse school te Meenen bij Kortrijk, werd vermoedelijk
gespeeld door studenten van de universiteit van Alcalá. Het werd uitgegeven te
Toledo in 1542 met een door Papeus in 1537 te Meenen geschreven opdracht aan de
landrechter van Hermosillo en in een bewerking van Fernando de Lunar en voorzien
van grammaticale scholiën van de Spaanse pedagoog en humanist Alejo Venegas,
alsof het een klassiek geschrift betrof(9). Tot nu toe hebben we verschillende bewijzen
van de bekendheid met het Belgolatijnse toneel ontmoet, maar geen enkel geval van
beïnvloeding(10). Volgens Menéndez y Pelayo, de meest gezaghebbende Spaanse
criticus uit de vorige eeuw, was Cornelius Schonaeus, geboortig uit Gouda en rector
van een Latijnse school te Haarlem, Lope de Vega voorgegaan in het invoeren van
zelf bedachte episodische figuren in bijbelse stukken. Menéndez zegt dit in zijn
commentaar op de Historia de Tobías van de Madrileense toneelschrijver, een
onderwerp waaraan Schonaeus een comedie had gewijd in zijn Terentius christianus
(1594)(11).

(7) J.F.M. de Kat, De verloren zoon als letterkundig motief, Academisch proefschrift Nijmegen
(Am. 1952) 52.
(8) Lope de Vega, ‘El Hijo pródigo’, ‘Autos y Coloquios’, I, Obras, VI. BAE 157 (M.: Atlas,
1963) XXXIII-XXXIX, 59-80. S.A. Vosters, ‘El simbolismo bíblico de Lope de Vega’, Lope
de Vega y la tradición occidental, I (M.: Castalia, 1977) 42. (Vosters).
(9) Petri Papei SAMARITES comoedia o Samaritano Eua[n]gelico / ALEXII VANEGAS Toletani
in eu[n]de[m] Euangelicu[m] Sama/riten dilucida scholia... (Toleti: Joannes ab Ayala, 1542).
BNM - R 4014, R 10.270. PALAU XII 263-4. A. Bonilla y San Martín, ‘El teatro escolar en
el Renacimiento español’, Homenaje ofrecido a Menéndez Pidal. Miscelánea de estudios
lingüísticos, literarios e históricos, III (M.: Hernando, 1925) 143-155, 145. BAHL. 69-70,
108.
(10) Zie boven en SORIANO 224-5, 359, 387-9.
(11) TERENTIVS / CHRISTIANVS. / SEV / COMOEDIAE SACRAE SEX / TERENTIANO STYLO
A CORNE-/LIO SCHONAEO GOVDANO CONSCRIP- / tae... (Coloniae: G. Greuenbruch,
I 1604; II 1602). BNM - T 7789. (Schon.). VEGAT. 279-80.
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Dit herinnert ons eraan, dat Belgolatijnse stukken op het Schiereiland dikwijls bekend
moeten zijn geworden, doordat ze opgenomen waren in zulke populaire bundels. Zo
verscheen in 1540 te Bazel een verzameling bijbelse blij- en treurspelen met tien
stukken, waaronder de Acolastus van de Hagenaar Gnapheus, de Josephus van de
Amsterdammer Crocus, de Samarites van Papeus uit Meenen, de Ovis perdita (1539)
van Zovitius, geboortig uit het Zeeuwse Dreischor, en drie blijspelen van Macropedius
uit Gemert bij Helmond en nog drie stukken van twee Duitse dramaturgen. Vijf van
de zeven auteurs waren dus Nederlanders en de belangstelling voor de hier genoemde
werken blijkt ook uit hun aanwezigheid in Spaanse bibliotheken in de vorm van
oorspronkelijke uitgaven(12). In 1547 verscheen er te Bazel nog een bundel, ditmaal
van treurspelen, waarvan de stoffen uitsluitend aan het Oude Testament waren
ontleend. Het eerste deel bevatte o.a. stukken van Crocus (Josephus) en van Zovitius.
Dit is waarschijnlijk een van de manieren waarop de Acolastus bekend is geworden
in Spanje, waar evenals in de Nederlanden de bijbelse onderwerpen favoriet waren
op het toneel. Na de vermoedelijke opvoering van de Samarites te Alcalá werd in
1555 te Córdoba een Acolastus gespeeld, waarmee wel het populaire blijspel van
Gnapheus bedoeld zal zijn. Enkele zinspelingen op de lutherse leer en de
geloofsovertuiging van de schrijver werden daarbij kennelijk voor lief genomen. Het
daaropvolgende jaar werd de Acolastus te Lissabon opgevoerd en men veronderstelt,
dat het stuk Luis da Cruz (Crucius), de bekendste Lusolatijnse dramaturg van die
tijd, geïnspireerd heeft in zijn Prodigus (De Ver-

(12) COMOE = / DIAE AC TRAGOE/DIAE ALIQVOT EX NOVO ET VETERE TESTAMENTO
DESVM/ptae (Basileae: Brylingerus, 1540). [Hierin ‘OVIS PER-/DITA A COMOEDIA /
SACRA’, AVCTORE IACO/bo Zouitio Braedano], p. 176-227. KBG - 231 H 42. Catálogo
Colectivo de Obras impresas en los siglos XVI y XVII existentes en las bibliotecas españolas.
Siglo XVI (M.: Ministerio de Educ. y Ciencias; Dir. Gral. Arch. y Bibl.; Bibl. Nac., 1972-).
Comoedia Sa = /CRA TITVLVS / IOSEPH, AD CHRISTIANAE IV-]/ uentutis institutionem...
per Cor. Crôcum... (A.: Steelsius, 1546 [Datum v.d. Opdracht: 1536]). BNM - R 11.187 [Ex.
afkomstig uit de bibliotheek van de Engelse bibliofiel Richard Heber (VOSTERS 57) via de
collectie van de Spanjaard Pascual de Gayangos, 19e eeuw]. SCHON. OVIS / PERDITA
AVTORE / Iacobo Zouitio apud Bredanos / Ludimagistro./ EXCUDEBAT ANTVER/piae
Vidua Martini Caesaris impen-/sis Ioannis Coccij. An. M.D. XXXIX. KBG - 230 G 27. OVIS
/ PER = / DITA COMOE/ dia sacra, autore Iacobo Zouitio, apud / Braedanos Ludima/gistro
(A.: Joannes Hillenius, 1541). BNM - R 10.435.
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loren Zoon)(13). In 1581 werd er op het college te Montilla (prov. Córdoba) een
Colloquium Acolastus opgevoerd met als personen Acolastus, Sirus en Eubulus, die
achtereenvolgens de gelijknamige Verloren Zoon, de knecht van de waard tevens
koppelaar, en de vriend en raadsman van de Vader uit Gnapheus' stuk in herinnering
roepen. De inhoud verschilt nogal wat, want die beperkt zich tot Acolastus' klachten
over het studentenleven en tot verzekeringen van de vele troost die hij bij zijn vrienden
eerder dan bij de boeken vindt(14). Bij de enscènering van Belgolatijnse stukken als
de Euripus (1548), een allegorisch spel en variatie op het Elckerlijc-thema van de
Antwerpenaar Livinus Brechtanus, was de Spaanse godgeleerde Torres betrokken.
Dit drama van Lieven van Brecht, gardiaan van de Mechelse minderbroeders, heeft
een grote betekenis gehad voor het ontstaan van het jezuïetentoneel in heel Europa.
Het werd in 1566 opgevoerd in de universiteit van Dillingen in tegenwoordigheid
van een kardinaal, een pauselijke gezant en drie aartsbisschoppen. In hetzelfde jaar
werd het ook gespeeld te Córdoba en het is van bijzondere betekenis geweest voor
de toneelcarrière van de Spaanse jezuïetendramaturg Miguel Venegas uit Avila (o
1531)(15).
Een comedie die waarschijnlijk is nagevolgd in Spanje is de Ovis perdita van de
Zeeuw Jacobus Zovitius (geb. 1512), leerling van de bezielende Prof. Goclenius
(Latijn, 1519-'39) en van Prof. Rescius (Grieks, 1519-45) aan het Drietalencollege
te Leuven. Zovitius doceerde eerst vanaf omstreeks 1531 te Hoogstraten en was van
1536 tot 1543 ludimagister te Breda, in welke periode hij zijn Didascalus (1540)
publiceerde, een blijspel over een veelgekwelde leraar, dat grotendeels te Breda
speelde. De Ovis perdita, opgedragen aan de deken en kanunniken van de Collegiale
kerk te Breda, behandelde in bevallige stijl de parabel van het Verloren Schaap.
Verrijkt en verlevendigd met allegorische karakters, werd het spoedig favoriet bij
de Europese schoolmeesters, zoals blijkt uit het feit, dat het al in 1540 werd
opgenomen in de bekende Bazelse

(13) LEBEAU 640 n. 5. Cl.-H. Freches, Le théâtre Néo-Latin au Portugal (1550-1745)
(Paris-Lisbonne: Nizet - Bertrand, 1964) 109-110, 116, 119, 279.
(14) SORIANO 219-220. GNAPH., hst. 4.
(15) BAHL. 103. Jean-Marie Valentin, Le théâtre des Jésuites dans les pays de langue allemande
(1554-1680). Salut des âmes et ordre des cités, 3 tms. Publications Univ. Eur. 255 (Bern
etc.: Lang, 1978) 392. WORP 216-7. VOSTERS 64-66, 68. Paul Van Tieghem, La littérature
latine de la Renaissance européenne (P.: Droz, 1944) 159. J. IJzewijn, ‘Het humanisme, de
Nederlanden en Spanje’, Luister van Spanje en de Belgische steden, 1500-1700. Europalia
85 España. Brussel, Paleis v. Sch. K., 25 sept. - 22 dec. 1985, I, p. 202.
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bundel. Omdat Jakob Schöpper aanstoot nam aan het feit, dat Jezus in de Ovis perdita
zelf al te nadrukkelijk ten tonele verscheen, heeft de Dortmundse priester en humanist
het stuk in 1553 bewerkt en door zijn leerlingen laten opvoeren. De Christusfiguur
werd hierbij vervangen door de herder Phylacter(16).
De parabel van het Verloren Schaap (Mt. 18:12. Lc. 15:3) werd in Spanje
verschillende keren ten tonele gevoerd. De bekendste versie is wel die van Juan de
Timoneda (?-1583), de Valenciaanse boekhandelaar, uitgever, verzamelaar van
romances, verteller en dramaturg, alles in een. Hij publiceerde een Oveja perdida
eerst in zijn Ternario espiritual (Geestelijk triduüm, 1558). Later werd die omgewerkt
in zijn Primer ternario sacramental (1575). Na zijn dood verscheen het nog in de
Quaderno Espiritual (Geestelijk boekje, 1597). La Oveja, waarin hij waarschijnlijk
een oudere ‘auto sacramental’ van een onbekende schrijver bewerkte in de trant der
vrome pastorales of herdersliederen uit die tijd, wordt beschouwd als de beste van
Timoneda's sacramentsspelen. De als herders vermomde hoofdfiguren heten Pascual
(= Christus), Miguel (= Sint Michaël), Pedro Preciado (= Sint Pieter), el Apetito (de
Begeerlijkheid) en el Custodio (de Engelbewaarder) en spreken een soort van
sayagués, het dialect uit de omgeving van Zamora, dat op het Spaanse toneel meestal
dient om plattelanders te karakteriseren. In het begin van het stuk draagt Custodio
het Schaap op zijn rug. Het wordt verleid door de duivelse Apetito. Cristóbal vindt
het zwaar gewond, verzorgt het en brengt het terug naar de schaapsstal. Het gebruik
van het dialect en de naamgeving wijzen er al op, dat het stuk geschreven is in de
volkse toon, waarvan in de Ovis perdita niets te bespeuren valt. De dramatis personae
dragen daar Griekse namen en zijn in feite allegorieën: Gerechtigheid, Medelijden,
Afgunst, Ongehoorzaamheid, Hoogmoed, de Wereld, het Vlees enz. Het lijken
Sinnekens die geïnspireerd

(16) M. Paquot, Mémoires pour servir à l'histoire littéraire des dix-sept provinces des Pays-Bas,
de la principauté de Liège et de quelques contrées voisines, III (Louvain 1770) 158a. SCHOTEL
291. Hugo Holstein, Die Reformation im Spiegelbilde der dramatischen Litteratur. Schriften
des Vereins für Reformationsgeschichte 14/15 (Halle 1886) 142. BAHL. 50-51, 97-98. CREIZ.
127-8, 133, 164-171. WORP 207. Nicolaus Vernulaeus, Henry VIII, a Neo-latin drama,
translated and edited... by L.A. Schuster (Austin: U. of Texas Pr., 1964) 20-21. L. van den
Boogerd, Het Jezuïetendrama in de Nederlanden (Gr. 1961) 10-11. (BOOG.). H. de Vocht,
History of the foundation and the rise of the Collegium Trilingue Lovaniense, 1517-1550
(Louvain 1951-55) III 265-9; IV 525-6. S.A. Vosters, ‘Jacob Zovitius, Christen-Humanist
en Rector van de Latijnse School te Breda’, Jaarboek van de Geschiedkundige Kring ‘De
Oranjeboom’ te Breda, XXXVIII (1985) 167-180.
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zijn op de Spelen van Sinne en moraliteiten van het abstracte Nederlandse toneel uit
die dagen. De comoedia is meer moraliserend en de auto meer theologisch, meer
betrokken op het leven der Kerk, op het pausdom en de sakramenten, waardoor de
allegorie meer impliciet is en het stuk dichter bij de werkelijkheid staat.
In dramatisch opzicht is Timoneda zeker niet minder bedreven dan Zovitius. Zijn
scènes worden uitstekend voorbereid, terwijl de Zeeuwse Bredenaar de Christus-figuur
meteen laat optreden met het verhaal van het Verloren Schaap. Bovendien valt de
balans in het Latijnse stuk wat negatief uit, terwijl in de auto vier goede personen
voortdurend in de weer zijn om het verdoolde schaap uit de klauwen van Apetito te
halen en zijn wonden te helen. Er is dus meer concentratie en de eindoverwinning
van het goede wordt aannemelijk voorbereid. Ondanks deze verschillen is er toch
een opmerkelijke overeenkomst in het feit, dat in beide stukken de Christus-figuur
ten tonele verschijnt, wat bij Schöpper niet het geval is. Verder werden beide
opdrachten toegeëigend aan kerkelijke prelaten (de Bredase kanunniken en de
aartsbisschop van Valencia) met de nodige lofredenen en bescheidenheidsformules.
De korte inhoud van beide stukken wordt in versvorm òf in de oprdracht òf kort
daarna weergegeven. De lange monoloog van Soter (scène 1) komt wat inhoud betreft
vrij aardig overeen met de breedvoerige alleenspraak van Christobal Pascual (vijfde
toneel), al spreekt deze laatste opperherder in een wel erg volkse toon. De dialoog
van scène II vindt zijn weerklank in de samenspraak van het zesde toneel, waarin
Pedro aan Dicaeosyne (de Gerechtigheid) herinnert, doordat beiden het maar vreemd
vinden, dat hun gesprekspartner zijn hele kudde in de steek laat om een enkel verloren
schaap te zoeken, ofschoon erbij gezegd moet worden, dat dit laatste bijna letterlijk
zo in het eerste vers van de parabel staat. Toch ligt het voor de hand, dat Timoneda
Zovitius' Ovis perdita naast de verloren gegane auto heeft gekend: de enige ernstige
concurrent, het gelijknamige stuk van Schoepperus genoot minder bekendheid, want
het was niet opgenomen in een algemeen verbreid boek als de Bazelse bundel. Het
valt ook op, dat onder de dramatis personae geen allegorieën voorkomen, zoals bij
Zovitius en Timoneda wel het geval is. De Ovis perdita van Schoepperus is gebouwd
op de tegenstelling tussen de twee kudden, die van de schapen en die van de bokken
met hun respectievelijke herder (Christus en de duivel), dienaren, boden en
buurtgenoten. Van het volkse element is hier evenmin sprake, zodat we wel moeten
aannemen, dat dit bij Timoneda op de Spaanse traditie berust van de herderspelen
van Juan del Encina, de vader van het Kastiliaanse toneel (1468?-1529?).
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De beroemde Spaanse toneelschrijver Lope de Vega (1562-1635) heeft het stuk van
Timoneda in twee sacramentsspelen benut: in El Pastorlobo y cabaña celestial (De
Wolf-herder en de hemelse hut, vóór 1604) en in La Oveja perida (1596-1604). Het
eerste stuk heeft bijna dezelfde personen als dat van de Valenciaanse dramaturg, dat
door reizende toneelgezelschappen van drie à vier spelers tot in de verste uithoeken
van Spanje bekend werd. Ook de intrige verschilt niet veel, wel de kwaliteit, die bij
Lope aanmerkelijk hoger ligt dan bij zijn model. Hetzelfde kan gezegd worden van
de tweede bewerking van het gegeven. Het blijkt dus, dat het thema in Spanje populair
was en een traditionele, halfallegorische stijl had, wat overigens niet hoeft te
betekenen, dat het geheel afhankelijk is van een nationale overgeleverde stijl. Of er
ook bij Lope nog plaats moet worden ingeruimd voor een mogelijke rechtstreekse
beïnvloeding door Zovitius, zou pas na een gedetailleerd onderzoek aan het licht
kunnen komen(17).
Een soort Nederlandse toneelstukken dat zeker geen navolging vond in Spanje
waren de allegorische schouwspelen met anti-Spaanse strekking, waarvan het bestaan
wordt vermeld door Martín Antonio del Río (Antwerpen 1551 - Leuven 1608).
Ondanks het feit, dat zijn ouders van Spaanse afkomst waren, voelde hij zich
Brabander. Toch was hij erg Spaans geörienteerd. Op 9 mei 1580 trad hij in bij de
jezuïeten te Valladolid, nadat hij in 1574 doctor juris was geworden te Salamanca.
Op 24-jarige leeftijd werd hij vice-kanselier van Brabant en enkele jaren later
auditeur-generaal en thesaurier van de koninklijke fiscus. Hij is de auteur van de
Commenarii de Tumultu Belgico, een commentaar op het bewind van Don Jan van
Oostenrijk (1576-78), een werk dat pas in de

(17) Juan de Timoneda, Obras II. Sociedad de Bibliófilos Españoles, 2a época XIX, ed. J. Juliá
Martínez (M. 1947) p. IX-X, XXIX, 9-58. Id., ‘La Oveja perdida’, Auto Sacramental
representado en Salamanca el dia 9 de Junio de 1920, con ocasión de la solemnísima
Asamblea Eucarística... ed. A. García Boiza (Salamanca 1921) 44. Id., Ternario
Sacramental: / En el qual se contienen tres Auctos. / El de la oueja perdida. / El del
Castillo de Emaus. / El de la Yglesia. / Tres espirituales representaciones / en loor del
sanctissimo sacramento... (Valencia: Juan de Timoneda, 1575) a 2v - c 5 + 2, F 5 + 3v. BNM
- R 9558. Bespreking en tekst van Lope de Vega's ‘El pastor lobo y cabaña celestial’;
Bespreking van zijn ‘La Oveja perdida’, in ‘Autos y Coloquios’ I, Obras VI, BAE 157 (1963)
LVII-LIX, 321-337; LXXIV. Lope de Vega, ‘La Oveja perdida’, ‘Autos y Colquios’ II,
Obras VII, BAE 158 (1963) 189-208. Luis Quiñones de Benavente, Entremeses, loas y
jácaras. Libros de antaño II, ed. C. Rosell, t. II (M. 1874) 360, 353. SORIANO 230-4.
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vorige eeuw in de oorspronkelijke taal werd gepubliceerd, nadat er in 1601 te Madrid
een Spaanse vertaling van was verschenen. Del Río vertelt daarin, dat kort na 18
januari 1578 verschillende Brusselaars schouwspelen en comedies in het Nederlands
vertoonden en dat in verschillende daarvan aartshertog Matthias, de kampioen van
de gematigde anti-Spaanse Brabanders, met David werd vergeleken en Don Jan met
Goliath, terwijl de prins van Oranje met goddelijke loftuitingen werd overladen(18).
We weten niet, op welke toneelstukken hier wordt gedoeld, wel dat het Nederlandse
toneel over het algemeen in Spanje niet slecht stond aangeschreven, althans te
oordelen naar El Viaje entretenido (De onderhoudende reis, 1603), een
zedeschilderend werkje met een bonte inhoud, waarin het leven der comedianten
voorop staat. De schrijver, Agustín de Rojas, die zelf een tijd als toneelspeler Spanje
had rondgetrokken, geeft in zijn Romance histórico een toneelgeschiedenis in een
notedop. Na Plautus' Alcumena en Terentius' Andria noemt hij daar als schrijvers
van goede comedies de Italianen, de Engelsen, de Duitsers en tenslotte ‘la gente
flamenca’ (de Nederlandse mensen). Het ligt voor de hand, dat hij hierbij uitsluitend
aan het Neolatijnse toneel heeft gedacht.

2. Lofdichten, wachterliedekens en Marnix van Sint-Aldegonde
De vraag, of de Nederlandse letteren ook invloed kunnen hebben uitgeoefend in
Spanje, lijkt met een ronduit ‘Neen’ te moeten worden beantwoord. De Spanjaarden
zouden immers niet voldoende Nederlands hebben gekend om die taal te kunnen
lezen. Toch is het overduidelijk,

(18) B.A. Vermaseren, ‘De Antwerpse koopman Martín López en zijn familie in de zestiende en
het begin van de zeventiende eeuw’, Bijdragen tot de geschiedenis, 56 (1973) 18-21.
Martin-Antoine del Río, Mémoires... sur les Troubles des Pays-Bas durant l'administration
de Don Juan d'Autriche, 1576-1578. Texte Latin inédit avec traduction Française... par Ad.
Delvigne // Rolandi Myrte Onatini, C. Comentarii de Tumultu Belgico ab adventu Joannis
Austriaci ad Georgium XIII. Pont. Max. Collection des Mémoires relatifs à l'Histoire de
Belgique, t. 31, 35, 38 (Br. etc. 1869-71) III p. XIV, LVIII-LIX, 32-33. Fr. de Quevedo,
Lágrimas de Hieremias castellanas, ed. E.M. Wilson y J.M. Blecua (M.: CSIC, 1953) 7. J.
Caro Baroja, ‘Martín del Río y sus Disquisiciones mágicas’, El señor inquisidor y otras
vidas. El libro des bolsillo, 114 (M.: Alianza, 1968) 180, 239. COMENTARIOS / DE LAS
ALTERA- / CIONES DE LOS / Estados de Flandes, sucedidas despues de la llegada del
señor / don Iuan de Austria a ellos, / hasta su muerte. / Compuestos en Latin por Rolando
Natin / Miriteo [= Martín Antonio del Río], en cinco libros y traduzidos... por don Rodrigo
de Me-/dina... (M.: Madrigal, 1601) 104. BNM - 2-14.881. BOOG. 79-80.
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dat de wil bestond om bepaalde produkten van de Nederlandse litteratuur te verstaan.
Zo komen er bij Spaanse schrijvers fragmenten in het Nederlands voor, al dan niet
vergezeld van een vertaling, die tot stand is gekomen met behulp van veeltalige
edities, Latijnse vertalingen of bij gelegenheid door mondelinge vertolking. In
hoeverre zulke ontleningen invloed hebben uitgeoefend, is niet altijd even duidelijk.
Het is daarom misschien beter niet te spreken van invloed van, maar van bekendheid
met de Nederlandse letteren in Spanje.
De Spaanse edelman en Neolatijnse dichter en prozaschrijver Calvete de Estrella
begeleidde van 1548 tot 1550 kroonprins Filips, de latere Filips II, op zijn
presentatiereis door de Nederlanden. Zijn reisverslag, El Felicissimo viaie del muy
alto y muy Poderoso Principe Don Phelippe (De Allergelukkigste reis van de zeer
hoge en zeer machtige Prins Filips, 1552), werd uitgegeven door Martín Nucio
(Maarten Nuyts), de Antwerpse drukker die in die eeuw een van de twee uitgevers
was die praktisch de produktie van Spaanse lektuur in de Nederlanden beheerste(19).
In dit uitvoerige en fraai gedrukte reisverslag, de eerste volledige beschrijving van
de Nederlanden ooit gepubliceerd, een van de belangrijkste bronnen van Guicciardini
en vele anderen, komen, voorzover bekend, de eerste Nederlandstalige versregels
voor die in een Spaanstalig boek gedrukt zijn. Toen de prins op 4 juli 1549 te Leuven
aankwam, werd er volgens Calvete een tableau vivant vertoond, waarin koning
Priamus van Troje, die zijn zoon Hector uitzond, werd voorgesteld als een
voorafbeelding van keizer Karel, die Filips liet uitgaan naar de Nederlanden. Het
tableau was voorzien van verklarende versregels in het Latijn, Frans, Nederlands,
die door Calvete in deze volgorde werden gecopiëerd. Daarop liet hij zoals steeds in
dergelijke gevallen een gemeenschappelijke Spaanse vertaling volgen, die hij
waarschijnlijk zelf naar het Latijn had gemaakt:
Priamus gheeft Hector sijnen sone den last
Om te beschermen dat Troyaensche lant:
Sghelijcs wert Coninck Philips, ons edel Prince vast,
Van onsen Keyser sijnen Vader hier gheplant,
En wert blijdelijck ontfaen in elcken cant.

(19) EL FELICISSIMO / VIAIE DEL MVY ALTO Y MVY / Poderoso Principe Don Phelippe...
desde España à / sus tierras dela baxa Alemaña... Escrito... por Iuan Christoual Caluete / de
/ Estrella / Anuers: Nucio / M.D.LII. (Calvete). B.A. Vermaseen, ‘De Spaanse uitgaven op
godsdienstig gebied van M. Nutius en J. Steelsius. Een voorlopige oriëntatie’, De Gulden
Passer, 50 (1972) 27.
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Er vielen te Leuven nog talrijke ‘toghen’ te bewonderen. In totaal waren ze voorzien
van 24 opschriften in dichtvorm, waarvan veruit de meeste alleen in het Nederlands
(zonder begeleidende taal). Ze werden alle door Calvete volledig weergegeven en
in het Spaans vertaald. De negen helden die als prefiguraties moesten opdraven, zijn
de traditionele drie klassieke (Hector, Ajax en Alexander), de drie bijbelse (David,
Judas Macchabeus en Jozua) en de drie ‘moderne’ (koning Arthur, Karel de Grote
en Godfried van Boelen of van ‘Bouillon’). Ze werden door de Spanjaarden samen
los nueve de la fama (de 9 beroemdheden) genoemd. Waar de vertalingen rechtstreeks
uit het Nederlands plaats konden vinden, dus ongehinderd door de invloed van andere
talen, zijn die zo mogelijk nog beter. Men kan zich afvragen, hoe Calvete aan die
kennis van het Nederlands kwam. Heeft hem hierbij een Nederlander die goed Spaans
kende ter zijde gestaan? Bij zijn beschrijving van Zeeland en Holland noemt hij als
zijn bron Cornelius Schepperus (De Schepper, Nieuwpoort 1503 - Antwerpen 1555),
oud-leerling van het Leuvense Drietalencollege. Volgens Calvete was deze keizerlijke
topdiplomaat, die in 1526-28, 1533-34 en 1537-38 in Spanje vertoefd had, een man
van grote geleerdheid en begiftigd met een uitzonderlijk vernuft en geheugen. Hij
was, zoals Calvete zegt, die het doet voorkomen, alsof hij afkomstig was uit
Duinkerke: ‘Lid van de Raad van State van de keizer en van koningin Maria [Van
Hongarije, landvoogdes der Nederlanden], een man die een voortreffelijke kennis
bezit van een groot aantal talen en het oordeel des onderscheids, gewezen ambassadeur
in Polen en te Constantinopel’. In hoeverre Schepperus betrokken was bij de uitgave
van Calvete's reisbeschrijving, is onbekend. Wel weten we, dat hij de tweede en
derde druk van diens boekje over de verovering van Tunis door Karel V in 1535
voorbereidde voor de Antwerpse pers in 1554-55(20).

(20) CALVETE 82v-87, 275, 128. cf. Juan Christóbal Calvete de Estrella, El Felicísimo viaje del
muy alto y podersoso Príncipe Don Felipe, ed. Sociedad de Bibliófilos Españoles, I (M.
1930) X, 229-241; II 259, I 355-6. (CalvS.). H. de Vocht, John Dantiscus and his
Netherlandish friends as revealed by their correspondance 1522 - 1546 published from the
original documents (Louvain 1961) 15-17, 22, 26-32, 187, 231, 400. [Op dit werk zijn wij
attent gemaakt door Dr. B.A. Vermaseren te Breda]. Le Baron de Saint-Genois et G.-A. Yssel
de Schepper, Missions diplomatiques de Corneille D. de Schepper..., Ambassadeur de
Christien II, de Charles V, de Ferdinand Ier et de Marie, Reine de Hongrie... (Br. 1856)
71-72.
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De opschriften te Gent, waar Filips aankwam op 13 juli 1549, waren zo mogelijk
nog luisterrijker dan die te Leuven. Onder de daar gebruikte talen waren het
Hebreeuws en het Grieks niet te vergeten. Op de triomfboog voor de Munt stond
zelfs een gedicht in wat heette ‘de oude Frankische taal’, die door Karel de Grote
zou zijn gesproken. Al stond de germanistiek nog maar in de kinderschoenen, er
waren reeds dilettanten die zich aan hypothetische reconstructies met een latinistische
inslag waagden en aan artistieke scheppingen in die kunstmatige taal. Met gelijklijnige
vertaling uit het Spaans luidt het gedicht als volgt:
Thie Furist ist Gotes Bilidi:

De Vorst is het beeld van God.

Salige sint mandt ware wanta

Hij verdedigt het volk in geluk, want

thie bisizzent erda

hij bezit en is heer van de aarde

Sie sint zo sama kuani.

en zo vatten allen met hem moed
en stoutmoedigheid,

Selpfo thio Romani

zelfs tegen de Romeinen,

Zi wafane snelle

en zij wapen zich zo dapper,

So sint thie tegan alle.

dat ze tegen allen kunnen standhouden.

Salige sint thie thar sint miltherze wanta Zalig zij die onder hen zo dapper zijn,
Sie folgent miltidum.

dat ze hun vorst snel kunnen
volgen(21).

Er waren aan de Gentse straten nog drie Nederlandse gedichten te lezen, waarvan
er een in de oude Vlaamse tale gesteld heet te zijn die men ten tijde van Diederik
van den Elzas gesproken zou hebben, maar die als twee druppels op het Vlaams van
1549 lijkt:
Wilt helpen bewaren, Dees schoone landauwe.
Ick wil met v paren, Totter doot ghetrauwe.

De vertaling is problematisch, omdat het werkwoord paren in het Middelnederlands
niet is gedocumenteerd, wel geparen, dat betekent (1) vorderen, vooruitkomen, veld
winnen, (2) opgewassen zijn tegen(22). Maar afgaande op de Spaanse vertaling die bij
de tekst is gevoegd, zou er vertaald moeten worden met helpen. ‘Met v paren’ zou
dan betekenen ‘verenigd zijn met u, u terzijde staan’.
Naast deze gelegenheidspoëzie, waarvan de Spanjaarden wel moesten kennis
nemen, of ze wilden of niet, al was het natuurlijk niet nodig die zo uitvoerig weer te
geven en te vertalen, is het mogelijk, dat ze enige notie hadden, van wat er in de
Nederlanden leefde aan volkspoëzie.

(21) CALVETE 105. CALVS. I 294-5.
(22) CALVETE 107v, 108v. CALVS. 299-302. E. Verwijs en J. Verdam, Middelnederlandsch
woordenboek, VI ('s-Gravenhage 1907) 131.
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Van alle eigentijdse Spaanse geschiedschrijvers van de Opstand is Alonso Vázquez
degene die het meeste contact met het volk heeft gehad en die er het uitvoerigst over
bericht. Zijn kroniek, die heet De Gebeurtenissen in de Nederlanden en Frankrijk
ten tijde van Alexander Farnese, behandelt de periode van het bestuur van de hertog
van Parma over de Lage Landen, d.w.z. van 1578 tot 1592, kwam tot stand tussen
1614 en 1624 en werd pas in de vorige eeuw gepubliceerd. Toen Vázquez zijn kroniek
schreef, was hij sedert lang teruggekeerd naar Spanje. Hij schreef dus vanuit zijn
herinnering eventueel met behulp van aantekeningen. Oorspronkelijke documenten
hebben hem in het afgelegen Jaén waarschijnlijk niet ter beschikking gestaan. Toch
zijn z'n aantekeningen belangrijk vanwege dat volkse element en omdat ze een periode
bestrijken waarover andere Spaanse geschiedschrijvers uit die tijd praktisch niets
mededelen(23). In zijn algemene beschrijving van ‘los Estados de Flandes’, die zoveel
als de inleiding vormt van het manuscript, vertelt Vázquez over de haniquennes of
haniquenuques (Hanneken uyts), d.w.z. de nachtwakers, die dikwijls allerlei grappigs
zeggen en tegen het ochtendgloren soms roepen, dat wie met zijn bijzit of vriendin
in bed ligt en niet wil, dat het bekend wordt, haar weg moet zenden. Vázquez voegt
eraan toe: ‘En zo bezingen ze de [dingen] van heel de nacht’. Hieruit zou men kunnen
opmaken, dat het hier gezongen waarschuwingen betreft, die uit onze letterkunde
bekend staan als ‘wachterliedekens’, waarin de torenwachter de slotridder en zijn
boele de naderende dag aankondigt(24).
Vázquez had ook enige notie van de geschriften van Marnix van St.-Aldegonde,
die hij Felipe de Martinien[e]s, señor de Sante Aldegonde, noemde. Sprekende over
de gebeurtenissen die leidden tot de overgave van Antwerpen aan Parma in 1585,
gaf hij een korte samenvatting van de uitgebreide rede die Marnix, die toen
burgemeester van de stad was, ten overstaan van de hertog hield om gunstige
voorwaarden voor de protestanten in geval van overgave te verkrijgen. Vázquez, die
verzekerde, dat hij de tekst van de toespraak in handen had gekregen, zei dat Parma
niet inging op de voorstellen, die door hem werden gewan-

(23) S.A. Vosters, ‘Een Spaans soldaat over Breda ten tijde van Parma’, Jaarboek van de Geschieden Oudheidkundige Kring van Stad en Land van Breda ‘De Oranjeboom’, XIII (1960) 102.
(24) El Capitán Alonso Vázquez, Los Sucesos de Flandes y Francia del tiempo de Alejandro
Farnese, I-II. Colección de Documentos inéditos para la Historia de España, t. LXXII-LXXIII
(M. 1879) I 46. (Vazq.).
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trouwd. Van Marnix noemde Vázquez zowel de goede als de kwade eigenschappen.
Hij was een goed redenaar, een wijsgeer, een helder verstand en een groot kenner
van het Latijn, maar hij was ook de grootste calvinistische ketter die er in de
Nederlanden rondliep. Vázquez was dus wel van zijn letterkundige gaven overtuigd,
maar uitsluitend op grond van die toespraak. Over zijn verdere litteraire activiteiten
vermeldt hij niets. Het valt te veronderstellen, dat de tekst die hij in handen kreeg in
het Spaans gesteld was, al zal er wel een oorspronkelijk (?) Nederlandse versie van
hebben bestaan(25).

3. Belangstelling voor mystieke en ‘ketterse’ litteratuur
De werken van Jan van Ruusbroec waren in de Spaans-sprekende wereld bekend
door de Theologia mystica (1538), de Latijnse vertaling van het oeuvre van zijn
Brabantse volgeling Harphius, en door de Latijnse Ruusbroec vertaling van Surius
(1552). Door die dubbele vertolking had Rusbrochio grote invloed op de Spaanse
ascetische en mystieke litteratuur. In 1622 werd er bovendien te Brussel en Spaanstalig
leven van de prior van Valverde (Groenendaal) gepubliceerd(26).
Hoe een Spanjaard kennis kon nemen van een in het Nederlands gesteld geschrift,
blijkt ook uit het geval van de ‘profeet’ Barrefeld (Hiël), wiens Apocalyps-commentaar
in 1587 door Balthasar Moretus, de schoonzoon van Plantijn, in het Latijn werd
vertaald om door de Spaanse exegeet en uitgever van de Biblia Polyglotta Arias
Montano gebruikt te worden in zijn Elucidationes op het Nieuwe Testament (1588)(27).
Dat Nederlandstalige uitingen van ‘dwaalleer’ niet alleen aanmoediging maar ook
bestrijding vonden onder Spaanse theologen, blijkt uit de Diez lamentaciones del
Miserable estado de los ateístas en nuestros tiempos (Tien klachten over de elledige
toestand van de godloochenaars in onze tijd, Brussel 1615) van de carmeliet Jerónimo

(25) VAZQ. I 262, 461; II 77-79.
(26) Pierre Groult, Los Místicos de los Países Bajos y la literatura espiritual española del siglo
XVI, trad. R. Molina (M.: Fund. Univ. Esp., 1976) 95-100, 247-295, 319-325, 421-2. J.
Peeters-Fontainas, Bibliographie des impressions espagnoles des Pays-Bas méridionaux, 2
dln. (Nieuwkoop: De Graaf, 1965) nr. 1112. (Peeters).
(27) Maurits Sabbe, De Moretussen en hun kring, verspreide opstellen (A. 1928) 32, 44. B. Rekers,
Benito Arias Montano, 1527-1598. Studie over een groep spiritualistische Humanisten in
Spanje en de Nederlanden, op grond van hun briefwisseling. Academisch proefschrift, Am.
(Groningen 1961) 161-2, 167, 286.
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Gracián. De auteur is goed op de hoogte van de godsdienstige situatie in de
Nederlanden, maar begaat daarbij de in die tijd veel gemaakte fout, dat hij de kleinste
afwijkingen van het officiële christendom zonder aarzeling als godloochenarij betitelt.
Sprekende over de perfectisten, die hij geestelijke atheïsten of nieuwe wederdopers
noemt, zet hij uiteen, dat volgens de aanhangers van deze secte het geloof dat God
in hun hart heeft gestort, het enige ware is en dat zij alleen de ware zuiverheid, het
licht en leven Gods bezitten. Gracián voegt eraan toe, dat ze een embleem hebben
gemaakt met dit opschrift: ‘Liefde verwint (Amor vence)’ en voorzien van verklarende
verzen in het Latijn en ‘Vlaams’ die hij overschrijft: ‘Ons herte is Godts ghemoet /
Ons wesen lieflijck als een Lelie zoet. / Onse trouwe liefde en waerheyt / Is Godts
licht, leven ende claerheyt’(28). Ofschoon de transcriptie vlekkeloos is, valt het toch
op, dat Gracián in de bijgevoegde Spaanse vertaling de Latijnse tekst volgt en niet
de Nederlandse.

4. Lexicografie en toneel
In een in 1970 gepubliceerd artikel Lope de Vega en de Nederlandse lexicografie
hebben wij aangetoond, dat de Madrileense toneelschrijver in zijn moraliteit El Hijo
pródigo (De Verloren Zoon, ca. 1600) en in zijn ongeveer gelijktijdige comedia El
Asalto de Mastique (De Bestorming van Maastricht) gebruik gemaakt heeft van een
van de twee in 1583 door Heyndricx te Antwerpen uitgegeven zestalige Colloquia
cum dictionariolo (Samenspraken met woordenboekje), een uitdrukkingenboekje in
zes kolommen met parallelle vertaling. In de comedia voegt Lope Nederlandse en
Spaanse woorden uit verschillende samenspraken aaneen om een liefdesscène op te
bouwen waarin Alonso, een Spaanse soldaat, en Marcela, een vurige Spaanse die
een Antwerpse lichtekooi imiteert, tot in het dialect toe, elkaar hun hartstocht betuigen.
Alonso gebruikt daarbij telkens de vraagvorm en Marcela de bevestigende vorm. Hij
zegt o.a.: ‘¿Quiéresme dar un abrazo, / Mis ojos?’ (Wil je me een kus geven, mijn
ogen, d.i. mijn lief?), waarop Marcela antwoordt: ‘Tvvelf, derthine’ (d.i. wel twaalf,
dertien). De voornaamste bestanddelen van dit gesprek zijn genomen uit samenspraak
5 en 7, die respectievelijk in 1579 en 1583 aan de uit 1531 daterende oorspronkelijke
op-

(28) Diez lamentaciones del Miserable estado de los ateístas de nuestros tiempos, ordenadas por
Fr. Gerónimo Gracián... Carmelita..., ed. P. Otger Steggink O. Carm. (M.: Inst. Est. Pol.,
1959) 186.
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zet zijn toegevoegd, misschien door de Antwerpse schoolmeester Assuerus Boon(29).
Dat wat betreft ons artikel van 1970; we kunnen er nu aan toevoegen, dat de scène
waarin Alonso en Marcela optreden in laatste instantie teruggaat op een stuk uit het
zestiende-eeuwse schooltoneel, n.l. de Acolastus (1525) van de protestante Haagse
schoolrector Gnapheus (De Volder), een stuk dat in de zestiende eeuw minstens 45
edities kende, waarvan er twaalf tot stand kwamen te Antwerpen(30), terwijl het stuk
ook gespeeld werd in Spanje (zie boven). In deze comoedia, die het populaire Verloren
Zoon-motief dramatiseert, komt de onervaren jongeling in contact met de lichtekooi
Laïs, die hem wel tienmaal wil omhelzen, waarbij ze hem ocelle mi (letterlijk: mijn
oogje, vrij vertaald: mijn lief) noemt(31). In genoemde schène uit De Bestorming is
bijna dezelfde situatie terug te vinden (met mis ojos i.p.v. ocelle mi); alleen wordt
het aantal kussen dat men bereid is te geven opgevoerd tot ‘tvvelf, derthine’, een
uitdrukking die alleen afkomstig kan zijn uit de Colloquia cum dictionariolo van
1583. Ofschoon het bronnenspel hier erg ingewikkeld is, lijkt 't aannemelijk, dat
Lope de Vega zowel de Acolastus als de Colloquia gekend heeft en dat de uitgever
van de Colloquia in 1583 de Acolastus gebruikt had. Toch moeten we aan deze
oplossing enkele opmerkingen verbinden. De Samenspraken 5 en 7 betreffen twee
verschillende situaties (een kamermeisje dat een hotelgast op fatsoenlijke wijze van
dienste is, terwijl de uitdrukking tvvelf, derthine voorkomt in een samenspraak van
kooplieden). Lope de Vega zou dus twee situaties versmolten hebben. Van de andere
kant heeft hij, als

(29) S.A. Vosters, ‘Lope de Vega en de Nederlandse lexicografie’, Verslagen en mededelingen
van de Kon. Vl. Ac. voor Taal- en Letterkunde (1970) 465-498. Dat dergelijke veeltalige
uitdrukkingenboekjes in handig zakformaat in Spanje bekend waren, blijkt uit het feit, dat
in de bibliotheek van de Aragonese humanist Juan de Lastanosa, beschermheer van de
beroemde schrijver Lorenzo Gracián, een exemplaar voorkwam van een boek, waarvan de
titel wordt omschreven als Para exercitar siete lenguas: liber ad emptores (Om zich te
bekwamen in 7 talen: [in het Latijn] Het boek tot de kopers, 1585). Misschien wordt hier
bedoeld een oudere druk van de in 1586 bij Trognesius te Antwerpen gepubliceerde Colloquia
et dictionariolum septem linguarum... liber omnibus studiosis... necessarius: Karl-Ludwig
Selig, The Library of Vincencio Juan de Lastanosa, patron of Gracián (Genève: Droz, 1960)
57, no 773. PEETERS no 337.
(30) BAHL. 39-42, 53-54.
(31) GNAPH. 180-1.
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hij Gnapheus' Acolastus gelezen heeft, ongewild een gegeven gevonden voor zijn
Bestorming van Maastricht, aangezien hij het vermoedelijk eerder gelezen zal hebben
om zich te documenteren voor El Hijo pródigo. Maar die laatste tekst heeft een heel
ander karakter gekregen als de Acolastus. Daarentegen is een gouden keten die door
de hoofdfiguur uit de Acolastus gedragen wordt terug te vinden in De Bestorming,
die daar wel is waar niet in het bezit is van Alonso maar van een ruwe Duitser, die
haar in ruil ontvangt voor eerder genoemde Antwerpse van lichte zeden.

5. Anna Bijns, Eligius Eucharius en Lope de Vega
Wie spreekt over de ontvangst van de Nederlandse letterkunde in het buitenland,
moet natuurlijk rekening houden met het feit, dat men de term ontlening niet kan
gebruiken, als het een gegeven betreft uit het gemeenschappelijke Europese erfgoed.
Zo zijn er b.v. in de Spaanse letteren van de zeventiende eeuw minstens zeven
bewerkingen van de legende van de kosteres, die in de Middelnederlandse letterkunde
bekend is in de vorm van de Beatrijs. Hoogstwaarschijnlijk is hier geen sprake van
beïnvloeding, want de sage komt in de Middelspaanse lyriek voor in twee Cantiga's
die koning Alfons de Wijze van Kastilië ter ere van de H. Maagd verzamelde aan
het einde van de dertiende eeuw. Hij had zijn stof geput uit de Dialogus Miraculorum
(ca. 1240) van Caesarius van Heisterbach, de gemeenschappelijke bron van alle
bewerkingen, of de hoofdfiguur er nu Beatrix heet, zoals in het oorspronkelijke werk,
of Clara, zoals in La Buena Guarda (De Goede Kosteres, 1610), het bekende
toneelstuk van Lope de Vega(32).
In een ander geval, dat van de betrekkingen tussen Lope de Vega en Anna Bijns,
liggen de verhoudingen geheel anders. Het is daar inderdaad duidelijk, dat de
Madrileen kennis heeft genomen van de eerste Refereynen-bundel (1528) van de
Antwerpse schoolmeesteres. Nauwkeuriger gezegd, hij kende er de Latijnse vertaling
van, die de Gentse priester en humanist Eligius Eucharius onder de titel Cantica
(1529) het licht deed zien(33). In een kanttekening van zijn kruisvaartepos Jerusa-

(32) Robert Guiette, La légende de la sacristine. Étude de littérature comparée (P. 1927) no 29-30,
32, 56, 58, 60-61, 67, 78, p. 15-20, 514-5, 524. Cristóbal Lozano, Historias y Leyendas, II.
Clásicos Castellanos 121 (M. 1943) 177-183. W.L. Fichter, ‘Character Names Used by Lope
de Vega’, Hispanic Review 30 (1962) 273-4.
(33) VOSTERS t.a.p.
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lén conquistada (Jeruzalem veroverd, 1609) noemt Lope de Vega ‘Ana Bins, Poetisa
Flamenca’ als dichteres van de cánticos en citeert hij uit het tweede refrein de woorden
‘Alophili [= Allophyli] domitor Goliath’ (temmer van G., de Filistijn), wat de
dichterlijk-geleerde vertaling is van: ‘die golias wreet / Sijn hooft af sneet’, woorden
die worden toegepast op Jezus, zoon van David en overwinnaar van de duivel. De
geciteerde zinsnede inspireerde de dichter tot het idee om een van de wreedste Turken
uit zijn heldendicht de naam Alófilo te geven. Uit de stanze waarbij de kanttekenig
voorkomt blijkt bovendien, dat Lope ook het einde van de Cantica benut had. En als
men op een meer algemene wijze de bijbelse symboliek in deze bundel bestudeert
en in verschillende teksten van de Spaanse schrijver zoals Jerusalén conquistada,
de Dragontea (1598), El Peregrino en su patria (1604) en La Madre de la Mejor
(1610-15), dan ontdekt men zoveel parallellen, dat we rustig aan mogen nemen, dat
er sprake is van een rechtstreekse invloed. De punten van overeenkomst betreffen
de slangachtige figuren als zinnebeelden van de duivel, de Mariale figuren en vooral
David de harpist en David als doder van Goliath als voorafbeeldingen van de
strijdende Kerk.
Lope de Vega eert ‘Ana Bins, Alemana’ opnieuw in het voorwoord (1618-19) van
zijn toneelstuk La Viuda Valenciana (De Valenciaanse weduwe 1595-99). In een
typische Renaissancistisch eerbetoon aan de geleerde vrouw(34) roemt hij haar tezamen
met de Napolitaanse dichteres Laura Terracina (1519-78), de Griekse Sapfo, de
Latijnse Valeria (Faltonia Betitia Proba), een vroeg-christelijke dichteres, en de
Spaanse Argentaria, d.w.z. Argentaria Polla, de echtgenote van Lucanus, die na de
gerechtelijke moord op haar echtgenoot de Pharsalia corrigeerde. Uit het feit, dat
Anna Bijns hier Alemana (Duitse) wordt genoemd, mag men niet concluderen, dat
Lope zich niet meer herinnerde, dat het hier een Vlaamse dichteres betrof. Dat hij
haar Alemana noemde, gebeurde uitsluitend om redenen van welluidendheid.
Trouwens, het Nederlands werd in die tijd in de Nederlanden zelf nog als
Neder-Duytsch of Duytsch betiteld.

6. Lampsonius, Vasari, Van Mander en Pacheco
Een merkwaardig geschiedenis heeft El Libro de descripción de verdaderos retratos
de ilustres y memorables varones (Het Beschrijvingsboek

(34) Zie: S.A. Vosters, ‘Lope de Vega y las Damas Doctas’, Actas del Tercer Congreso de
Hispanistas (México 1979) 909-921.
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van betrouwbare portretten van vermaarde en gedenkwaardige mannen) van Francisco
Pacheco (1571-1654), een Sevilliaanse schilder-schrijver. Het jaar 1599 dat op de
titelpagina staat geeft alleen het begin aan van het wordingsproces. Het werk moet
aangegroeid zijn tot ongeveer 1633, maar bij zijn dood liet Pacheco het onvoltooid
achter en het manuscript werd na allerlei zeer romantische wederwaardigheden pas
uitgegeven in 1870(35). Bij portret 54, dat gewijd is aan de uitvinder van het buskruit,
de Deense franciskaan Bertoldo Seguari [= Bartholdus Schwartz], wordt verwezen
naar de mening van ‘Carlos Vanmander en su libro dela Pintura’(36). Bedoeld moet
hier zijn Het Schilder-Boeck (Haarlem 1604) dat de Vlaams-Haarlemse
schilder-schrijver Carel van Mander (1548-1606) na een vierjarig verblijf in Italië
(1537-77) schreef naar voorbeeld en ter aanvulling van Vasari's Vite de' più eccellenti
pittori, scultori, et architettori italiani(37).
In zijn op 24 januari 1638 voltooide, maar pas in 1649 gepubliceerde Arte de la
pintura (Schilderkunst) noemt Pacheco de buskruitman nogmaals. Hij heet hier
Bartoldus Seguart en wordt genoemd in samenhang met twee uitvinders uit de Lage
Landen, waarvan de eerste Juan de Encina (Jan van Eyck) is, de man die volgens
Lampsonius, Vasari, Van Mander en Pacheco de olieverfschilderkunst mogelijk
maakte, ofschoon tegenwoordig algemeen wordt aangenomen, dat de kunst al
eeuwenlang bestond en dat Jan alleen enkele verbeteringen in de techniek en
uitvoering ervan aanbracht(38). De tweede is de niet met name genoemde uitvinder
van de terzelfder tijd ontdekte boekdrukkunst, op wie Haarlem volgens Pacheco niet
weinig trots is. Ook Van Mander verzwijgt de naam van Laurensz. Coster, als hij
onmiddellijk na de Deense mon-

(35) PALAU XII 141-2. F.J. Sánchez Cantón, Fuentes literarias para la historia del arte español,
5 vols. (M. 1923-41) II 45.
(36) LIBRO / DE DESCRIPCION / de verdaderos Retratos, de / Illustres y Memorables / varones
/ escrito y dibujado por Franciso Pacheco (Sevilla 1870) 109. (PachL.). Er bestaat een recente
uitgave van dit boek, ed. P. Piñero Ramírez en R. Reyes Cano (M.: Museo Lázaro Galdiano,
1985). 428 blz.
(37) 1550: herziene herdruk 1568: LE / VITE DE' PIV ECCELLENTI / PITTORI, SCVLTORI,
ET ARCHITETTORI, / Scritte, et di nuouo Ampliate da M. / GIORGIO VASARI... (Fiorenza:
Giunti, 1568) [Deel I] 375-8. DELLE / VITE DE' PIV ECCELLENTI / PITTORI... / Scritte
da M. Giorgio Vasari... Secondo, et vltimo Volume / della Terza Parte... (1568) [Deel III]
857-861. (Vasari).
(38) Giorgio Vasari, Le vite de' più eccellenti pittori... nelle redazioni del 1550 e 1568, ed. R.
Bettari e P. Barrechi, vol. I Commento (Firenze: Sansoni, 1967) 199-208. (VasariB.).
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nik genoemd te hebben opmerkt, dat de antieke schrijvers verbaasd zouden hebben
gestaan, wanneer ze gezien hadden: ‘die seer nutte Const van Boeck-drucken, daer
Haerlem met ghenoech bescheyt haer vermeet den roem van d'eerste vindinghe te
hebben’(39). Het toevallige feit, dat Van Mander, toen hij het werk schreef, te Haarlem
woonde, had tot gevolg, dat Pacheco in het verre Sevilla die eer niet, zoals te doen
gebruikelijk, aan Gutenberg te Mainz maar aan Coster te Haarlem gunde. Hij stelde
blijkbaar een groot vertrouwen in het geschrift van een doopsgezinde woonachtig in
het opstandige Holland. Overigens had Spanje, toen de Arte de la pintura na elf jaar
op het imprimatur gewacht te hebben uitkwam, al vrede gesloten met de Staten
Generaal, maar het lezen en verspreiden van ‘ketterse’ boeken bleef natuurlijk
verboden en was in het gunstigste geval een zeer bedenkelijke zaak, wat overigens
maar zelden tot vervolging leidde, wanneer het niet-godsdienstige werken betrof.
Pacheco had, wat dat aangaat, waarschijnlijk niets te vrezen van de Inquisitie. In het
begin van het 16 bladzijden lange hoofdstuk 4 van boek III, dat nagenoeg geheel aan
Jan van Eyck en zijn ‘vinding’ gewijd is, verwijst hij openlijk naar Van Mander,
terwijl hij ten overvloede in de marge de woorden zet: Lib. de Pint. / en flamenco
[Schilder-Boeck in het Nederlands](40).
De invloed van Van Mander blijkt m.i. niet alleen uit deze en talrijke andere
passages maar ook uit de titel. De uitdrukking Arte de la pintura klinkt in het Spaans
namelijk als een soort van neerlandistisch pleonasme. Het woord pintura betekent
n.l. op zichzelf al schilderkunst. De andere betekenis is die van de schilderij, een
Nederlands woord dat in tegenstelling tot Sp. pintura, Fr. peinture, D. Malerei niet
in staat is de abstracte kunstvorm tot uiting te brengen. Daarvoor gebruikten Van
Mander en zijn tijdgenoten reeds het woord Schilder-const, dat in het
Middelnederlands nog onbekend was. De Vlaming droeg zelf sterk bij tot de
verspreiding van dat neologisme door het lange leerdicht dat als eerste boek de drie
historische boeken van zijn Schilder-Boeck inleidde Den Grondt der edel vry
schilder-const te noemen. De epitheta edel en vry dienen om uit te drukken, dat hier
geen sprake was van een slaafs handwerk of ambacht, maar van een hogere uiting
van de men-

(39) MANDER 199v-200.
(40) Fr. Pacheco, Arte de la pintura, edición del manuscrito original, acabado el 24 de enero de
1638, preliminar... F.J. Sánchez Cantón, 2 vols. (M.: Inst. Val. de S. Juan, 1956) II, 55, 58.
(Pacheco).
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selijke geest, verwant aan de zeven vrije consten of wetenschappen die aan de
Middeleeuwse stadsscholen en universiteiten werden gedoceerd en waartoe ook de
meetkunde als onderdeel van het quadrivium of de vier hogere consten behoorde.
De strijd om het schilderen als een vrije const erkend te krijgen, was bepalend voor
de Goudeneeuwse esthetika in de Nederlanden en Spanje(41). Het woord Schilder-const
moest Pacheco dus als een artistiek programma in de oren klinken en, in zijn verlangen
het Spaans een uitdrukking te bezorgen die eveneens het hogere karakter van het
schilderen tot uiting bracht, heeft hij het letterlijk vertaald als Arte de la pintura.
Aangezien er, voorzover we weten, geen gedrukte vertaling van Het Schilder-Boeck
bestond, ligt het voor de hand, dat hij er een in manuscript gebruikte. Misschien heeft
hij die gedeelten die hem interesseerden laten veralen door een der leden van de grote
Nederlandse kolonie te Sevilla, onder wie verschillende schilders(42). Het moet Pacheco
dus niet moeilijk gevallen zijn een vertaler te vinden voor bepaalde stukken uit Het
Schilder-Boeck. Dat was op de eerste plaats natuurlijk het zeer belangrijke vierde
boek, dat heet Het Leven der Doorluchtighe Nederlandsche, en Hoogduytsche
Schilders, een geschrift waarin voor de eerste keer de Noordeuropese schilderkunst
uitvoerig werd behandeld en gewaardeerd(43). Toch had Pacheco, zoals hijzelf zegt,
wat de gebroeders Van Eyck betreft, geput uit Vasari. Maar in de inleiding van hun
leven,

(41) Karel van Mander, Den Grondt der edel vrij Schilder-const uitgegeven... door H. Miedema,
2 dln. (Utrecht: Haentjens etc., 1973) 302. (MM).
(42) PACHECO I p. XXVII; II 442. PACHL. 78-79v, portret 40. J.V.L. Brans, Vlaamse schilders
in dienst der koningen van Spanje (Leuven: Davidsfonds, 1959) 12, 75-76, 160-4. - De
buitenlandse bekendheid van Het Schilder-Boeck blijkt uit het feit, dat het werd geplagieerd
zowel door Henry Peacham in The complete gentleman (1622) [zie de ed. van G.S. Gordon
(Clarendon Pr., 1906), vooral p. 124-137, 130] als door Richard Blome in Gentleman's
Recreation (1686). Omstreeks 1700 bestond er een Ms. vertaling in het Engels van grote
stukken uit Het Schilder-Boeck. Zie: Valuable Autograph letters and Manuscripts, the property
of the Trustees of the Countess of Sutherland's settlements and from various sources. Sold
at auction by Christee... (London) April 4, 1979, p. 16-17, no 42. [Op deze veilingcatalogus
zijn wij attent gemaakt door de heer Jean de Booy te Roosendaal]. In de Bodleian Lib. te
Oxford bevindt zich een Engels Ms. (Sloane 141) met opmerkingen ontleend aan Van
Mander's gedicht Den Grondt. Zie: The Art Bulletin, XXIX (March 1947) p. 201. - Mutatis
mutandis zou men kunnen zeggen, dat in het 17de-eeuwse Spanje er Spaanse Ms. vertalingen
van Het Schilder-Boeck moeten hebben bestaan.
(43) PORTO VI 596-7.
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d.w.z. aan het begin van het hoofdstuk over de uitvinding van de olieverfschilderkunst,
zegt de Sevilliaan nadrukkelijk, dat hij de voorkeur heeft gegeven aan Het
Schilder-Boeck, aangezien de Vlaming meer in bijzonderheden treedt en af en toe
Vasari corrigeert(44). Omdat Pacheco geen aanhalingstekens gebruikte, ofschoon hij
bladzijdenlang zijn model op de voet volgde, kon de indruk ontstaan, dat hij op eigen
ervaringen steunde. Als Van Mander schrijft: ‘dat ick een cleen conterfeytselken van
een Vrouw-mensch van hem hebben ghesien, met een Landtschapken achter, dat
maer gedootwerwet was, ende nochtans seer uytnemende net, en glat, en was ten
huyse van mijn Meester, Lucas de Heere, te Gent’(45) vertaalt Pacheco bijna letterlijk:
‘Yo vi un retrato pequeño...’, met dit verschil, dat hij de uitdrukking ‘dat maer
gedootwerwet was’ niet begreep, want hij maakte ervan: ‘tan acabado como lo mas
del mundo’ (zo volmaakt, als het maar zijn kon). Veel erger is, dat de bekende
Sevilliaanse hispanist Rodríguez Marín door deze passage in de verleiding werd
gebracht tot tweemaal toe te beweren, dat Pacheco waarschijnlijk in de jaren 1590
en 1591 of volgens een latere mening in 1581-82 in het buitenland reisde om zich
aan de zijde van een beroemde schilder te bekwamen(46). Hier werd gesuggereerd,
dat Pacheco te Gent onder De Heere had gewerkt, ofschoon de ikpersoon van het
citaat niemand anders was als de geboortige Westvlaming Carel van Mander, leerling
van de eveneens protestante Lucas de Heere.
Het gebruik dat Pacheco van zijn Nederlandse bron maakte, was soms aan de
grillige kant. Er werd in die tijd natuurlijk erg vrij vertaald, omdat men niet aan de
tekst hing, maar naar een her-schepping streefde. Men was minder wetenschappelijk
dan artistiek ingesteld en het doel van het biografische gedeelte van het werk van
Van Mander en Pacheco was hetzelfde: de verheerlijking van de kunst door de
verheerlijking van de kunstenaar, zodat de levensbeschrijving tot lofrede werd,
waarbij de vorstengunst sterk werd onderstreept. Dat Jan van Eyck geheime raad
was van Filips de Goede, vergat Pacheco evenmin te vermelden als Van

(44) PACHECO II 55. cf. VASARIB. 199-208.
(45) Carel van Mander, Het Schilder-Boeck facsimile (Utrecht: Davaco, 1969) 202v. (Mander).
(46) Fr. Rodríguez Marín, Francisco Pacheco, maestro de Velázquez, conferencia leída el día
29 de marzo de 1922 en la Sala de Velázquez del Museo del Prado (M. 1923) 14-19. Id.,
Pedro de Espinosa, estudio biográfico y crítico (M. 1907) 109-112. PACHECO II 64 n. 1.
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Mander. De moraal van dit ‘exempel’ en andere soortgelijke verhalen is natuurlijk:
zo hoort het te zijn; machtigen der aarde, verbeter de sociale positie van de kunstenaar.
Die eenheid van geest uit zich ook in het voor die tijd vrij nauwkeurige vertalen van
het oorspronkelijke werk. Daarbij zag de Spanjaard zich genoodzaakt de hier en daar
breedsprakige Nederlandse tekst wat te kortwieken, zoals bij de beschrijving van De
Aanbidding van het Lam Gods. Verder verontschuldigt hij zich voor de weglaten
van de uitvoerige ode van Lucas de Heere, een gedicht dat in de Joost Vydtkapel
hing tegenover het beroemde polyptiek. Wel wordt overgenomen, doch zonder
vertaling, het Latijnse grafschrift van Jan van Eyck, maar het door Van Mander
volledig gecopiëerde Vlaams epithaphium van Hubert van Eyck, daarvan wordt het
bestaan niet eens vermeld.
De weglating geschiedde soms uit voorzichtigheid. Zo komt de lofrede op Erasmus
aan het begin van het leven der Van Eycks te vervallen. Soms zijn er leesfouten
ingeslopen, die er m.i. op wijzen, dat Pacheco inderdaad gebruik maakte van een
door een Nederlander gemaakte vertaling en samenvatting. Zo laat Pacheco Van
Eyck geboren worden te Mastric ‘sobre el famoso rio Mase, por la qual hazaña ha
competido con el gran Tiber’, terwijl Van Mander zijn wieg plaatst te ‘Maeseyck de naam Van Eyck wordt beschouwd als afgeleid van die plaatsnaam - op de heerlijcke
Riviere de Mase, de welcke om dese eere, te wedden heeft tegen Arnus, Padus [= de
Po] en den moedigen Tyber’. Alleen een Nederlander kon beide plaatsnamen
verwarren. De Spanjaarden kenden de naam Maastricht waarschijnlijk slechts uit het
nieuws, uit geschiedboeken en het toneelstuk van Lope de Vega dat de bestorming
van die stad in 1579 dramatiseerde (zie boven). De onnauwkeurigheid zit soms in
een kleine nuance. Van Mander schrijft: ‘of hun Vader self een Schilder was, oft
niet, het schijnt dat hun huys gheheel met den Constigen Schildergheest is bestort
en overgoten gheweest’. Pacheco maakt daarvan, dat hun vader schilder geweest
schijnt te zijn, omdat zijn huis altijd door die kunst luister werd bijgezet.
Soms controleert Pacheco de gegevens op hun juistheid. Bij de opmerking, dat de
temperaverftechniek in 1250 begon te Florence, verwijst hij in de marge naar Vasari,
deel 1, folio 82, wat in Het Schilder-Boeck niet het geval is(47). Het blijkt dus, dat hij
hier de Vite als bron had gebruikt, en wel de editie van 1568. Dat Pacheco er niet
voor terug-

(47) MANDER 199. PACHECO II 56.
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schrok de exactheid van Van Manders mededelingen na te gaan, als hem dat mogelijk
was, kan men ook vaststellen aan het einde van zijn leven der Van Eycks. Van Mander
vertaalt daar in Nederlandse dichtvorm de Latijnse hexameters die in de Pictorum
aliquot celebrium Germaniae Inferioris Effigies (Antwerpen: Cock, 1572) de
beeltenissen van de gebroeders Van Eyck vergezellen. De onderschriften zijn van
de geboren Bruggeling Dominicus Lampsonius, secretaris van de bisschop van Luik
en opsteller van het Eeuwig Edict te Brussel in 1577. Met drie anderen verschafte
hij Vasari gegevens over de Fiamminghi onder de Diversi aan het einde van deel III
van de Vite van 1568(48). Pacheco vertaalde alleen het aan Jan gewijde gedicht, of
beter hij liet het uit het Latijn vertalen door Dr. Enrique Vaca de Alfaro, een
jong-gestorven medicus, die behalve als dichter ook faam genoot als schrijver van
een chirurgisch handboek (1618)(49). Bij de inleiding van die vertaling wijkt Pacheco
sterk van Het Schilder-Boeck af. In tegenstelling tot Van Mander noemt hij
Lampsonius niet met name, ofschoon hij duidelijk naar diens bekende boek verwijst:
Finalmente, en la estampa que yo tengo deste insigne varón (entre otros
famosos pintores de Flandes) se ve una epigrama latina que hizo castellana
el Dr. Enrique...
De ik-persoon die hier aan het woord is kan niemands anders zijn dan Pacheco zelf,
o.a. omdat bij Van Mander een soortgelijke mededeling ontbreekt, n.l. dat hij een
van een Latijns epigram voorzien gegraveerd portret van Jan Eyck bezat samen met
die van andere beroemde Nederlandse schilders. Het blijkt dus, dat hij zijn eigen
exemplaar van de Effigies had opgeslagen. Hij had daar de tweede kopergravure
gezien, die geïnspireerd was op een der portretten van de groep der rechtvaardige
rechters op het Lam Gods en misschien van de hand was van Jeroen Cock. Hij had
vervolgens het Latijnse onderschrift gelezen, waarvan Van Mander evenals Pacheco
alleen de vertaling bood. Bij een vergelijking van beide tamelijk vrije versies met
het origineel stuit men natuurlijk op

(48) VASARI.
(49) PACHECO I p. XXX; II 473. Carel van Mander, Dutch and Flemish Painters, Translation
from the Schilderboeck and Introduction by K. van de Wall (N.Y.: McFarlane etc. 1936).
Dominique Lampson, Les Effigies des Peintres célèbres des Pays-Bas, ed. J. Puraye (Bruges:
Desclée, 1956) 13. (Lampson). J. Müller Hofstede, ‘Rubens in Italien. Gemälde, Ölskizzen,
Zeichnungen’, P.P. Rubens, 1577-1640. Katalog, I (Köln: Museen der Stadt, 1977) 24a.
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talrijke verschillen, ook met betrekking tot de vorm. Beiden hebben ze de hexameters
laten varen, Van Mander voor de zwaarwichtige gepaarde alexandrijnen, die het
origneel zo dicht mogelijk volgen, Vaca de Alfaro voor de in artistieke composities
gebruikelijke Silva, de meest vrije vorm van de Italianiserende metriek, waarin alles
in het wild opschiet als in een woud, als in de natuur, waarvan de navolging als eerste
taak der kunstenaars werd beschouwd. De verschillen springen in het oog bij de
vergelijking van de vertalingen van iets meer dan de eerste twee hexameters. Vaca's
eerste verzen wijken sterk af van het origineel; ze klinken als een rodomontade:
Ille ego, qui laetos aleo de semine lini Yo el artífice soy, yo el excelente cuya
Expreso docui princeps miscere colores gloriosa frente
Huberto cum fratre...
[Ik ben degene die het eerst leerde
vrolijke kleuren te mengen met uit
lijnzaad geperste olie samen met mijn
broer Hubert...]

la edad corona de ínclitos honores,
pues con mi diestra mano
y de Huberto, mi hermano,
mixturé con el olio los colores...

Ick die de wijs' eerst wees, dat blijde verwe wert
In Lijn-oly ghemengt, met mijnen broer Hubert...

Het duidelijke zinspelen op de Effigies van Lampsonius bewijst voldoende, dat
Pacheco dit boek gebruikte in zijn Arte de la pintura(50). De Effigies hebben
waarschijnlijk ook het Beschrijvingsboek beïnvloed, dat eveneens telkens een portret
met een tekst verbindt, al zullen er wel andere modellen geweest zijn zoals de Vitae
virorum illustrium (Bazel 1578) van Paolo Giovio(51). Men kan nog wijzen op een
andere passage uit de Arte de la Pintura, waaruit nog duidelijker blijkt, dat hij
Lampsonius raadpleegde en niet Hondius' Pictorum Aliquot (Den Haag ca. 1610) of
diens Theatrum honoris (Amsterdam 1618), waarin de schilderportretten werden
overgenomen (Lampson 19-20). In hoofdstuk 9 van boek III zet Pacheco uiteen, dat
de schilderkunst het vernuft versiert en verfijnt, de woede en hardheid van het gemoed
verzacht en de mens toegankelijk en mededeelzaam maakt. Hij betoogt daar o.a., dat
ze niet alleen het hart maar ook het harde ijzer week maakt. Pacheco vertelt dan, dat
naar de hand van een eerbaar meisje in de Nederlanden, dat erg van schilderkunst
hield, gedongen werd door een schilder en door een smid, op welke laatste zij verliefd
was:

(50) Cf. PACHECO II 161.
(51) PORTO X 635-6. cf. IV 438.
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Het liefste zou ze zien, dat ze van beroep verwisselden, zodat ze de smid
kon huwen, een aardige jongeman van misschien wel 30 jaar... Om zijn
deugdzaam plan ten uitvoer te brengen legde hij zich toe op de
schilderkunst...; ofschoon de schrijver van zijn Leven [in de marge Carlos
van Man-/ der. Lib. de pintura en fla- / menco.] eerder een andere reden
noemt om schilder te worden, helt hij [Van Mander] over tot
eerdergenoemde verklaring; [hij doet dit] onder de indruk van een Latijn
epigram dat Lampsonius... schreef onder zijn gegraveerd portret in het
Boek van de beroemde schilders uit de Nederlanden dat ik bezit. Daarin
wordt Quintinio Mesio - want dat was de naam van dit beroemde vernuft
- sprekend ingevoerd. Laten we dus eens kijken, hoever hij het in beide
vakken gebracht heeft(52).
Bij vergelijking van dit citaat met de dienovereenkomstige passage in het leven van
de Antwerpse schilder Quinten Matsijs (1465/6 - 1530) kan men zich niet aan de
indruk onttrekken, dat Pacheco de woorden van Van Mander niet alleen aanpast aan
zijn betoog - het onderstrepen van de beschavende invloed van de schilderkunst maar ook manipuleert. Hij verzwijgt als niet ter zake doende, wat de Hollandse
Vlaming als de belangrijkste reden van Matsijs' ‘bekering’ tot de penselen geeft, n.l.
zijn ziekte op twintig-jarige leeftijd, waaraan sommigen volgens Van Mander ten
onrechte nog eens tien jaar toevoegen. Het blijkt, dat Pacheco ook uit een andere
bron putte, waarschijnlijk Vasari en diens zegsman Lampsonius (zie boven). Tijdens
zijn gedwongen niets-doen hield Matsijs zich volgens Van Mander onledig met het
op verzoek schilderen van heiligenplaatjes, waarbij zijn grote talent voor dit genre
aan het daglicht trad. Daarna vermeldt de Haarlemse biograaf, dat volgens sommigen
de reden van de ‘bekering’ de liefde was. Hij vertaalt daarop Lampsonius' Carmen
in tien Nederlandse alexandrijnen, maar, zo waarschuwt hij, het eerste verhaal wordt
als meer waarheidsgetrouw beschouwd. Na een wat krampachtige poging beide
theorieën te verzoenen geeft hij dan nog een opsomming van Matsijs' belangrijkste
werken. De romantische Sevilliaan, die aan het tweede, meer sensationele verhaal
kennelijk de voorkeur gaf en er vier bladzijden aan wijdde, stelde het voor, alsof hij
het werk van de nuchtere Haarlemmer hier waarheidsgetrouw benutte.
Na de opsomming van de toegeschreven schilderijen komt hij op het boeiende verhaal
terug om de wonderbaarlijke uitwerking van de liefde en de schilderkunst, afzonderlijk
of in samenhang, te onderstrepen.

(52) PACHECO II 161.
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Daarna last hij twee dichterlijke vertalingen in van het epigram. De eerste is van
Francisco de Calatayud, een Sevilliaanse topambtenaar die bevriend was met twee
letterlievende stadgenoten, die dezelfde voornaam hadden: Pacheco en Rioja
(1583-1659). Verschillende gedichten in manuscript of in druk zijn van
laatstgenoemde bewaard gebleven, terwijl hij de Rimas van Juan de Jáuregui (1618)
van een dichterlijke inleiding voorzag(53). Calatayud's vertaling van Lampsonius'
epigram is in redondillas, de vierregelige strofe met omarmend rijm en
achtlettergrepige verzen, een vorm die veel gebruikt werd in liefdesscènes zoals in
de tweetalige samenspraak in El Asalto de Mastrique (zie boven). Rioja's eveneens
erg vrije vertaling is in sonnetvorm. In de Effigies verschijnt het epigram onder een
elegant portret van de Antwerpse graveur Johan Wierix met als titel QVINTINVS
MESIVS ANTVER/PIANVS PICTOR. Het eerste van de vier dysticha luidt:
Ante faber fueram Cyclopeus ast

Vroeger ben ik een Cyclopische

vbi mecum

ambachtsman geweest, maar zodra
tegelijk met mij een schilder [haar] het
hof begon te maken...

Ex equo pictor coepit amare procus...
Van Mander vertaalt wat plomp en zo letterlijk mogelijk, Calatayud vrijer en in de
volkse toon:
Een rouw Cyclopische Smidt heb ick

Herrero y amante fui

gheweest te vooren:

tuve por competidor

Maer doe een Schilder oock mijn

en mi afición un pintor,

Vrijster vrijdde snel...

a quien preferido vi.

Rioja's versie is bijzonder willuidend en krachtig van stijl. Ze overtreft verre het
origineel en beide andere vertalingen van het epigram, maar, omdat hij amplificeert
met metaforen en een Homerische vergelijking, heeft hij het hele oktaaf nodig en
het begin van het sextet:
El cántabro metal formé en la llama que
impelido y secreto soplo alienta cual
cíclope, en el monte, que alimenta los
eternos incendios que derrama.

Het Cantabrische metaal gaf ik vorm in
de vlam die gevoed wordt door de
aanhoudende heimelijke adem, zoals een
Cycloop die in de vulkaan de eeuwige
branden voedt, die hij uitbraakt.

Y amor, que raras glorias dio a

En liefde, die zeldzame roem gaf aan wie
bemint, ontstak mijn borst met een

quien ama,
(53) José Simón Díaz, Bibliografía de la literatura hispánica, 12 dln. verschenen (M.: CSIC,
1960-) IV 118, 586-8, no 137, 3178, 3185, VI 238 no 2262; VII 48-49 no 428-430; XII 172
no 1541.
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mi pecho ardió con hacha violenta

felle toorts en minachtend probeerde ze

y con desdén solicitó mi afrenta mij

te honen in het schitterende licht dat

en la soberbia lumbre que me inflama.

mij ontvlammen doet.

Pintor, émulo amante, preferidovi...

Ik zag, hoe een schilder, een mededinger

vi...

als minnaar, in de gunst kwam...

Hoe groot de bewondering was die Pacheco koesterde voor Jan van Eyck en
Quinten Matsijs, blijkt ook uit het feit, dat de Seviliaan na uitvoerig over beide
Vlamingen gesproken te hebben (15 blz.), aan Albrecht Dürer niet meer dan ruim
een bladzijde wijdt. Met verwijzing naar ‘Carlo van Men-/der: Lib. de/pint. en
fla-/menco’ vermeldt hij alleen de blijken van vorstengunst die Durero mocht
ondervinden van keizer Maximiliaan I, Karel V en Filips II. De opsomming van de
kunstwerken wordt geheel weggelaten om alleen een tekening te noemen die Pacheco
van hem in zijn bijzit had. Wel besteedt hij op andere plaatsen van El Arte veel
aandacht aan Dürer's boek over de Symmetrie van het menselijke lichaam en aan
diens grafische werk, dat hij uit eigen aanschouwing kende(54).
Men kan concluderen, dat Pacheco van het biografische gedeelte van Het
Schilder-Boeck een ruim en meestal verantwoord gebruik maakt, waar het de levens
van Jan van Eyck, Quinten Matsijs en Dürer betreft (lib. 4). Het theoretische gedeelte,
bekend als Den grondt der edel vry schilder-const (lib. 2), wordt wat uitvoeriger
benut. In hoofdstuk 5 van boek II, dat handelt over het tekenen en zijn onderdelen,
citeert hij na Alberti (De pictura, 1435, en Della pittura, 1436) en Da Vinci: ‘Carlo
Van Mander’: ‘Lib. de Pint. en/verso flamenco./Cap. 2o’. Volgens Pacheco zegt de
Haarlemmer in drie korte en wezenlijke precepten of voorschriften: (1) het tekenen
is de ziel en het koloriet het lichaam, (2) de schilderkunt ligt besloten in het tekenen
en is het licht van alle overige ‘kunsten’, (3) wie leert tekenen door natuurlijke aanleg
en studie, heeft de noodzakelijke grondslag voor alle schilderkunst(55).
De drie genoemde punten zijn alle op de een of andere manier terug te vinden in
hfdst. 2 van Den grondt, dat gewijd is aan het teyckenen, oft Teycken-const (strofen
1-3), maar Pacheco blijkt zich vooral op de kanttekeningen geïnspireerd te hebben,
die later door anderen zijn toegevoegd en die soms slecht de bedoeling van de dichter
tot uiting

(54) PACHECO II 178-9, 447. MANDER 208-210.
(55) PACHECO I 360. MM 633.
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brengen. De Sevilliaan onderstreepte te veel de betekenis van het tekenen bij Van
Mander. Laatstgenoemde ziet die kunst en het schilderen optreden als volkomen
gelijkwaardige polen van een en hetzelfde ding. Volgens Miedema was de
tegenstelling tussen disegno en colorito in de zestiende eeuw (de Tosco-Romeinse
en de Venetiaanse school) van zuiver theoretische betekenis(56). Maar Pacheco vatte
alles op als een pleidooi voor de tekenkunst. In punt 3 combineert hij op verkorte
wijze wat er in de stanzen 3 en 4 gezegd wordt met de postille van de eerste stanze,
waarin het tekenen de vader van het wél schilderen heet. Van Mander grijpt hier
terug op Vasari, die het tekenen als de vader van drie kunsten: bouw-, beeldhouwen schilderkunst ziet. De Vlaming breidde dit vaderschap uit over de zeven vrije
kunsten, waarbij de disegno werd opgevat als het menselijke vermogen om abstracte
begrippen om te zetten in concrete beelden(57).
In Hst. 10 van boek II, waar opnieuw over het koloriet wordt gesproken, wijdt
Pacheco ruim vijf bladzijden aan de opsomming van wat hij noemt: ‘enkele algemene
precepten van wat in het Nederlands geschreven is door Carlo van Mander, afkomstig
uit de stad Harlem (sic!) in Holland, in zijn in het jaar 1604 gedrukte Libro de Pintura,
waarvan we reeds melding hebben gemaakt’(58). Pacheco vermeldt dan, gescheiden
door alinea's, nog eens 41 ‘precepten’, waarvan de nummering meestal overeenkomt
met die van de stanzen van Hst. 4 tot 7 uit Den grondt. Uit het gebruik van het woord
‘precepten’, dat niet bij Van Mander voorkomt, blijkt, dat de achtregelige strofen
waaruit dit leerdicht bestaat door Pacheco niet worden opgevat als constateringen
van waargenomen werkelijkheid, maar als voorschriften die richtinggevend zijn voor
de kunstenaar. Sommige stanzen worden door Pacheco in tweeën of in drieën gesplitst
en sommige ‘precepten’ bevatten de korte inhoud van twee of drie stanzen, waaronder
dikwijls de voorafgaande en de volgende begrepen zijn. Zo blijkt, dat onder die 41
‘precepten’ de inhoud van minstens 51 verschillende stanzen wordt weergegeven.
De 20 uit Hst. 4 genomen precepten beantwoorden aan minstens 18 stanzen. Hierna
gaat Pacheco zonder waarschuwing over tot Hst. 5, waarvan de 17 percepten teruggaan
op minstens 27 stanzen. Daarna wordt wederom zonder enige aanduiding begonnen
aan de drie

(56) MM 101, 425.
(57) MM 425-6.
(58) PACHECO I 463.
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aan Hst. 6 ontleende ‘precepten’, die overeenkomen met minstens 5 stanzen. Hierop
volgt opnieuw zonder aangeving van hoofdstuk een verkeerd genummerd precept,
ontleend aan een stanze van Hst. 7. Vooral aan het einde van zijn opsomming is de
nummering zeer onregelmatig, wat vermoedelijk te wijten is aan fouten gemaakt bij
het copiëren.
De onderwerpen die Pacheco interesseerden hebben allen op de mens niet op zijn
omgeving betrekking en betreffen (II) Het tekenen (Stanze 1-2) de betekenis ervan;
(IV) Attitude en decorum (8) het wijkende hoofd: (17) naakt en kleding, (19,22)
fouten tegen de ‘welstandt’, (23-26) stroppiato en overdrijving, (30) lopen, (35)
onderscheid in leeftijd en geslacht, (38-39) zedigheid in vrouwen, kracht in mannen;
(V) Ordinantie en inventie: (12-14) de doorkijk, (15-17) Het toepassen van groepen:
(19) harmonie tussen compositie en figuren afzonderlijk, (21-22) de verscheidenheid
in de figuren, (24) het niet in de lijst laten lopen van lichaamsdelen, (25-26)
overvloedigheid in de compositie, (27-28) composities met weinig figuren, (33)
onderwerpen die zich voor een rijke compositie lenen, (34-37) het verspreiden der
figuren in de hoogte; de verscheidenheid, (41-42) vermijding van verwarring in
standen en beschaduwing; (43) de inventie: de schilder is even vrij als de dichter,
(57-59) bizarre inventie voor een arcadische omgeving: Het Parisoordeel, (66)
toevoeging van allegorische figuren aan bijbelse voorstellingen (?); (VI) Affecten en
passiën (36-37) het lachen en schreien, (44-45) de droefheid; (VII) De lichtval (31-33)
vuur.(59).
Omdat een discussie van ieder van de 41 gevallen van ontlening met de
desbetreffende oktaven van Den grondt hier te ver zou voeren(60), moge het volstaan
erop te wijzen, dat Pacheco aan het einde meedeelt, dat sommigen hem vermoedelijk
dankbaar zullen zijn, omdat hij hun deze voorschriften heeft meegedeeld:
want, al schijnen ze gemakkelijk en vulgair, ze getuigen naar mijn mening
van de levendige geest van een ervaren man. Ze zouden ergens anders
ingevoegd kunnen zijn, maar ik heb ze later tussen een hele stapel van
mijn papieren gevonden en onder mensen van dit beroep zullen ze overal
waardering vinden.
Hieruit zou men kunnen afleiden, dat Pacheco zelf besefte, dat zijn vlakke vertaling
en bewerking vaak ver beneden het oorspronkelijke bleef. Van Mander's
spitsvondigheden klinken bij hem soms als waar-

(59) Vgl. MM 311, 424, 448, 460, 494, 513.
(60) Zie Aanhangsel.
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heden als een koe. Men krijgt de indruk, dat hij of zijn vertaler óf de tekst niet begrijpt,
óf dat hij die alleen gebruikt als uitgangspunt voor de ontwikkeling van zijn eigen
ideeën. De kortheid die hij zichzelf daarbij oplegt leidt tevens tot het Horatiaanse
Brevis esse laboro, / obscurus fio. Ook blijkt, dat hij de vertalingen uit Den grondt
lange tijd had laten liggen en de moed niet meer had ze ter juister plaatse in de tekst
van zijn Arte in te voegen. Had hij dit laatste gedaan, dan zouden zijn eigen
toevoegingen waarschijnlijk beter van de oorspronkelijke tekst gescheiden zijn
gebleven en zijn werkelijke bedoeling duidelijker zijn geworden. Nu is die zonder
raadpleging van Den grondt lang niet altijd goed te volgen. Het Spaans waarin de
vertaling gesteld was, is aan de slordige kant en de tekst is hier en daar onzeker,
waardoor het vertalen in modern Nederlands soms op moeilijkheden stuit. Uit het
feit, dat Den grondt hier meestal uitkomst biedt, valt op te maken, dat Pacheco d.m.v.
zijn vertaler of rechtstreeks de hoofdzaken toch wel had begrepen, maar in vergelijking
tot het gebruik dat eerstgenoemde maakt van het biografische gedeelte wekt de
aanwending van de theoretische passages veelal een verschraalde en soms grillige,
ja zelfs onjuiste indruk. Desondanks moesten Van Manders ideeën hem grotendeels
vertrouwd in de oren klinken, want de meeste ervan waren reeds bekend uit de tijd
van Alberti (15de eeuw). Wat ze zo aantrekkelijk voor Pacheco maakte, was het feit,
dat ze meer in maniëristische zin ontwikkeld werden en versmolten met denkbeelden
van Vasari en Lomazzo(61).

7. Emblematische bundels: Cats, Guevara en Penso de la Vega
In 1685 verscheen te Barcelona een verzameling van acht hoofse novellen, een genre
met een zeer vernuftige compositie, getiteld Intercadencias de la calentura de amor
(Onregelmatige polsslagen van de liefdeskoorts). Men krijgt de indruk, dat de novellen
minstens 20 jaar voor hun publicaties geschreven zijn en uit het feit, dat het soms
wordt voorgesteld, dat de Tachtigjarige Oorlog nog aan de gang is, zou men kunnen
opmaken, dat bepaalde gedeelten van voor 1648 dateren(62). De

(61) PORTO VI 596-7. MM 456.
(62) Luis de Guevara, Intercadencias de la calentura de amor, ed. Fern. Gutiérrez (B. 1952) 9,
14. (GuevG.). [In deze uitgave is het aantal drukfouten nog groter dan in de volgende titel].
INTERCADENCIAS / DE LA / CALENTVRA / DE AMOR. / SVCESSOS YA TRAGICOS, Y
/ lamentables, ya dichosos, y bien logrados. / POR EL LICENDIADO LVIS DE / Gueuara,
natural de Segura. / DEDICADAS / A DON JAYME DE / CORDELLAS (B.: Llopis, 1685).
BNM - R 10.259. (Guev.). Diccionario de Literatura Española, ed. G. Bleiberg, J. Marías
(M.: Rev. de Occ. 1972).
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schrijver Luis de Guevara, afkomstig uit het Baskische plaatsje Segura(63), 55 km ten
z.w. van San Sebastián, zegt in zijn voorwoord:
Dat de liefde een ziekte is, dat verzekeren ons degenen die erover hebben
geschreven... Vreemd genoeg wilde Ovidius, die zo liefdesziek was,
geneesheer zijn van die kwaal; en wat hij het eerste vaststelde was, dat die
niet met kruiden genezen kon worden: me miserum quia amor non est
medicabilis herbis; maar ofschoon hij anderen wilde genezen, hij kon dat
noch voor zichzelf, noch voor anderen. Hoe zouden degenen die lijden
aan die kwaal kunnen genezen, als zij, zoals Catzio zei in zijn Emblemas
de amor, de dokter zelf ontvluchten en verafschuwen? Infaelix medicum
(sic!) respuit aeger opem, want, aangezien het een onzichtbare ziekte is,
lijkt het moeilijk zo'n groot lijden te genezen: Hei michi caecus amor
vulnera caeca facit. Desondanks kan men, omdat men de gevolgen ziet,
de oorzaak ervan opsporen en, als die is weggenomen, zal de uitwerking
ervan ophouden, want dat is waarnaar men streeft in deze voorbeeldige
gebeurtenissen, die ik hierbij aanbied. Ik kan geen ziekte vinden die meer
op de liefde lijkt dan de koorts; ik geloof eerder, dat zij het zelf is; Florencio
Schonchio zei het: Et sani (?) amantium estuamus (?) febribus; vanwege
de gevolgen, want de koorts is, zoals Pierio zei, volgens de mening der
doktoren niets anders dan superans totius corporis calor, en die [hitte]
van de verliefden is een vreselijk vuur, zoals de brandende koningin Dido
zei: Vulnus alit venus [= venis] nec caeco carpitur igni: de koorts doet de
stervelingen die eraan lijden verbleken en de ernstige Horatius zei van de
minnaars: nec tinctus viola pallor amantium; en Florentius: qui [= quia?]
pallor aegris idem est amantibus(64).
Met Florencio Schonchio wordt waarschijnlijk bedoeld Florentius Schoonhovius
(Gouda 1594-1648). Hij promoveerde in de Rechten te Leiden en nam deel aan het
soms roerige leven in zijn geboortestad. Door zijn overgang tot het katholicisme
werd hij uitgesloten van alle openbare ambten, zodat hij zich aan de Latijnse
dichtkunst en emblematiek kon wijden. Vier drukken beleefden zijn Emblemata
Partim Moralia partim etiam Civilia (1618, 1626, 1635 en 1648), een van de meest
verbreide embleemboeken van de zeventiende eeuw. Het denkbeeld, dat de liefde
een koorts is en de minnaar een zieke die niet wil genezen, is niet te vinden in deze
bundel maar in Schoonhovius' Poemata (Leiden 1613), in de afdeling Amores
pastorales, een verzameling liefdesgedichten gericht tot de schone Lalage. Carmen
XXII begint als volgt: ‘Ah quantum miser undique/Flammis tristibus aestuo?/ Quam
pestis soror exedit/ Febris pallida membra?’ (O, wat gloei ik, ellen-

(63) GUEV.
(64) GUEV. GUEVG. 17-19.
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dige, overal in droevige vlammen? Hoe knaagt deze koorts, zuster van het verderf,
aan mijn bleke [= smoorlijk verliefde] ledematen?). Het laatste vers Febris pallida
membra? is op een sterk inspringende regel gedrukt, zodat het als een glosse gelezen
kan worden, evenals de slotverzen van de zeven andere strofen. In de volgende klaagt
de dichter, dat noch het dutje in het gras onder de steeneik, noch de ruisende stortbeek
zijn Pectus... aegrum (zieke borst) kunnen verkwikken. In Carmen XXIII bespiedt
de dichter zijn geliefde bij het maken van haar toilet. Hij vervloekt degene die de
kleren heeft uitgevonden en noemt hem: ‘pallidulis durus amantibus’ (hardvochtig
voor de altijd wat bleke minnaars). Guevara citeerde waarschijnlijk in beide
gelegenheden uit het hoofd. Door drukfouten en het gebruik van het meervoud i.p.v.
het enkelvoud werd vooral de eerste aanhaling bijna onherkenbaar. Ah quantum
miser... aestuo... Febris werd tot Et amantium sani estuamus febribus (En wij, de
gezonden onder de minnaars, gloeien van koortsen). Mogelijk verwarde Guevara de
verzen vrijwillig of opzettelijk met herinneringen aan klassieke poëzie. De gedachten
gaan hierbij vooral uit naar Horatius, in drie van wiens Oden de naam Lalage
voorkomt. De uitdrukking pallor amantium is, zoals Guevara zelf aangeeft, typisch
Horatiaans.(65)

(65) Florentius Schoonhovius, Emblemata Partim Moralia partim etiam Civilia, Mit einem
Vorwort von Dmitrij Tschizewkij. Nach der Ausgabe von Gouda 1618, in Emblematisches
Cabinet, Bd. VII (Hildesheim - N.Y.: Olms, 1975). FLOR. SCHOONHOVII/ GOVDANI/
POEMATA/ ANTEHAC NON/ edita... (LVGDVNI BATAVORVM/ Ex Officina GODEFRIDI
BASSON./ M.D.C.XIII, p. 125-7. KBG - 761 K 19. - M. Praz, Studies in seventeenth-century
imagery, I (Lo. 1939) 42; II (Lo. 1947) 151. - Voor de naam Lalage zie Carm. 2.5.16; 1. 22.
10; 2.2.2. - In de klassieke literatuur komt, voor zover wij weten, het denkbeeld van de
liefdeskoorts niet voor, ofschoon bepaalde Horatiaanse passages in die zin kunnen worden
geïnterpreteerd, zoals waar sprake is van de dwaas, die uit valse schaamte een geheime koorts
(febrem) verbergt, omdat hij voor gezond (sanum) wordt gehouden (Epist. 1.16.21-23). Over
Horatius zie ook p. 62 van onze studie. Het idee van de liefdeskoorts leeft sterk in
Middellatijnse spreekwoorden: ‘Estuat ut febris furiosus amor muliebris;/ Ardor femineus
furor ut est piceus’ (De razende liefde der vrouwen gloeit als een koorts; de vrouwelijke
liefdesgloed is als een duistere razernij, Weens Ms. uit de twaalfde eeuw). Zeer verbreid was
ook het rijm: ‘Forma puellarum deceptrix est animarum; / Ut fervens febris, sic aspectus
muliebris’ (De schoonheid der meisjes is een bedriegster der zielen; als een brandende koorts,
zo is het aanschijn der vrouwen): Hans Walther, Carmina Medii Aevi posterioris Latina, II,
1....Lateinische Sprichwörter und Sentenzen des Mittelalters, I, II, V (1963-67) Nr. 679,
9759, 32888. - Op de mogelijke identiteit van ‘Florencio Schonchio’ en Fl. Schoonhovius
werd ons gewezen door de heer Jean de Booy te Roosendaal.
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Pierio kan niemand anders zijn dan Pierio Valeriani(66). Het blijkt, dat Guevara wat
er in diens hieroglyphica over de razende, koortsachtige en droevige leeuwen gezegd
wordt, onveranderd op de minnaars toepast(67). Guevara kende natuurlijk ook de
aanhef van het vierde boek van de Aeneïs, waarin het heet, dat koningin Dido, sinds
lang gewond door een ongeneeslijke liefdesziekte, haar wond voedt met haar
hartebloed en verteerd wordt door een verborgen vuur. Hij had ook weet van de
tiende Ode van Horatius' Carmina, boek III, een minneklacht waarin staat, dat de
gevoelloze geliefde door geschenken noch smeekbeden te vermurwen is, noch door
de violierkleurige bleekheid van haar wanhopige minaars (v. 14).
Het denkbeeld de liefde als een ziekte voor te stellen wordt niet alleen door
Vergilius en Horatius uitgedrukt, maar ook door Cats, zoals

(66) Pieri's Hieroglyphica, sue de sacris AEgyptiorum aliarumque gentium literis Commentarii
(1556) waren aanvankelijk bedoeld als een nadere toelichting op de symbolische
hieroglyfen-verklaring van Horus Apollo, maar groeiden in achtereenvolgende edities uit tot
een soort encyclopedie van de emblematiek. In de Bazelse druk van 1567 komt in het begin
van boek I (no 8) al voor het embleem FVROR INDOMITVS bij een plaatje dat voorstelt een
verscheurende leeuw, waarvan o.a. gezegd wordt:
Hinc animal est maximè febri obnoxium. Febrem verò nihil aliud esse, quàm
superantem totius corporis calorem Medicorum omnium consensum manifestum
est. Febri denique nomen ab igne Graecum πυρετ ς à feruore Latinum est: quo
morbo Leones toto vitae tempore cruciari feruntur, eaque de causa Lucretius triste
Leonum seminium appellauit.

[Dit dier is overgevoelig voor koorts. Het is duidelijk, dat naar de eensluidende mening van
alle doktoren koorts een warmte is die het hele lichaam overheerst. [In de marge: Definitio
febris]. Kortom, de Griekse naam voor koorts pyretòs, wat in het Latijn koortshitte betekent,
is afgeleid van pyr (vuur). Om die reden sprak Lucretius van het droevige ras der leeuwen].
Zie: HIEROGLYPHICA / SIVE DE SACRIS AEGY/PTIORVM, ALIARVMQVE GENTIVM /
literis Commentarij, IOANNIS PIERII Vale-/riani... (Basileae: Guarinus, 1567) 6-8. KBG
- 488 B 13. IOANNIS / PIERII / VALERIANI / BELLVNENSIS / HIEROGLYPHICA. /
SIVE / DE SACRIS AEGYPTIORVM / aliarumq[ue] gentium literis... (Francofurti M.: Hieratus,
1614) 6-7. KBG - 652 D 9. HIEROGLYPHICA / Lyon 1602 / G.P. Valeriano Bolzani. The
Renaissance and the gods, 17. Reprint (N.Y. & London: Garland, 1976) 5-6; 163, 494.
(Valer.)
(67) De Hieroglyphica gaven hiertoe ook wel enige aanleiding, daar de artikelen AMATOR,
AMORIS NVTRIMENTVM en AMOR de liefde herhaaldelijk met een verterend vuur
vergelijken, waarbij Dido op de brandstapel als symbool diende evenals de salamander, van
wie het heette, dat hij niet in het vuur verbrandde: Valer.
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Guevara zelf duidelijk maakt. In de titel Emblemas de amor van Catzio kan men
namelijk gemakkelijk de Silenus Alcibiadis, sive Proteus, Vitae humanae ideam,
Emblemate trifariam variato, oculis subjiciens (Middelburg 1618) van Jacob Cats
herkennen. Het eerste deel heet immers Sinne- en Minne- Beelden en deel II en III
Sinne-Beelden, eertijts Minne-beelden. Deze laatste titel dient om duidelijk te maken,
dat de erotiek, die in deze bundel altijd voorop staat, alleen tot doel heeft de zinnen
te kietelen en de belangstelling te wekken voor de maatschappelijke en godsdienstige
toepassing, die daar altijd op volgen. De Silenus werd herdrukt te Middelburg in
1618, te Amsterdam in 1619, 1620, 1622 (2x) en zonder jaar (ca. 1630) en te Gouda
(2x: 1633?, 1645?), Dordrecht (1640?) en z.j.n. pl. (ca. 1645). Zeventiende-eeuwse
edities van zijn Proteus verschenen te Rotterdam in 1627 en beknopt te 's-Gravenhage
in 1629 en met verschillende titels en zonder plaatsaanduiding ca. 1633, ca. 1640 en
tweemaal z.j. (1635?). Onder de titel Sinneen Minne-beelden werd de emblematische
bundel opgenomen in zeven verschillende edities van Cats' Alle de wercken, die
tussen 1655 en 1681 verschenen(68). Het ligt voor de hand, dat de Silenus en de Proteus,

(68) W.C.M. de Jonge van Ellemeet, Museum Catsianum ('s-Gravenhage 1887) 4-7. J. Landwehr,
Dutch emblem books. A Bibliography (Utrecht: Haentjes ect., 1962) 12-13. [Aangevuld met
gegevens uit de Centrale Catalogus van de KBG]. SILENVS / ALCIBIADIS, / SIVE / PROTEVS
/ Vitae humanae ideam, Emblemate / trifarium variato, oculis subijciens... (Middelburg:
Hellenius, 1618), QVA NON NOCET (I), p. 2-3; ODIT AMOR MEDICVM (XXXV), p. 70-71.
KBG - 144 D 2. (CatsSA). Evenzo ed. Am.: Jansonius, 1619 (KBG - 477 C 39) en Am.:
Blaeuw, 1622 (KBG - 477 C 41), beide met naam van de auteur: Jacobi Catzii. vgl. IACOBI
CATZII I.C. / SILENVS ALCIBIADIS, / sive / PROTEVS: /... trium linguarum explicatione
/ eleganter illustratus... (Am.: Blaeuw, 1622), QVA NON NOCET (I), p. 26-29; ODIT AMOR
MEDICVM (XXXVI), p. 162-5. [Het ex. aanwezig op het KHI, dat in in geen der door ons
geraadpleegde bibliografieën wordt genoemd, is veel uitvoeriger dan de door Blaeuw in
hetzelfde jaar uitgegeven Silenus (zie hier boven)]. [Gegraveerde titelpagina] PROTEVS /
ofte / Minne-beelden / verandert / IN / Sinne-beelden (Rotterdam: Van Waesberge, 1627),
QVA NON NOCET (II), p. 8-13; ODIT AMOR MEDICVM (XXXVI), p. 212-7. KBG - 144
D 4. (CatsPA). PROTEVS / OFTE / MINNE-/BEELDEN / VERANDERT / IN /
SINNE-BEELDEN. / DOOR / I. CATS ('s-Gravenhage: A. van de Venne & Ioost Ockersz,
1629), QVA NON NOCET (II), p. 7-10; ODIT AMOR MEDICVM (XXXVI), p. 143-6. KBG
- 477 C 36. Alle de / WERCKEN, / So ouden als nieuwe, / van de Heer / IACOB CATS...
(Am.: Schipper, 1655) QVA NON NOCET (II), p. 4-5; ODIT AMOR MEDICVM (XXXVI),
p. 72-73. KBG - 145 A 27. (CatsAA). Voorhandse titelpagina ontbreekt. Op de gegraveerde
frontispice staat op een banderole onder Cats' portret] ALLE DE WERCKEN VAN I. CATS...
[Op de eerste gegraveerde blz.] t' AMSTERDAM, By JAN JACOBSZ. SCHIPPER, 1658.
[Op de rug v.h. boek] RECREACION. / POETICAS / EN FLAMENCO. - QVA NON NOCET
enz. als in CatsAA. (CatsAB). BNM - 1-45.259. AL DE WERKEN VAN I. CATS (Am.:
Schipper, 1665) (Reprografische herdruk 1977), QUA NON NOCET (II), p. 3-5, ODIT AMOR
MEDICUM (XXXVI), p. 65-66. (CatsAC). Zelfde tekst en paginering: ed. Dordrecht 1659
(KBG - 477 C 29) en Am.: Schipper, 1681 (UBU - Z qu. 109).
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geïllustreerd met de vaak prachtige gravures van Fr. Schillemans en J. Swelinck naar
A. van de Venne en voor twee derde gesteld in voor ontwikkelde Spanjaarden
begrijpelijke talen als Latijn en Frans, ook in het bezit kwamen van Spaanse
bibliofielen ondanks het feit, dat het hier een ‘ketters’ en dus verboden boek betrof.
De Nationale Bibliotheek te Madrid bewaart een exemplaar van Alle de Wercken
(Amsterdam 1658), dat afkomstig is uit de bibliotheek van de koningen van Spanje.
De band en de Spaanse opdruk zijn zeventiende-eeuws, wat suggereert, dat het boek
zich in die tijd al in Spaanse handen bevond. Trouwens, ook voor de niet
emblematische, geheel in het Nederlands geschreven Cats-bundels bestond
belangstelling. Zo heeft de Nationale Bibliotheek te Madrid een van elf illustraties
voorzien exemplaar van de Trou-ringh van 1643, dat in de zeventiende eeuw al een
Spaanse eigenaar had(69). De belangstelling voor deze bundel werd waarschijnlijk niet
alleen gewekt door de fraaie druk maar ook door de aanwezigheid van Het Spaens
heidinnetie, een Trou-geval, dat teruggaat op een novelle van Cervantes.
Het plaatje van embleem 35 of 36 van Boek I, dat in alle edities van de Silenus
voorkomt, vertoont een smidse onder het opschrift ODIT AMOR MEDICVM. Een
uit een wolk komende hand koelt een gloeiend staaf in een waterreservoir. Het
verklarende uit 8 alexandrijnen bestaande gedicht Die blust mijn vlam, Dien word'
ick gram licht toe, dat verliefden zich beklagen, wanneer men hun minnebrand wil
blussen. Onmiddellijk daarop volgt de Latijnse explicatie, die dezelfde ti-

(69) 's VVERELTS / BEGIN, MIDDEN, EYNDE / BESLOTEN IN DEN / TROU-RINGH... / MET
DEN / PROEFSTEEN / VAN DEN SELVEN / DOOR / I. CATS (Am.: E. Cloppenburg, 1643)
[Op de achterkant v.h. eerste schutblad in 17e-eeuws schrift] Poemata varia, batavo sermone
auctore Joh. Cats. Amstelaedami, 1643. 4o. F. Domingo de Lerin: BNM - R 22.640. 's
WERELTS / Begin, Midden, Eynde, / BESLOTEN IN DEN / TROU-RING, / MET DEN /
PROEFSTEEN / VAN DEN SELVEN, / DOOR / J. CATS (Am.: Erfgen. Wed. G. de Groot
en A. van Dam, 1719). BNM - 2-63.064. [Op het schutblad Spaanse vertaling van de titel in
19e-eeuws schrift]. [47 Afbeeldingen].
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tel draagt als het hele embleem en dezelfde grondgedachte tot uiting brengt. Het
geheel bestaat uit vier dysticha, waarvan de slot-pentameter door Guevara werd
geciteerd: Infoelix medicam respuit aeger opem (De ongelukkige zieke misacht de
geneesmiddelen van de dokter). Na een Franse versie van de dichterlijke toelichting
en een citaat uit Plutarchus volgt in de meeste edities het aan Ovidius toegeschreven
vers:
Hei mihi quod nullis amor est medicabilis herbis:
(Wee mij, want liefde kan met geen enkel kruid genezen worden, of: tegen liefde is
geen kruid gewassen!). De geciteerde versregel is geïnspireerd op een hexameter uit
Metamorfosen I, waar Apollo, die macht over de kruiden bezit en tevergeefs Daphne
achtervolgde, wanhopig over het feit, dat zijn kunst, die allen nuttig is, zijn meester
niet kan helen, uitroept:
Ei mihi, quod nullis amor est sanabilis herbis (v. 523)
Het vervangen van sanabilis door medicabilis kan veroorzaakt zijn door verwarring
met een vers uit de Heroides, waar Oenone, die dolverliefd is op Paris, hem schrijft:
Me miseram, quod amor non est medicabilis herbis (Ep. VI v. 149).
Guevara, die waarschijnlijk ook uit het geheugen citeerde, geeft in zijn voorwoord
een andere variant op genoemde hexameter: ‘me miserum quia amor non est
medicabilis herbis’. In de geraadpleegde edities van de Proteus en van Alle de wercken
zijn het Plutarchuscitaat en de versregel Hei mihi quod... vervangen door een
Ovidiaans dystichon met Franse vertaling in dichtvorm, dat in de Proteus onmiddellijk
onder het plaatje staat:
Sentit amans sua damna ferens, tamen haeret in illis;
Materiam culpae praesequiturque suae.
Het dystichon is een verbastering van Tristia 4.1.33-34, waar fere staat i.p.v. ferens
en persequitur i.p.v. het niet bestaande praesequitur. In genoemde elegie (4.1.) pleit
Ovidius voor mededogen. Hij ziet de liefde en de dichtkunst als een verslavend drug:
‘De minnaar beseft dikwijls, wat hem fataal is, toch is hij eraan gehecht; en hij loopt
als een hondje aan achter de oorzaak van zijn ellende’. Hij beschuldigt zich daarna
van een masochistische liefde voor zijn boeken:
Quodque mihi telum vulnera fecit, amo.
[En ik houd van het wapen dat mij heeft verwond].
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Of Guevara ook deze passage uit Tristia voor zijn ogen zweefde, mag men betwijfelen.
Hij heeft vermoedelijk niet de Proteus of de verzamelde werken geraadpleegd, maar
de Silenus. Dit zou ook kunnen blijken uit de pentameter, waarschijnlijk uit eigen
koker:
Hei michi caecus amor vulnera caeca facit
[Wee mij, mijn blinde liefde maakt blinde wonden].
In een citaat uit de Moralia (6de eeuw) van paus Gregorius de Grote, dat in het
Utrechtse exemplaar van de Amsterdamse Silenus van 1622 onder het plaatje staat
en in de Rotterdamse Proteus van 1627 aan het einde van de explicatie, wordt het
woord vulnus tweemaal gebruikt om aan te geven, dat God de mens wondt om hem
te genezen. In het Plutarchus-citaat wordt gezegd, dat koortslijders de dokter
onmiddellijk laten komen, maar dat krankzinnigen (waaronder ook de minnaars
terecht worden gerekend) noch de dokter ontbieden, noch hem toelaten. Ofschoon
hier een duidelijk onderscheid wordt gemaakt tussen het gedrag van koortslijders en
verliefden, is het toch mogelijk, dat deze zinsnede Guevara mede op de gedachte
van zijn Intercadencias heeft gebracht.
De ideeën van het embleem ODIT AMOR MEDICVM werden ook uitgedrukt in het
rijmpje Der helpt geen medezijn / want het is minne pijn, dat op een briefje staat dat
een min-ziek meisje in de hand houdt op Jan Steens Dokterbezoek (München), terwijl
op het verwante Schwerinse Doktersbezoek van dezelfde schilder een blad papier op
de tafel ligt met de woorden: Daer baet geen medisijn / Want het is minne pijn(70). De
gedachte en de iconografie ervan waren in die periode zeker sterk verbreid, zoals
blijkt uit Lope de Vega's toneelstuk Pobreza no es vileza (Armoede is geen schande),
dat geschreven werd tussen 1613 en 1622 en dat zich grotendeels afspeelt in de
Nederlanden, in het jaar 1595, toen de Spaanse landvoogd, de graaf van Fuentes,
erin slaagde verschillende Vlaamse en Picardische steden op de Fransen te veroveren.
In het begin van het eerste bedrijf redt de verarmde Spaanse edelman Don Juan de
Mendoza een aanzienlijke Vlaamse dame uit handen van Spaanse muiters. Zijn
schalkse knecht, Panduro, de gracioso die student is geweest en de verliefdheid van
de Vlaamse heeft bemerkt en tranen op haar wangen heeft gezien, toen hij prijzend
over zijn ongelukkige

(70) C.W. de Groot, Jan Steen. Beeld en woord (Utrecht-Nijmegen 1952) 112-5.
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meester sprak, filosofeert in een romance over de liefde in psychosomatische termen:
i Extraña cosa es amor!

De liefde is iets vreemds!

Apenas al pulso llega

Nauwelijks komt ze aan de polsslag

De la enferma voluntad,

van de zieke wil,

Cuando purga la cabeza.

of ze purgeert het hoofd(71).

De liefde haat hier niet de dokter, maar treedt zelf op als medicus. In het tweede
bedrijf komen we dichter bij het Catsiaanse embleem, waarvan de invloed misschien
mede werd bepaald door het feit, dat het stuk in Nederlanden speelde. Doña Laura,
een Spaanse dame zuster van Don Juan, die verliefd is op de Vlaamse graaf Fabio,
probeert in vier parallellistische redondillas, die alle beginnen met de woorden Es
amor... (Liefde is...) een definitie te geven van dat ondefinieerbare begrip, van die
ongeneeslijke kwaal, waarvan de patiënt niet verlost wil worden. In de voorlaatste
strofe heet het:
Es amor enfermedad

De liefde is een ziekte,

Que con los remedios dura,

die voortduurt ondanks de medicijnen

Y un género de locura

en 'n soort van krankzinnigheid

En que da la voluntad.

waar de wil in verzeild raakt.

Er is nog een andere passage in de Spaanse letteren van de zeventiende eeuw
waaruit bekendheid met het werk van Cats kan blijken, maar het betreft hier niet een
in Spanje, maar in Amsterdam gedrukt boekwerk, n.l. Confusión de confusiones
(Verwarring der verwarringen, 1688) van José Penso de la Vega, die behoorde tot
de Portugees-Israëlitische gemeenschap te Amsterdam. Het feit, dat de schrijver in
een Nederlandse omgeving woonde, maakt zijn bekendheid met de Nederlandse
letteren wel meer voor de hand liggend, maar toch niet in die mate, als men zich dat
heden ten dage voorstelt. De kennis van de Nederlandse taal was in die tijd in de
Sefardische gemeenschap, enkele uitzonderingen als Joseph Athías en Jacob Baroces
daargelaten, niet erg groot. De dagelijkse taal was Portugees en de litteraire en
godsdienstige talen Spaans en Hebreeuws. De bedoeling van het werk was de
beginnende beursspeculant op een onderhoudende manier te waarschuwen tegen de
gevaren van die handel, die in Amsterdam tot een ware volkspassie was gewor-

(71) Lope de Vega, ‘Pobreza no es vileza’, ‘Crónicas y leyendas de España’, Obras XXVII. BAE
225 (1969) 80b, 92b. [Bespreking van dit stuk in BAE 223, p. 141-9]. Vgl. VEGAO. XII
(1900) CXLIV-CXLVIII, 491b, 500a.
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den. Aangezien er geen dagkoersen waren maar alleen maandelijkse afrekeningen,
lag het terrein open voor de wildste speculaties, waarbij soms goederen die men niet
bezat verkocht werden met de bedoeling ze goedkoper te kunnen verwerven voor de
dag van bestelling, iets wat al in 1610 verboden was. Personen die geen aandelen
bezaten plaatsten overal spionnen om handelsgeheimen te ontdekken, verspreidden
valse geruchten en manipuleerden de prijzen om zich van hun eigen voordeel te
verzekeren. Zulke makelaars met weinig of geen investering zetten soms meer tonnen
goud om dan veel belangrijke handelaars bij elkaar. In zijn tweede samenspraak
schrijft Penso de la Vega:
No dexan de encontrar los especulativos algun arrimo para defença destas
monstruosidades, sutilisando las razones de subir algunas vezes las acciones
de las çoçobras y de baxar en las bonanças. Por antiparistasis bien saben
los eruditos, que cobran mayores alientos los contrarios, y que quando
batalla el ayre con las llamas, bizarrean con mas igniferos vigores, las
centellas; por cuya razon tomó Jacomo Cacio por Empreza, el fuego
combatido del viento, poniendole por Motte Vim exvi, (sic!) y el famoso
Lodovico Ursino, Contraria juvant como temen el rendimiento, aplican
mayores desvelos para la victoria, pues donde es inevitable la batalla, se
hazen mayores esfuerços para el triumpho(72).
[Dr. Geers vertaalt hier: De speculanten vinden altijd wel enig houvast
om deze krankzinnigheden [het zonder enige aanleiding wegsmijten van
hele partijen] te verdedigen, vernuftig speurend naar de redenen waarom
de acties [= aandelen] soms rijzen bij schipbreuken en dalen bij kalm weer.
De geleerden weten wel, dat volgens de antipersistasis [de werking van
twee tegengestelde eigenschappen, waarvan de een door haar tegenstand
de kracht van de ander opwekt, n.v. Geers] contrasten elkaar versterken
en dat, wanneer de wind tegen de vlammen vecht, de vonken met te meer
gloed en kracht oprijzen; daarom nam Jacob Cats als embleem het vuur,
bestreden door en wind, en plaatste er als motto boven vim ex vi [kracht
uit kracht, n.v.G.] en de beroemde Lodovicus Ursinus koos contraria
juvant [tegengestelden helpen, n.v.G.]. Daar zij vrezen verslagen te zullen
worden, span-

(72) CONFUSION / DE CONFUSIONES / Dialogos Curiosos / Entre un Philospho agudo,
un Mer- / cader discreto, y un Accionista erudito / Descriviendo el negocio de las
Acciones, / su origen, su ethimologia, su realidad, / su juego, y su enredo, / Compuesto
/ por Don Iosseph de la Vega, / Que con reverente obsequio lo dedica / al Merito y
Curiosidad / Del muy Ilustre Señor / Duarte Nunez da Costa. / En AMSTERDAM:
Año 1688, ed. facsimilar Artes Gráficas Soler (Valencia: Saetabis, 1977) 78-79. Vgl.
CONFUSION DE CONFUSIONES / VAN / Josseph DE LA VEGA / Herdruk van
den Spaanschen tekst / met Nederlandsche vertaling / Inleiding en toelichtingen door
/ Dr. M.F.J. SMITH / vertaling door Dr. G.J. GEERS. WERKEN / uitgegeven door
de Vereeniging / Het Nedelandsch Economisch-Historisch Archief / gevestigd te
's-Gravenhage, 2 vols. ('s-Gravenhage: Nijhoff, 1939) I 33-34. (VegaC.).
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nen zij zich des te meer in voor de overwinning, want, waar de strijd
onvermijdelijk is, doet men des te meer zijn best om te zegevieren(73).
De naamsverbastering Jacomo [of Giacomo] Cacia leverde de vertaler geen
moeilijkheid op, want hij gaf die zonder aarzelen weer als Jacob Cats. Toch is het
merkwaardig, dat een in Nederland woonachtige Spaanstalige zijn naam blijkbaar
alleen via een Italiaanse omweg kende. Nog raadselachtiger wordt de zaak, als blijkt,
dat het opschrift VIM EX VI (Geweld uit geweld) boven geen enkel van de talloze
door Cats gepubliceerde emblemen prijkt, maar wel boven een bekend embleem van
de Neurenbergse arts Joachim Camerarius, dat voorkomt in diens Symbolorum et
Emblematum ex re herbaria desumptorum centuria una (1590). Het plaatje vertoont
twee kruiselings geplaatste en door wrijving ontbrandende stokjes van laurierhout.
Het verklarende dystichon leert, dat schade wordt aangericht door het gezag dat met
het gezag der machtigen in botsing komt, zoals door het wrijven der takken de
verterende vlam ontstaat. Aan dit embleem beantwoorden twee emblemen uit de
Nucleus emblematum selectissimorum (Arnhem 1611) van de Maagdenburger Gabriel
Rollenhagen en het embleem QVA NON NOCET van Jacob Cats. Het verscheen voor
het eerst in de Silenus (1618) als eerste embleem van deel I en bleef onveranderd in
de opeenvolgende edities van die bundel. In 1627 en 1629 werd het als nr. II
opgenomen in de Proteus en vanaf 1655 met hetzelfde nummer in Alle de wercken.
Het hele embleem bestaat eigenlijk uit drie toepassingen genoemd naar de titels van
de drie uit dysticha bestaande epigrammen, die achtereenvolgens getiteld zijn: QVA
NON NOCET, OMNIA IN MELIOREM PARTEM en QVA NON VRIT. Het
oorspronkelijke, cirkelvormige plaatje laat een uit een wolk komende hand zien, die
een brandend stuk hout aan het juste einde uit het vuur haalt. Het werd in de Proteus
vervangen door een in een vierkant met ingeschreven cirkel geplaatste afbeelding,
waarop een elegant echtpaar voor de haard staat afgebeeld, terwijl de man het
brandende hout bij het juiste einde vasthoudt. In Alle de wercken van 1655, 1658 en
1665 treedt daarvoor een rechthoekige compositie in de plaats, die terugkeert naar
de vroegere eenvoud. De tekst, die grosso modo uit drie verklaringen bestaat, blijkt
in wezen steeds dezelfde te zijn. Het volledige opschrift van de eerste, erotische
toepassing luidt Quâ non nocet, arripe (Grijp het waar het niet

(73) VEGAC. II 100.
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schaadt), wat dichterlijk vertaald wordt als Grijpjet wel, soo ist maer spel. In der
verklaring wordt deze spreuk toegepast op het juiste gedrag in de liefde.
De tweede, maatschappelijke toepassing (OMNIA IN MELIOREM PARTEM), gaat
over de juiste aanpak in het algemeen - het samengaan van het brandende en niet
brandende einde symboliseert de vermenging van vreugde en smart: het komt op de
man aan, niet op de zaak - en de derde godsdienstige toepassing, QVA NON VRIT
(Waar het niet brandt) wijst op de juiste weg naar de zaligheid, gesymboliseerd in
het niet brandende einde, terwijl het vurige deel Sodoma en de hel verbeeldt(74).
Het blijkt, dat Vega niet het embleem van Cats maar dat van Camerarius volgde.
Misschien verwarde hij beide emblematici, misschien wilde hij de Duitser niet
noemen. Deze laatste conclusie zou steun kunnen vinden in het feit, dat hij het
embleem Contraria juvant (Tegendelen helpen) aan Lodovico Ursino toeschrijft. De
naam Ursino/Ursinus was zeker niet onbekend in emblematische kringen. Bij het
verschijnen van de Dialogo dell' Imprese Militari (Roma 1555) van Paolo Giovio
droeg de uitgever Ant. Barre het op aan Paolo Giordano Ursino(75). De Frankfortse
druk van Hermannus Hugo's Pia desideria (1657) werd bezorgd door Johannes
Henricus Ursinus uit Spiers(76) en het Mausoleum Ottonis Taboris (Regensburg 1675)
was voorzien van een prozacommentaar door G.H. Ursinus en anderen(77). Maar de
enige Lodovico Ursino die ik heb kunnen vinden leefde in de zestiende eeuw en was
de schrijver van een Canzoniere en bezitter van een Horatiusmanuscript, dat hij van
Hannibal Canes had gekregen. Hij behoorde tot het Italiaanse vorstengeslacht der
Orsini, waaruit verschillende pausen voortkwamen(78). Een crypto-joodse tak van de
familie, die haar naam spelde als Ursinos, maakte aan het begin van de achttiende
eeuw deel uit van de uitgebreide Marraanse gemeenschap te Madrid. Op de lijst

(74) CATSSA. CATSAA. CATSAC. CATSPA. HENKEL 187-9.
(75) J. Landwehr, French, Italian, Spanish and Portuguese Books of devices and emblems,
1534-1827. A Bibligraphy (Utrecht: Haentjes etc., 1976) 95.
(76) Mario Praz. Studi sul concettismo (Firenze 1946) 180.
(77) J. Landswehr, German Emblem Books, 1531-1888. A Bibliography (Utrecht: Haentjes etc.,
1972) 105, no 423.
(78) M.E. Cosenza, Biographical and bibliographical Dictionary of the Italien Humanists and
of the World of Classical Scholarship in Italy, 1300-1800, 5 dln. (Boston: Hall, 1962) IV
3529, V 1819.
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van de door de Inquisitie beschuldigde personen van 1716 komt een prinses van de
Ursinos voor(79). Misschien heeft Vega een verder onbekende emblemenbundel in
druk of in manuscript van deze Ursinos gekend, maar het valt wel op, dat de titel van
het door hem genoemde embleem Contraria juvant de indruk maakt een variant te
zijn van het embleem Contraria prosunt (Tegendelen zijn van voordeel), dat weer
in de Synbola (1590) van Camerarius voorkomt. Het plaatje stelt een nijlpaard voor,
dat op het strand temidden van de schelpen ligt. De bedoeling is, dat het zich daar
opzettelijk verwondt aan hun scherpe punten om zich te aderlaten en zo van het
kwade bloed te bevrijden. Volgens het dystichon wordt zo ook de staat door uitroeiing
van het kwaad bevrijd(80).
Deze laatste toepassing van het Pliniaanse verhaal doet sterk denken aan de Spaanse
denkbeelden over la limpieza de la sangre (de zuiverheid van het bloed), waarbij
o.a. mensen met joods bloed als besmet werden beschouwd, en aan de manier waarop
Lope de Vega in zijn antijoodse toneelstuk El Niño inocente de La Guardia (Het
onschuldige kind uit L.G., 1603-06) over de Inquisitie spreekt, die de Hidra van de
ketterij de hoofden afslaat en vervolgens met haar toorts dichtschroeit, zodat er geen
verdere koppen of besmettingshaarden kunnen ontstaan(81).

(79) J. Caro Baroja, Los judios en la España moderna y contemporánea, III (M.: Arion, 1961)
55, 59.
(80) HENKEL 677, LVIII.
(81) VOSTERS 478, voetnoot. Het is mogelijk, dat Penso de la Vega in Contraria prosunt een
zinspelende verdediging van het wrede optreden der Inquisitie zag en daarom de naam van
Camerarius verving door die van Cats en van een waarschijnlijk hypothetische Ursino. Het
feit, dat hij het embleem noemt na Vim ex vi, waarin van vlammen en vurige krachten wordt
gesproken, zou in die richting kunnen wijzen. Uit het gebruik dat hij ervan maakt zou men
kunnen afleiden, dat hij het verwante Cats-embleem QUA NON NOCET wenste te interpreteren
in die zin, dat de Inquisitie met het stichten van brand de zaken bij het verkeerde eind aanpakte
en zijn eigen vingers brandde. Het onlogische optreden van die instantie zou dan als
symbolisch kunnen worden beschouwd voor de onbegrijpelijke paniekachtige reacties van
de beurs, die voortkomt uit de nervositeit van de speculanten die over betere informatie
menen te schikken dan hun concurrenten. Men zou hiertegen op kunnen werpen, dat Penso
de la Vega die onbegrijpelijke reacties juist als weldadig voor het financiële leven poogt voor
te stellen, althans schijnbaar, want, dat het geciteerde fragment uit de Confusion een
badinerende indruk maakt is m.i. duidelijk. Van de andere kant kan men stellen, dat zo'n
luchtige toon niet wel te rijmen valt met een ernstig onderwerp als dat van de Inquisitie.
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8. Vondel, Calderón, Rebolledo en Barrios
Zowel Vondel als Calderón gaven veelvuldig bijbelse stoffen dramatische gestalte
en men kan ‘de Calderón van het noorden’ na zijn overgang naar de katholieke kerk
ook schrijver van de Contra-reformatie en de Barok noemen(82). Beiden zijn ook
eucharistische dichters, Vondel in zijn Altaergeheimenissen, Calderón in zijn
sacramentsspelen. Of Vondel het werk van Calderón gekend heeft, doet hier niet ter
zake, al is het misschien interessant te weten, dat er een opvallende gelijkenis bestaat
tussen het optreden van Vosmeer de spie in de Gijsbrecht (1637) en dat van de spion
in Calderón El Sitio de Bredá (Het Beleg van Breda, 1628)(83), dat voor het eerst
gepubliceerd werd in 1636, te Barcelona(84). De vraag, of Calderón het werk van
Vondel gekend heeft, moet waarschijnlijk negatief worden beantwoord, al heeft
Rüttger een parallel getrokken tussen de Palamedes (1625) en El Sitio de Bredá,
omdat in beide stukken de dood van prins Maurits een rol speelt en geen van beide
toneelschrijvers veel sympathie voor hem bezat. In de Palamedes wordt allegorisch
gezinspeeld op het overlijden van de stadhouder, terwijl in Calderón's stuk de Spaanse
opperbevelhebber Spínola 's prinsen dood verneemt uit de onderschepte brieven van
een spion. Maar zulke parallellismen, die uitsluitend door het tijdsgewricht worden
bepaald, zijn niet van veel betekenis. Het zou beter zijn geweest erop te wijzen, dat
Vondel veel riskeerde door de terechtstelling van de raadpensionaris voor te stellen
als een gerechtelijke moord, terwijl bij Calderón het nuchtere doodsbericht Spínola
ten overvloede duidelijk maakt, dat Breda zich spoedig zal moeten overgeven. Bij
beide toneelschrijvers is 's prinsen dood reden tot voldoening, ofschoon om zeer
uiteenlopende redenen. Terwijl Vondel onder de dekmantel van een Grieks-Trojaanse
mythe fel tegen de stadhouder fulmineert, volgt Cal-

(82) B.H. Molkenboer, Bespreking van Vondel und Deutschland van Dr. Hans Pradel in:
Vondelkroniek, II (1931) 87-88; en van: Der Calderón des Nordens: Joost van den Vondel
in: Vondelkroniek, III (1932) 36-37.
(83) S.A. Vosters, ‘Again the First Performance of Calderón's El Sitio de Bredá’, Revista
Canadiense de Estudios Hispánicos, Otoño (Toronto 1981) 117-134.
(84) ‘Gijbrecht van Aemstel:’, Joost van den Vondel, De Werken... Volledige en geïllustreerde
tekstuitgave, ed. J.F.M. Sterck e.a. (Am.: Wereldbibliotheek, 1927-37) III 555 v. 607. (WB).
Johanna Schrek, El Sitio de Bredá de Don Pedro Calderón de la Barca, edición crítica con
introducción y notas (El Haya 1957) 8-9, 183-4, v. 2610-37. (CSchrek).
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derón het beginsel van ‘wie zijn dappere tegenstanders eert, eert zichzelf’. Vooral
omdat het een hooggeplaatste figuur betreft, spreekt hij over het algemeen in hoffelijke
termen over el conde Maurizio(85), ofschoon hij de ruwe Bourgondiër Balanzón bij
het vernemen van diens dood de volgende woorden in de mond legt: ‘El primero es
que me ahorré / de decir: ‘i Dios te perdone!.’ [Dat is de eerste die me verhinderde
‘God vergeve je’ te zeggen: v. 2639-40]. We zien hier dus een bijna even hatelijk
commentaar op de mare van Maurits' dood, hoewel niet allegorisch, maar historiserend
en voorzichtigheidshalve in de mond van een sarkastische houwdegen gelegd.
Bekendheid met de gedichten van Vondel zou volgens Moller ook blijken uit het
werk van D. Bernardino de Rebolledo (1597-1676), de Spaanse gezant te Kopenhagen,
wiens hoogste ideaal het was de Denen terug te brengen tot het katholicisme, nadat
hij erin geslaagd was invloed in die richting uit te oefenen op Catharina van Zweden(86).
Vondel leerde de gezant kennen tijdens zijn Deense reis in 1657, vermoedelijk door
bemiddeling van Karel van Mander, kleinzoon van de schrijver van het
Schilder-Boeck, die het portret van beide dichters schilderde(87). Vondel heeft
Rebolledo waarschijnlijk ook ontmoet in de kapel van diens huis, de enige plaats in
Denemarken waar hij als katholiek ter kerke kon gaan. Aan de gezant, die in de
Spaanse litteratuur beschouwd wordt als een prozaïsch dichter, hoogstens in staat
tot het maken van overigens fraaie berijmingen van psalmen en profeten, droeg hij
op zijn korte gedicht De Bestendigheit der Kercke (1657), een soort van schets van
zijn uitvoerige leerdicht De Heerlijckheit der Kercke (1663). In 1657 achtte hij zijn
schorre keel tot het bezingen daarvan nog niet in staat, zoals hij aan het einde van
De Bestendigheit verklaarde, waar Rebolledo werd aangespoord de eer der Kerke te
ontvouwen(88). Mol-

(85) CSCHREK v. 353, 2094-5, 2638-40.
(86) J. Bendixen, Des Grafen Bernardino Rebolledo Selvas Danicas; eine Episode aus der
Geschichte der katholischen Propaganda im Norden (Lübeck 1858) 11-12.
(87) H.W.E. Moller, De Heerlijckheit der Kercke van Joost van den Vondel. Academisch
Proefschrift Am. (Am. - Leuven: Van der Vecht - Keurboekerij, 1907) X-XIII. S.A. Vosters,
La Rendición de Bredá en la literatura y el arte de Espan a (London: Tamesis Books Ltd.,
1974) pl. 24. (VostR.).
(88) J.F.M. Sterck, Het leven van Joost van den Vondel. Volksuniversiteit, 34 (Haarlem 1926)
224-7. (Sterck). ‘De bestendigheit der Kercke. / Aen zijn Exellentie den Heer / D.
BERNARDINO, / Graef van Rebolledo’, WB VIII 621-2.
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ler vroeg zich af, in welke werken de Spaanse edelman aan die oproep gehoor zou
gegeven kunnen hebben. Hij suggereerde o.a. ‘La Constancia victoriosa, Ecl. Sagra
y los Trenos. (Col. 1655)’. Bedoeld moet hier zijn een in 1655 te Keulen gepubliceerde
bundel, die bestaat uit La Constancia victoriosa. Egloga sacra (De Overwinnende
standvastigheid. Heilige Ecloga), een berijming van het boek Job, en Los Trenos de
Jeremías. Elegías sacras (De Klaagzangen van Jeremiah. Heilige elegieën), een
berijming van het gelijknamige bijbelboek. Ze werden gezamenlijk herdrukt als
tweede opusculum van de Selva sagrada (Keulen 1657) en (Antwerpen 1661). Deze
laatste editie wordt op de gegraveerde titel Selva sagrada genoemd en op de herdrukte
frontispice Rimas sacras, d.w.z. het derde deel van de Obras Poëticas, die ook Ocios
heten (1660-61). De titel van dit werk kan geïnspireerd zijn op de ondertitel Haec
otia van Cats' Silenus (1618) of op de Otia of Ledighe Uren (1625) van Huyghens,
want evenals de secretaris van verschillende prinsen van Oranje wist Rebolledo ieder
vrij ogenblik van zijn drukke leven poëtisch te benutten. Hij was een van die
Spanjaarden die de pen en het zwaard wisten te verenigen, zoals bleek uit de gedichten
die hij schreef tijdens de Maascampagne tegen Frederik Hendrik in 1637(89). De titel
Égloga, waarover Moller zich verwonderde, onderstreept het geestelijk-pastorale
karkater, waarmee ook de vorm (de Silva) in overeenstemming is. Het is intussen
duidelijk, dat Vondels korte gedicht geen invloed kan hebben uitgeoefend op de twee
jaar eerder verschenen Elegias sacras(90).
Dit kan chronologisch wel het geval geweest zijn met de Idilio sacro (Heilige
Idylle), die als derde opusculum gepubliceerd werd in de Selva sagrada van 1657
en van 1661. Zoals de naam al aangeeft, moet deze bundel tot het meer verfijnde
geestelijk-pastorale genre worden gerekend. Het lange gedicht is eveneens in Silva's
geschreven en behandelt

(89) VOSTR. 12, 122-4.
(90) PALAU XV (1962) 281-2. (1) [Gegraveerde titelpagina] La Constancia victoriosa / Egloga
Sacra / Dedicola / Ala Sma Reyna Christina de Suecia / El Conde de Rebolledo... (Colonia:
Ant. Kinchio, 1655), (2) LOS TRENOS / ELEGIAS SACRAS. BNM - R 11.464. SELVA /
SAGRADA / d'el Conde / DON BERNARDINO / DE REBOLLEDO... (Colonia Agrip.: Ant.
Kinchio, 1657). BNM - R 14.269. [Gegraveerde titelpagina]... / SELVA SAGRADA /
DEDICOLA / A... D. FILIPE IIII / El Conde / D. Bernardino de Rebelledo (sic). [Gedrukte
titelpagina] RIMAS SACRAS / TOMO TERCERO / Delas obras Poëticas (A.: Oficina
Plantiniana, 1661) (1) SELVA SAGRADA, (2) LA CONSTANCIA VITORIOSA / Y / OTROS
TRENOS... A... CRISTINA DE SVECIA, (3) IDILIO SACRO /... A... DOÑA MARIANA DE
AVSTRIA. BNM - R 30.891.
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het leven en sterven van Christus. Nauta zag de invloed van Vondels
Altaergeheimenissen 1645) tot uiting komen in de versregel instituyó la santa
Eucaristía (Hij heeft de H. Eucharistie ingesteld)(91), maar in Vondels werk komt het
woord Eucharistie nergens voor en in die passages van de Altaergeheimenissen waar
hij over Witte Donderdag spreekt, gebruikt hij evenals elders allerlei dichterlijke
omschrijvingen, zoals ‘dat toegezwore Wonder’, ‘Paeschlam’, ‘hemelsch voetsel’,
‘'t Manne’, ‘dischgeheimenissen’. Bovendien spreekt hij nergens van het instellen
van het H. Avondmaal, maar steeds van het inlossen van een door God gedane
belofte(92). Dat Rebolledo zich op genoemde plaats niet op Vondel geïnspireerd heeft,
zou ook kunnen blijken uit het feit, dat hij hem nergens heeft bedankt of zelfs maar
genoemd. Volgens Nauta zou er ook nog een opmerkelijk parallellisme tussen beider
werk bestaan, doordat ze in 1657 hun respectievelijke psalmberijmingen aan koningin
Christina van Zweden opdroegen. Rebolledo had zijn Constancia al in 1655
toegeëigend aan de vorstin en herdrukte die in 1657 en in 1661 met de opdracht als
tweede opusculum van zijn Selva sagrada, waarvan het eerste deel, ook Selva sagrada
geheten, een psalmberijming bevat. Vondels aan haar opgedragen Harpzangen zijn
inderdaad van 1657. Als er dus van navolging gesproken moet worden, dan is die
waarschijnlijk van de Amsterdammer uitgegaan. Overigens lag de sinds 1654
vermoedelijk reeds bestaande gemeenschappelijk bewondering voor de bekeerlinge
bij beide dichters der Contrareformatie voor de hand. De uiting daarvan hoefde dus
niet op wederzijdse afspraak te berusten. Evenals Vondel was Rebolledo ook
apologetisch actief. In 1670 publiceerde hij te Keulen nog een Latijnse verhandeling
ter verdediging van het bestaan van het vagevuur(93).
Het is mogelijk, dat er een verdeling van apologetische stof is geweest, want het
valt op, dat de Idilio sacro juist datgene tot onderwerp heeft wat Vondel in zijn in
alexandrijnen geschreven Heerlijkheit der Kercke niet behandelt. In het tweede
boek(94) geeft hij als reden daarvoor op

(91) G. Nauta, ‘Vondel-Rebolledo’, Tijdschr, v. Nedl. taal- en letk., LV (1936) 165-7. D.
Bernardino de Rebolledo, ‘Idilio Sacro’, in: Juan José Sedano, Parnaso espan ol, V (M.
1771) 239.
(92) J. van den Vondel, ‘Altaergeheimenissen’, De werken, XI, ed. J. van Lennep, J.H.W. Unger
(Leiden z.j.) 42, I v. 543-7; 83, II v. 133-4; 84 II v. 148.
(93) Catalogue Général des Livres imprimés de la Bibliothèque Nationale. Auteurs, 231 dln.
(Paris 1890-1981) t. 147 (1938) 499.
(94) ‘DE HEERLYCKHEIT / DER / KERCKE / Haer Ingang, Opgang en Voortgang... 1663’,
WB IX 832 v. 83-94.

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse taal- en letterkunde (nieuwe reeks). Jaargang 1986

76
het feit, dat het leven van Gods zoon reeds voortreffelijk is beschreven door de
evangelist Lukas. Men krijgt dus de indruk, dat, als er contact tussen Vondel en
Rebolledo heeft bestaan over het onderwerp van de heerlijkheid der Kerk, wat
onomstotelijk lijkt, dit niet heeft bestaan in een eenzijdige of wederzijdse
beïnvloeding, maar in een verdeling van de stof. Vondel zou daarbij het Oude
Testamen en de geschiednis van de Kerk na de Verrijzenis hebben toegemeten
gekregen en Rebolledo, die al twee uitvoerige gedichten aan het Oude Testament
had gewijd, het leven en de dood van Christus. Het is ook mogelijk, dat er van geen
verdeling sprake was, omdat Vondel oprecht meende, dat hij het onderwerp niet
aankon, zonder dat daarbij van een beleefdheidsfrase sprake was. In die gedachtengang
zou Vondel, het wachten moede - de Idilio sacro bevatte immers slechts een onderdeel
van het door hem in de Bestendigheit voorgestelde plan -, besloten hebben dan
uiteindelijk zelf maar de handen aan het werk te slaan. Het blijkt echter, dat Vondel
reeds in 1645 rondliep met het idee de heerlijkheid der Kerk te bezingen(95), zodat
het heel goed mogelijk is, dat er in die veronderstelde onmacht iets van een valse
bescheidenheid doorklinkt.
Ofschoon de Sefardische gemeenschap te Amsterdam eigenlijk buiten dit onderwerp
valt, maak ik er toch een uitzondering voor, omdat verschillende van hun werken
ook in Spanje werden gelezen en zo konden bijdragen tot de bekendheid met de
Nederlandse litteratuur. Naast de Confusión de confusiones kan gewezen worden op
het werk van Miguel de Barrios, joodse naam Daniel Leví de Barrios (Montilla bij
Córdoba 1635 - Amsterdam 1701), een der belangrijkste Sefardische dichters van
de zeventiende eeuw, een man die lange tijd te Brussel en te Amsterdam woonde.
In verschillende van zijn opuscula probeert hij Nederlandse woorden en plaatsnamen
uit het Hebreeuws af te leiden om uit de Bijbel te bewijzen, dat Holland van oudsher
was voorbestemd een toevluchtsoord voor de joden te worden. Kennis van de
Nederlandse letteren blijkt nauwelijks uit zijn omvangrijk oeuvre, al ligt het voor de
hand, dat hij Van der Noot's Poeticsche werken (1580-94) heeft gekend. In dat werk
laste de Antwerpenaar n.l. gedichten in van Spaanstaligen en Spaanse parafrases van
zijn eigen verzen. Barrios' gewoonte zijn gedichten van commentaar te voorzien en
zijn latere bundels in telkens wisselende samenstelling te publiceren, al naar de
importantie van de verheerlijkte instellingen en personen lijkt ook afgekeken van de

(95) STERCK 224-7.
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steeds door armoede gekwelde en naar de gunst der machtigen dingende Van der
Noot(96). Daarentegen valt het te betwijfelen, of Barrios ooit iets van Vondel had
gelezen, die volgens Besso verschillende jaren van zijn leven doorbracht met het
vertalen van Mozes ben Mordechai Zacuto (1625-97), de eerste Hebreeuwse
dramaturg van de Amsterdams-joodse gemeenschap(97). Wel hadden Vondel en Barrios
een bewondering gemeen voor Laurens Reael, de dichter en gewezen gouverneur
generaal van Nederlands Oost-Indië(98), maar de Sefard eerde hem niet als schrijver
doch als krijgsman en diplomaat. Het enige getuigenis, waaruit enige kennis, hoe
bescheiden ook, van de Nederlandse letteren blijkt, is een epigram dat voorkomt in
de Hymnos de diferentes lenguas sobre la Harmonia del Mundo, traducidos y
glossados por el Autor el Capitan Don Miguel de Barrios (Hymnen in verschillende
talen op de Harmonie van de wereld, vertaald en van commentaar voorzien door
kapitein M.d.B.). Deze lofzangen in tien talen staan aan het begin van zijn ambitieuse
maar onvoltooide werk Imperio de Dios en la Harmonia del Mundo (Heerschappij
van God in de harmonie der wereld), een gedicht dat omstreeks 1673 waarschijnlijk
te Brussel werd gepubliceerd en vermoedelijk ca. 1700 te Amsterdam werd herdrukt(99).
Het hoofd-

(96) Jonker Jan van der Noot, De Poeticsche werken..., ed. W. Waterschoot, 3 dln. (Gent: Kon.
Ac. v. Ned. T.- en Ltk., 1975) II 39, 42-56, 73, 76, 104-111, 133, 237, 262, 282, 320, 324,
348, 350, 469; III 109-110, 113, 134-6, 140, 190-4, 215, 338-341, 344.
(97) Henry Besso, Dramatic Literature of the Sephardic Jews of Amsterdam in the XVIIth and
XVIIIthe centuries (N.Y.: Hisp. Inst. of the US, 1947) 43.
(98) ‘DIALOGO Epitalamico, y Plausible, / A los muy Ilustres Sen ores DON / LORENSO
BESELS, / y Don a / CLARA REYNIERS. / POR / Don MIGUEL DE BARRIOS. / à 24
de Noviembre de 1682 ...’, in Alegrias, / O PINTURAS LUCIENTES / de HYMENEO. /.../
Por / DANIEL LEVI de BARRIOS (Am. 1686) 5. E.H.-20 E 58. Als opusculum komt het
gedicht ook voor in een bundel opuscula, waarvan het 't voorlaatste (35ste!) vormt, terwijl
het eerste getiteld is BELLO MONTE / DE HELICONA (Br. 1686). BNM - R 10.386. Als
derde opusculum staat het in de band beginnende met het gedicht EPITALAMIO / REGIO /
à la feliz Vnion / Del Invicto DON PEDRO SEGUNDO / REY DE PORTUGAL / Con la
Inclita MARIA SOPHIA / PRINCESSA de NIEUWBURG (Am. [1688]). BNM - R 2186. Zie
M. Keyserling, Biblioteca espan ola portugueza-judaica and other studies in Ibero-Jewish
bibilography ..., ed. Y.H. Yerushalmi (N.Y. 1971) 24-25 [We verwijzen hier naar de
paginering bovenaan de blz., die overeenkomst met die van de eerste editie, n.l. die van
Strasbourg 1890]. K. ter Laan, Letterkundig woordenboek voor Noord en Zuid ('s-Gravenhage
1952) 428.
(99) Kenneth R. Scholberg, La poesía religiosa de Miguel de Barrios (Columbus, Ohio, 1962)
41.
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thema is de eerste scheppingsdag, waarop Barrios Gods wezenstrek de Harmonie tot
uiting ziet komen in de wereld. De tien hymnen die dit moeten onderstrepen zijn
achtereenvolgens gesteld in het Hebreeuws, Chaldeeuws, Latijn, Grieks, Arabisch,
Nederlands, Frans, Italiaans, Portugees en Spaans. Het Nederlands neemt dus de
eerste plaats in van de moderne talen. De Hymno Flamenco bevat een dystichon,
waarin de overigens geheel onbekende S. van de Heuvel in een goddelijke lofzang
in joods-christelijk monotheïstische zin verwijst naar de heidens-Pythagorische leer
van de muziek der sferen. Hij stelt deze voor als een gave Gods, die het heelal vormde
in overeenstemming met de tegengestelden verenigende harmonie(100):
Pythagras, met Musijck seydt kreegh de Wereld 't wesen
Want 's Werelts Harmony is 't lofsang Godts gepresen(101).

Barrios vertaalt deze alexandrijnen in een zesregelige strofe, die in het Spaans lira
(lier) heet, wat in die taal tevens de naam is van het lyrische instrument bij uitstek.
Bij de antieken symboliseerde de lier eveneens de harmonie der sferen, omdat de
verschillende vaste afstanden van de planeten tot elkaar, waarvan men veronderstelde,
dat ze verscheiden tonen voortbrachten, herinnerden aan de in lengte variërende
snaren van de lier. Uit de dichterlijke vertaling zou men kunnen opmaken, dat Barrios
het origineel te eenvoudig vond, te weinig in overeenstemming met het
gecompliceerde gewrocht der schepping. Het woord Musijck moest wijken voor een
gongoristische definitie als primor sonoro (welluidende schoonheid), nader bepaald
door een hyperbaton en parafrase als de la Naturaleza en el gran coro (in het grote
koor van de natuur, d.w.z. in de sferen). Verder moest een in het Spaans onbekend
Grieks woord als epitèctos worden ingelast om de spitsvondigheid aan het einde
mudas sus lenguas, vozes sus efectos rijm-technisch mogelijk te maken. Daarbij
wordt waarschijnlijk gezinspeeld op het feit, dat volgens de Pythagoriërs de muziek
der sferen, hoewel niet hoorbaar, toch sterk bijdroeg tot de zuivering van de menselijk
ziel(102). Met dat al is de hoofdgedacht van de tweede alexandrijn wel sterk op de
achtergrond geraakt:

(100) W. Tatarkiewicz, ‘Ancient Aesthetics’, History of the Aesthetics, I (The Hague - Warszawa:
Mouton - PWN, 1970) 81-88. (Tat.).
(101) Hymnos en diferentes lenguas sobre la Harmonia del Mundo, traducidos y glossados / por
su Autor el Capitan Don MIGUEL DE BARRIOS, in: IMPERIO DE DIOS (z.pl.n.j.) 6v.
[Ingebonden met een dichtbundel en twee toneelstukken van Barrios, beide gepubliceerd te
Br. in 1665 en 1664]. E.H. - 20 A 8.
(102) TAT. 81-88.
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Criòse el Mundo con primor sonoro,
Pythagoras dezia:
porque con harmonia
de la Natualeza en el gran coro,
declara los divinos epitèctos,
mudas sus lenguas, vozes sus efectos.
De wereld werd met welluidende schoonheid geschapen, zoals P. zei:
want met harmonie
in het grote koor van de natuur
verklaart hij de goddelijke vergankelijkheden
met stomme tongen en welsprekende gevolgen.

9. Slotbeschouwing
Wie het voorafgaande overziet moet wel tot de conclusie komen, dat de bekendheid
met de Nederlandse letteren in Spanje groter was dan men zou denken. Dat is in de
eerste plaats te danken aan de bemiddelende rol van het Latijn, waarin de
schooldrama's waren geschreven en waarin verschillende werken waren vertaald
zoals de eerste Refereynen-bundel van Anna Bijns. Indien men de Middelnederlandse
literatuur in dit onderwerp wil betrekken, kunnen nog de Spaanse lotgevallen van de
Latijnse Ruusbroecvertaling genoemd worden en van de Imitatio Christi met zijn
neerlandismen. Mysterieus is het tot stand komen van het gebruik dat Pacheco maakte
van Carel van Mander's Schilderboeck, maar we mogen aannemen, dat hij over een
waarschijnlijk erg vrije interpretatie beschikte van de gedeelten die hem het meeste
interesserden. Naast vertalingen waren er ook meertalige edities zoals de veeltalige
Colloquia met woordenlijst, die te Antwerpen werden gedrukt en door Lope de Vega
gebruikt in tweetalige scènes. In dit verband kan ook genoemd worden de Silenus,
de drietalige emblemenbundel van Jacob Cats (Nederlands, Frans en Latijn), waarnaar
Luis de Guevara in het voorwoord van een novellenverzameling verwijst. Evenals
bij de Neolatijnse letteren deed het Latijn hier de grenzen wijken, waardoor het de
intellectuele uniformiteit bevorderde. Een bijzondere plaats wordt tenslotte ingenomen
door wat men zou kunnen noemen de gedichten op bestelling, zoals de lofdichten
die door onbekende dichters gemaakt werden ter gelegenheid van de blijde intocht
van kroonprins Filips te Leuven en te Gent en die volledig werden opgenomen in
het gedrukte verslag van de presentatiereis opgesteld door Calvete. In de categorie
van de gedichten op bestelling valt misschien ook te rangschikken het dystichon op
de harmonie der sferen van S. van den Heuvel dat opgenomen werd in de bundel
Imperio de Dios en la Harmonia del mundo van de Amsterdams-Sefardische dichter
Miguel de Barrios.
Het blijkt, dat de ontlenigen liggen in de humanistisch-dramatische,
panegyrisch-epigrafische, lexicografische-dramatische, bijbels-apologe-
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tische en vooral in de artistiek-biografische en esthetische sfeer. Door onbekendheid
met de taal trok de Nederlandse letterkunde als zodanig nauwelijks belangstelling.
Het karakter van de zeer beperkte kennis die er desondanks bestond werd sterk
bepaald door toevallige omstandigheden als de noodzaak een naam te bedenken voor
een fictieve Saraceen, een van de vreselijkste in zijn soort, of een titel te verzinnen
voor een bundel novellen, waarin de liefdeskoorts op de korrel wordt genomen, of
een tweetalige dialoog in te lassen om de afgunst die een heetbloedige Spaanse voelt
voor een Antwerpse rivale te onderstrepen en de daarop volgende verzoening met
haar Spaanse minnaar, waarbij een aantal reminiscenties aan de Acolastus om de
hoek komt kijken. In het enige geval waarin gesproken kan worden van een grote
belangstelling voor een werk dat hoort tot de Nederlandse literatuur, het
Schilder-Boeck van Carel van Mander, is het niet te doen om de letterkundige waarde
ervan, maar om de informatie die het geeft over Jan van Eyck, Quinten Matsijs en
de compositie van een schilderij. Zodoende heeft Den grondt door bemiddeling van
Pacheco invloed uitgeoefend op de schilderkunst van diens leerling en schoonzoon
Velázquez en van talrijke andere Spaanse schilders en schrijvers. Zogezien is de
filiatie Lampsonius - Vasari - Van Mander - Pacheco, waarin beide eerstgenoemden
het werk van laatstgenoemde beïnvloedden, niet alleen via Van Mander maar ook
rechtstreeks, een opmerkelijke uiting van kunstzinnig-litteraire uitwisseling tussen
de Nederlanden en Spanje.
De onbekendheid met de Nederlands taal, die aan de wortel lag van haar
onbemindheid, heeft in de Spaanssprekende wereld nog lang voortgeduurd. De
Spanjaard ging over het algemeen niet naar het buitenland om volk en cultuur te
leren kennen, maar om er roem te oogsten, meestal door het zwaard en soms door
de pen. De buitenlandse litteraire invloeden beperkten zich in Spanje vooral tot die
van de Romaanse talen, t.w. in de Gouden Eeuw de Italiaanse en in de achttiende en
negentiende eeuw de Franse. De bereidheid zich in de letterkunde der Noordeuropese,
door het protestanisme beheerste landen te verdiepen, was gering, het gebrek aan
stamverwantschap van het Spaans met hun talen ontmoedigend. Toch waren er
uitzonderingen op die regel, voornamelijk door de import van Belgolatijnse en geheel
of gedeeltijk Nederlandstalige boeken, waarbij, zoals uit het voorafgaande bleek, het
weinig verschil maakte, of de auteur katholiek of protestant was. In onze eeuw werden
de poorten wijd opengegooid, waarbij de letterkunden van wereldtalen als het Duits
en het Engels op de eerste plaats kwamen. Maar sinds een dertigal jaren wordt er
ijverig en in steeds toenemende
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mate Nederlands gestudeerd aan Spaanse universiteiten en andere
onderwijsinstellingen. De achterstand wordt nu snel ingehaald, wat o.a. tot gevolg
heeft het verschijnen van uit het Nederlands vertaalde afzonderlijke werken en
bloemlezingen van poëzie, vertelkunst en toneel. Groot is ook het aantal Spaanstalige
publicaties over Nederland en België. Dergelijke rechtstreekse contacten zullen de
bekendheid met de Nederlandse letteren moeten bepalen, nu het Latijn niet meer kan
optreden als katalysator.

Aanhangsel (voetnoot 60)
Het volgende overzicht biedt een opsomming van de door Pacheco en Van Mander
behandele onderwerpen met de nummering van de precepten, zoals aangegeven door
Pacheco, en daarnaast de genummerde stanzen uit Den grondt waarop ze vermoedelijk
zijn geïnspireerd in de vertaling van Miedema.

Pacheco
van mander (Den grondt) IV
(IV 8) Richt bij een staande figuur het
hoofd niet naar een punt waarheen het
lichaam overhelt.

(8, marge) Dat het hoofd niet moet neigen
in de richting waarin het lichaam buigt
of hangt. [MM 451: Afwijking van
Alberti].

(17) Bij de werkende figuur moeten alle (17) ... als men houdingen of standen
delen en spieren werken.
maakt [van mensen] die met stokken
steken of aan touwen trekken, dan moeten
de voeten en handen naar één kant
uitsteken, met armen en benen...
ledematen...
(17) De bevalligheid van het profiel van (17) [Men moet] vermijden het naakte
het naakt moet niet met kleding worden lichaam met de armen te bedekken, opdat
bedekt.
het... altijd vrij zij van storing.
(18) Bij het knielende figuur moeten de (18) ... als een figuur zit met de voeten
voeten eerder samengevoegd worden dan opzij uitgespreid en... de knieën... naar
de knieën, omdat dat eleganter is.
elkaar [toegebogen] ..., wordt dat niet
geprezen; het zal beter staan, [als men]
de knieën naar buiten toe uit elkaar laat
wijken en de hielen naar binnen [laat
staan], om welstandigheid te bereiken
(MM 121. MANDER 13v).

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse taal- en letterkunde (nieuwe reeks). Jaargang 1986

82

Pacheco
van mander (Den grondt) IV
[22] De figuur mag niet in armen en
benen dezelfde beweging vertonen.

(22) ... figuren die niet werken moeten
niet beide handen of armen tegelijk
opheffen.

(22) De bewegingen mogen niet te wild (23) ... enigen... laten... borsten en billen
zijn om de figuren niet schaamteloos te tegelijk zien. [Schilders moeten zich
doen voorkomen.
ervoor wachten] onnatuurlijke dingen...
voor kunst [te] houden.
(22) Aan de arm die uitsteekt bij de figuur
moet het tegenovergestelde been
beantwoorden, dat ook moet uitsteken om
een betere beweging te verkrijgen.

(22) figuren die niet werken moeten niet
beide handen of armen tegelijk opheffen;
het moet goed worden beseft, dat variatie
kan verheugen. Ook aan benen en voeten
moet men het vermijden.

(19) Voeten en benen van een staande
(19) ... de voeten van een vrouw al te ver
vrouw mogen niet uit elkaar staan, want uit elkaar te maken, staand of liggend,
dat is tegen de eerbaarheid.
[maar] vooral staand, is zondigen tegen
de... eerbaarheid.
(23) Het al te sterke verkort is
onwelstandig bij een figuur.

(24) [Er wordt hier niet van de scorzio
gesproken maar van de stroppiato, de
verwrongen figuur] (zie ook einde 23).

(23) Men moet het hoofd niet meer
opheffen, dan nodig is om alles recht en
rustig te kunnen zien wat aan de hemel
is;

(23) Een door kommer omhoog kijkend
gezicht [hoort] het hoofd niet verder
achterover te laten hangen dan, [zo] dat
de ogen recht omhoog naar de hemel
gericht staan.

(26) Het hoofd moet men niet verder
(26) Het hoofd moet men ook niet verder
omdraaien, dan tot waar de kin tegenover omdraaien dan [zó, dat] de kin naar
de oksel staat.
achteren recht boven de oksel [staat].
(25) De figuur mag men niet zo ver laten (25) ... de mate van het bukken [hoort]
bukken, dat de schouders beneden de
niet lager te zijn, dan dat de schouders en
navel komen.
de navel op dezelfde hoogte zijn.
(27) Bij de dragende figuur moet het
gewicht dragende been bestemd worden
om te lopen, zodat het minst beladene de
gestalte vrij ondersteunt.

(27) De mens die een gewicht opheft, zet,
zoals de ervaring ons dagelijks leert, heel
gemakkelijk de ene voet naar voren ter
ondersteuning van het lichaam.

(28) Bij de lopende figuur mag er niet
meer dan een voet ruimte zijn tussen
beide voeten.

(28) [Hier is geen sprake van een lopende
maar van een staande figuur. Deze is niet
meer welstandig, wanneer er meer dan
een voetlengte afstand is tussen beide
voeten].
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Pacheco
van mander (Den grondt) IV
(30) Bij de hardlopende figuur moet uit
alle ledematen die soepelheid en lichtheid
spreken waarmee ze elkaar van dienst
zijn.

(30) [Er is hier geen sprake van de
harmonie der bewegingen maar van
elegante bewegingsstanden in dansen en
springen].

(35, 36) Laat bij iedere figuur de
beweging en de uitwerking ervan in
overeenstemming zijn met haar leeftijd:
de bejaarde als bejaarde, de jongeman als
jongeman.

(35, 36) [Het is goed] figuren naar de
leeftijd te onderscheiden; vooral de
gestalten van de ongecompliceerde
jongelui... en vrouwen... hun posturen
zijn niet erg prijzenswaard, als ze van een
manlijke kracht getuigen. [Tegenstelling
tussen de ontuchtige Helena en de kuise
Atalanta].

(38) Men mag bij de vrouwelijke figuur
de krachten van beweging en aktie niet
zo laten zien als bij de man, want hun
bewegingen zijn zwakker.

(38) ... Zeuxis [heeft] in zijn
vrouwenfiguren ook... zware
werkzaamheden laten zien, welke dingen
de adolescenten of de Amazones passen.
(37) Castiglione staat zijn edelvrouw geen
manlijke, krachtige activiteiten toe. (Zie
ook 35).

(38) Bij vrouwenfiguren moet men aan
de jongedames niet het uiterlijk van...
matrones geven.

(38) Laat ons dus maagden en vrouwen
sieren met een zedig uiterlijk om de
welstandigheid te versterken. [In 36 en
37 worden Atalanta en Penelope
voorgesteld als voorbeelden van resp.
maagdelijke beschroomdheid en de
eerbare matrone].

(38) En over het algemeen moeten de
(38) [Zie boven].
bewegingen van vrouwen eerbaar en
teruggetrokken zijn, hoe ze ook worden
afgebeeld.
(39) Stevige en sterke mannen moeten
zich dienovereenkomstig bewegen en
jongelui soepeler en lichter.

(39) Vooral mannen van sterke
gesteldheid moeten krachtige gebaren
maken en standen aannemen; maar de
jeugd... moet wakker zijn, met
ontspannen ledematen, helemaal vrij en
los.

([V] 15) Op een figuurstuk hoort men
talrijke personages af te beelden,
sommigen dichtbij, anderen ver
verwijderd, sommigen zittend, anderen
staande, waarbij er een stuk land tussen

[In stanze 12 adviseert V.M. een doorkijk
open te laten, in 14 het ordineren met
verschillende groepen: ‘hier staand, daar
liggend en dan weer zittend’. In 15 wordt
de afbeelding van een veldslag
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hen open moet blijven; en in de verte, als beschreven, dus niet vergelijkenderwijze.
in een veldslag, moeten er enkele figuren Cf. MM 469].
te zien zijn temidden van de andere.
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Pacheco
van mander (Den grondt) V
(17) Michelangelo lette in zijn Laatste
Oordeel meer op iedere figuur op zich
dan op de rangschikking van het
figuurstuk, zodat hij weinig gebruik
maakte van verminderingen en
scheidingen.

(16) Michelangelo heeft omwille van de
figuren gedwaald in iets wat de ordinatie
betreft, n.l. dat er geen wegen zijn om
erin te kijken. (17) Hij laat geen... open
inkijk in een hemel zien.

(19) Het is prijzenswaardig, dat op alle
figurrstukken de rangschikking en
personnages in harmonie en
overeenstemming zijn en dat bij alle
verscheidenheid en verschillen acht wordt
geslagen op de schoonheid.

(19) Het valt zeer te prijzen
aangenaamheid in de figuren na te
streven... maar het geeft een nog groter
overvloed aan welstandigheid, als de
ordinantie daarmee eveneens goed
overeenstemt; en zoals in de muziek
velerlei geluiden van zangers en spelers
harmoniëren, zo doen dat ook hier [n.l.
in de schilderkunst] veel verchillende
figuren. (20) Door verscheidenheid is de
natuur mooi... [MM 471: De compositie
moet in overeenstemming zijn met de
schoonheid der figuren].

(22) Let erop, dat op het figuurstuk
(22) ... enigen [zullen] zitten, [anderen]
sommige personages binnenkomen en neerknielen; soms... omhoog kijken...
andere weggaan en dat sommige en face
zijn en andere in half-profiel, sommige
zitten, andere knielen en weer andere
gaan zitten of opstaan, al naar de
geschiedenis het vereist, terwijl ze op of
neerkijken en dat er kort en goed in alles
verscheidenheid en verschil gehandhaafd
blijft.
(24) Op de figuurstukken moet men
vermijden, wat sommigen doen, n.l.
voorop halve figuren te plaatsen van
mensen of dieren om het stuk groter de
doen schijnen, tenzij men ertoe verplicht
wordt, door [dat] een of ander stuk grond
[ervoor staat], wat neerkomt op het
verhinderen van het uitzicht op de hele
figuur.

(24) ... het kan naar... mijn mening de
ordinantie moeilijk van gratie voorzien
lichamen van mensen, paarden [enz.]
gedeeltelijk in de lijst te laten lopen,
tenzij daar een stuk grond voor komt te
staan, zodat er gesuggereerd wordt, dat
dat [de toeschouwer] het gezicht op de
rest kan benemen. [Zie MM 471].

(25) Op alle figuurstukken moeten
(25) ... kunstzinnige geesten plegen... in
personen worden aangebracht van alle het figuurstuk een overvloed van... dieren
leeftijden, kinderen, mannen, jongelui en aan te brengen... bijzonder aangenaam

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse taal- en letterkunde (nieuwe reeks). Jaargang 1986

vrouwen met verschillende dieren,
[zijn] om aan te zien: frisse jongelingen
gebouwen en verschieten, want dat is het en mooie vrouwen, oude mannen,
prettigste om naar te kijken.
matrones, alle soorten van kinderen, oud
en jong van leeftijd. (26) Daarnaast
landschap en architectuur...

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse taal- en letterkunde (nieuwe reeks). Jaargang 1986

85

Pacheco
van mander (Den grondt) V
(28) Als het figuurstuk het niet vereist, is
het vervelend om zonder noodzaak de
personages die elkaar hinderen opeen te
hopen.

(27) ... goede meesters... scheppen
genoegen in het sobere [figuurstuk]. (28)
[Zij] bootsen de grote majesteiten na...
die... in weinig woorden hun mening te
kennen geven.

(33) Het in onaangenaam, dat, wat tot het
figuurstuk behoort, niet goed is
afgemaakt, omdat veel verschillende,
goed gemaakte dingen bijzonder prettig
zijn om naar te kijken.

(31, marge) Ruwe onderwerpen in sobere
figuurstukken niet aan te bevelen. (33)
Zo zoeken de ogen... veel plaatsen om
zich te vermeien... Want in de met kunst
toegepaste verscheidenheid houden de
Gratiën zich graag op.

(34) Ook moet men om van de
personages op de figuurstukken te kunnen
genieten sommige hoog en andere laag
plaatsen, weer andere hoog in de bomen
en zich vastklampend aan de zuilen van
de gebouwen en op verschillende hoger
gelegen stukken grond.

(34) [op sommige figuurstukken kan
men] tewerk gaan als de koopman die
zijn waar verwonderlijk handig ten toon
stelt... zo brengt men enkele toeschouwers
op heuvels aan, in de bomen of op stenen
trappen, (35) of zich vasthoudend aan
zuilen van de architectuur en ook andere,
vooraan, beneden op de grond [MM
476-9: Twee manieren om de
overzichtelijkheid te bevorderen en het
elkaar oversnijden der figuren te
verhinderen waren het omlaagbrengen
der voorgrondfiguren en het
omhoogbrengen van de achtergrond].

(36) De belangrijkste en meest
gezaghebbende personen moeten altijd
vooraan geplaatst worden, hetzij staande,
hetzij zittende, zodat het figuurstuk later
die reputatie krijgt die het redelijkerwijze
verdient; en degenen die met hen praten
moeten dat nederig en respectvol doen.

(36) De belangrijke figuren moeten
uitsteken ..., doordat ze op een hoge
plaats staan of zo zitten, dat ze boven de
andere uitrijzen; en degenen die hen
aanspreken [moeten] nederig kentekenen
van gehoorzaamheid vertonen... [MM
478-9: hoge trappencompositie,
marktkraamcompositie].

(36) Het is passend, dat iedere figuur die
uitwerking heeft die men wenst te
bereiken en dat ze de rol die haar
toekomt, hetzij die ernstig, hetzij die
luchthartig is, als in een toneelstuk speelt.

(36) ... hiertoe moeten [de personages]...
hun gebaren maken als subtiele
toneelspelers. (37)... [als ze]... een
droevige rol spelen...

[37] Kortom, alle handelingen en
(37) Zo voeren die al hun handelingen
gevolgen daarvan die voortkomen uit de met gratie uit... kortom: alle uitingen van
de gemoedsaandoeningen, de juiste
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natuur moeten in figuurstukken worden standen, reflecties, weerschijn, alles wat
geboden.
tot onze kunst behoort, moet in het
figuurstuk tegelijk te pas worden
gebracht.
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Pacheco
Van Mander (Den grondt) V
(37) En laat een of ander personage in het
bijzonder de toeschouwer waarschuwen
voor het mysterie van het figuurstuk.
Daarin volgt hij Leon Baptista Alberti.
[MM 480: Het zich direct tot de
toeschouwer richten van een der
zijfiguren is meer Italiaans dan
Nederlands].

[Pacheco heeft hier waarschijnlijk meer
bij Alberti dan bij V.M. gelezen, want die
zegt in (38)] Het figuurstuk wordt er ook
niet weinig door gesierd, als een der
figuren in de compositie naar de
[omringende] mensen gewend is op een
manier, alsof hij met een alert gebaar
medelijdend op een of andere narigheid
wil wijzen... en [zo] doet hij bij de
beschouwers van het schilderij weldra
een... bekommernis opwellen.

(41, 42) Als de ene figuur voor de andere
staat, dan horen de lichtpartijen van wie
achteraan staat doffer te zijn en de
schaduwpartijen minder krachtig om ze
van elkaar te scheiden.

(41, 42) [V.M.'s bedoeling is niet de
schilders aan te sporen de contrasten
tussen helder licht en donkere kleur zo
fel mogelijk te laten uitkomen, zodat de
schilderijen op schaakborden lijken, maar
ze te plaatsen tegen de tussentinten].
[MM 481: het gebruik van tussentinten
dient ter bevordering van de eenheid]

(43) En indien, als er veel figuren zijn,
ze donkerder worden naar den einder, dan
hoort het veld voldoende helder te zijn
om de dingen zacht van elkaar te kunnen
scheiden; terwijl men daarbij in alles de
natuureffecten navolgt, want dit is het
voornaamste doel van schilders en
dichters.

(42) ... zachte tussentinten van gemengde
kleuren, die zich naar achteren toe
geleidelijk doezelig verflauwen. (43) Nu
is het wel nodig... de inhoud van de
figuurstukken goed uit te beelden [met
behoud van vrijheid]; want de schilders
hebben, zoals horatius ons meedeelt,...
evenveel macht als de dichters.

(44) Op sommige figuurstukken zal het
goed uitkomen, als er personages van
gelijke schoonheid op staan, zoals in dat
van Abraham met de drie engelen. Dit in
tegenstelling tot het Parisoordeel, waarop
de beide godinnen worden overwonnen
door de schoonheid van Venus. En op
gelijke wijze op andere figuurstukken.

(65-66) Men kan figuurstukken met
weinig figuren... amplificeren.
Bijvoorbeeld... het offer van Abraham...
[met] abstracte figuren... [als] Geloof,
Hoop en Liefde... (57-59)... om ruzie
tussen deze drie [godinnen] te voorkomen
[moest Paris] beoordelen, wie als mooiste
de prijs waard was; daarom stonden ze
bereidwillig geheel naakt voor hem.... Nu
[de schilder] Venus... niet... mooier dan
de andere twee [Juno en Miverva] wist
af te beelden, heeft hij, waar deze twee
in frontaal aanzicht stonden, Venus
geschilderd... met de rug [naar de
toeschouwer toe] gekeerd... want hij
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suggereerde, dat ze, als ze zich mocht
omdraaien, zou afdoen aan de schoonheid
der anderen (MM 146, 402, 484-5).
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Pacheco
van mander (Den grondt) VI
([VI] 36) Het is erg moeilijk het ene
gezicht lachend te schilderen en het
andere wenend, want bij beide
handelingen gaan de wenkbrauwen
omhoog naar het voorhoofd en van de
ogen gaan rimpeltjes uit in de richting
van de oren.

(36) Zij hebben ongelijk die ons
verwijten, dat wij in onze gezichten zo
slecht verschil weten te brengen tussen
het lachen en het huilen. Maar als we het
leven bestuderen, zien we, dat door het
lachen... het voorhoofd daalt ..., zodat [de
ogen] naar de oren kleine rimpels maken.
(37) [Schreiende gezichten lijken in niets
op lachende].

(37) En om tranenloze droefheid te tonen (44) Om een droevige habitus te maken
moet het hoofd op de borst hangen en de ..., zonder dat er tranen worden gestort...
hand op het hart liggen.
(45)... [moet] het hoofd... naar één kant
gebogen hangen... De ene hand moet op
[de plaats van] het hart op de borst
drukken...
(45) De mond van wie lacht gaat in
(36) ... door het lachen [worden] mond
tegengestelde richting: de mondhoeken en wangen breder... en [komen ze]
worden opgeheven en er vormt zich een omhoog ..., het voorhoofd daalt...
met de top naar beneden gerichte boog
en de wangen worden er hoger bij
geplaatst en gevuld.
(46) Bij de branden moet men erop letten,
dat er m.b.t. het koloriet verschil bestaat
tussen de vuren en dat de vlammen van
verschillende kleur zijn en dat de rook in
overeenstemming is, met wat er wordt
verbrand; en de lichten moeten het profiel
van de figuren van de kant waarvan ze
komen omringen en het overige donker
laten in overeenstemming met het koloriet
van de vlammen: dit onderscheid is in de
natuur op verschillende wijze te zien. Tot
hier toe deze schrijver [d.w.z. Van
Mander].

([VII] 31)... Hoe... dikker de donkere
sluier van de nacht is, des te heller lichten
zijn krachtige vlammen op; en ze delen
aan huizen... een weerschijn mee van
dezelfde kleur... (32)... want afhankelijk
van de voedingsstof [van Vulcanus]...
krijgen [de vlammen] hun kleur... (33)
Niet alleen de vlammen maar ook der ook
vervult de lucht met verschillende
kleuren...
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Het Leidse handschriftfragment met Middelnederlandse recepten
en bezweringen
door W.L. Braekman
Inleiding
De fragmenten die in deze bijdrage worden uitgegeven, bevinden zich in de
Universiteitsbibliotheek te Leiden, waar ze als Hs. 960 van de Mij. der Nederlandse
Letterkunde bewaard worden.
Het bestaan ervan is sinds lang bekend(1), maar tot op heden werden ze niet
uitgegeven of aan een nader onderzoek onderworpen. Als men een gedrukt
papierstrookje, dat zich vooraan in het handschrift bevindt, zou geloven, gaat het om
een ‘Alchemistisch-geneeskundig werk’. In feite is het slechts één enkel perkamenten
dubbelblad, waarvan van het eerste blad slechts iets meer dan de helft bewaard is.
Zoals hierna nog verder uit de inhoud zal blijken, wijst alles erop dat het eens deel
heeft uitgemaakt van een receptenboek of van een vademecum van een sterk op de
dagelijkse praktijk ingestelde heelmeester of ‘chirurgijn’. De collectie, waarvan dit
fragment het enige overblijfsel is, was inderdaad een volksgeneeskundige verzameling.
Dit blijkt o.m. uit het voorkomen van bezweringen of zegeningen (nr. 16-21) naast
kruidenrecepten, uit de afwezigheid van apothekersgewichtsaanduidingen als
drachma, grein, ons en dgl. en uit de gemengde inhoud, waarbij we naast de reeds
genoemde recepten en zegeningen, ook het in gelijkaardige verzamelingen nooit
ontbrekende urine-traktaat (nr. 22) en summiere aanduidingen van de eigenschappen
van planten aantreffen. Deze laatste werden dan wel overgenomen uit het een of het
ander alfabetisch geordende ‘herbarijs’ of kruidenboek (nr. 6-9).
Dit handschriftfragment is vooral belangrijk wegens de zegeningen die erin
voorkomen. Het is immers welbekend dat het aantal Middelnederlandse handschriften
zeer klein is waarin dgl. specimens voorkomen van wat eens ‘verboden kunsten’
waren. Niettegenstaande hun grondige verchristelijking bleef de kerk hun gebruik
met een wantrou-

(1) Middelnederlandsch Woordenboek, Bouwstoffen, no 443 en 234.
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wend oog bekijken. Dit verklaart dan ook ten dele waarom er zo weinig dergelijke
teksten tot ons zijn gekomen, zeker in het Nederlands taalgebied gedurende de
middeleeuwen. Elke nieuwe vondst op dit gebied mag dan ook een belangrijke
aanwinst genoemd worden, zeker als het gaat om een handschrift dat, zoals dat voor
Hs. 960 het geval is, nog in de late veertiende eeuw te dateren is.
Het handschrift kwam in het bezit van de Maatschappij in 1837. In de loop van
dit jaar werd het door de toenmalige voorzitter, Prof. H.W. Tydeman geschonken.
Dit ‘fragment van (een) oud Nederduitsch Natuur- en Geneeskundig werk’ werd bij
besluit van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde in ontvangst genomen en
‘in handen gesteld’ van de leden Prof. J. Clarisse en Macquelijn, ‘met verzoeke van
verslag nopens den inhoud en advijs van het gebruik welk hiervan zou kunnen
gemaakt worden’(2) uit te brengen.
De adviezen die door de twee zoëven genoemde leden werden uitgebracht, bevinden
zich nog bij het handschrift. De eerstgenoemde laat zich vrij positief uit over de
waarde ervan: hij is van mening ‘... dat het stuk zelf van zeer hoogen ouderdom is,
en, zoo veel ik heb kunnen nagaan, zuiver, wat de taal betreft; dat de eene zijde echter
bijna geheel, en de andere, beter leesbare, voor een groot gedeelte zoodanig besmet
is, dat de meening des Auteurs meer bij gissing, dan met zekerheid, te vernemen is
...’(3).
De tweede adviseur echter, geeft blijk niet de minste belangstelling te hebben voor
dergelijke teksten en er trouwens ook niet veel van te hebben kunnen ontcijferen.
Het radikaalst is het even bondige als jammerlijk oordeel van een zekere A.H. van
der Boon-Mesch die de volgende regel onder het advies van Clarisse en Macquelijn
heeft toegevoegd: hij verklaart erin dat het fragment ‘geene waarde (heeft) en geen
verder onderzoek verdient’.
Deze adviezen zijn nu uiteraard alleen nog in zoverre van belang als ze typerend
zijn voor de eerder negatieve houding van de meeste filologen uit de negentiende
eeuw tegenover niet-literaire teksten. Alles wat ‘geene waarde’, d.w.z. geen zuiver
literaire waarde had, werd gewoon geen ‘verder onderzoek’ waardig geacht.

(2) Zie Handelingen van de Maatschappij (1837), 60 en (1838), 62.
(3) J. Clarisse heeft één recept volledig (no 4) en een gedeelte van een ander (no 5) uit de
hiernavolgende uitgave, geciteerd in zijn editie van de Heimelijkheid der Heimelijkheden
(Dordrecht, 1838), pp. 428-29 en 437. Zie ook hierna de voetnoten bij deze twee nummers.
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Dat ook niet-literaire teksten een grondig onderzoek verdienen is een besef dat pas
algemeen in deze eeuw geleidelijk duidelijk is geworden, alhoewel pioniers als J.
Clarisse, J. Verdam en W. De Vreese dit reeds heel vroeg hadden ingezien. Het
gevolg van deze typisch negentiende-eeuwse opvatting, waarvan de lang nawerkende
gevolgen nog steeds niet helemaal uit de weg zijn geruimd, is dat men zich heel lang
van de Middelnederlandse letteren een eenzijdig en daarom heel onvolledig beeld
heeft gevormd. Alleen de literatuur van een kleine minderheid van de bevolking, een
toplaag, werd bestudeerd en wat de grote massa beroerde, bleef zogoed als geheel
buiten beschouwing.
Het handschriftfragment is inderdaad jammer genoeg deerlijk gehavend en, zoals
Clarisse het reeds opmerkte, zodanig ‘besmet’ dat slechts een gedeelte ervan leesbaar
is. Dit mag ook blijken uit de volgende beschrijving.
Aan de onderkant van het perkamenten dubbelblad werd een deel tekst
weggenomen, zodat bij elk van de twee kolommen, die op elke bladzijde (afmetingen:
19,3 × 21,5 cm) voorkomen, onderaan ten minste een regel verloren is gegaan(4).
Van folio 1 recto-zijde is de eerste kolom zogoed als geheel bewaard (nr. 1-5);
van de tweede echter blijven van elk van de regels slechts een paar beginletters over.
De leesbaarheid van de rectozijde is goed. Dit kan jammer genoeg niet gezegd worden
van de verso-zijde. Natuurlijk zijn ook bij deze laatste, van een van de kolommen
slechts de laatste letters van iedere regel bewaard. De andere kolom is nog volledig,
alhoewel de tekst zeer sterk is vervaagd, vooral helemaal boven- en onderaan de
kolom. Met behulp van ultraviolet licht is het mogelijk gebleken ongeveer de helft
van deze kolom te lezen (nr. 6-9).
De foliozijde 2 recto is zogoed als geheel bewaard maar wel zo sterk verbleekt en
gevlekt dat slechts enkele losse woorden en enkele zinsdelen leesbaar zijn. Zo leest
men er o.m. ‘Item iegen hester ogen(5) nem een clister ogen(6) roets loecs ...’, ‘Jegen
tfledersijn ...’, enz. Dit deel van deze foliozijde werd dan ook in de hiernavolgende
tekstuitgave noodgedwongen ter zijde gelaten. De verso-zijde is eveneens zogoed
als geheel bewaard(7): de eerste kolom is sterk gevlekt maar met ultra-

(4)
(5)
(6)
(7)

Iedere kolom telde ten minste veertig regels.
hester ogen: eksterogen.
clister ogen: teentjes van look.
Zie de reproductie van deze folio-zijde hierbij.
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violet licht is ze - op enkele regels bovenaan op de bladzijde na - zogoed als geheel
leesbaar gebleken (nr. 10-17). De tweede kolom is - nu op de laatste twee regels na
- ook met het blote oog duidelijk leesbaar (nr. 18-22).
Te oordelen naar de taalvormen is deze tekst zeker Vlaams, maar niet uniform van
taal. Overwegend zijn Frans-Vlaamse of westelijk Westvlaamse vormen als baken
(10), op (overwegend; een enkele maal toch up), littel (21), vol (21) seinen (16) en
aerdricke (16), warf (21) maar toch ook werf (Oost-Vlaanderen)(8).
Vermelden we tenslotte nog dat het fragment duidelijk afkomstig is van het plat
van een oude boekband, en dat de gehavende en bevlekte zijden (fol. 1v en 2r) op
het plat met lijm vastgekleefd geweest zijn.
De recepten en magische formules werden doorlopend als proza geschreven. Als
merkteken voor een nieuw recept komt dikwijls, maar niet altijd, een paragraafteken
voor dat met rood werd aangestipt. De eerste letter van de eerste regel van de
linkerkolom van elk blad is bovendien met rood gekleurd en is groter geschreven
dan de overige kapitaaltekens uit het fragment.
In de hiernavolgende editie werden de recepten door mij doorlopend genummerd;
bovendien werd elk opschrift - indien er een is - op afzonderlijke regel geplaatst.
Leestekens werden toegevoegd en de eerste letter van het beginwoord van elk recept,
werd met een hoofdletter geschreven, alhoewel dat in het Hs. niet overal het geval
is.

Tekst:
Nota
De volgende afkortingen worden hier en in de aantekeningen gebruikt:
Circa Instans: L.J. Vandewiele, Een Middelnederlandse Versie van de Circa
Instans van Platearius (Oudenaarde, 1970).
Daems: W.F. Daems, Boec van Medicinen in Dietsche (Leiden, 1967).
De Vreese: W.L. De Vreese, Middelnederlandsche Geneeskundige Recepten en
Tractaten, Zegeningen en Tooverplanten (K.A.V. Gent, 1894, 1o Afl.: Recepten).
Herb.: L.J. Vandewiele, De ‘Liber Magistri Avicenne’ en de ‘Herbarijs’ (Brussel,
1965), 2o deel: Herbarijs.
MGR: W.L. Braekman, Middelnederlandse Geneeskundige Recepten (K.V.A.
Gent, 1970).

(8) Met dank aan Dr. M. Gysseling.
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Fol. 2v van het Leidse handschriftfragment
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MTMR: W.L. Braekman, Medische en Technische Middelnederlandse Recepten
(K.V.A. Gent, 1975).

[fol. 1ra] 1. [Jegen sere veden(9).]
Hi neme tremoers(10) ende dwane(11) wel daer mede, ende legent(12) cruut vp tfier ende
bactene som wilen m[e]t sote melc ende al[s]tu mogest, speel der houester(13) minnen
spel, ende hout dine manlijchede lange int wijf.

2. Jegen gesuel.
Nem mos van sleedorne(14), ende menget met eyken(15), ende met lijnsade ende sout,
ende siedet in wine so lange dat het dicke wort, ende dan legt al warm opt gesuel.

3. Jegen die gescoert sijn.
Nem vrieswonde(16) ende doetse sieden in scone water een groten wal(17), ende dan
nempste(18) ende sietse in melke; die melc salmen drinken tsauonts ende dat born(19)
lau des morgens, ende dit salmen doen. xviij. dage.

(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)

vede: penis.
tremoers: duivelsbeet, blauwe knoop (Scabiosa succisa L.).
dwane: was hem.
legent: leggen het.
houescer: hoofs.
sleedorne: sleedoorn (Prunus spinosa L.).
eyken: gewoonlijk ieken gespeld: niet-ontvette wol. Zie de aantekening bij no 2.
vrieswonde: muisdoorn, kleine steekpalm (Ruscus aculeatus L.).
wal: kook(tijd).
nemptse: Het Hs. heeft nemtpse.
born: water; hier aftreksel van het kruid.
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4. Jegen tfederschijn(20).
Nem bergin(21) smout ende bargin spec, ende braet in een(22) panne, ende dan nem dat
smout ende olie(23), smout ende wijn, elcs euen vele(24), ende tarwijn mele ende gestijn(25)
gesoden des(26) het begint drogen, ende maker af een plaester also heet alsmen gedogen
mach(27) ende warmt oft es te doene(28).

5. Jegen laserscap lange te blischen(29) ende te deckene(30).
Nem galigaen(31), persine van alexandre(32), castoire(33), suker, honich: dit doet al te
gadre ende gemalen gout ende perlen van orienten; dit moetmen nutten drieweruen
sdages ende hi moet drinken gewallen wijn, ende brande beneden knien(34) maken:
aldus machmen teuel(35) lange(36) decken(37).
Jegen(38) ..........

(20)
(21)
(22)
(23)
(24)
(25)
(26)
(27)
(28)
(29)
(30)
(31)
(32)
(33)
(34)
(35)
(36)
(37)
(38)

In de kantlijn staat (in een andere hand): tfederschijn: flerecijn, jicht.
bergin: van een barg, d.i. een gesneden mannelijk zwijn.
een: Clarisse las (ten onrechte) eenē.
olie: Na olie ontbreekt in het Hs. wellicht oft.
euen vele: Clarisse las verkeerdelijk enen bete.
gestijn: gersten, van gerst.
des: tot.
mach: Clarisse las, ten onrechte, can.
oft.... doene: indien mogelijk.
blischen: blussen, tegenhouden.
deckene: bedekt, verdoken te houden. Van dit opschrift kon Clarisse alleen de eerste twee
woorden ontcijferen.
galigaen: specerij galigaan of galanga, d.i. de welriekende wortelstok van Alpina officinarum
Hance.
persine van Alexandre: peterselie van Macedonië (Smyrnium olusatrum L.).
castorie: bevergeil, produkt van de perianale klieren van de bever.
knien: knieën, Clarisse las ten onrechte kuten.
teuel: het evel, de kwaal.
lange: Clarisse heeft dit woord in zijn citaat overgeslagen.
Van dit recept geeft Clarisse alleen de laatste helft (vanaf: dit moetmen nutten tot het einde).
Na Jegen, het laatste woord van de regel, werd tenminste één regel tekst weggesneden.
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[fol. 1vb] 6.
[Biuoet]...................................................................................................................................................
doet mense hem..... wale ende [menn]e nuttet. Biuoet(39) gesoden in smoute doet ripen
sueren(40) ende breken.

7.
Persijn(41) doet wel spise sieden(42) ende met (?) betonien(43) dar (?) toe slaet(44) den
lichame, ende soe helpt den genen die twater(45) in hebben, ende mindert den steen
ende die felle graueel.

8.
Auene(46) gheten of gedronken doeden die slike(47) in den lichame, ende verdrijft die
gelsucht, si datmense stampt met endiuien(48) of met sicoreie(49), ende drincken tsap
dicke(50).

(39)
(40)
(41)
(42)
(43)
(44)
(45)
(46)
(47)
(48)
(49)
(50)

Biuoet: gemene bijvoet, alsem (Artemisia vulgaris L.).
sueren: zweren, gezwellen.
Persijn: peterselie (Apium petroselinum L.).
sieden: gewoonlijk betekent dit koken; hier echter: verteren. Vgl. Herb., no 139: ‘het heeft
cracht vele te verduwene’.
betonien: betonie, koortskruid (Betonica officinalis L.).
slaet: dialect, variant (of corrupt) van Sluet, d.i. stopt, doet de buikloop ophouden.
twater: waterzucht.
Auene: Haver (Avena sativa L.).
slike: een bepaalde ingewandsworm (Mnl. Wdb.).
endiuien: een scariolasoort, Lat.: Intubum sativum (Lactuca serriola L.) werd dikwijls, maar
niet hier, als synoniem van sicoreie gebruikt (zie hieronder).
sicoreie: wilde cichorei, suikerijwortel (Cichorium endivia L.).
dicke: dikwijls.

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse taal- en letterkunde (nieuwe reeks). Jaargang 1986

96

9.
Alsene(51) gesoden met olien es goet opten coeke(52). Tsap van alsene ende puluer van
comine(53) ende zeem te gader geminget, ende optie lede geleit die swart zijn van
quetsingen ende van slagen, doetse genesen. Tsap van alsenen in die oren gedroept,
doet(54) veni[nden(55) worme] die daer in gecropen sijn.

[fol. 2va] 10.
........................................................... perde(56), vulle [wort](57).......... of een ander.....
backene also lange als men [dat] meel baken moet, ende dan nem die [bl]oeme uut,
ende mac .i. papken van iewer melke(58), ende vander doder van eenen eye, ende gef
dan sieken dat tetene .iij. of .iij. weruen.

11. Jegen dat menisoen(59)
Nem blomen(60) ende een littel(61) wieroec, ende een luttel suuer was, ende een doder
van eenen eye, ende .i. littel vrawen(62) melke, ende mac een papken, ende doet den
sieken eten .ij. warf of .iij. warf.

(51)
(52)
(53)
(54)
(55)
(56)
(57)
(58)
(59)
(60)
(61)
(62)

alsene: alsem (Artemisia absinthium L.).
coeke: een vorm van rachitis. Zie de aantekening bij dit nummer.
comine: komijn (Cominium cyminum L.).
doet: doodt.
veninden: giftige, kwaadaardige.
perde: ridderzuring, paardig (Rumex obtusifolius L.).
vullewort: wolkruid, toorts (Verbascum thapsus L.).
iewer melke: melk van een ooi, schapemelk.
menisoen: buikloop.
blomen: meel, bloem.
littel: dialectische variant van luttel (zie een paar woorden verder): weinig.
vrawen: in de tekst staat varwen, een verschrijving.
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12. Menstruum te hebbene.
Nem mistworte(63) ende stampse, ende dan nem eye, ende mac .i. verse caseie(64) daer
of, ende dat et.

13. Jegen eenen icenen(65) vpten houeden.
Nem dresene(66) ende sietse in wine ende dwa dat houet daer mede .i. maent of .iij.
weken.

14. Jegen trode(67) in aensichte.
Nem cossouden(68) ende die crumen van gebrokenden(69) brode, ende stampt ouer een,
ende mac een plaester ende legt daer op, het sal werden bleec.

15. Jegen tsuelles(70) te scauen(71).
Nem papen cruut(72), cossoude, meerer wesende(73), stamp ouer een(74), ende sied in
wine of in watre ende beter teuel mede. Dese dranc es goet te wonden.

(63) mistworte: zeldzaam woord (niet in Mnl. Wdb.), zie de aantekening.
(64) caseie: pap, hier mengeling van eieren en plantenmoes. Niet in Mnl. Wdb. Of is het woord
corrupt voor pasteie? Zie de aantekening.
(65) icenen: betekenis is onduidelijk; het woord is mij niet van elders bekend.
(66) dresene: hondsdraf, aardveil (Glechoma hederacea L.).
(67) trode: rode kleur.
(68) cossouden: synoniem van confilie, waarvan men drie soorten onderscheidde: smeerwortel
(Consolida major L.), zenegroen (Ajuga reptans L.) en brunel (Prunella vulgaris L.). Welke
van deze drie hier bedoeld is, valt moeilijk te bepalen.
(69) gebrokenden: in stukken gebroken.
(70) tsuelles: (genitief) van het vel, de huid.
(71) te scauen: (inf.) te schaven, te kwetsen.
(72) papen cruut: naam voor verscheidene planten, o.m. de paardebloem (Taraxacum officinale
Mönch).
(73) meerer wesende: bedoeld is misschien de hoeveelheid cossoude moet groter (meerer) zijn
dan die van het eerstgenoemde kruid. Heel waarschijnlijk is het echter dat meerer wesende
duidt op de grote cossoude. Zie de aantekening.
(74) ouer een: te zamen.
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16.
Oftu wilt dat die wonden nemmerme en swere.
[leest dese] wort oemoedelike, seinende(75) in die wonde:
Jhesus Crist was in aerderike gewont,
dat wart in den hemele cont(76);
sine wonden ne suollen noch en suoren(77),
sone moeten dese wonden doen.

Dit sech drie werf ende elc weruen .i. pater noster met .i. aue marien in die eere der
drieuoudechede ons heeren.

17.
Dit sijn oec goede helege worde, bede(78) ten wonden ende ten seeren suelle lesse(79).
Het was in goeden stonden
dat god gecruust was,
ende betre dat hi geboren was;
sijn vlesch noch sijn bloet
dat ne sual(80) noch en suoer,
sone moete dit doen,
in gods namen, amen ...(81).

[fol. 2vb] 18. [Om bloet te stempen(82)
......................................................................................... bloet,

seinende: zegenende.
cont: bekend.
suoren: verzwoeren.
bede: zowel.
suelle lesse: onduidelijke betekenis. Zeer waarschijnlijk is het corrupt voor suellenesse,
gezwellen.
(80) sual: zwol.
(81) Na amen staan nog en drietal onleesbaar geworden woorden op dezelfde regel. Hierna werd
tenminste een regel weggesneden.
(82) stempen: stelpen.
(75)
(76)
(77)
(78)
(79)
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daer na wart die man gesont ende goet;
Nu stant dijn bloet stille,
.N. dor des helechs bloets wille,
in gods namen, amen.

Ende sech dit drieweruen met .iij. pater noster ende met .iij. aue maria in gedincnissen
ons heeren passie.
So scrijf dit wort vor tfoerhoet + agla +, het stempt, of scrijf vor tfoerhoet:
consumatum est, ende dit wort scrijft butten optie hant an dander side dat hi bloet:
+ agla +.

19. Jegen therte gespan(83).
Sech dese wort(84):
helege sone, ic clage di,
dat herten gespan deert mi,
dat herte gespan,
ende dat leuer gespan(85)
ende(86) longen gespan(87),
hoe dat mi ane quam,
dat(88) beter mi god ende die goede sente ian,
in gots namen, amen.

Ende sech .iij. weruen ende telken weruen een pater noster ende .i. aue marie.

20. Jegen den rede(89)
Nem .i. appel ende snitene te sticken in .iij. ende scriue int eerste stic: in nomine
patris per ipsum. Int ander stic: in nomine filij cum ihesu. Int derde stic: in nomine
spiritu sancti ipsum; ende teerste sal-

(83) therte gespan: dikwijls samen met ‘koek’ geassociëerd: een vorm van rachitis, die dikwijls
(84)
(85)
(86)
(87)
(88)
(89)

voorbode was van tuberculose. Zie ook de aantekening bij no 9.
wort: woorden. Wat hierop volgt staat in het Hs. doorlopend, als proza geschreven.
leuer gespan: leveraandoening.
ende: na ende staat in het Hs. ta doorstreept.
longen gespan: tuberculose.
dat: de a werd door de scribent verbeterd uit e of o.
rede: koorts.
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men voren eten, ende tander daer na, ende dan tderde. In nomine patris et filij et
spiritus sancti amen.

21. Jegent bloeden ter nesen(90)
Mac desen vijfhoec sane(91) / 6(92): dese figure
moet me maken met eenen trecke,
ende als me den meden pont(93) daer in verset vander greffien(94) + on + agla +, dan
slaet(95) den tantsweer, dies volmaecteliken gelouet.

22. Dit sijn die sekerste teekene die me[n] in orine bekennen mach.
Orine die haer claer toget daert te maten licht es ende daer weder dicke wert iegen
...(96).

Aantekeningen.
1. Het eerste derde van dit recept komt zogoed als geheel overeen met MGR no 619:
(Tegen zeer veeden)
Nem tremoers ende dwase wel ende drinc vanden zape ende lech dat cruut
vp tseer.
Men vgl. eveneens MGR no 1024.
Het laatste deel van het recept met de aanwijzing het ‘houescer minnen spel’ te
spelen en ‘dine manlijchede lange int wijf’ te houden, heb ik in geen ander Mnl.
recept gevonden.
2. De inhoud stemt volledig overeen met MGR no 982:
Nem mos van sledoornen, ende menghet met wollen ongedwegen, ende
luttel linzaet, ende een luttel souts, ende dit wellet in witten wiin so langhe
dat al diche wort, dan legt opt ghezwelle.

(90) ter nesen: in de neus.
(91) sane: dadelijk, onmiddellijk; in de tekst volgt een zespuntige ster die om technische redenen
hier door een vijfpuntige wordt weergegeven.
(92) 6:6 lijntjes zoals vóór moet wordt aangegeven.
(93) meden pont: middelpunt.
(94) greffien: griffel, stift.
(95) slaet: verslaat, d.w.z. doet ophouden.
(96) Na iegen, het laatste woord van de regel, werd tenminste een regel tekst weggesneden.
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Als men no 2 hiermee vergelijkt blijkt dat naast de precisering ‘witten wiin’, door de
hierboven gegeven parallelle tekst ook duidelijk wordt dat met eyken ongewassen,
d.w.z. niet-ontvette wol bedoeld is. Dit wordt ook bevestigd door MGR 1148 waar
sprake is van ‘onghedwanghender wollen’, in een overigens ook sterk gelijkend
recept. Men vgl. ook De Vreese no 398.
3. Men vgl. MTMR no 84 en 1006. Het eerstgenoemde recept is zogoed als identiek:
Jehen tghescuerde.
Neemt uries uuonde ende doesse zieden met groten walle in borne ende
dan neemse ende ziedse in melc: dien borne salmen drinken elx smarghens
ende elx auonts, ende dat moetmen doen .xviij. daghen.
4. Er is sterke gelijkenis met MTMR no 154:
Jeghen fledersijn dat niewinghe commen es.
Nem barghin spec ende bradent in ene panne ende nemen dat smout ende
also vele olie smouts ende also vele wits wijns, elcs euen vele, ende
ghietent al te gader ende roerent tonst beghint te droghene ende legghent
daer op so men heetst mach, ende alst te doene es datment waerme ende
leght daer op.
Hier is echter, zoals men ziet, geen sprake van meel.
5. Er is enige gelijkenis met MGR, no 411 maar er is nagenoeg woordelijke
overeenstemming met MTMR no 176:
Jeghen dlasers heuel.
Neme galigaen, peper, alexandrie ende castorie super ende honich ende
ghemane gout ende perle van oriente ghemalen ende gheminct al over een
ende nuttet drieweruen daghes. Ende men drinke ghewalmen wiin ende
make brande beneden der cnien... Ende dus mach men deuel langhe decken.
Uit de vergelijking blijkt dat in het bovenstaande recept super corrupt is voor suker
en dat ghemane wel niet ghemene d.i. gewone, betekent maar corrupt is voor
ghemalen.
nrs. 6-9. Deze drie tekstgedeelten lijken afkomstig uit een herbarijs, waarin de planten
alfabetisch op de eerste letter van hun Latijnse naam worden geordend (de Latijnse
namen van de vier planten, respectievelijk artemisia, apium, avena en absinthium
beginnen alle met a).

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse taal- en letterkunde (nieuwe reeks). Jaargang 1986

102
6. Men vgl. MTMR no 186:
Biuoet doet wel orine maken ende seeden, helpt den steen breken. Ende
nutmenne met smoute hi doet sueeren seeden.
Hieruit kan men vermoeden dat het onleesbare deel van no 6 eveneens over de urine
en (of) de steen handelde.
7. Deze tekst komt niet overeen met de twee ‘recepten’ die in de MTMR over ‘persiin’
handelen (no 187 en 309). Bij Daems (p. 118) leest men echter toch:
Item, merkensaet, zeer ghesoden in wijn ende dien gedroncken, breect den
steen, ontstopt die lever ende breect die wint binnen den lichaem, ende
sacht den torcioen.
8. Aan de eigenschappen van avena, haver, werd dikwijls geen afzonderlijk hoofdstuk
gewijd in de kruidenboeken. Is er toch een, zoals in de Herb (no 17) of Circa Instans
(p. 68) dan omvat het slechts een paar regels tekst. Een duidelijke gelijkenis met no
8 is er niet.
9. Er is een sterke overeenkomst met een deel van no 188 in de MTMR:
... Ende alsene ghesoden in olie es goet ieghen den couke. Alsene, comine
ende seem te gadere gheminct es goet op lede die ghequeds siin ende suaer
van slaghen.
Uit de vergelijking blijkt ook dat in bovenstaande tekst suaer corrupt is voor suaert,
d.i. zwart.
Het woord koek (coeke) is de naam die aan een verharding in de buik werd gegeven,
een soort rachitis die dikwijls leidde tot tuberkulose. Het woord werd gewoonlijk in
een adem genoemd met ‘'t hertegespan’. Men zie M. De Meyer, ‘'t Hertegespan’,
Volkskunde XXIV (1965), 14-17 en L. Elaut, ‘De koek: een ziektekundig klaverblad
in West-Vlaanderen en in Silezië’, Hand. Kon. Zuidned. Mij. voor Taal- en Lett. en
Geschiedenis XXX 1976, 17-30.
10. Geen parallelle tekst gevonden.
11. Er zijn wel enkele vaag gelijklopende recepten voor buikloop, maar een sterk
gelijkende tekst is mij niet bekend.
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12. Een zogoed als eensluidend recept vindt men in MTMR, no 516:
Te hebbene menstrua
Nem mistworte ende stampse, dan nem eyer ende
maec .i. vette pasteide ende ghefse haer tetene.
De naam mistworte is bijzonder zeldzaam. Het lijkt mij waarschijnlijk dat mistelwort,
d.i. maretak of vogellijm (Viscus quercinum L.), nu veelal als verzamelsoort Viscus
album genoemd, hier wordt bedoeld.
Door de parallelle tekst wordt ook de mogelijkheid geschapen caseie als corrupt voor
pasteie te interpreteren, alhoewel de spelling van beide toch wel meer verschilt dan
in corrupte plaatsen meestal het geval is.
13. Het gebruik van aardveil voor een hoofdkwaal heb ik nergens gevonden. Daardoor
blijft ook de betekenis van icenen duister.
14. Een sterk gelijkend recept heb ik niet gevonden. Men vgl. echter wel MTMR, no
730 over het maken van ‘aqua consolida minoris’:
... Ende dat aensicht mede bestreken mact schone verue en suuert dy rode
pusten int aensicht.
Een gelijkaardige passage vindt men in De Vreese, no 415 waar echter sprake is van
‘consolide majoris’, dat de auteur gelijkstelt met ‘metelievenen’, en waaraan precies
dezelfde werking wordt toegeschreven.
15. Een parallelle tekst die opvallende overeenkomst vertoont, heb ik niet gevonden.
Wel wordt consoude of cossoude, confilie in vele wonderdranken gebruikt, vooral
dan de grote ‘consoude’. Dit laatste wijst erop dat ‘cossoude meere wesende’ als een
verwijzing naar de grote confilie moet beschouwd worden. Er zijn immers drie soorten
confilie: consolida minor, brunelkruid (Prunella vulgaris L.) en consolida maior,
smeerwortel (Symphytum officinale L.). Verder was er ook nog consolida, zonder
adjectief. Zie de voetnoot bij dit nummer. Het is dus smeerwortel die hier in dit recept
lijkt aangegeven te worden. Toch wordt consolida majoris ook met madeliefjes
gelijkgesteld (cf. voorgaande aantekening) wat de gegeven identifikatie dan weer
tegenspreekt. Er heerste immer, het is algemeen bekend, in de middeleeuwen een
grote verwarring in de namen van sommige verwante plantensoorten.
16. In een vijftiende-eeuws Gents handschrift komt de formule ‘in aerderike gewont...
hemele cont... suollen noch en suoren’ voor in
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een zegening ‘toot neghen derande brande van santen’ (W. Braekman,
‘Middelnederlandse Zegeningen, Bezweringsformulieren en Toverplanten’), VMKVA
(1963), 275-386), no 28) Hierin leest men:
Onse lieue heere god quam up erderike ghewont,
hi voer in hemelrike ghesont.
Hij nam sine rechter hant,
hi sechende dien brant.
dat hi en zual noch en zwoer.
Also en moete dit doen.

Men vgl. ook J. Van Haver, Nederlandse Incantalieliteratuur (K.V.A. Gent, 1964),
waar verscheidene gelijkaardige formules voorkomen (no 68 en 101-103), maar
vooral no 334 is duidelijk verwant (p. 153). Deze laatste formule, bij het begin van
deze eeuw in Frans-Vlaanderen opgetekend, luidt:
Om verscheidene wonden te genezen.
+ God was gewond op d'aarderijk en was geloond in 't hemelrijk ten zwol
noch ten verzwoer, ik verhoop dat het ook niet verzweren zal.
Deze formule, die door J. Hampp, Beschwörung, Segen, Gebet (Suttgart, 1961), p.
208 e.v. genoemd wordt ‘die Formel vom “Schwellen und Schwaren”’ is ook uit
Duitsland en Engeland zeer bekend. Een voorbeeld uit de 12e eeuw begint als volgt:
Christ was hien erden wnt.
daz wart da ze himele chunt.

Zie ook de volgende aantekening.
17. Ook hier komt de ‘zwellen en zweren’-formule voor, zij het nu in combinatie
met wat J. Hampp, Op. cit. p. 211 noemt ‘die Formel van der “guten Stunde”’. In
het Middelnederlands heb ik geen sterk-gelijkende parallelle formule kunnen vinden.
Een paar voorbeelden uit het Duitse taalgebied, zonder combinatie met de ‘zwellen
en zweren’-formule:
Also guot die wile was,
daz der heilige Christ geboren wart.
alsô guot was auch die wile,
daz geboren ward die Künigin Marie;
und wer der heilige Christ nit geborn
so were mannige sel verlom
(12e eeuw).
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In een zestiende-eeuws Duits handschrift luidt de formule:
Gudt was die stunde,
Do godt geborn warde;
Zwirnet als gudt,
Do er gedaufft warde,
Drei stund als gudt,
do er gemartert warde.
gudt waren die stunde,
die wöllen verstellen das bluet und die wunde.

(O. Ebermann, Blut- und Wundsegen in ihrer Entwickelung dargestellt (Palaestra
XXIV, Berlin, 1903), p. 72).
18. Deze zegening bestaat uit drie delen. Het eerste is zo onvolledig overgeleverd,
dat het type moeilijk te bepalen is. Daarop volgt het gewone aantal (drie) onzevaders
en weesgegroeten.
Het derde deel is van gans andere aard. Het bevat nog drie verschillende magische
middelen. Bij het eerste schrijft men Agla op het voorhoofd, bij het tweede schrijft
men op dezelfde plaats consumatum est, en bij het derde schrijft men agla op de
hand die tegenovergesteld is aan de kant waar men bloedt.
19. Voor ‘'t herte gespan’ zie de aantekening bij no 9 hierboven. Een andere
bezweringsformule voor het ‘hertegespan’ is mij in het Middelnederlands niet bekend.
Typisch voor magische formules is wel de voorkeur voor het getal drie: naast het
‘hertegespan’ wordt ook lever- en longengespan genoemd (vgl. ook de volgende
aantekening).
20. Het gebruik van een appel die in stukken wordt gesneden, is vooral uit de
liefdemagie bekend, cf. W. Braekman, VMKVA (1963), p. 290. Op elk stuk, er zijn
er hier weer drie, worden Latijnse woorden geschreven, soms ook caballistische
tekens of afzonderlijke letters.
21. Alhoewel de afgebeelde figuur een zeshoek is, is er in de tekst sprake van een
vijfhoek en dit is dan ook wel wat bedoeld werd. De tekening werd slordig gemaakt,
de onderste punt van de op zijn kop staande driehoek moet op de basis van de
rechtopstaande driehoek liggen.
Aan de vijfhoek, het pentakel, werd een grote magische kracht toegeschreven.
Volgens Fr. Boutet, Dictionnaire des sciences occultes (Paris, 1937), pp. 234-40
moet deze magische figuur op een woens-
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dag gemaakt worden, als de maan zich in het eerste kwartier bevindt, in het derde
uur van de morgen. De ‘haute magie’ wil dat men deze figuur echter niet met twee
driehoeken maakt, maar met drie cirkels, de ene binnen de andere en in 3 verschillende
kleuren. Men spreekt hierover exorcistische formules uit, zuivert en parfumeert met
wierook. Pas dan wordt in de binnenste cirkel een vijfhoek getekend, waarbinnen
men agla schrijft. Het maken van deze zegel is een magische operatie die het oproepen
van geesten mogelijk maakt.
In het Middelnederlands is het gebruik van een ‘pentakel’ in een bezweringsformule
mij niet van elders bekend. Vermelden we nog dat het aantal lijnstukken waaruit het
pentakel bestaat als ‘/ 6’ wordt aangegeven, waarna deze 6 lijnstukken nog eens op
een rijtje worden gezet.
22. Dit is het begin van een urine-traktaat, dat wellicht op de volgende, niet-bewaarde
bladen van het Hs. nog voortgezet werd.
In de urinoscopie onderscheidde men vier dingen die in de urine belangrijke
aanwijzingen konden geven voor de ziekte waaraan de patiënt leed. Na enkele
theoretische beschouwingen, leest men in de zg. ‘Vlaamsche leringe van orinen’ (Ed.
W. Braekman und G. Keil, ‘Die “Vlaamsche leringe von orinen” in einer
niederfränkischen Fassung des 14. Jahrhunderts’, Niederdeutsche Mitteilungen XXIV
(1968), 75-125:
‘Die wilde besien orine, hij moet eerst mercken vier dinghe: Die ierste es
die verwe; die andere es die substancie vander orinen, dats weder soe es
dicke oft dinne: terde es datmen merken moet, waet in orine vlotet oft sit;
dat vierde es datmen mercken moet, weder der orinen es lettel ofte vele.
Dese vier dinghen moet elc meester merken wel als hi besiet orine’.
Daarna bespreekt en interpreteert de schrijver achtereenvolgens de kleur, de
‘substancie’, wat in de urine drijft en de hoeveelheid. Uit dit bekende traktaat, waarvan
J. Munk reeds vroeger een andere versie had gedrukt (Een Vlaamsche leringe van
orinen uit de veertiende eeuw (Leiden, 1917), heeft de scribent van het fragment
blijkbaar alleen het gedeelte over de ‘materien van orinen’ overgenomen (cap. XIV
in de in de vorige alinea genoemde editie). Dit gedeelte van de tekst stemt zogoed
als woordelijk overeen met no 22:
(XIV) Dit sijn die materien vander orinen: Orine roet, die haer claer toghet,
dairt te maten licht es, ende weder doncker wort jeghen die zonne: die
mensche es ziec ter longheren. Orine die wit es ende bleec...
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Men vgl. Munk, p. 53.
Op te merken valt dat ‘dicke wert’, i.pl.v. ‘doncker wort’ voorkomt in de verkorte
versie van de ‘Vlaamsche leringe’, zoals die overgeleverd is in Hs. Brussel,
Koninklijke Bibliotheek, Hs. 15624-15641, fols. 22-27). Op basis van het gelijke
‘dicke wert’, lijkt het waarschijnlijk dat het hier uitgegeven fragment en het Brusselse
hs. nauw verwant zijn of een gemeenschappelijke ‘Vorlage’ hadden.
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Regionalismen in het Nederlands
door Roland Willemyns
Lid van de Academie
1985 was voor de Nederlandse lexicografie een bijzonder vruchtbaar jaar: niet alleen
verschenen de vertaalwoordenboeken van Van Dale (E-N, F-N, D-N, N-F; N-E en
N-D zijn voor binnenkort), maar ook was er de elfde uitgave van de Grote Van Dale
en bovendien de zgn. Hedendaagse Van Dale. Alles samen ongeveer één meter nieuw
lexicografisch materiaal, wat op zichzelf al genoeg is om er even bij stil te staan en
aanleiding heeft gegeven tot heel wat aankondigingen en besprekingen in allerlei
kranten en tijdschrijften. De tijd lijkt dus wel te zijn gekomen om een paar problemen
te behandelen die daar meestal onvoldoende aan bod komen. Eén daarvan is de vraag
hoe de zgn. perifere woordenschat wordt behandeld en dat is des te interessanter
omdat het hele standaardiseringsprobleem daarbij komt kijken.
Grote, nationale woordenboekondernemingen worden geacht die woorden van de
standaardtaal te presenteren die noch te formeel noch te informeel zijn. Meestal
echter krijgt men ook enkele toemaatjes, bv. recente vernieuwingen, een beetje
vakjargon, enkele dialectwoorden en vulgarismen enz., en veelal ook een greep uit
de zgn. perifere woordenschat.
De auteurs en redacteuren van de bovengenoemde woordenboeken (en, op een
ander terrein, overigens ook die van de ANS)(1) worden daarom direct geconfronteerd
met de vraag wat te doen met die woorden en taalvormen die meestal niet worden
beschouwd als behorende tot de norm van het Standaardnederlands. Dat probleem
is niet nieuw en kwam ook vroeger al aan de orde, meestal na het verschijnen van
weer een nieuwe uitgave van Van Dale of van een ander groot woordenboek van de
Nederlandse taal. Het leek me daarom zinvol het probleem zo algemeen mogelijk
aan te pakken. Volgende aspecten zullen derhalve in dit artikel aan bod komen:

(1) Algemene Nederlandse Spraakkunst. Groningen (Wolters-Noordhoff) - Leuven (Wolters)
1984.

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse taal- en letterkunde (nieuwe reeks). Jaargang 1986

109
1.
2.
3.

wat zijn regionalismen of, ruimer gesteld, wat is regionaal Nederlands?
wat doet de Hedendaagse Van Dale (HVD)(2) met regionalismen?
hoe behoren regionalismen in Nederlandse woordenboeken te worden
verwerkt?

1. In Willemyns (1985) heb ik, in navolging van Deprez (1981) een onderscheid
gemaakt tussen interne en externe regionalismen, toen genoemd perifere realiseringen
van de taal. De standaardiseringskern van het Nederlandse taalgebied is - zoals
bekend - het westen van het Koninkrijk der Nederlanden, meer bepaald de grote
steden in Noord- en Zuid-Holland. Alle andere gebieden moeten t.a.v. deze kern als
perifere gebieden worden beschouwd. De interne periferie wordt dan gevormd door
gebieden binnen het genoemde Koninkrijk (bv. Zeeland of Drenthe), met de externe
periferie worden gebieden buiten Nederland bedoeld, in de praktijk dus
Nederlandssprekend België(3):
‘Gemeenschappelijk voor alle perifere gebieden is dat de taal er enigszins
anders gerealiseerd wordt dan in het kerngebied en wel op twee niveaus:
a. op geografisch niveau: dat is nogal evident. Niet alleen wijkt het
taalgebruik van Genève en Québec af van dat in Parijs, maar ook van dat
in Marseille of Rijsel;
b. op standaardtaalniveau: het Standaardfrans in Wallonië en Québec is
niet identiek met dat in Frankrijk; het Standaardnederlands in Vlaanderen
is niet identiek met dat in Nederland. Dat alles is logisch en onvermijdelijk,
niet alleen omdat het om talen gaat, die in verschillende landen worden
gesproken, maar ook omdat ze daar deel uitmaken van een Sprachbund
met andere, in dat land gebruikte ta(a)l(en).’ (Willemyns 1985, 411).
Ik wil daar nog aan toevoegen, dat de woordenschat in Vlaanderen niet alleen de
kenmerken van perifere woordenschat in het algemeen heeft, maar uiteraard ook
bepaald wordt door taalcontact. Het feit dat een taal, binnen hetzelfde land, direct
met een andere taal in contact is, heeft vanzelfsprekend consequenties. Beïnvloeding
- vooral op lexico-

(2) Van Dale: Groot Woordenboek van hedendaags Nederlands, door P.G.J. van Sterkenburg
en W.J.J. Pijnenburg. Utrecht/Antwerpen: Van Dale Lexicografie.
(3) Theoretisch behoort ook Frans-Vlaanderen daarbij, maar dat gebied speelt t.a.v. de
standaardisering van het Nederlands geen enkele rol en wordt dus verder buiten beschouwing
gelaten.
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logisch gebied - is meestal zeer groot (het is overigens opvallend dat heel wat
‘perifere’ gebieden delen van twee- of meertalige landen zijn; Zwitserland bv. is
perifeer t.a.v. drie standaardtaalkernen). (Willemyns 1985)
Rechtstreekse gevolgen van de taalcontactsituatie zijn de woorden in de categorieën
4 en 5; onrechtstreeks die in categorie 6 (die categorieën worden infra opgesomd).
Maar ook woorden uit nog andere categorieën komen daarvoor in aanmerking:
aanhoudingsmandaat en onderzoeksrechter (cat. 1) zijn weliswaar officiële termen,
maar toch ook gallicismen; rijkswacht (cat. 1) is ook een purisme... Ook bij de
dialectismen zijn vele woorden op Franse invloed terug te voeren (bv. nonkel,
taksplaat) en zelfs taalvernieuwing is gedeeltelijk een taalcontactfenomeen (bv.
heenwedstrijd, langspeelfilm).
In dit artikel zal ik het, om praktische redenen, alleen hebben over regionalismen
uit de externe periferie.
Zoals periferie, expliciet of impliciet, gedefinieerd wordt t.a.v. een kern, kan
regionalisme alleen besproken worden i.t.t. een standaardtaal, zodat we goed moeten
weten wat we onder dat laatste verstaan. De ANS zegt hierover het volgende:
‘We verstaan daaronder de taal die in alle regio's van het Nederlandse
taalgebied bruikbaar is in zgn. secundaire relaties, d.w.z. in het contact
met “vreemden”. De standaardtaal is bovengewestelijk en algemeen
bruikbaar: het gaat hier over taalvormen die niet gebonden zijn aan een
bepaalde stijl (dus bijv. woorden, vormen of constructies die alleen maar
in de schrijftaal of alleen maar in de spreektaal verschijnen), aan een
bepaalde regio (dus bijv. taalvormen die alleen maar in het zuiden of alleen
maar in het oosten van ons taalgebied voorkomen) of aan een bepaalde
groep (dus bijv. taalvormen die alleen maar door de beoefenaars van een
bepaald beroep gebruikt worden). Standaard-Nederlands is dus de taal
waarmee men in secundaire relaties altijd en overal in het Nederlandse
taalgebied terecht kan’.
(ANS, p. 12).
In dit artikel zijn dus aan de orde die (lexicale) taalvormen die ‘gebonden zijn aan
een bepaalde regio’(4).

(4) Vanzelfsprekend is dit niet de enig mogelijke manier om standaardtaal te definiëren (men
kan er zelfs serieuze bezwaren tegen aanvoeren); ten behoeve van onderhavige bijdrage
wordt er echter duidelijk genoeg in uitgedrukt waar het om gaat.
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Het ligt voor de hand dat alle woordenboeken daar problemen mee hebben omdat impliciet of expliciet - van de redacteuren wordt verlangd dat ze:
a. de lexicale norm van de standaardtaal bepalen
b. beslissen welke niet tot de strikte norm behorende woorden ze toch op zullen
nemen
c. beslissen welk label ze aan die woorden zullen meegeven
d. in dat alles enige consequentie betrachten.

Over het probleem van de norm kan een uiteenzetting op zichzelf worden gehouden.
Ik beperk er mij toe op te merken dat vanzelfsprekend ook lexicografen die niet
precies af kunnen bakenen (‘il n'existe pas de doctrine claire... sur ce qui devrait
servir de cadre normatif au départage des termes à recevoir et à proscrire; Gendron
1983, 16) en ik verwijs o.m. naar het volgende, door Macaulay gesignaleerde
probleem:
‘The basic problem in attempting to define a standard language is that the
evidence lies at the intersection of two distinct areas of investigation. The
first is the discription of the language including all its varieties. The second
is the study of the use of each variety in a speech community, to discover
the norms of speech for that community, including the significance of the
use of a particular variety in a specific situation’. (Macaulay 1973, 1331).
2. Uit vroegere artikels is al gebleken, dat recensenten en gebruikers het heel dikwijls
niet eens zijn met de manier waarop de woordenboekredacteuren zich van
bovengenoemde taken kwijten (cfr. o.m. Van Coetsem 1961, Geerts 1967).
Dat ook de redacteuren van de Hedendaagse Van Dale daar problemen mee hebben
ligt in de lijn van de verwachting. Om dat praktisch te illustreren besloot ik een
steekproef te nemen uit het Zuidnederlands Woordenboek (ZNW; De Clerck 1981)
en na te gaan wat de HVD met die woorden aanvangt.
Ik noteerde telkens het eerste en het laatste woord van elke tiende bladzijde uit
het ZNW en kreeg op die wijze een sample van 135 woorden. Ik herinner eraan dat
De Clerck al deze woorden als Zuidnederlands beschouwt en er overigens telkens
keurig de standaardtaalvariant bijgeeft. De HVD behandelt die woorden op de
volgende manier:
a. 82 woorden (= 60,7%) worden helemaal niet vermeld en dus kennelijk niet
beschouwd als behorende tot de gemeenschappelijke taalschat van Noord en
Zuid.
Voorbeelden: aanbelangen, beternis, effenaf, heenwedstrijd, magistratuur,
overjaars, postman, stapelhuis, uurrooster, zakencijfer.
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b.

31 woorden (= 23%) krijgen het label AZN (= Algemeen Zuidnederlands)
mee. In de Inleiding (p. 25) wordt daarover gezegd: ‘Wel is een beperkt aantal
woorden die men uitsluitend in het hele Zuidnederlandse taalgebied aantreft,
maar waarmee een andere variant in de standaardtaal correspondeert, voorzien
van het label AZN , dat de betekenis Algemeen Zuidnederlands heeft’.
Voorbeelden: beenhouwer, betrachten, klak, kousbroek, schouw, kuisvrouw,
stofvod, toespijs, vaststelling, waterzooi.
c. 19 woorden (= 14%) worden zonder enige commentaar vermeld en dus door
de HVD probleemloos als standaardtalige woorden beschouwd.
Het betreft: arrangeren, bedrijvig, blonderen, compliment, eigenste,
gehomologeerd, kaak, koek (van één deeg), living, mal(h)eur, occuperen, part,
pensionaat, pot (= kookpan), uitdraaien, uurwerk (= horloge), verwikkeling,
verzwinden, zodanig
d.
bij drie woorden (= 2,2%) wordt een ander label gebruikt, t.w. schr(ijftaal)
voor regenscherm en vermits en arch(aïsch) voor schouwen.

Dit kleine proefje bewijst wat kon worden vermoed, nl. dat er absoluut geen
eensgezindheid bestaat(5) over de manier waarop regionale woordenschat dient te
worden behandeld (het nakijken van dezelfde sample in de GVD zou uiteraard weer
andere cijfers opleveren). Opmerkelijk is bovendien, dat de HVD helemaal geen
criteria geeft voor het al dan niet opnemen van regionale of perifere woordenschat.
Men heeft er dus het raden naar hoe die woordenschat verzameld wordt en op grond
waarvan tot opname en libelering wordt besloten. Dit hoeft niet helemaal als een
verwijt te worden opgevat, aangezien er de lexicografen eigenlijk nauwelijks materiaal
ter beschikking staat. Los van de materiaalverzameling staat echter de vraag naar de
opnamecriteria en men mag van de redacteuren van grote woordenboeken eigenlijk
wel verwachten, dat ze daar enkele zinnige dingen over zeggen. Dat hoofdredacteur
Piet van Sterkenburg deze problemen wel kent, maar er (nog) geen oplos-

(5) Berode (De Standaard 05/02/1985) maakt zich daar heel erg boos om ‘P.G.J. van Sterkenburg
en W.J.J. Pijnenburg (hebben) het, ondanks een andere aanpak (dan de GVD, RW) ten minste
even bruin gebakken. Een voorproefje: rijkswacht is Belgisch; schepen is AZN; gouverneur
is de ‘Commissaris van de koningin in de provincie “Limburg”... regent is Belgisch, regentaat
onbekend; velo is AZN, frigo bestaat niet, mikro is AZN, labo bestaat niet. En zegt u dat uw
kleren lodderen? Neen? Toch is dit AZN. Ach, boeit u zich maar niet op als u dit AZN niet
begrijpt: windt u er liever niet over op!’
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sing voor heeft, moge blijken uit onderstaand citaat uit de rede die hij op 12/12/1984
hield, ter gelegenheid van de voorstelling van de HVD te Antwerpen:
‘Een... punt dat ik niet onbesproken wil laten is de noodzaak van
fundamenteel onderzoek naar Zuidnederlandse varianten. Met dit onderzoek
is in GWHN een begin gemaakt. Een van de belangrijkste criteria daarbij
was de frequentie waarmee die varianten in dag- en weekbladen
voorkwamen. Wellicht dat er andere criteria gevonden kunnen worden
om uit te maken of woorden of woordgroepen als applausvervanging,
brugpensioen, bureel, bij manier van spreken, handspel, promotiebouw,
remgeld, steekpas, terugwedstrijd, uitbater, volmachtentrein, voltijds en
zeker en vast algemeen gebruikt worden in Vlaams-België. Misschien
dient men niet uitsluitend af te gaan op de schrijvende pers, maar zou men
ook BRT-uitzendingen tot richtsnoer kunnen maken. Hoe dan ook, over
Zuidnederlandse varianten kan men lang en vol emotie spreken, maar niet
te ontkennen valt dat zij bestaan. Evengoed als er Oostenrijkse varianten
van het Duits zijn, zijn er Zuidnederlandse varianten van het Nederlands.
Alleen: wie stelt vast welke woorden, uitdrukkingen en betekenissen
algemeen gangbaar zijn in Nederlandstalig België? Of beter nog, op basis
van welke norm gebeurt zoiets? Hoe het ook zij, de lexicograaf registreert
taalgebruik in Noord en Zuid en in dat kader krijgen de woorden van
Eugène Berode over het Zuidnederlands apodictische kracht: “Uiteindelijk
beslist u als taalgebruiker zelf welke woorden u al of niet bezigt”’.
Op dat laatste kom ik straks terug.
4. Ik ben lexicograaf noch lexicoloog en zal dus de woordenaars zeker de regels van
hun vak niet voorschrijven. Ik kan echter wel proberen enige dingen te vertellen over
taalstandaardisering (smechanismen), normering, codificering en taalgelaagdheid,
allemaal elementen waarover de lexicograaf in het klare moet zijn voor hij met zijn
eigenlijke werk kan starten.
Absoluut voorop moet staan de bepaling van het taalniveau dat men beschrijft.
Weliswaar probeert het woordenboek elementen uit verschillende stijlsoorten op te
nemen, maar men moet uiteraard weten uit welk niveau (noem het code of register)
men de ongemarkeerde vormen zal halen. Een algemeen verschijnsel is nl. dat
regionale interferentie op alle vlakken (dus ook het lexicale) toeneemt naarmate men
zich op de continuumschaal weg van H in de richting van L beweegt. (Willemyns
1983) ‘Markeringen of labels zijn aangebracht om variatie en/of beperkingen binnen
taalgebruik aan te geven’ zegt de HVD op p. 24 en onder nr. 4.7.3 (p. 25) wordt
meegedeeld: ‘Er zijn vier stijllagen onderscheiden, waarvan er drie worden
gemarkeerd door een label’. Ik wil die, aan de hand van een opgegeven voorbeeld,
even van naderbij bekijken:
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schr - schrijftalig, zeer formeel, literair; zou opvallen indien gebruikt in
gesproken taal. Vb. wateren
(ongemarkeerd) - gewone spreek- en schrijftaal. Vb. plassen
inf - informele spreektaal; gebruik van zo'n uitdrukking in geschreven
taal zou opvallen. Vb. pissen
vulg - uitgesproken plat of vulgair. Vb. zeiken.

Hieruit zou dus blijken dat de ‘gewone spreek- en schrijftaal’ het ongemarkeerde
niveau is. Dat lijkt zeer eenvoudig en bevredigend te zijn, maar is het eigenlijk niet.
Allereerst blijft er natuurlijk een verschil tussen schrijftaal en spreektaal, ook al
worden beide dan ‘gewoon’ genoemd (in de praktijk zal de selectie van de ingangen
trouwens vooral gebeuren door het excerperen van schriftelijk materiaal). Bovendien
wordt er kennelijk helemaal geen rekening gehouden met sociale taalgeleding. De
‘gewone schrijf- en spreektaal’ van de U.C. (c.q. hoog opleidingsniveau) zal zeker
wel verschillen van die van de L.C. (c.q. laag opleidingsniveau). Tenslotte wordt
ook regionale taalgeleding buiten beschouwing gelaten. Vanuit de invalshoek van
de ‘kern’ bekeken, zal het normale taalgebruik in zowel de interne als de externe
periferie beslist meer regionale interferentie vertonen, en wat in de kern als
gemarkeerd wordt beschouwd, kan in de periferie vaak als ongemarkeerd worden
aangezien (wat in het Noorden schr is, kan in het Zuiden heel vaak ‘gewone
schrijf- en spreektaal’ zijn, bv. vermits). Om al deze en nog andere redenen lijkt het
me dus noodzakelijk te zijn, dat het ongemarkeerde taalniveau, dat als grondslag
voor de ingangen geldt, zo nauwkeurig mogelijk wordt gedetermineerd en in elk
geval veel nauwkeuriger en zorgvuldiger dan in de HVD (of andere soortgelijke
woordenboeken) gebeurt. Daarbij zou men er ook goed aan doen even te denken aan
diegene voor wie het woordenboek bestemd is (de eeuwige nachtmerrie van de
uitgever, neem ik aan). Schüle (1981: 188) zegt: ‘C'est de la sociolinguistique à l'état
pur que de se demander: en face de qui suis-je? En face de qui adopter ce mot-ci ou
celui-là?’ Interactionele problemen van convergentie en divergentie moeten dus zeker
meespelen!
5. Hoe behoren regionalismen in Nederlandse woordenboeken te worden verwerkt?
5.1 Een mogelijk standpunt zou kunnen zijn dat met regionale woorden helemaal
geen rekening wordt gehouden en dat in woordenboeken als de Van Dales uitsluitend
woorden ondergebracht worden die tot de standaardtaal behoren. De lexicograaf die
dat standpunt in zou nemen
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is van een heleboel problemen verlost en het enige dat dan nog overblijft is dat het
niet altijd eenvoudig is precies de grens te trekken.
Niet alleen echter zal die lexicograaf in conflict komen met zijn uitgever (die zijn
product ook wel in de externe periferie wil verkopen en daarom bepaalde
‘compromissen’ zal eisen) maar bovendien is zijn houding ook wetenschappelijk
niet te verdedigen. De ‘Nederlandse taal’ is (zoals iedere taal) niet alleen de taal die
in het kerngebied wordt gesproken en geschreven, maar omvat ook alle andere
varianten die samen met de standaardtaal één diasysteem vormen (Goossens 1968).
In de praktijk is het natuurlijk onmogelijk daaraan vast te houden en meestal wordt
dus een ad hoc definitie gehanteerd, die bijna altijd ook een zekere ruimte laat voor
perifere woordenschat. Wil zo een aanpak echter niet totaal arbitrair zijn, dan is het
noodzakelijk dat criteria worden vastgelegd (zij het dan dat je die in beide Van Dales
tevergeefs zoekt). De mate van ‘tolerantie’ zal vooral afhangen van twee factoren:
a. de tolerantie die in het bewuste taalgebied in het algemeen aanwezig is t.a.v.
variatie, meer bepaald de attitudes tgo. afwijkende vormen;
b.
de praktische beschikbaarheid van lexicaal materiaal uit de perifere gebieden.

De situatie in het Nederlandse taalgebied is, wat deze twee punten betreft, niet zo
ongunstig. Het attitudinele aspect lijkt mij het meest negatieve te zijn: in het Westen
van ons taalgebied (de Randstad) constateert men weliswaar een vrij ruime tolerantie
t.a.v. op eigen regionale basis berustende, vooral sociaal gekleurde normafwijkingen
(Willemyns 1983) maar meestal ook een vrij afwijzende reactie tegenover
nietwestelijke variatie (cfr. o.m. Geerts z.j.). Politiek gezien echter is
integratiebereidheid niet afwezig en het afsluiten van het Taalunieverdrag (Willemyns
1984) is daar zeker een voorbeeld van. Globaal gezien echter, en rekening houdend
met de taalpolitiek gefundeerde voorkeur van grote delen van het Vlaamse
establishment voor de Noordnederlandse norm (Willemyns 1983, 88-90) neig ik
ertoe de situatie in het Nederlandse taalgebied eerder met de centralistische tendens
die bv. in Frankrijk (Al 1981) overweegt te identificeren, dan met de, zeker op lexicaal
gebied vrij grote tolerantiepraktijk, die het Duitse taalgebied kenmerkt (Beersmans
1981). De vrij grote normatieve waarde die zowel in Nederland als in Vlaanderen
aan de (bestaande) grote Van Dale wordt gehecht is overigens ook niet van aard om
de tolerantiepraktijk te bevorderen.
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T.a.v. punt twee zou de situatie, na het verschijnen van het ZNW, vrij gunstig moeten
zijn. Met het opnemen van de door De Clerck verzamelde woordenschat zal men
echter uiterst omzichtig om moeten springen, zoals o.m. blijkt uit recensies van Geerts
(1983) en Willemyns (1984 b).
5.2 Ik wil het in dit stuk over een zo praktisch mogelijke boeg gooien. Vooraleer
men bepalen kan welke portie perifere, Zuidnederlandse woordenschat in de HVD
kan en moet worden opgenomen, zou men moeten beschikken over een ernstige
lexicologische studie over Noord-Zuid verschillen. Een zo uitvoerig mogelijke en
toch overzichtelijke studie is er echter op dat vlak niet en zoiets mag hier van mij
zeker niet worden verwacht. Ik wil echter wel proberen een met voorbeelden
geïllustreerd overzicht te geven van de subcategorieën die daarbij in acht moeten
worden genomen. Overlapping is natuurlijk niet te vermijden, maar zwaar hoeft men
daaraan m.i. niet te tillen: belangrijk is dat er uiteindelijk een structuur komt waar
een vrij grote overeenstemming over bestaat en waar lexicografen mee kunnen gaan
werken. Dat af en toe een woord het verkeerde label zou krijgen (al was het maar
omdat vele woorden eigenlijk verschillende labels verdienen) lijkt me minder
belangrijk:
1.
Officiële Belgische terminologie, d.w.z. ‘woorden, verbindingen enz., die
betrekking hebben op functies, instellingen, toestanden en gebruiken(6), die eigen
zijn aan de Belgische constellatie... die onder meer ook in wetteksten en officiële
stukken worden gebruikt’ (De Clerck 1981, xi):

Vbn:

aanhoudingsmandaat

assisenhof

concordaat

gouverneur

licentiaat

observatiegraad

onderzoeksrechter

opcentiemen

procureur

regent

rijkswacht

schepen

2. Archaïsmen, d.w.z. woorden die in Vlaanderen nog gangbaar zijn, maar in het
Noorden zijn verdwenen of daar betekeniswijziging hebben ondergaan:

(6) Meestal beperkt men zich tot ‘functies en instellingen’; ook ‘toestanden en gebruiken’ horen
inderdaad in deze categorie thuis. Een vb. is de term vrijzinnig (heid) die in Noord en Zuid
een totaal verschillende betekenis heeft. Dit feit (en dat geldt allicht ook nog voor heel wat
andere termen) werd in geen enkel woordenboek vermeld (Willemyns 1981) en ook beide
Van Dales schenken er geen aandacht aan.

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse taal- en letterkunde (nieuwe reeks). Jaargang 1986

117

1.

Vbn:

ajuin (ui)

draad (snoer)

heirkracht
(overmacht)

kaak (wang)

kleed (jurk)

kuisen (poetsen)

kwetsen (blesseren) mantel (jas)
nagel (spijker)

ouderling (bejaarde)

plots (adj.;
plotseling)

verwittigen
(waarschuwen)

wenen (huilen)

zetel (fauteuil)

3. dialectismen, d.w.z. woorden afkomstig uit verschillende Zuidnederlandse
dialecten, die in Vlaanderen vaak bovenregionaal gebruikt worden:

Vbn:

afzien (pijn lijden)

beenhouwer (slager)

doppen (stempelen,
werkloos zijn)

hesp (ham)

nonkel (oom)

pint (glas bier)

pladijs (schol)

schouw (schoorsteen).

stoof (kachel)

tas (kop)

taksplaat (nummerplaat)

verschieten (schrikken)

4. Ontleningen uit andere talen (veelal het Frans), die in de standaardtaal niet
gebruikelijk zijn:

Vbn:

autostrade (autoweg)

chauffage (centrale
verwarming)

living (woonkamer)

mazout (stookolie)

mutualiteit (ziekenfonds)

occasie (tweedehands)

parlementair
(parlementslid)

pistolet (broodje)

praline (bonbon)

quotering
(beoordelingscijfer)

solden (koopjes)

syndicaat (vakbond)

5. Barbarismen (in de praktijk veelal gallicismen):
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dagorde (agenda)

droogkuis (stomerij)

eraan houden (er prijs op
stellen)

hernemen (weer opnemen)

ordewoord (wachtwoord) overmaken (toesturen)
overste (meerdere)

rondpunt (verkeersplein,
rotonde)

voorzien (bepalen,
plannen)

wapendracht (wapenbezit)

zakencijfer (omzetcijfer)

zetelen (zitting hebben)

bestemmeling
(geadresseerde)

betoelagen (subsidiëren)

brieventas (portefeuille)

droger (centrifuge)

duimspijker (punaise)

inkom (entree)

(kinder)kribbe (creche)

koetswerk (carrosserie)

regenscherm (paraplu)

vaststelling (constatering)

wisselstukken
(reserveonderdelen)

zitpenning (presentiegeld)

6. Purismen:

Vbn:

7. Vlaamse neologismen die het Noorden (nog) niet hebben gehaald:
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Vbn:

blokken (hard studeren)

brugpensioen (V.U.T.)

buizen (zakken)

deelregering (deelstaat
regering)

heenwedstrijd

kot (studentenkamer, kast)

kousbroek (panty)

langspeelfilm
(avondvullende film)

medepastoor (kapelaan)

regeringsraad (kabinetsraad
waar ook de
staatssecretarissen aan
deelnemen).

5.3 Indien men zich op het standpunt stelt dat in het woordenboek inderdaad
perifere woorden dienen te worden opgenomen (en dat doen de redacteuren van beide
Van Dales), dan is het duidelijk dat althans sommige van de bovenstaande woorden
een plaatsje verdienen. Het (zeer vage) criterium dat daarbij meestal gehanteerd
wordt is de (relatieve) frequentie(7). Voor zover mij bekend bestaan er nauwelijks
studies over de frequentie van Zuidnederlandse woorden. Het is dus zeer de vraag
wat een label als AZN (algemeen Zuidnederlands), dat in de HVD gebruikt wordt,
betekent of kan betekenen. Op p. 25 wordt gezegd dat het gaat om woorden ‘die men
in het hele Zuidnederlandse taalgebied(8) aantreft’, maar hoe men dat weet wordt er
niet bijgezegd. In Van Sterkenburgs bovengenoemde lezing heet het ‘een van de
belangrijkste criteria was de frequentie waarmee de varianten in dagen weekbladen
voorkwamen’. Impliciet wordt allicht gedacht aan wat in de ‘grote Van Dale’ (p. xi)
als volgt wordt verwoord:
‘woorden, uitdrukkingen of betekenisnuances waarvan het gebruik zeker
tot de standaardtaal in België beperkt is, terwijl het daar zo ruim verspreid
is dat het niet als gewestelijk beschouwd kan worden’.
In al deze gevallen gaat het echter vooral om intuïtieve oordelen en dat kan ook
moeilijk anders, aangezien als het ware bij definitie, over perifere woordenschat
precies dat soort informatie ontbreekt.
De Clerck probeert in zijn ZNW de hele zaak vanuit een andere, maar daarom niet
minder problematische gezichtshoek te benaderen. Hij schrijft:

(7) ‘De enige toverstaf om de Belgische bokken van de gewestelijke schapen te scheiden’ schrijft
Berode in De Standaard van 18.09.1984 ‘is na te gaan hoe vaak al die woorden in ons land
gebruikt worden. Om de verspreiding gaat het tenslotte toch?’
(8) of ‘taalgebied’ hier een adequate term is kan worden betwijfeld.
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‘De lexicograaf is geen scheidsrechter die bepaalt wat al of niet tot het
Zuidnederlands of tot de standaardtaal behoort. Dat beslist de
taalgemeenschap zelf; zij bepaalt welke elementen in het “systeem” van
de taal kunnen functioneren, welke elementen als “regionaal”,
“gewestelijk”, “deftig”, “onconventioneel” enz. dienen opgevat te worden,
kortom zij beslist over het leven van ieder element door het gebruik dat
zij ervan maakt. Zij stelt zelf de “norm” vast, d.i. wat algemeen gebruikelijk
is, en wat storend is voor de communicatie. Het is de taak van de
lexicograaf in het woordenboek hiervan een weerspiegeling te geven’.
(De Clerck 1981, xii)’.
Vanzelfsprekend heeft De Clerck slechts zeer ten dele gelijk; soms (vaak?) zal de
lexicograaf zelf de knoop door moeten hakken en in elk geval is het zijn taak de zgn.
‘beslissingen’ van de taalgemeenschap te interpreteren. Hij, en niet de
taalgemeenschap, is de taalbeschouwer. Bovendien is de lexicograaf in geen geval
een ‘neutrale’ waarnemer, maar ook een lid van de taalgemeenschap, een taalgebruiker
die in het talige interactieproces is betrokken en op grond daarvan zijn eigen ideeën
en attitudes heeft t.a.v. al dan niet gemarkeerde woorden. Het voorstellen alsof hij
de met / + / of / - / gemarkeerde woorden slechts op hun alfabetische plaats zou
rangschikken is onzin.
Ook Geerts worstelt kennelijk met dat probleem. In een lezing De normatieve
labels in Van Dale en in de Algemene Nederlandse Spraakkunst (gehouden op de
algemene vergadering van de Kon. Zuidnederlandse Maatschappij voor Taal- en
Letterkunde en Geschiedenis op 30/3/1985; ter perse) gaat hij, uitvoeriger dan in de
Inleiding tot de GVD, op die zaak in:
‘De verantwoordelijkheid voor het taalgebruik ligt duidelijk bij de
taalgebruikers. En in het algemeen ligt de verantwoordelijkheid voor het
voorkomen van met “Belg.” gemarkeerde woorden in de standaardtaal
daarmee bij de Vlamingen’(9)
Hoewel Geerts zich sterk maakt dat ‘het taalgebruik in België net zo goed te
beschrijven (is) als het taalgebruik in Hongarije’ is dat enkel theoretisch waar. De
praktijk leert immers dat het standaardtaalgebruik in perifere gebieden niet alleen
moeilijker te beschrijven valt, maar in-

(9) Daar kan men tot op zekere hoogte inkomen waar het woorden als ‘betoelagen,
confituur, gasvuur, toespeld enz.’ betreft, die door Geerts worden geciteerd. Waar het
echter ‘vrederechter, licentiaat, regent, substituut’ en dgl. betreft is er van een keuze
of verantwoordelijkheid geen sprake. Het is ook zeer de vraag of die er is bij
‘deelregering/executieve, brugpensioen’ en dgl.
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derdaad ook minder beschreven wordt, dan het ongemarkeerde standaardtaalgebruik.
Dat zulks werkelijk problemen oplevert komt duidelijk naar voren waar Geerts
probeert duidelijk te maken op grond waarvan sommige woorden als gew. en andere
als Belg. gelabeld worden. Hij illustreert dat met enkele - overtuigende - voorbeelden
en weinigen zullen het met hem oneens zijn wanneer hij aantoont waarom garagist
als Belg. en tirette als gew. moet worden gelabeld. Maar tenslotte moet hij ook zelf
toegeven dat:
‘frequentie- en taalgeografisch onderzoek heel wat meer zekerheden (zou)
kunnen opleveren dan de weinig systematische observatie die nu aan de
basis van de behandeling van de termen in kwestie ligt’ (cursivering van
mij, RW).
Het punt waar ik in het citaat van De Clerck aanstoot aan neem komt uiteindelijk
ook hier ter sprake:
‘Een andere vraag is of de Belgen zelf een norm hebben om uit te maken
wat zij als gewestelijk beschouwd willen zien en wat niet. Er hoeft niet
aan getwijfeld te worden: die hebben ze wel. Maar ze hebben niet allemaal
dezelfde’.
En ik wil daar graag aan toevoegen dat die Belgen die linguïst en lexicoloog zijn en
woordenboeken maken geen uitzondering op die regel vormen en dat hun norm dus
wel degelijk meespeelt wanneer ze daarmee doende zijn.
Het is natuurlijk geen toeval dat zowel Geerts als De Clerck als Van Sterkenburg
proberen een deel van hun verantwoordelijkheid naar de taalgebruiker door te spelen;
het is allicht wat iedere lexicograaf probeert te doen! Toch is dit iets wat de normale
twistvraag over een ‘descriptieve’ of ‘normatieve’ houding ver te buiten gaat. Ook
al probeert de moderne lexicograaf zich (zeer terecht) op een zo descriptief mogelijk
standpunt te plaatsen, toch is zijn werkwijze noodzakelijkerwijze in hoge mate
interpretatief, zeker waar het woorden uit een slechts zeer onvolledig of niet
gestandaardiseerde of gecodificeerde taalvariant betreft. Hij heeft dus ongelijk zich
achter de rug van de taalgebruiker te verschuilen: het al of niet honoreren van een
woord, betekenis of betekenisnuance behoort uiteindelijk tot de verantwoordelijkheid
van de interpreterende lexicograaf en hij zal daarvoor dus criteria aan moeten leggen,
of hij dat nou leuk vindt of niet.
Hij zal er bovendien op bedacht moeten zijn dat hij op zijn beurt de
taalgemeenschap beïnvloedt. Zuiver linguïstisch bekeken is er, ook in de kern,
aanzienlijke variatie ten opzichte van de hypothetische norm
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die, in zowel periferie als kern, slechts door een klein deel van de populatie min of
meer ‘correct’ wordt geactualiseerd. De standaardtaalrealisering van de elite in de
kern krijgt echter, door allerlei sociale, economische, politieke en culturele factoren
een sociale meerwaarde. Deze sociale meerwaarde straalt wel af op de variërende
realisering van de standaardtaal in de kern, maar nauwelijks of niet op die in de
periferie. De ene variatie (de sociaal meerwaardige) wordt daarom, door de sprekers
ervan, niet meer als variatie beschouwd, maar als een standaardmaat waaraan al de
rest gemeten wordt.
Daardoor is sociale meerwaarde een zichzelf confirmerend verschijnsel: de
standaardtaalrealisering van die elite geldt immers als referentiekader voor wat in
spraakkunsten en woordenboeken opgenomen wordt en krijgt daardoor nog meer
sociale meerwaarde. De ongemarkeerde entries in het woordenboek zijn die uit de
sociaal meerwaardige code, de niet opgenomen items kunnen geen enkele aanspraak
op sociale meerwaarde maken en die van de gemarkeerde items wordt gehypothekeerd.
Hoe gevaarlijk het weergeven van de gevoelens van de ‘spraakmakende gemeente’
is wordt dus bijzonder duidelijk: de lexicograaf interpreteert de signalen van de
taalgemeenschap en gaat op grond daarvan labelen. Dit geldt voor de stijlsoorten
(colloquial vs. formeel), voor de vaktalen (specifiek vs. algemeen), voor de regionale
classificering (regionaal vs. standaard) en voor de markering in het algemeen
(gemarkeerd vs. ongemarkeerd). De eigen positie van de lexicograaf binnen de
taalgemeenschap en de hoeveelheid sociale meerwaarde van zijn eigen gebruikelijke
code spelen hierbij een niet te onderschatten rol.
5.4 Het eerder vermelde citaat uit de GVD bevat dan weer een term die opmerkelijk
is, verklaring behoeft (maar niet krijgt) maar ons misschien toch op de goede weg
kan plaatsen; ik bedoel ‘de standaardtaal in België’. Hoewel Geerts en Heestermans
een paar regels hoger het gebruik van het label Zuidnederlands verwerpen, o.m.
omdat het ‘in vele gevallen een tweeledigheid van het Nederlandse taalgebied
(suggereert) die geen wetenschappelijk fundament bezit’ blijken ze nu plotseling wel
bereid (tenminste) twee standaardtalen binnen het Nederlandse taalgebied te
onderscheiden. Hoewel ik op die tegenstelling wijs, suggereer ik daarom niet dat ze
ongelijk zouden hebben. Zoals ik boven al zei komt het er inderdaad op aan te weten
welk taalniveau, welke code men wenst te beschrijven. In Willemyns (1983) heb ik
een voorzichtige (en uiteraard arbitraire) poging ondernomen om het taalgebruik in
Vlaanderen in vijf codes in te delen. Voor beschrijving in een algemeen
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woordenboek komen er daarvan slechts twee in aanmerking, t.w. de codes die ik heb
genoemd Belgisch Beschaafd en Standaardtaal.
Vele van de woorden die ik boven in de categorieën van 1 tot 7 als voorbeelden
heb opgegeven zullen inderdaad wel vrij algemeen Zuidnederlands zijn, waarmee
ik bedoel dat ze - naar mijn eigen intuïtieve oordeel - door de overgrote meerderheid
van de sprekers tenminste begrepen worden. De meesten zullen ze ook wel bij
gelegenheid gebruiken, maar hoe frequent ze dat doen hangt mede af van het
taalniveau dat ze op een gegeven moment hanteren. Uit ‘B.R.T.-Nederlands’ bv.
zullen ze in principe worden geweerd (het weerbulletin bv. waarschuwt voor slecht
weer een verwittigt daar niet voor). Ze zijn dus alleen Algemeen Zuidnederlands in
het op één na hoogste niveau (Belgisch Beschaafd) maar niet noodzakelijk in het
hoogste (Standaardtaal). Dat niet iedereen die Standaardtaal gebruikt, dus in zijn
communicatieve competentie beperkt blijft, is weliswaar een feit, maar doet nauwelijks
ter zake voor de lexicograaf die zich in principe op het standpunt stelt dat hij de
standaardtaal beschrijft.
Samenvattend: het opnemen van perifere woordenschat in het algemeen en
Zuidnederlandse in het bijzonder hangt af van een aantal factoren, die in de praktijk
veel te weinig in acht worden genomen, t.w. frequentie, taalbeschrijvingsniveau en
interactionele processen(10). Op grond daarvan moeten de lexicografen proberen zo
precies mogelijk hun criteria te formuleren. Ik wil van de gelegenheid gebruik maken
er ook op te wijzen dat het m.i. weinig zin heeft de genoemde zeven categorieën op
een verschillende wijze te evalueren. Of een woord niet tot de algemene standaardtaal
behoort omdat het een archaïsme, een dialectisme of een gallicisme is, doet weinig
ter zake. Ik ben het daarom bv. met Kruyskamp oneens, waar die in de Inleiding tot
de tiende uitgave van de GVD zegt: ‘Er is geen sprake van afkeuring (tenzij het een
gallicisme betreft; cursivering van mij, RW). Heirkracht, beenhouwer en zakencijfer
zijn, naar gelang van het beschouwde taalniveau, ofwel alle drie aanvaardbaar ofwel
alle drie niet. Er is geen reden om gallicismen op een andere manier te behandelen
dan andere ‘Zuidnederlandse’ woorden; er moet alleen duidelijk worden gesteld wat
hun plaats binnen het lexicon van het Nederlands is.

(10) Ik ben er mij natuurlijk van bewust dat het operationaliseren hiervan geen gemakkelijke zaak
is en dat lexicografen, zelfs in het beste geval, genoegen zullen moeten nemen met zeer
onvolledige gegevens.
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6. Wat kan de lexicograaf nu in de praktijk aanvangen met een indeling in categorieën
van de perifere woordenschat zoals die boven is gebeurd?
Eén ding is zeker: hij zelf zal beslissingen moeten nemen en de smoes dat hij de
praxis van de spraakmakende gemeente volgt, zal hem niet veel helpen. Indien hij
zelf het taalgebruik van de periferie van binnenuit kent, kan hij het erop wagen zijn
eigen intuïtie te volgen en dan de kritiek van de recensenten afwachten. Wanneer hij
dat niet kent (meest voorkomende geval) dan moet hij andere wegen zien te vinden.
De gevaren die hij anders loopt worden o.m. door Boulanger als volgt beschreven:
‘si le lexicographe... n'est pas un autochtone..., s'il ne possède pas
entièrement le modèle de compétence et de performance du (ou des)
parler(s) regional(aux) qu'il étudie, s'il ne connait pas à l'avance ou s'il ne
peut inférer une bonne partie des réponses, s'il ne comprend pas
complètement les paroles (mots et sens) des témoins et les écrits qu'il
consulte, toutes ses qualités linguistiques, humaines et scientifiques, si
parfaites soient-elles, ne l'empêcheront nullement de produire un travail
souventefois incomplet, et, qui plus est, défectueux. Il n'aura pas
l'assentiment populaire, ni celui des linguistes de cru’.
(Boulanger 1980, 24-25).
Een in het Franse taalgebied gebruikte oplossing is dat men een groep ‘deskundigen’
vraagt een lijst op te stellen van Waalse, Zwitserse, Québecse... woordenschat,
waarvan zij vinden dat die in het algemene woordenboek moet worden verwerkt
(Schüle 1981, Doppagne 1981, Boulanger 1980). Ook voor het Duitse taalgebied
bestaan lijsten met Oostenrijkse en Zwitserse woorden, opgesteld door de Oostenrijkse
en Zwitserse Dudencommissies, die volgens het onderzoek van Fenske (1973) op
een zeer gevarieerde wijze in de Duitse woordenboeken zijn opgenomen(11). Op die
manier schuift men het probleem af naar anderen, die dan echter wel het voordeel
hebben dat zij inderdaad over meer - intuïtieve - informatie beschikken. Toch lost
men daarmee het probleem niet helemaal op; men denke aan de vrij bespottelijke
polemiek tussen de Belgische ‘deskundige’ en zijn Zwitserse collega, met wie hij
het wel eens is dat men, op grond van logische(!?) overwegingen septante en nonante
moet opnemen, maar op grond van dezelfde

(11) Ik ben van plan binnenkort een apart opstel te wijden aan de behandeling van perifere
woordenschat in het Franse en Duitse taalgebied en ga daar hier dus niet verder op in.
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overwegingen en in dezelfde adem huitante of octante verwerpt (Doppagne 1981,
179).
In al deze gevallen (of het nu de lexicograaf zelf of de ter hulp geroepen
‘deskundigen’ betreft) spant men namelijk het paard achter de wagen, d.w.z. dat men
zich eerst over woorden uitspreekt en in het beste geval achteraf kijkt of die lijst aan
enige criteria beantwoordt. Zo er al een bevredigende oplossing kan worden gevonden,
dan enkel indien er omgekeerd te werk wordt gegaan. Eerst moeten de opnamecriteria
theoretisch worden vastgelegd: welke categorieën perifere woorden behoren te worden
opgenomen? Achteraf zal men dan nog problemen en moeite genoeg hebben om die
categorieën in te vullen met woorden waar iedereen het over eens is. Die moeilijkheid
om tot sluitende conclusies te komen heeft o.m. te maken met enkele structurele
factoren, die inherent zijn aan het probleem, t.w.:
a. dat in perifeer taalgebruik de verhouding standaardtaal tgo nietstandaardtalige
varianten helemaal anders ligt dan in de kern (anders gezegd de
sociolinguïstische criteria die standaardtaalgebruik bepalen zijn fundamenteel
verschillend)
b.
dat perifeer taalgebruik veel minder goed beschreven is dan dat in de kern
en dat zelfs waar er goede beschrijvingen bestaan, die heel vaak niet erg
bruikbaar zijn voor lexicografische doeleinden
c. dat de attitudes in de periferie t.a.v. standaardtaal en variatie zo speciaal zijn,
dat allerlei extra-linguïstische elementen - zoals bv. taalpolitieke overwegingen
- de houding, ook van zgn. deskundigen, min of meer ingrijpend kunnen
beïnvloeden
d.
dat in de periferie, door de grotere taalonzekerheid (linguistic insecurity)
sterker de nadruk wordt gelegd op het normatieve karakter van ‘gezaghebbende’
woordenboeken.

Indien men er rekening mee houdt dat het zoëven genoemde uiteraard ook geldt voor
steller dezes, dan wil ik wel proberen mijn eigen standpunt te vertolken, in de hoop
dat de lexicograaf er iets aan heeft bij het bepalen van zijn eigen standpunt. Ik zal
daarom zo concreet mogelijk proberen te zijn.
6.1 Overwegingen
Overweging 1: het in aanmerking komende lexicologische materiaal moet
worden geput uit het taalgebruik van die Vlamingen die de bedoeling
hebben de standaardtaal te realiseren.
Commentaar: aangezien Vlamingen geen single style speakers zijn, moet men er
rekening mee houden dat zij die bedoeling niet steeds
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hebben. De meest praktische manier om zekerheid te verkrijgen is zich te beperken
tot schriftelijk taalgebruik. Een vorm van gesproken taal die vrij risicoloos mee in
het corpus opgenomen kan worden is die van B.R.T.-nieuwslezers of vergelijkbare
vormen van ‘gesproken schrijftaal’ als bv. lezingen, colleges, ev. interviews en dgl.
Overweging 2: de op grond van overweging 1 bruikbare codes zijn
Algemeen Nederlands en Belgisch Beschaafd, d.w.z. de codes die ik in
Willemyns (1983) E en D heb genoemd.
Commentaar: aangezien het hier om een theoretische en arbitraire poging tot indeling
van het continuum gaat, zal het in de praktijk niet alleen moeilijk zijn de grens te
trekken tussen E en D, maar vooral ook tussen D en de daaronder liggende variant
C (Umgangssprache). Niettemin lijkt het mij belangrijk te zijn dat men zich op dit
theoretisch uitgangspunt plaatst.
Overweging 3: lexicale, niet-algemene items die in E voorkomen hebben
ongetwijfeld hun plaats in het woordenboek. Dat ook uit D items moeten
worden opgenomen staat vast; in welke mate dat moet gebeuren hangt af
van de normatieve eisen die men stelt.
Commentaar: vooral ten aanzien van het tweede punt dreigt er een verschil in
opvatting tussen de lexicograaf en de zuidelijke woordenboekgebruiker te ontstaan.
Deze laatste zal in principe weinig waardering opbrengen voor de descriptieve
principes die de eerste meestal hoog in zijn vaandel voert. Ook is de kans reëel dat
de Vlaming, op grond van een combinatie van linguistic insecurity en taalpolitieke
overwegingen, zich niet kan verenigen met de informatiebehoefte van de noordelijke
woordenboekgebruiker, die de betekenis wil terugvinden van woorden die hij niet
kent. Hij kan echter ook zelf het praktische slachtoffer van die attitudes worden: in
vele vertaalwoordenboeken zal hij zelfs officiële Belgische terminologie (van het
type rijkswacht, schepen) tevergeefs zoeken (de informatie in de N-F Van Dale is
duidelijk beter en vollediger dan die in vele andere vertaalwoordenboeken; zie
Bijlage).
Overweging 4: de gemiddelde zuidelijke woordenboekgebruiker en zeker
de gemiddelde zuidelijke recensent behoort tot wat ik vroeger omschreven
heb als het intellectuele en culturele establishment, waar vooral
integrationistische bedoelingen overheersen (Willemyns 1983).

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse taal- en letterkunde (nieuwe reeks). Jaargang 1986

126
Commentaar: de consequentie van deze taalpolitieke overweging is dat - hoe
paradoxaal dat ook lijkt - de genoemde zuidelijke woordenboekgebruiker het aantal
perifere woorden eerder zal willen beperken dan uitbreiden. Enerzijds wil hij het
zuidelijke taalgebruik veel minder beschreven dan wel genormeerd zien, anderzijds
wil hij beslist niet dat de indruk wordt gewekt (en via de ‘officiële’ Van Dale
verbreidt) dat er een zuidelijke standaardtaal bestaat, die in relatief belangrijke mate
van de noordelijke afwijkt.
Overweging 5: het gebrek aan interne standaardisering beperkt ten zeerste
de zgn. algemene zuidelijke woordenschat.
Commentaar: bijna iedereen gaat in eerste instantie uit van de afwijkingen die hijzelf
uit zijn eigen omgeving kent, zodat de voorstellen tot opname zeer verschillend en
uiteenlopend kunnen zijn. Regionale vormen uit andere gebieden zijn vaak onbekend.
Het grootste deel van de zgn. algemene zuidelijke woordenschat bestaat daarom
allicht uit schrijftaalvormen die niet direct met een bepaald gebied in verband gebracht
kunnen worden.
6.2 Conclusies
De ideale oplossing zou zijn dat de perifere woordenschat van het Nederlands
geïnventariseerd wordt, dat er onderzoek gebeurt naar de frequentie en naar het
voorkomen per regio. Aangezien de lexicograaf daar niet op kan wachten (maar de
uitgeverij dat misschien wel kan stimuleren) moet voorlopig een tussenoplossing
worden gevonden.
De meest praktische aanpak lijkt me te zijn, dat er een soort commissie van
‘deskundigen’ wordt gevormd (bv. een Belgische ‘Van Dalecommissie’, naar het
voorbeeld van de Dudencommissies in het Duitse taalgebied), die de beschikking
krijgt over een corpus. Dat corpus zou ondermeer bestaan uit het ZNW + de lijsten
die op de Van Daleredacties zowel ten behoeve van de GVD als de HVD werden
opgemaakt.
Deze commissie zou tot taak hebben:
a. criteria voor opname vast te leggen, d.w.z. in theorie vast te stellen welke
categorieën woorden in het woordenboek moeten komen en uit welke taalsferen
die moeten worden gehaald
b.
te adviseren i.v.m. de labeling van de perifere woordenschat; in principe
lijken mij twee labels te volstaan, t.w.
Belgisch: officiële terminologie, d.w.z. de woorden uit categorie
1 + een aantal van categorie 7
regionaal: voor alle andere die voor opname in aanmerking komen

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse taal- en letterkunde (nieuwe reeks). Jaargang 1986

127

Die labeling stemt overeen met de thans in de GVD gebruikte, maar het verdient
alleszins aanbeveling een grotere consequentie te betrachten en bv. ‘frequente’
niet-officiële woorden niet als Belgisch te labelen.
Terloops wil ik erop wijzen dat eigenlijk ook de invoering van een label in
Nederland noodzakelijk is. Waar rijkswacht, licentiaat, onderzoeksrechter enz.
het label in België verdienen, moeten marechaussee, tentamen, officier van
justitie enz. een label in Nederland meekrijgen.
c. uitgaande van het hogergenoemde corpus en op grond van de ‘intuïtieve’
kennis van de leden en alles wat in recensies en andere bijdragen in het verleden
verschenen is, die categorieën in te vullen(12). Niets belet immers dat er naast
het label regionaal ook nog bijkomende informatie gegeven wordt als bv.
schrijftaal, archaïsch of over de taalregisters waarin de vermelde woorden
meestal worden gebruikt.

Indien er een dergelijke commissie komt, die nauw met de redacties samenwerkt en
bovendien permanent is, zodat ze op nieuwe informatie en nieuwe researchresultaten
vlug in kan spelen, dan denk ik dat er een goede kans bestaat, dat de behandeling
van perifere woordenschat in algemene woordenboeken eindelijk wetenschappelijk
en serieus gebeurt en betrouwbare en bruikbare resultaten oplevert.
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Bijlage: Labeling van de voorbeeldwoorden uit 5.2 in resp. GVD/ HVD/
N-F
GVD

HVD

N-F

aanhoudingsmandaat

Belg (gal)

-

-

assisenhof

Belg

Belg

Belg

concordaat

Belg

AZN

geen
label

gouverneur

Belg

-

-

licentiaat

Belg

Belg

geen
label

observatiegraad

-

-

-

onderzoeksrechter

Belg

-

-

opcentiemen

Belg

-

-

procureur

Belg

-

-

regent

Belg

Belg

Belg

rijkswacht

Belg

Belg

Belg

schepen

Belg

Belg

AZN

ajuin

gew

-

geen
label

draad

-

-

-

heirkracht

geen label

-

-

kaak

geen label

geen label

geen
label

kleed

gew

AZN

schr

kuisen

gew

AZN

AZN

kwetsen

geen label

geen label

geen
label

mantel

geen label

geen label

geen
label

nagel

Belg

geen label

geen
label

1.

2.

Officiële
terminologie

Archaïsmen
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ouderling

gew

-

-

plots

geen label

AZN

AZN

verwittigen

Belg (thans ook in geen label
Nl)

geen
label

wenen

hog st

schr

geen
label

zetel

gew

AZN

AZN

afzien

sport, gew

geen label

geen
label

beenhouwer

niet alg

AZN

AZN

doppen

gew

AZN

AZN

hesp

gew

AZN

AZN

nonkel

gew

AZN

AZN

pint

Belg

geen label

geen
label

pladijs

gew

AZN

AZN

schouw

veroud, gew

AZN

AZN

stoof

gew

AZN

AZN

taksplaat

Belg

-

-

verschieten

gew

-

-

3.

Dialectismen
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GVD

HVD

N-F

autostrade

gew

-

-

chauffage

-

-

-

living

Belg

geen label

geen
label

mazout

veroud, gew

AZN

AZN

mutualiteit

Belg

-

-

occasie

Belg

AZN

AZN

parlementair

-

-

geen
label

pistolet

geen label

geen label

geen
label

praline

gew

geen label

geen
label

quotering

Belg

-

-

reconversie

Belg

-

-

solden

Belg

AZN

AZN

syndicaat

Belg

geen label

geen
label

dagorde

geen label

geen label

geen
label

droogkuis

-

-

-

eraan houden

Belg, gal

-

-

hernemen

Belg (gal)

-

-

ordewoord

Belg (gal)

-

-

overmaken

geen label

-

-

overste

-

-

-

rondpunt

Belg (gal)

-

-

voorzien

gew

-

-

wapendracht

-

-

-

zakencijfer

-

-

-

zetelen

geen label

geen label

-

4.

5.

Ontleningen

Barbarismen
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6.

Purismen

bestemmeling

Belg

AZN

AZN

betoelagen

Belg (pur)

-

-

brieventas

geen label

-

-

duimspijker

purisme

-

geen
label

inkom

gew

AZN

AZN

(kinder)kribbe

Belg (pur)

-

-

koetswerk

geen label

geen label

geen
label

regenscherm

gew

schr

schr

vaststelling

Belg

AZN

geen
label

wisselstukken

-

-

-

zitpenning

gew

-

-

blokken

geen label

geen label

Belg

brugpensioen

Belg

-

-

buizen

Belg

AZN

AZN

7.

Neologismen
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deelregering

GVD
Belg

HVD
-

N-F
-

heenwedstrijd

Belg

-

-

kot

niet alg

AZN

AZN

kous(e) broek

weinig gebr

AZN

AZN

langspeelfilm

-

-

-

medepastoor

-

-

-

regeringsraad

Belg

-

-
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De internationale verspreiding van het Nederlands in glorierijke
dagen
door Guido Geerts
Lid van de Academie
1. Het zal u niet onbekend zijn - wellicht uit eigen ervaring zelfs - dat Nederlanders
zich in Brussel overwegend gedragen op een manier die door Vlamingen nogal eens
als ‘collaboratie’ wordt opgevat. ‘Collaboratie’ dan niet in de onschuldige betekenis
waarin het gelijk is aan ‘medewerking’, maar in de zin van ‘medewerking met de
bezetter’ een vorm van medewerking die ‘tegenwerking van de bezetten’ impliceert.
De bezetten zijn de (Brusselse) Vlamingen; de bezetter is de Franstalige gemeenschap
in België. In Brussel Frans spreken is heulen met de vijand. En dat doen ‘de’
Nederlanders in Brussel, naar de overtuiging van de Vlamingen, (heel) veel, te veel
zelfs.
Hoeveel Frans Nederlanders in Brussel spreken is uiteraard niet precies bekend.
Maar dankzij een onderzoek van Guy Janssens (1985) weten we toch dat de
overtuiging van de Vlamingen daarover niet helemaal ongegrond is. Anderzijds
maken zijn cijfers echter ook duidelijk dat de Vlaamse emotionaliteit niet helemaal
terecht is. In een drietal verschillende situaties immers zeggen ‘de’ Nederlanders
(107 informanten tussen 20 en 30 jaar oud die in de drie jaar die aan het onderzoek
vooraf waren gegaan ten minste drie en ten hoogste tien keer in Brussel waren geweest
en die een behoorlijke kennis van het Frans zegden te hebben) voor 78 procent
spontaan het gesprek (met een toevallige passant, een ambtenaar, een winkelbediende,
van wie ze niet wisten welke moedertaal hij/zij had) in het Nederlands te beginnen.
Dat valt dus ontzettend mee! Op een verzoek van de aangesprokene om Frans te
spreken zeggen ze voor 72 procent positief te reageren. De cijfers van de Vlamingen
zijn 96% en 60%. Het geconstateerde verschil geeft wel aan dat er ‘iets’ moet zijn
dat dit verschil in gedrag veroorzaakt, maar meteen toch ook dat de indruk die ‘de’
Vlamingen van ‘de’ Nederlanders in dit verband hebben ook iets met het eigen gebrek
aan vasthoudendheid te maken zou kunnen hebben. Ik wil daar nu niet verder over
speculeren, omdat dergelijke speculaties toch in hoge mate gratuite veronderstellingen
zijn, maar ik wil nog een cijfer noemen: als de Nederlan-

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse taal- en letterkunde (nieuwe reeks). Jaargang 1986

133
ders zelf in het Frans worden aangesproken, antwoordt 53% ook in het Frans, terwijl
slechts 37% van de Vlamingen dat zegt te doen.
In het algemeen, zo zegt Janssens, is uit de commentaar van de Nederlandse
informanten gebleken dat zij ‘doorgaans goed op de hoogte zijn van de tweetalige
situatie van Brussel waarin de francofone gemeenschap domineert, maar dat die bij
hen - als buitenlanders en dus buitenstaanders - veel minder emotionele reacties
oproept’ (1985, 164). Ik krijg daardoor de indruk dat de Nederlanders, deze
informanten althans, er voor ruim 50% van uitgaan dat de aansprekers toch geen
Nederlands kennen. Zelfs bij ambtenaren, van wie goed geïnformeerde Nederlanders
toch zeker weten dat die in Brussel tweetalig moeten zijn, gaat 62% van de
Nederlanders op het Frans over als de ambtenaar dat vraagt (Janssens 1985, 162). In
sociaal-psychologische termen zouden we dan ook kunnen spreken van anticiperend
convergeren, voortkomend uit een grote bereidheid om de vreemdeling welwillend
tegemoet te treden, misschien ook wel te beschouwen als een grote mate van
zelfverzekerdheid - men is niet bevreesd de eigen identiteit te verliezen en voelt dus
geen behoefte aan divergentie, aan afstand houden - of ook nog als een blijk van
handigheid (of opportunisme!) of berekening, wat de overtuiging op kan leveren dat
convergentie (het gebruik van de taal van de partner) ‘de grootste kans op een
positieve uitkomst biedt’ (Ebertowski 1980, 42). We komen, in dit laatste geval,
uiteraard dicht in de buurt van de koopman die handel belangrijker vindt dan kultuur.
Maar als we daar toch wel uit weg willen blijven, moeten we denken aan de
mogelijkheid dat de Nederlander zijn eigen taal niet erg waardeert, niet erg belangrijk
acht.
Vanuit die gedachte heeft de Amsterdamse socioloog Abraham de Swaan gepleit
voor een ‘herwaardering van de Nederlandse taal’: ‘Dat Nederland zo gemakkelijk
in het internationaal verkeer zijn taal heeft opgegeven zonder daar wat voor terug te
vragen, is een vergissing geweest. Het brengt Nederlanders in het nadeel, want zij
zijn niet zo handig als Fransen in het Frans... En het geldt voor een heleboel dingen,
het geldt ook voor de literatuur, het geld voor de kunst in het algemeen’ (in De Groene
18 december 1985, p. 4).
Het gaat uiteraard niet op om van Brussel naar Parijs te gaan, - als ze in Brussel
al geen Nederlands spreken, wat zullen ze dan in Parijs doen! - omdat de situaties
dan niet meer te vergelijken zijn. Maar het is duidelijk: de vanzelfsprekendheid
waarmee Amerikanen bij ons persconferenties geven in hun eigen taal (ook over
voor ons op bepaalde momenten buitengewoon belangrijke dingen zoals b.v.
kruisraketten)
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is zeker bij geen Nederlander in het buitenland te vinden. De verzuchting van De
Swaan wordt door de Groningse filosoof Nauta meteen geïnterpreteerd als een wens
om de Nederlandse taal internationaal weer belangrijk te gaan maken (ib.) en die
wens wordt even prompt afgewezen: ‘er is geen enkele reden om te denken dat het
een taal is waarmee je internationaal veel kunt uitrichten en ik denk ook niet dat we
in het verleden onze taal beter hadden moeten beschermen of iets dergelijks. Het is
gewoon een feit: het is een taal van een klein land en het is een taal die in hoofdzaak
verstaan wordt door Vlamingen en Zuidafrikaanders. Dat betekent inderdaad dat als
je in het Nederlands bent opgevoed en je moet het van die taal hebben - je vak heeft
iets met die taal te maken, omdat je een schrijver bent of een filosoof of een sociale
wetenschapper - dan bevind je je per definitie tot op zekere hoogte in het nadeel’.
Maar i.p.v. daar, zoals De Swaan suggereert, enige tegemoetkoming voor te vragen,
bestempelt Nauta de gangbare praktijk tot de beste benadering van het probleem:
‘Inderdaad, de Nederlanders spreken hun Frans, Duits en Engels niet zo geweldig,
maar ze hebben met Turken en Noren gemeen dat ze tenminste nog een andere taal
spreken dan hun eigen taal en vaak zelfs meer dan een. Dus om te zeggen, dat het
feit dat Nederlands als internationale taal is opgegeven op een vergissing berust, dat
kan ik helemaal niet inzien’.
Nu, dat had De Swaan vanzelfsprekend niet bedoeld: ‘Natuurlijk kun je Nederlands
niet aan mensen in andere landen opleggen, of zelfs maar verstaanbaar maken. Maar
ik vind dat je, bij voorbeeld in officiële diplomatieke ontmoetingen even een punt
van je eigen taal moet maken. Daar moet je niet al te makkelijk in zijn’ (ib.).
Misschien mogen we ons daar wel bij voorstellen dat De Swaan het b.v. beter zou
vinden dat een Nederlandse minister bij internationale gesprekken principieel de
beschikbaarheid van een tolk noodzakelijk noemt, dan dat hij, zoals bepaaldelijk de
heer Luns destijds, in het buitenland verkondigt dat ‘van alle dierengeluiden het
Nederlands nog het meest lijkt op een taal’ (zie Geerts 1975) en dus feitelijk zelfs
het bestaan van zijn eigen landstaal negeert. De Swaan noemt het ten minste ‘hoogst
onjuist dat de Koningin, wier taak het is om Nederland te symboliseren, zo
gemakkelijk in het Engels schiet. Eerst zeg je even iets in het Nederlands om eraan
te herinneren, dat dat de taal is die de Nederlanders spreken. Vervolgens ben je zo
beleefd en inschikkelijk - want dat zijn wij Nederlanders ook - om in een andere taal
over te gaan.’
En wie van ons zou hem daar ongelijk in willen geven? Het gaat er daarbij immers
inderdaad niet om anderen het Nederlands op te leggen,
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maar het als een kenmerk van de eigen identiteit aan de beeldvorming bij te laten
dragen. Dat Nederland nu zo bescheiden moet zijn hoeft zeker niet te leiden tot gêne
over die eigenheid of tot ‘een soort geweldige behoefte om dingen die we een poosje
hebben gehad weg te lazeren; een bewuste daad van zelfvernietiging bijna’, zoals
Blokker het gebrekkige historische bewustzijn eens omschreven heeft (De Groene
18 december 1985, p. 6) dat het beeld van de eigen onbelangrijkheid in hoge mate
veroorzaakt.
Er zijn andere tijden geweest, tijden waarin de Nederlanders wel iets op te leggen
hadden. We weten niet of dat er ook toe geleid heeft dat ze hun taal vanzelfsprekend
vonden. Maar dat anderen daar wel zo over dachten is wel zeker. Enkele van dit
periodes wil ik in wat nu volgt even weer in uw herinnering tot leven proberen te
wekken.
2. Ik denk daarbij niet in de eerste plaats aan het (nationalistische) enthousiasme van
de congressen van het Algemeen Nederlandsch Verbond aan het eind van de 19de
en het begin van de 20ste eeuw, waarbij ‘bijna uit al de gehouden redevoering
gehechtheid (bleek) aan stam en taal, en aan 't geen stam en taal verenigt en voor 't
behoud er van strijdt’ (Neerlandia 1899, 4). Dat was de tijd dat het A.N.V. in
Zuid-Afrika 1400 leden telde, die hier taalbroeders genoemd werden en op de warme
sympathie van de congresgangers konden rekenen in hun strijd tegen ‘het
wederrechtelijk optreden van Engeland’ (ib.). De tijd ook dat het congres (op 29
augustus 1899) verrast werd door ‘een Javaansch prins, Raden Mas Pandji Sosro
Kartono, met 30 andere Javaansche opperhoofden lid van ons Verbond’ die
inlichtingen kwam brengen ‘over den toestand onzer taal op Java’ in ‘zoo zuiver
Nederlandsch’ dat de bewondering niet op kon; de tijd ook dat ‘een jong Amerikaan,
de heer Van Noppen uit New York’ op hetzelfde congres ‘in het Engelsch eene
prachtige metrische vertaling van Vondel's “Lucifer” leverde, vertaling die thans in
Amerika en in Engeland grooten opgang maakt, in zooverre dat het meesterstuk
onzer letterkunde in die landen weldra meer populair zal zijn dan in ons eigen
vaderland’ (ib.). Voorts hield de heer Van Noppen toen ook nog ‘eene
belangwekkende voordracht over onze taal in de Vereenigde Staten’. ‘Binnen kort,
aldus Van Noppen, wordt het Nederlandsch aan zes hoogescholen onderwezen;
weldra opent ook de New-Yorksche universiteit een cursus in de Nederlandsche taalen letterkunde en, daar, volgens den heer Van Noppen de Amerikaansche
universiteiten op elkander zeer naijverig zijn, zoo zal het Nederlandsch weldra
Amerika door verspreid zijn’. De verslag-
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gever meldt dat dat vooruitzicht met een ‘daverend applaus’ is begroet.
Ik bedoel niet in de eerste plaats deze tijd, omdat het gemanifesteerde triomfalisme
argwaan wekt, als blijkt dat hetzelfde congres door Marcellus Emants aangespoord
wordt zich ‘niet te schamen Nederlanders te zijn’ met ‘een eigen tooneel, een eigen
letterkunde’ en ook te trachten ‘niet te worden het hondje met een sjakotje op en een
geweertje in zijn poot, dat toch door niemand voor een soldaat wordt aangezien’
(Neerlandia 1899, 5). Het is ook de tijd van de Atjehoorlog met ‘het falliet van de
traditionele politiek ten aanzien van de Buitenbezittingen’ (Kossmann 1976, 302);
de tijd waarin de Nederlandse onderwijspolitiek in Indië belast was ‘met een probleem
dat men niet heeft kunnen oplossen: dat van de taal’, zoals Kossmann duidelijk maakt.
‘Het bestuur in Batavia was afkering van pogingen om het Nederlands te verspreiden.
De massa van het inlandse volk werd, voor zover zij enig onderwijs kreeg, in de
eigen streektaal opgevoed; ook haar onderwijzers kenden geen Nederlands. Men was
bang voor de groei van een, enig Nederlands sprekend en daardoor van eigen
omgeving en klasse vervreemd proletariaat en beschouwde het Nederlands als een
taal die alleen aan een kleine elite ter beschikking mocht worden gesteld’ (Kossmann
1976, 307). Bovendien, zo besluit Kossmann was er ook ‘een zekere twijfel aan de
zin en het bereik van de eigen taal te midden van een wereld die deze niet kende’.
Dat het Nederlands slechts aan een elite werd gegund had vanzelfsprekend tot
gevolg dat het ‘de hoogste aspiratie voor (Indonesische) ouders was hun kinderen
naar scholen te sturen waar Nederlands werd onderwezen’ (Soetan Takdir Alisjahbana
(in 1933) geciteerd door Kousbroek in NRC-Handelsblad van 13 december 1985).
‘Honderden, nee duizenden kinderen moesten worden afgewezen uit plaatsgebrek
en het Gouvernement werd overspoeld met verzoeken om zulke scholen op te richten,
in dozijnen steden en gewesten’ (Soetan Takdir ib.). En Kousbroek voegt daaraan
toe: ‘Het ongelooflijke feit deed zich voor dat de Indonesiërs ertoe overgingen
privé-scholen op te richten waar Nederlands werd onderwezen, omdat het
Gouvernement niet genegen was het aantal Hollands-Inlandse scholen uit te breiden.
Een teveel aan Indonesiërs die het Nederlands machtig waren, werd als een “gevaar”
beschouwd; Westers onderwijs vormde een bedreiging voor de zogenaamde
“harmonieuze ontwikkeling van de inlandse bevolking”, lees: een bedreiging voor
de Nederlandse suprematie’ (in NRC-Handelsblad 13 dec. 1985). Het is ondertussen
ook bekend dat het Congres van de
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Indonesische jeugd in Batavia in 1928 het Maleis tot nationale eenheidstaal
proclameert, een taal die ‘practisch een dode taal’ was, waarvan bovendien ‘de
vulgaire variant die over de archipel de functie van lingua franca vervulde werd
gezien als te primitief om te kunnen dienen als moderne cultuurtaal’. (Kousbroek
t.a.p.). Maar dat alles heeft de positie van het Nederlands in Indonesië niet meer
beïnvloed.
En wat Zuid-Afrika betreft: ‘Van 1880 af werd de Boer in Nederlandse ogen de
geus van de negentiende eeuw. Zijn strijd betekende, dacht men, een opleving van
echt Nederlandse volkskracht. In Zuid-Afrika zouden de gemiste kansen uit het
Nederlandse verleden kunnen worden goedgemaakt. Nederland had in de zeventiende
eeuw Noord-Amerika verloren aan Engeland; in de negentiende eeuw, schreef men,
wonnen de Boeren Zuid-Afrika terug voor de Hollandse stam’. (Kossmann 1876,
320). Maar ook daar bleek het Nederlandse nationalisme ‘in werkelijkheid machteloos’
te zijn; het kon slechts ‘op negatieve wijze [door aan te sturen op een capitulatie van
de Boeren] bijdragen tot een oplossing van het probleem’ (ib.). Ook op het stuk van
de taal moeten we dus zeer waarschijnlijk ook de geestdrift van het A.N.V.-congres
als een strovuur beschouwen.
3.1. Er zijn meer verre landen geweest waar Nederlanders voor de verbreiding van
het Nederlands hebben kunnen zorgen. Misschien moet ik toch zeggen ‘hadden
kunnen zorgen’, want het Nederlands is geen wereldtaal geworden: ‘Alle kansen om
dat wel te worden heeft het gemist’. (Van der Meiden 1983, 562). Het enige wat
daarvan over is gebleven is het feit dat de grote internationale belangstelling voor
de Nederlandse geschiedenis vele buitenlandse historici ertoe brengt de moeite te
nemen ‘Nederlands te leren om zo de bronnen te kunnen bestuderen’ (Van der Meiden
1983, 564). Die onderzoekers komen overal vandaan omdat de Nederlandse expansie,
waar het hen in hoofdzaak om te doen is ‘over de gehele wereld gegaan’ (Van der
Meiden 1983, 565) is. U kent de geschiedenis van de Vereenigde Oost-Indische en
die van de West-Indische Compagnie. U weet dus dat er Nederlanders geweest zijn
op Taiwan en dus ook Nederlands. U weet dat de Nederlanders van 1639 tot 1853
de enige Europeanen geweest zijn met wie de Japanners directe relaties hadden: ‘De
Westerse wetenschap werd er Hollandse wetenschap genoemd en kon alleen via het
Nederlands in het Japans worden vertaald. Met Europese begrippen raakten
Nederlandse woorden in het Japans ingeburgerd: biiroe (bier), boeriki
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(blik), gomoe (gom), inki (inkt), kampan (campagne), kiniine (kinine), kohii (koffie),
koroekoe (kurk), mesoe (mes), soepoïtoe (spruit), tarappoe (trap).’ (Vandeputte 1983,
55). De Nederlanders hebben in Japan een handelsmonopolie gehad en via de kleine
vestiging op Decima bij Nagasaki is tot in de 19de eeuw alle kennis over Europa en
m.n. over de Europese wetenschappelijke ontwikkelingen Japan binnengekomen. In
1853 hebben de Amerikanen dat monopolie weten te doorbreken. Maar: ‘Toen T.
Harris kort daarop als de Amerikaanse gezant in Japan hier werd heengezonden,
vergezelde H.C.J. Heusken, een Hollander, hem op zijn reis als zijn sekretaris-tolk.
Al de Amerikaanse officiële stukken moesten eerst door Heusken in het Nederlands
vertaald, en daarna door de Japanse tolken in het Japans weergegeven worden’.
(Sumitaka Asakura 1966, 21). De eerste Amerikaanse consulgeneraal in Japan is,
vanwege het belang van het Nederlands als communicatiemedium, een Nederlandse
immigrant geweest (Van der Meiden 1983, 565). De Japanners die Nederlands leerden
om zodoende kennis te kunnen nemen van de Westerse anatomie, astronomie, botanie,
geografie, cartografie en de medicijnen werden ‘hollandologen’ genoemd. Een van
hen, Fukuzawa Yukichi, die in 1899 een autobiografie heeft geschreven, zegt dat hij
en zijn mede-hollandologen zich ‘ervan bewust waren de enige bezitters te zijn van
de sleutel tot de grote Europese civilisatie’ (Krug 1971, 7).
Het hele verhaal van de Nederlands-Portugese rivaliteit in Azië en Afrika kan hier
niet verteld worden. Ik zwijg dan ook over Guiné en Angola, over de eilanden Principe
en S. Tomé, over S. Jorge d'Elmina, over de Kaapverdische eilanden, over Ambon
en Malakka om iets meer te kunnen vertellen over Ceylon (Sri Lanka), het land dat
het intensiefst door de Nederlanders is gekoloniseerd. Het is door Nederland op de
Portugezen veroverd in 1656 en tot 1796 bezet gehouden. Ook daarna nog heeft het
Nederlands zich daar als kultuurtaal weten te handhaven. Ondanks de Nederlandse
inspanningen echter om na 1656 het Portugees te verdringen, is dat nooit helemaal
gelukt. Het Portugees is altijd in gebruik gebleven in zeevaartkringen (Peeters en
Sannasgala 1975, 246) en bovendien is het Portugees - waarschijnlijk vanwege de
bemoeienissen van de Nederlanders met de zeevaart - in vele gevallen de dagelijkse
omgangstaal van vele Nederlandse immigranten geworden, zowel voor hun onderlinge
relaties als voor die met de inheemse bevolking. De zendelingen hebben overigens
altijd grote interesse getoond voor de inheemse taal, het Singala. Ze hebben er in
gepredikt en onderwezen, ze hebben er psalmen in vertaald en er beschrijvingen van
ge-
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maakt. Hun boeken werden gedrukt ‘tot Colombo’, net zoals vele andere Nederlandse
werken overigens, ‘in 's Compagnies Boek-Drukkerye’ of in ‘'s Compagnies gewone
Druckery’ (zie Peeters en Sannasgala 1975, 147-248). De V.O.C. had daar inderdaad
met de stichting van een drukkerij de drukkunst geïntroduceerd. Dat heeft er uiteraard
toe bijgedragen dat het Nederlands in gebruik bleef als taal van kerk, bestuur en
gerecht, en daardoor ook wel als omgangstaal van diegenen die daar voortdurend bij
betrokken waren. Het Nederlands werd door de Engelsen op 20 augustus 1801 als
gerechtstaal buiten gebruik gesteld, maar het bleef nog in bepaalde mate in gebruik
bij het onderwijs en bij het Britse bestuur, waar een aantal Nederlandse ambtenaren
toen in opgenomen werden. In het begin van de 20ste eeuw, zo weten we van
Anthonisz ‘not more than six or eight individuals among a community which counts
thousands could make any pretence to a knowledge of the language - a knowledge
sometimes of the barest rudimentary character’ (Anthonisz 1908, 29).
Deze lange geschiedenis heeft een aanzienlijk aantal sporen nagelaten in de
Nederlandse leenwoorden in het Sinhala. Die zijn er vanzelfsprekend op het terrein
van het recht (bankolot bankroet, būdala(ya) boedel, klā / kalāk klerk, perakalāsi(ya)
procuratie, tolka(ya) tolk en wendēsi(ya) venditie). Maar ook in de woordenschat
van de bouw (bālka balk, kalampa klap, rāmu (va) raam en soldara (ya) zolder)
worden ze aangetroffen, net zoals in die van het gewone dagelijkse bestaan (artāpal
aardappel, bira bier, bōnci boontje, säldiri selderie, sūkiri suiker en tapalakku (va))
tafellaken, het kaartspel (äsi(ya) aas, būru(va) boer, hārata harten, hēra heer, iskōppu
schoppen, porova vrouw, kalobara klaveren en ruyita ruiten) en, tenslotte, de techniek
(avagāra(ya) avegaar, karāma(ya) kraan, kētel(ya) ketel, skōppa(ya) schop, en
stirikka(ya) strijker (strijkijzer)) (zie Peeters en Sannasgala 1975, 262-265). Het zijn
vrijwel allemaal wat Bloomfield ‘cultural loans’ genoemd heeft, wat erop wijst dat
de inheemse bevolking zeker niet in z'n geheel tweetalig is geweest (Peeters en
Sannasgala 1975, 271), maar het feit dat ze overal in gebruik zijn en het feit dat ook
de eerder overgenomen Portugese woorden min of meer vernederlandst werden - zij
het volgens de normen van het Sinhala! - getuigen van een diepgaande, blijvende
beïnvloeding.
Sri Lanka ‘ging in de jaren van de Franse Revolutie voor Nederland verloren, maar
de Nederlandse taal en cultuur handhaafden zich tot ver in de 19de eeuw. Een klein
aantal specialisten, allen historici, handhaaft de traditie tot op de huidige dag’ (Van
der Meiden 1983, 565).
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3.2. In het octrooigebied van de West-Indische Compagnie heeft het Nederlands
vroeger ook verre reizen gemaakt. Zoals bekend gingen die naar Noord- en
Zuid-Amerika, maar in verband met de slavenhandel en de daaraan verbonden
bestrijding van het Portugese koloniale imperium brachten ze de Nederlanders in de
17de eeuw ook naar de kusten van Guiné, Angola en Ghana (‘In 1818 is daar nog
de oud-Gouverneur-Generaal Van Nederlands Indië, Daendels, overleden. Tot in de
twintigste eeuw werd in dat stuk Afrika, door nette negers nog wel Nederlands
gesproken. Tweehonderdvijftig jaar lang heeft de Nederlandse aanwezigheid op de
Goudkust geduurd.’ W. Buijze in NRC Handelsblad 8 sept. 1983). Uit het contact
van het Nederlands en het Portugees met de taal van de Afrikanen is het Negerhollands
of Papiamentoe ontstaan, dat nu een belangrijke Antilliaanse taal is. Voorts treffen
we in de republiek Guyana, die tot het eind van de 18de eeuw als de bezittingen
Essequibo, Demerary en Berbice in Nederlandse handen is geweest, een verbasterd
Nederlands aan dat ‘nu nog door een uitstervende generatie Bosnegers gesproken
wordt’ (Van der Meiden 1983, 567; zie ook Smith 1983). De Portugese bezittingen
in Afrika raakten de Nederlanders al in 1648 kwijt en ook de Nederlandse
overheersing in Brazilië was slechts van korte duur (1624-1654). Hoewel de zeven
jaren van het bewind van Johan Maurits van Nassau, een achterneef van Willem van
Oranje, bekend staan als een periode van intens contact, heeft het Nederlands in
Brazilië, waaraan de Nederlanders ‘vol verwachting de naam “Nieuw Holland”
hadden gegeven, maar dat ze op 28 januari 1654 bij de capitulatie van Recife definitief
verloren, geen wortel kunnen schieten’ (Fabiao 1982, 223). ‘Dat kwam, zo constateert
W. Buijze in NRC-Handelsblad 8 sept. 1983 “omdat er uit Holland onvoldoende
steun kwam in de strijd tegen de Portugezen en de mulatten. De Heeren XIX wilden
dividenden en suiker zien en het mocht daarginds beslist niet teveel kosten. De
belangstelling van de daarheen getrokken Nassause prins Johan Maurits voor kunst,
wetenschap, tropische flora en fauna en zeker die voor het welzijn van de bevolking
vonden de Heeren lichtelijk overdreven.’
Ook Nieuw-Nederland, het latere New-York, waar de Nederlanders vanaf 1613
op Manhattan stapelhuizen hebben gevestigd, zou ver voor het eind van de 17de
eeuw voor hen verloren gaan. Maar het Nederlands heeft zich daar tot in het begin
van de 19de eeuw weten te handhaven: ‘In 1830 nog onderhield Martin van Buren,
de minister van Buitenlandse Zaken en latere president van de Verenigde Staten,
zich in het Nederlands met de gezant Bangeman Huygens’ (Van der Meiden 1983,
567; zie ook De Jong 1975, 67).
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Tot in onze tijd overigens heeft het Nederlands van toen hier en daar nog een
bescheiden plaatsje in het plaatselijke taalgebruik weten te behouden, zoals b.v. in
deze zinnen uit de mond van een spreker uit het Hudson-Mohawk-gebied: ‘weet je
dat joe was where je gheen business had?’ (in Van Loon 1938, 25). En voorts heeft
het Nederlands zijn sporen nagelaten in het Amerikaanse lexicon van bepaalde
gebieden, zoals o.m. door Gold (1984) is aangetoond in gevallen als sliding-pond.
Maar het is moeilijk om een beeld te krijgen van het gebruik van het Nederlands
in de 17de en de 18de eeuw zelf in New York en New Jersey. J.D. Prince, die het
‘Jersey Dutch Dialect’ in het begin van onze eeuw nog heeft kunnen bestuderen was
van oordeel dat het een Vlaams-Zeeuws karakter had, maar Van Loon meent er meer
Zuidhollandse kenmerken in te kunnen aanwijzen. Deze laatste wijst er voorts op
dat de immigranten hoofdzakelijk boeren en vaklui geweest zijn, zodat het Nederlands
dat ze daar in Amerika hebben gesproken wel haast zeker hun eigen gewesttaal is
geweest en dat de wat meer geletterden zich daar waarschijnlijk al vroeg van hebben
gedistantieerd door naar het Engels over te schakelen (Van Loon 1938, 3). We mogen
overigens niet uit het oog verliezen dat het om kleine aantallen gaat: onder gouverneur
Pieter Stuyvesant moeten in Nieuw Nederland slechts 6700 Nederlandse bewoners
zijn geweest. ‘Er zijn ook niet veel aanwijzingen te vinden dat er veel Nederlanders
op uit waren om te emigreren. De Republiek trok in de 17de eeuw immigranten aan
uit andere Europese landen. Zij schijnt geen moeilijkheden te hebben gehad met
endemische onderwerkzaamheid (sic)... Er was ongetwijfeld weinig sprake van een
overschot dat naar de koloniën kon worden overgeheveld. Bovendien was er in de
Republiek weinig godsdienstige onverdraagzaamheid, zodat een van de sterkste
prikkels tot emigratie ontbrak’ (Price 1976, 52). De bevolking van Nieuw-Nederland
moet dan ook voor een groot deel uit Fransen, Duitsers, Zweden, Finnen en Walen
hebben bestaan. ‘Gouverneur Kieft pochte dat op Manhattan achttien talen werden
gesproken’ (Van den Boogaart 1980, 251). Voor de onderlinge contacten en voor de
betrekkingen met de oorspronkelijke Indianen heeft men volgens Van den Boogaert
(1980, 252) ‘de gebarentaal en het handelsjargon’ gebruikt, althans tot 1640 zouden
die ‘het voornaamste middel van communicatie’ geweest zijn. Daarna werden tolken
‘die een indiaanse taal beheersten’ ‘onmisbaar voor het in geregelde banen leiden
van de contacten’ (ib.). Meer informatie heb ik daar (voorlopig?) niet over kunnen
vinden. De hierboven al genoemde gevallen van lexicale beïnvloeding - waaraan
hier nog het geval van het Munsee van de
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Indianen aan de monding van de Hudson en de Delaware toegevoegd moet worden,
omdat juist die taal het meeste Nederlandse lexicale materiaal schijnt te hebben
opgenomen (zie Swiggers 1985, 594) - maken ons toch wel nieuwsgierig naar het
antwoord op vragen naar de taaltoestanden en de taalpraktijken in dergelijke niet zo
eenvoudige gemeenschappen.
3.3 In Midden-Amerika hebben Nederlanders zich gevestigd op Tobago (dat nog
een tijd Nieuw-Walcheren is genoemd) in 1628, op Aruba, Bonaire en Curaçao in
1634 en daarna ook nog op de Bovenwindse Eilanden. Ook aan de Wilde Kust hebben
ze verscheidene nederzettingen of handelsposten gehad. Nederlanders uit Brazilië
schijnen zich op Barbados en Martinique te hebben gevestigd; ook op de Engelse en
de Franse Antillen is dat het geval geweest (Van den Boogaert 1980, 244). De
belangrijkste namen in dit verband zijn uiteraard de (Nederlandse) Antillen en
Suriname, waar het Nederlands nu nog een belangrijke functie vervult, en het net al
even genoemde Berbice. Het ‘verbasterd Nederlands’ dat daar gesproken wordt,
wordt door Hesseling (1905) ‘Nederlands Kreools’ genoemd en ook ‘Negerhollands’,
een term die, vanwege de herkomst van de meeste Nederlanders in deze gewesten,
beter door ‘Negerzeeuws’ vervangen zou kunnen worden, zegt Hesseling, als dat
‘niet al te gezocht was, en niet al te absoluut (want er is ook zeer veel niet-Zeeuws
in onze teksten) zou klinken’ (1905, 61). In het Negerhollands heet een veulen een
kachel, een lade een schuif en dinsdag is er dissendag; maar men treft er o.a. ook
Engelse elementen als dig (graven), jump (springen) en vens (afscheiding) in aan en
Spaanse en Duitse en Franse (Hesseling 1905, 64-68).
Het Nederlands zelf is volgens Hesseling op de Deense Antillen tot in de tweede
helft van de 18de eeuw de belangrijkste officiële taal geweest. Dat is een opvallend
gegeven, gezien het feit dat de Deense Antillen nooit aan Nederland hebben behoord.
Er is dan ook wel Deens gesproken, volgens Hesseling m.n. in de kerk, maar dan
alleen voor de middag; in de middagkerk is ‘zo goed als zeker in 't Hollands gespreekt,
in de taal die toen 't meest onder de vreemdelingen was verbreid. De Franse
protestanten die zich op 't eiland (St.-Thomas) vestigden, en één gemeente vormden
met de Hollandse, zullen haar zeker hebben verstaan’ (1905, 13). En er zijn vele
jaren plakkaten in het Nederlands geschreven. Na 1761 kostte het opstellen van een
testament in een andere taal dan het Deens 10 rijksdaalders i.p.v. 5, waaruit Hesseling
meent te mogen afleiden dat de overheid de eerste plaats toen niet
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langer aan het Nederlands wenste te gunnen. Gelet op het feit dat omstreeks die tijd
het aantal Hollandse gezinnen op St.-Thomas 63 bedroeg, tgov. 30 Engelse, 18
Deense, 17 Franse en nog kleinere aantallen andere, is ook dat weer een opvallend
gegeven.
In Suriname moet, zoals bekend het Nederlands het taallandschap delen met o.a.
het Hindi, het Javaans, het Chinees en een aantal Creolentalen, waarvan het Sranan
Tongo de belangrijkste is. ‘Hoe hoger de maatschappelijke laag, hoe meer Nederlandse
woorden de spreektaal bevat, meent Van Wel (1974, 24), met als uiterste het zo
perfekt beheersen van het Nederlands, dat een Nederlandse letterkunde in Suriname
kon ontstaan’. Hetzelfde geldt m.m. ook voor Aruba en Curaçao (in 1830 heeft dat
in de Curaçaosche Courant zelfs geleid tot een aantal anti-Belgische verzen! zie
Rutgers 1986, 35-36), zodat het Nederlands ook in het gebied van de Westindische
Compagnie nergens ‘het middel van gedachteuiting is waarvan zich alle daar
verblijvende Nederlandse onderdanen bedienen’, zoals Hesseling al in 1905 heeft
geconstateert (1905, 1). Dat heeft naar zijn mening drie oorzaken: 1. ‘de betrekkelike
gemakkelikheid waarmee Nederlanders in den vreemde hun moedertaal prijsgeven
- in het Leuvense exemplaar van zijn boek, door een Vlaming (waarschijnlijk),
onderstreept! -; 2. de overmacht van talen door volken gesproken die ons in
handelsgrootheid en getalsterkte overtreffen, 3. de omstandigheid dat in verschillende
streken reeds voor ons zich blanken hadden gevestigd en er hun taal hadden
overgebracht’ (1905, 2). Zelf acht hij de tweede oorzaak de belangrijkste. Als het
om onze tijd gaat hoeft men daar zeker niet aan te twijfelen - Hesseling zegt
‘overtreffen’ en impliceert daardoor dat hij het over het heden heeft. Toch denkt hij
ook aan vroeger als hij constateert: ‘toen Engeland's handel de onze in veel geringer
mate overtrof dan thans het geval is, was de toestand reeds soortgelijk; ten allen tijde
hielden de Engelsen veel strenger aan hun eigen taal vast dan wij, voor een deel uit
minachting van 't geen zij niet begrijpen, voor een deel uit een gevoel van eigenwaarde
dat navolging verdient.’ Wat de derde factor betreft kunnen we wijzen op de opinie
van de Nederlandse predikant Simon Kat, die in een memorandum over de
onderwijsproblemen op Ceylon in 1690 de taalmoeilijkheden noemt die het gevolg
zijn van de vroegere verspreiding van het Portugees op het eiland (Van Goor 1978,
42). Het Portugees was bovendien de lingua franca ‘for almost all contact in Asia
between Europeans and the indigenous inhabitants’ (Van Goor 1978, 14). Van der
Meiden is van oordeel dat ‘het Nederlands in de wereld een ambtelijke en bestuurlijke
taal is ge-
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weest’ (1983, 567) die weinig ‘ingeburgerd’ is geweest. Dat wordt, zo zegt hij,
aangevoerd ‘als een bewijs dat de Nederlanders slechtere kolonisatoren zijn geweest
dan de Engelsen, Fransen, Spanjaarden of Portugezen. Gedeeltelijk, zo voegt hij daar
voorts aan toe, heeft een bewust creeëren van afstand bij de Nederlandse kolonisatoren
wel een rol gespeeld. Typisch is dat juist de meest vernederlandste kolonies vroegtijdig
“verloren” zijn gegaan.’ (1983, 567). Volgens Hesseling overigens heeft de
Nederlandse overheid ‘meer dan eens’ proberen te verhinderen ‘dat een vreemde
taal de bovenhand kreeg; reeds bij 't verlenen van een koncessie of een octrooi tot 't
aanleggen van volkplantingen werd er bepaald dat geen andere dan de “Duytsche”
taal mocht worden gebruikt.’ (1905, 3). Maar hij geeft daar geen referenties bij,
behalve dan de vermelding dat Rijklof van Goens maatregelen genomen heeft ‘tegen
't veldwinnen van 't Portugees aan de Kaap de Goede Hoop en op Java’ (ib.).
Niettemin: ‘In hoofdzaak was de Nederlandse expansie een koopmansaangelegenheid.
Nederlands is geen wereldtaal geworden’ (Van der Meiden 1981, 27); in de
Erfdeel-versie van zijn overzicht voegt Van der Meiden daar nog aan toe: ‘en zal het
ook niet worden. Alle kansen om dat wel te worden heeft het gemist’ (1983, 562).
De oorzaak daarvan zoekt hij in het Nederlandse ‘minderwaardigheidscomplex met
betrekking tot de eigen taal’ (ib.). Hesseling wijst daarvoor op de omstandigheid dat
men zich ‘om 't onderwijs... in 't moederland ten opzichte van de West weinig
bekommerd heeft’ (1905, 3). Betekent dat dat er onvoldoende voor gezorgd werd
dat de jeugd in de octrooigebieden onderwijs kreeg of dat het onderwijs niet in het
Nederlands werd gegeven of dat er op de scholen geen vak Nederlands was? Daar
is weinig over bekend. Boxer (1976, 228) zegt dat de scholen in de territoria van de
V.O.C. en de W.I.C. opgezet waren zoals in Nederland, maar ook dat ze in alle
opzichten gemengd waren: alle rassen en zowel jongens als meisjes werden samen
onderwezen ‘zodat de kinderen van slaven en inlanders hun onderricht te zamen met
die van blanken en halfbloeden ontvingen. Aldus kregen bijvoorbeeld in 1681
ongeveer 200 slaven schoolonderwijs in de O.I.C.-school te Colombo’. Over het
taalgebruik op een dergelijke school doet hij geen mededelingen. Maar uit het feit
dat de jongens tot hun vijftiende of zestiende jaar op school zaten (de Aziatische
meisjes werden ‘op hun tiende jaar van school gestuurd om hun verleiding door
ontucht van de jongens en anderen te voorkomen’) zou men toch kunnen afleiden
dat ze ten minste de gelegenheid gehad moeten hebben om (iets van het) Nederlands
te leren. Het kan uiteraard ook zijn dat de Nederlandse kin-
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deren zo ijverig waren en zo onverschillig stonden tgov. hun eigen taal dat zij
hoofdzakelijk tweetalig werden. Het internationalisme van de Nederlanders zou er
immers in de 17de eeuw al toe geleid hebben dat er, zoals een Portugese gezant in
Den Haag eens geconstateerd heeft ‘in deze streken geen schoenlapper’ te vinden
was ‘of hij kent boven zijn eigen taal ook nog Frans en Latijn’ (geciteerd door Boxer
1976, 222). Bij Haley (1979, 120) kan men een soortgelijke uitspraak aantreffen en
de constatering dat de handelsbelangen de Nederlanders nu eenmaal noopten vreemde
talen te spreken eerder dan andere volken. En voorts verlieze men niet uit het oog
dat men aan het hof van de prinsen van Oranje ‘ook Frans sprak’: ‘De beroemde
laatste woorden van Willem de Zwijger “Ayez pitié de mon âme et de ce pauvre
peuple” -, die hij sprak toen hij neergeschoten werd op de trap van het Prinsenhof in
Delft, waren in het Frans en niet in het Nederlands’ (ib.).
Uit een door Geyl (1962, 776) geciteerde tekst, waarin het leven beschreven wordt
van Nederlandse vrouwen op Batavia, blijkt misschien nog een andere factor die in
dit verband van belang geweest kan zijn. Die vrouwen laten hun kinderen zogen en
opvoeden door de slavinnen ‘daarom dat ze ook zo goed Mallebaars, Singilees,
Bengaals en Tiolijs, basterd-Portugees spreken als de slaven en slavinnen zelfs, ende
als zij dan tot haar jaren komen, kwalijk een oprecht Duits (Nederlands) woord
kunnen spreken, nog veel min een fatsoenlijke redenen kunnen voortbrengen, of het
is met een lispse Tiolijnse of Basterd-Portugese taal vermengd.’ Voeg daar nog ‘het
waargebeurde verhaal’ aan toe ‘over het Nederlandse emigrantenschip waarvan de
passagiers bij de havenmond van Hoek van Holland plechtig het Nederlands afzweren’
zoals Van der Meiden ons weet te vertellen (1983, 562) en veronderstel even dat wat
in de 20ste eeuw mogelijk geweest is, dat ook in de 17de en de 18de geweest moet
zijn, dan krijgt de veronderstelling van de Nederlandse tweetaligheid zeker enige
waarschijnlijkheid.
Maar er zijn nog andere factoren in het geding. Telkens weer blijkt het onderwijs
in de eerste plaats bedoeld te zijn geweest om de inheemse jeugd op te voeden in de
ware religie (zie Van Goor 1978, 120). Daarom werd er steeds voor gezorgd dat
religieuze handboeken in de inheemse taal beschikbaar kwamen en dat predikanten
en schoolmeesters die taal bij hun onderricht konden gebruiken. Dat kon men op
twee manieren bereiken: door de Nederlandse opvoeders de vreemde taal te laten
leren of door de voor het onderwijs geschikte inlanders Nederlands te laten leren om
hen met de te onderrichten stof vertrouwd te maken. In beide gevallen was de
hoeveelheid te leveren linguïstische
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inspanningen ongetwijfeld aanzienlijk minder groot dan als men de jeugd zelf in het
Nederlands had willen onderwijzen. Allicht dat bij een ‘koopmansaangelegenheid’
economische overwegingen een rol hebben gespeeld! De al eerder genoemde Simon
Kat heeft er overigens ook op gewezen dat Nederlanders grote moeite hebben met
het leren van de op Ceylon gesproken Aziatische talen (Van Goor 1978, 43). Zijn
collega Philippus Baldeus blijkt aan zowel het economische aspect van de kwestie
te hebben gedacht als aan het leertechnische. Hij was bovendien van oordeel dat een
predikant een vrij behoorlijke kennis van de kerktaal diende te hebben, omdat in de
protestantse diensten de preek zo'n centrale rol speelde. En tot dat niveau achtte hij
zijn landgenoten beslist niet in staat (Van Goor, 112). Ten slotte vermeld ik nog de
mededeling van Devereux en Loeb (1943) dat Nederlanders Maleiers verhinderd
hebben Nederlands te leren (geciteerd in Weinreich 1953, 67), waarbij verwezen kan
worden naar wat hierboven in § 2 over het Nederlands in Indonesië is gezegd.
Of zij met of zonder toestemming van hun Nederlandse bazen of buren, Nederlands
geleerd hadden, vertelt Antonio Vieira s.j. er in zijn dagboek in 1654 niet bij, maar
hij zegt wel dat de Indianen van de Serra van Ibiapata (in Brazilië) ‘had Dutch books
which they could read, Venetian paper on which they wrote elegant letters sealed
with red wax, and some of them were dressed in silks and cloth which the Hollanders
had given them’ (Boxer 1973). Leuk is het zeker, maar het ‘blijft een magere oogst
van drie glorierijke eeuwen van Nederlandse kolonisatie’ (Kousbroek,
NRC-Handelsblad 13 dec. 1985).
4. Wat de verspreiding van het Nederlands in Europa betreft, zijn we het beste
geïnformeerd over Duitsland. Maar we weten ook een en ander over de invloed van
het Nederlands op het Russisch, het Engels en de Romaanse talen (voor bibliografische
informatie zie men Van Haeringen 1960, 73). Dat veronderstelt enige kennis van het
Nederlands bij Duitsers, Russen, Engelsen, Fransen, Spanjaarden en Portugezen.
Maar hoe groot die precies geweest is en in welke mate, waar en wanneer ze van die
kennis ook gebruikt hebben gemaakt is daarmee nog lang niet duidelijk.
Er zijn de bekende anecdotes over Tsaar Peter de Grote, die in 1697 als
scheepstimmerman in Zaandam heeft gewoond - en dus - zo luidt dan de suggestie
- wel Hollands geleerd zal hebben. Dat past immers in het verband van de talrijke
Nederlandse termen op het terrein van zeevaart en scheepsbouw die in het Russisch
aangetroffen worden. Witt-
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ram heeft echter ook ontdekt dat het in het Nederlands was, dat Peter de Grote ‘zich
in 1697 onderhield met de Deense gezant Paul Heins, althans in hun privégesprekken’
(Van der Meiden 1981, 27). Daardoor krijgt de suggestie wel enige
werkelijkheidswaarde. Maar meteen wordt dan ook weer de vraag opgeworpen:
‘waarom alleen in zijn privégesprekken?’. Was dat om protocollaire redenen of was
zijn kennis van het Nederlands te beperkt om er in het openbaar fatsoenlijk mee uit
te pakken?
De brief van de Engelse koopman, John Merrick, vanuit Londen in 1618 in het
Nederlands geschreven aan de Zweedse graaf Jacob de la Gardie (Van der Meiden
t.a.p.) brengt ons bij de plaats van het Nederlands in de Scandinavische landen. Dit
contact bevestigt overigens de indruk dat het Nederlands in de 17de eeuw een
vooraanstaande rol heeft gespeeld als internationale handels- en diplomatentaal,
terwijl de wetenschap dat de Franse filosoof Pierre Bayle vijfentwintig jaar in
Rotterdam kon leven en doceren aan de Illustere School zonder Nederlands te kennen,
ons anderzijds weer duidelijk maakt dat het prestige van het Nederlands als taal van
de wetenschap waarschijnlijk toch niet internationaal is geweest (Haley 1979, 121;
over de positie van het Frans in Nederland: Henrard 1985, 361-362). Dat het
Nederlands overigens niet alleen een rol heeft gespeeld in zakelijke omstandigheden,
blijkt uit het feit dat de Zweedse koningin Christina (1626-1689) voor het
kennisnemen van de lofdichten die Vondel aan haar heeft gewijd niet de hulp van
een vertaler nodig heeft gehad (De Rooy 1967, 21). En we zullen toch ook mogen
aannemen dat de Deense koning Christiaan II, die een Vlaamse echtgenote en een
Hollandse maîtresse heeft gehad (Vande Putte 1976, 245) enige kennis van de minder
zakelijke registers van onze taal heeft gehad. De moeder van Duveke - zo heette de
maîtresse - heeft 184 Hollandse boeren en tuinders naar het eiland mogen laten komen
‘om de koninklijke dis van groente te kunnen voorzien’ (De Vries 1966, 28). Het
feit dat het eerste gemengde huwelijk van een van de Hollandse telgen op Amager
met een Deense pas 200 jaar na hun aankomst is voltrokken, wijst erop dat het
Nederlands in de omgeving van Kopenhagen niet erg expansief zal zijn geweest.
Maar dat ze zelf hun taal - zij het waarschijnlijk vermengd met Platduits en Deens zijn blijven gebruiken wordt aangetoond door het feit dat er tot in 1811 in die taal is
gepreekt (Vande Putte 1976, 247). Ook Vlaamse immigranten blijken in 1777 nog
hun moedertaal te spreken, zoals een gezant van Maria Theresia heeft kunnen
constateren (id., 248). We weten ook dat in de 17de en de 18de eeuw Nederlandse
toneelgezelschap-
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pen veelvuldig in Denemarken (en Zweden) zijn geweest, wat erop lijkt te wijzen
dat de kennis van onze taal in Scandinavië niet tot enkelingen beperkt zal zijn
gebleven.
Frankrijk en Engeland hebben het Nederlands uiteraard minder nodig gehad dan
de zwakkere Europese landen. Er zijn op het stuk van de zeevaartterminologie
Nederlandse ontleningen in het Frans en het Engels te vinden, maar aan andere dingen
blijken de grote buren geen behoefte te hebben gehad: ‘het vreemdst van al is nog
de weerloosheid der Noord-Nederlandse cultuur zowel als van het gezelschapsleven
tegenover de Franse overmacht, waartegen het volk politiek zo hardnekkig standhoudt’
(Geyl 1962, 779). Met name de Nederlandse adel bezweek gemakkelijk voor de
Franse charmes. ‘Het Frans werd gerekend tot een goede opvoeding te behoren; het
was de enige moderne taal die op de scholen aangeleerd werd. In hofkringen
gebruikelijk, was het ook daarbuiten genoeg bekend om Fransen van de noodzaak
Nederlands te leren (hetgeen Duitsers aanstonds deden) te ontslaan’ (Geyl 1962,
785).
De Duitsers hebben dus in Nederland meteen Nederlands geleerd, net zoals ze dat
overigens hier en daar, af en toe ook in hun eigen land hebben gedaan: van Vlaamse
immigranten in de Middeleeuwen aan de Elbe en de Weser, in Brandenburg, Sachsen
en Thüringen (zie Teuchert 1944); van de mystici en van de Devotio Moderna in de
14de eeuw; aan de Leidse universiteit, waar tussen 1575 en 1750 bijna 11.000 Duitse
studenten zich hebben laten inschrijven (Van Ingen 1981, 7); van scheepslui en
kooplui in het Hanzegebied van in de 15de tot in de 18de eeuw, en in Pruisische
havensteden als Stettin, Danzig en Königsberg. Kremer wijst erop dat van 1749 tot
1870 Nederlandse handboeken in gebruik geweest zijn bij het navigatie-onderricht
in Hamburg (Kremer 1983, 6).
Nederlands was overigens voor de Duitsers eigenlijk geen vreemde taal, omdat
het als één eenheid met het Nederduits beschouwd werd: ‘Das Niederländische wurde
in Deutschland nicht nur als eine dem Deutschen zunächst verwandte Sprache
angesehen, es wurde kurzweg als zur deutschen Sprachlandschaft gehörig betrachtet’
constateert Van Ingen (1981, 8) en hij illustreert dat met een vers van Paul Fleming,
waarin Cats, Heinsius en Opitz als Duitse dichters worden opgevoerd en een uitspraak
van de geleerde Daniel Georg Morhof uit 1700 betreffende de eenheid van de
Nederlandse en de Duitse poëzie.
Kremer heeft m.b.t. het Duitse Nederrijngebied dan ook kunnen aantonen dat Duits
én Nederlands daar als ‘autochtone Kultursprache’
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hebben gefungeerd tot in de eerste helft van de 19de eeuw (Kremer 1983, 13). Bij
de katholieken is het Nederlands als schrijf-, kerk- en schooltaal dominant geweest;
de Mennonieten hebben in dezelfde domeinen uitsluitend Nederlands gebruikt, de
Lutheranen uitsluitend Duits.
In een aantal andere gebieden heeft het Nederlands omstreeks de helft van de 17de
eeuw het Duits, dat als taal van de Reformatie in de 16de eeuw zelf het Nederduits
had vervangen, in van streek tot streek verschillende omstandigheden en domeinen
als kultuurtaal verdrongen.
Zo is het Nederlands omstreeks 1650 in Emden en omgeving als taal van de
Calvinistische geloofsgemeenschap, kerktaal, schooltaal en ‘boekentaal’ geworden
en daardoor geleidelijk aan ook formele, m.n. schriftelijke taal van de burgerij. Tegen
het einde van de 17de eeuw, aldus Kremer (1983, 14) is het Nederlands daardoor in
vrijwel geheel het zuidwesten van Oostfriesland kultuurtaal geworden, wat overigens
niet betekende dat het Duits als bestuurstaal verdrongen werd. Het gebied is zodoende
tweetalig gebleven tot de overheid na de inlijving van Oostfriesland bij Hannover
resoluut en geleidelijk aan met steeds groter succes voor de Duitse eentaligheid van
kerken en scholen begon te ijveren.
Een vrijwel gelijke ontwikkeling heeft zich in het graafschap Bentheim voltrokken
(Kremer 1983, 17), terwijl in het graafschap Lingen het Nederlands bovendien in
dezelfde periode als bestuurstaal en als rechtstaal in gebruik is geweest. Lingen heeft
van 1679 tot 1820 een ‘hogeschool’ gehad (Hohe Schule, Gymnasium Illustre) waar
in het Nederlands gedoceerd werd. In het Münsterland is het Nederlands hoofdzakelijk
de taal van de (overigens overwegend) Calvinistische bevolking geweest, terwijl de
katholieken zich bij voorkeur van het Duits hebben bediend (Kremer 1983, 21). Maar
in sommige gewesten onderscheiden Calvinisten zich door het gebruik van het
Nederlands van Lutheranen, die in het Duits kerkten. Vrijwel overal is overigens
iedereen vrijwel zeker twee-, vaak zelfs drietalig geweest (met het Nederduits
waarschijnlijk als moedertaal).
De zestiende-eeuwse immigratie uit de Zuidelijke Nederlanden heeft in vele Duitse
steden zoals Aken, Keulen, Nürnberg, Frankfurt, Hamburg en Bremen, vaak tot in
de tweede helft van de 19de eeuw voor het bestaan van Nederlandse minderheden
gezorgd, die hun moedertaal vooral als kerktaal, maar toch ook in de handel, zijn
blijven gebruiken. Ook in Brandenburg, dat al eens eerder versterking uit de
Nederlanden had gekregen, hebben zich omstreeks 1650 een aantal van onze
voorouders gevestigd, en die hebben daar, net als in Pruisen, waar vooral een
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aantal mennonieten zijn komen wonen, het Nederlands als cultuur- en kerktaal tot
omstreeks 1800 bewaard.
Het eind van de 18de eeuw is ook de tijd waarin het Nederlands zijn grote prestige
bij de Duitse buren kwijtgeraakt: in 1791 schrijft A.W. Schlegel dat hij het Nederlands
zo walgelijk vindt, dat alleen al de gedachte aan een Nederlands boek hem misselijk
maakt en enkele jaren later noemt L. Wienbarg het Nederlands een verbasterde,
gedegenereerde taal, die uit niet veel meer bestaat dan geschraap. Hoewel Stefan
Georg onze taal nog de nobelste zuster van het Duits heeft genoemd, blijft in de
houding van de Duitsers misprijzend afwijzen tot in onze dagen overheersen (Brachin
1977, 130).
Het is duidelijk - zo meen ik te mogen concluderen - dat macht, vlaggen en legers
toch niet voldoende zijn om een taal zoveel prestige te laten verwerven dat ze in staat
is andere talen te verdringen. In de glorierijke dagen van de Gouden Eeuw is het
Nederlands geen wereldtaal geweest; het is dat ook niet geworden omdat het
fundamentele conflict tussen de koopman en de kunstenaar dat finaal heeft verhinderd
(zie ook Davies 1974, 58). Pas als macht en cultuur pacteren kan er een dominerende
taalcultuur ontstaan en op basis daarvan kan een algemeen geschraagde cultuurtaal
op grote schaal verspreid worden. De omstandigheden in het moederland waren er
kennelijk niet naar om het prestige van het Nederlands te bevorderen.
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Het meervoudige ik-verhaal. Een onderzoeksproject
door Marcel Janssens
Lid van de Academie
1. Het object van deze lezing is het meervoudige ik-verhaal, dat ik kortweg het
ikjes-verhaal of de ikjes-roman zal noemen. Ik zal beknopt verslag uitbrengen over
een onderzoeksproject dat al jaren op stapel staat en dat ik graag binnenkort in een
synthetisch overzicht af zou willen ronden, hoewel de materie van dit comparatistisch
onderzoek nog altijd maar uitdeint en eigenlijk nooit afgerond zal kunnen worden.
Voor een paar weken ontdekte ik nóg een specimen van mijn ikjes-verhaal, met name
een tekst van Milan Kundera die in het Frans La farce en in het Engels The joke heet.
Zo is mijn corpus gedurende ettelijke jaren met toevalstreffers samengesteld kunnen
en moeten worden, want er bestaat geen comparatistische inventaris van het
meervoudig ik-verhaal. Een van de resultaten van mijn onderzoek zou precies die
inventaris kunnen zijn - een lijst die morgen alweer achterhaald zal zijn als iemand
nog op een ikjes-verhaal in het Pools of in het Bahasa-Indonesia stoot. Zo wijdvertakt
en oeverloos is dit project, het speelt mij voortdurend parten als ik meen er een punt
achter te kunnen zetten. Ik breng er graag verslag over uit (en ik heb er voor
verschillende groepen toehoorders al over gesproken) in de hoop dat mijn gehoor
mij attent zou maken op een paar mij onbekende titels. Tot dusver heb ik een collectie
van ongeveer 150 specimina bijeengelezen, waarvan een 45 titels uit de Nederlandse
letterkunde. Ik leg u dit rapport met bijzondere toewijding voor omdat mijn corpus
een paar titels van collega's-academieleden bevat.
Het project heeft vooreerst een theoretische componente, waar ik het vandaag niet
zozeer zal over hebben(1). Het fenomeen van het ikjesverhaal kan beschreven worden
met behulp van een theoriemodel, waar

(1) Cf. Marcel Janssens, Nederlandstalige romans met meervoudige ik-vertellers, in: Uut goeder
jonsten. Studies aangeboden aan prof. dr. L. Roose. Leuven/Amersfoort, Acco, 1984, p.
221-231.
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de hedendaagse romantheorie geschikte instrumenten voor biedt. Ik zal vandaag
vooral handelen over historische en comparatistische aspecten van het onderzoek.
Voorlopers van het meervoudige ik-verhaal die terug zouden kunnen gaan tot het
aloude klassieke raamverhaal met ingelaste geschiedenissen in de eerste persoon
verteld, laat ik eveneens buiten beschouwing(2). Ik vermeld wél een aantal verwante
teksttypes en zal vervolgens het eigenlijke object van het onderzoek, het narratieve
proza met verschillende ik-vertellers, wat nader omschrijven.
Mijn onderzoek is uitgegaan van de hypothese dat het procédé van de
multiperspectivistische vertelling in William Faulkner's As I lay dying uit 1930 - een
ikjes-roman par excellence - rechtstreeks of onrechtstreeks model kan gestaan hebben
voor een hele reeks van ikjesverhalen in de verscheidenste literaturen, onder meer
de Nederlandse. Ik heb tot dusver geen enkel voorbeeld in onze literatuur gevonden
vóór 1930. Faulkner zelf blijkt het procédé nochtans niet te hebben uitgevonden. Het
oudst mij bekende voorbeeld is afkomstig van Rabindranath Tagore, The House and
The World (uit 1919), waarin drie vertellers, Bimala, Nikkil en Sandip, een gegeven
progressief vertellen, tussendoor complementaire informatie omtrent het verhaalstuk
van de anderen verstrekken en - vooral - hun eigen psyche analyseren en hun standpunt
ten opzichte van de centrale kwestie (de nationalistische beweging in India) toelichten.
Dat boek heeft in Europa zover ik zie toen geen navolging gekend. Invloedrijker kan
Climats (1928) van André Maurois geweest zijn - nog een ikjes-roman die aan
Faulkner's ‘tour de force’ uit 1930 voorafgaat. De roman van Maurois bevat twee
ik-verhalen die de evolutie van een liefde successief afwikkelen. Het echte prototype
van het hedendaagse ikjes-verhaal is zonder twijfel As I lay dying, voorbeeld van de
‘rage’ in de jaren 1950 tot 1970 ongeveer.
Faulkner heeft zelf herhaaldelijk bevestigd dat hij As I lay dying schreef om zich op
de Amerikaanse kritiek te wreken. Zijn roman Sartoris uit 1929 had geen publiek
gevonden; zijn ambitieuze, naar achteraf is gebleken echt grensverleggende roman
The Sound and the Fury, eveneens uit 1929, was door de Amerikaanse kritiek heel
lauwtjes ont-

(2) Meer informatie daarover in: Marcel Janssens, Kennismaking met het ikjesverhaal, in: W.
Hesling en L. Van Poecke (red.), Communicatie: van teken tot medium. Liber Amicorum
Professor J.M. Peters. Leuven, Universitaire Pers, 1985, p. 91-102.
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haald. 's Nachts tijdens de schafturen in een fabriek waar Faulkner toen werkte, heeft
hij met een omgekeerde kruiwagen als schrijfblad in zes weken tijd As I lay dying
zitten schrijven, tegelijk als amusement én wegens de revolutionnaire versplintering
van de vertelfunctie over 15 ikpersonen als ‘tour de force’. Het gezin Bundren zeult
tijdens een dagenlange tocht met het lijk van de moeder om het op de bij Faulkner
mythische plek Jefferson te gaan begraven. Op het eind blijkt onder meer dat de tocht
voor de vader Anse, die er de hele tijd maar sullig bijliep, twee andere objectieven
gehad heeft: een nieuw gebit en een nieuwe jonge vrouw, met wie hij naar huis
terugkeert. Elk lid van het gezin, incluis de overleden moeder, becommentarieert het
gebeuren in aparte ik-hoofdstukjes. Bovendien worden een aantal van de 59
hoofdstukjes ook nog gezegd door 8 buitenstaanders, die de groteske stoet toevallig
voorbij zien trekken. Die 8 niet-Bundrens geven als het ware vanuit de periferie al
of niet pertinente koorbedenkingen bij het centrale gebeuren ten beste. De orchestratie
van al die ikjes uit het centrum en de periferie levert een dissonante, groteske
cacofonie op, die dicht in de buurt komt van het tragikomische absurdisme in Waiting
for Godot van Samuel Beckett. Dat boek heeft het procédé van de ikjes gecanoniseerd.
Als de 21-jarige Hugo Claus in 1950 door een uitgever aangezocht wordt om eens
‘een Amerikaanse roman’ te schrijven, copieert hij in De Metsiers zonder scrupules
het model van Faulkner. De roman van Claus populariseerde op zijn beurt het procédé
in ons literair systeem en werd nagebootst tot in Zuid-Afrika toe.
2. Om de narratieve strategie van het meervoudige ik-verhaal te verduidelijken
vermeld ik een aantal analoge vertelstructuren die, in allerlei mengvormen en
varianten, als een aanloop naar het specifieke Faulkner-procédé beschouwd kunnen
worden. Ik noem telkens bij voorkeur voorbeelden uit de Nederlandse letterkunde,
al zou ik er voor elke soort nog meer uit andere literaturen aan toe kunnen voegen.
De coördinatie van verschillende derdepersoonsgezichtspunten, voorgesteld als hij
n (nevengeschikt)/ ≠, komt zeer vaak voor. Die structuur karakteriseert de
multi-perspectivistische ‘Personalroman’ zoals F.K. Stanzel hem beschreven heeft
in zijn Theorie des Erzählens (1979). Een goed voorbeeld daarvan is Hella Haasse,
De ingewijden (1957), een roman die ‘zes romans in één’ vertelt over zes personen
of althans zes verschillende geesteshoudingen die ieder vanuit zijn of haar
gezichtshoek commentaar leveren op een centraal gegeven en op hun onderlinge ver-
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houdingen. Een ander voorbeeld van dergelijke klassieke multiperspectivistische
‘Personalroman’, opgebouwd met behulp van twee complementaire of
contradictorische gezichtspunten, is Zwei Ansichten (1965) van Uwe Johnson.
De tweede variante, met name de onderschikking van verschillende
hijgezichtspunten binnen een groter raam, voorgesteld als hij o (ondergeschikt)/ ≠,
komt bij mijn weten niet zo vaak voor. Ik vermeld één voorbeeld, Clem Schouwenaars,
De leden van de jury (1977): in een raamverhaal wordt een rechtsgeding voorgesteld,
terwijl binnen dat raam de twaalf juryleden op de vooravond van het geding via een
personele vertelmodus voorgesteld worden met hun voorgeschiedenis, hun
persoonlijkheid en hun standpunt ten opzichte van de zaak waar ze dag daarop de
debatten over zullen horen.
De derde variante, de onderschikking van een hij-gezichtspunt onder een identiek
hij-gezichtspunt, voorgesteld als hij o / =, is zover ik zie eveneens vrij zeldzaam. De
structuur van Willy Spillebeen, De sfinks op de belt (1968) met een lange flashback
in de hij-vorm in het tweede hoofdstuk, is eigenlijk een variante van de even
gebruikelijke alternering van ik-flashbacks binnen een hij-verhaal.
Daarmee raken we aan een teksttype dat echt als overgangsvorm naar het meervoudige
ik-verhaal beschouwd kan worden, met name de combinatie van personeel vertelde
hij-fragmenten met fragmenten of zelfs hoofdstukken in de ik-vorm, vooral in die
gevallen waar hij en ik nevengeschikt worden.
Een eerste variante van die combinatie noem ik hij-ik n / ≠, met als voorbeeld de
historische roman van Armand Boni over Pieter-Paul Rubens (1976). Het corpus
van dat boek bestaat uit een reeks ikgetuigenissen die de betekenis van Rubens voor
ieder van de sprekers maar ook voor de cultuur van zijn tijd belichten. Het eerste en
het laatste hoofdstuk echter geven bij middel van een auctorieel gezichtspunt een
algemeen overzicht van Rubens' leven. Het procédé van het meervoudige,
nevengeschikte ik-gezichtspunt ligt hier niet ver meer af. De nevenschikking van
hij- en ik-fragmenten, die afkomstig zijn van verschillende sprekers, is heel
gebruikelijk in de romanliteratuur. Ik moge verwijzen naar E.T.A. Hoffmann,
Lebens-Ansichten des Katers Murr (1820-22), waar zogezegd door een vergissing
van de zetter in de drukkerij de biografie van kapelmeester Kreisler én de
‘Lebensansich-
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ten’ van zijn kater Murr, die op de versokant van de biografie geschreven waren,
door mekaar afgedrukt worden, of naar James Joyce, The Dubliners (1914), en Uwe
Johnson, Mutmassungen über Jacob (1959).
Verschillende ik-getuigenissen kunnen ook ondergeschikt worden aan een
overkoepelend hij-verhaal, zoals in Arthur Van Schendels Een zindelijke wereld
(1943), dat als hij-ik o / ≠ voorgesteld wordt. Die vertelstrategie kan vergeleken
worden met de vervlechting van brieven van Scobie en anderen in het
derdepersoonsverhaal in The Heart of the Matter (1948) van Graham Greene.
In sommige gevallen kantelt het derdepersoonsperspectief in een nevengeschikt
ik-gezichtspunt dat naar hetzelfde bewustzijn verwijst, zoals in de roman De
vrouwenval (1981) van Dolores Thijs: vanaf hoofdstuk 6 schakelt de vrouwelijke
hoofdpersoon die tot dusver in de derde persoon werd voorgesteld, plots over naar
de eerste persoon, omdat zij van haar echtgenoot afgeraakte en meteen haar valse
identiteit als onderworpen huisvrouw af kon leggen; nu ze een nieuwe toekomst voor
zich ziet met de prins van haar dromen, kan zij voortaan zeggen voor de rest van het
boek: ik. Die variante wordt geformaliseerd als: hij - ik n / ≠.
Voorbeelden daarvan in buitenlandse literaturen zouden kunnen zijn: de alternering
van hij en ik in het verhaal over én van Franz Biberkopf in Alfred Döblin, Berlin
Alexanderplatz (1929), en de even moeizame als ambivalente pogingen van de
verteller, die hij- en ikfragmenten mengelt in het relaas van Arnims leven in de roman
Das dritte Buch über Arnim (1961) van Uwe Johnson.
De vierde variante van combinaties van hij en ik, met name hij-ik o / ≠, d.w.z. de
onderschikking van ik-fragmenten, meestal in flashbacks, in een
derdepersoonsverhaal, komt zeer vaak voor in hedendaagse fictie. In elk hoofdstuk
van De hondsdagen (1952) van Hugo Claus, waar de geschiedenis van Philip de
Vogel in verteld wordt in de derde persoon, worden de flashbacks in de ik-persoon
geschreven. Deze techniek, die alleen aan de oppervlakte verschilt van bij voorbeeld
De sfinks op de belt van Willy Spillebeen, is zeer in trek. Buitenlandse voorbeelden
daarvan zijn: Aldous Huxley, Eyeless in Gaza (1936) of Norman Mailer, The Naked
and the Dead (1951).
Nadat ik al die vermelde varianten uit mijn onderzoek geëlimineerd had, bleef nog
een hele hoop met verschillende ik-vertellers over. Ook daar moest ik nog een selectie
in maken, om het oeverloze van het on-
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derzoek enigszins in te dijken. Ik heb geselecteerd in functie van twee eenvoudige,
ondubbelzinnige en makkelijk hanteerbare criteria. Alleen de teksten met volgende
twee kenmerken bleven over: 1. de verschillende ikken moeten verwijzen naar
verschillende sprekers, en 2. zij moeten in nevengeschikt verband geschakeld zijn.
In functie van die criteria moest ik een roman als Gebroken melodie (1946) van
Kamiel Van Baelen, te formaliseren als ik o / ≠, links laten liggen, omdat die roman
de structuur van de zogenaamde Chinese doos vertoont (te vergelijken met de
publiciteitstekeningen voor Drostechocolade of voor La Vache qui rit): het eerste
ik-verhaal genereert een ander, verteld door een ander ik, en dat weer een derde
ik-verhaal, verteld door nog iemand anders (een verhaal in een verhaal in een verhaal).
Om dezelfde reden viel een roman als Sophie's Choice (1976) van William Styron
buiten mijn verzameling: de autobiografie van Stingo fungeert als een enveloppe
waar het ik-verhaal van Sophie zich uit ontwikkelt, zoals het ik-Sternverhaal zich
ontpopt uit de inleidende ik-Droogstoppelhoofdstukken in de Max Havelaar (1860).
Dergelijke romanstructuren met meervoudige ondergeschikte ik-vertellers heb ik
geëlimineerd.
Ten slotte heb ik ook verschillende ikken die naar dezelfde persoon verwijzen binnen
hetzelfde verhaal (voorgesteld als ik n / =), niet opgenomen. Dat is bij voorbeeld het
geval in een roman van Monika Van Paemel, De confrontatie (1974), waar een
extravert ik, Zoë genaamd, en een introvert ik, met name Myriam, in feite twee
facetten van dezelfde persoon blijken te zijn. In sommige romans van Maarten 't
Hart, bij voorbeeld Een vlucht regenwulpen (1978) of De aansprekers (1979), vind
je ook ik-fragmenten van dezelfde spreker op verschillende tijdstippen van zijn leven.
Die heb ik eveneens uit mijn corpus geweerd.
Blijven dus over de ongeveer 150 teksten volgens de formule: ik n / ≠: verscheiden
ikken moeten 1. verschillend en 2. nevengeschikt zijn.
3. In dat corpus zitten teksten uit verschillende Europese literaturen. Het ikjes-procédé
werd in de Engelse literatuur aangewend door Joyce Carry, Wilkie Collins en John
Fowles, in Duitsland door Heinrich Böll, Gerd Gaiser en Walter Kempowski, in
Frankrijk door André Maurois en Michel Butor, in Italië door Mario Soldati en Itálo
Calvino, in de Verenigde Staten door Thornton Wilder, Gore Vidal en Philip Toynbee,
in de Zuid-Afrikaanse literatuur door C.M. Van den Hever, André P. Brink, Wilma
Stockenström, enzovoort, enzovoort. De eerste roman van
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Gabriel Garcia Marquez, La hojarasca, gepubliceerd in 1951, werd ook opgebouwd
volgens het principe van Faulkner's As I lay dying.
In onze literatuur is het oudst mij bekende voorbeeld de roman Alles komt terecht
uit 1937 van Maurice Roelants en daarna De wereld een dansfeest van Arthur Van
Schendel uit 1938. Na de tweede wereldoorlog, wanneer de Amerikaanse roman pas
echt actief begon te worden in ons literair systeem, gebruikten Piet Van Aken in De
duivel vaart in ons uit 1946 en Frans van Isacker in De wereld verandert in 1948 het
ikjesprocédé, al of niet afhankelijk van Faulkner of van ‘bemiddelaars’ als Roelants
en Van Schendel. Maar in onze verhalende literatuur heeft het procédé zijn populariteit
verkregen dankzij de debuutroman van Hugo Claus, De Metsiers, uit 1950 - een op
verzoek geschreven ‘Amerikaanse roman’, door en door Faulkneriaans, niet alleen
wat betreft zijn ikjes-structuur, maar ook thematisch in verschillende opzichten. Ook
Heinrich Böll kan met Und sagte kein einziges Wort uit 1953 bijgedragen hebben
tot de internationale verspreiding van de techniek. Böll kan mét Claus de mode van
het meervoudige ik-verhaal bij ons gelanceerd hebben. In het spoor van Faulkner,
Claus en Böll publiceerde Louis-Paul Boon in 1955 een befaamd geworden
ikjes-roman Menuet, die inmiddels tot vaak bestudeerde klassieker in het genre is
gepromoveerd.
Twee mooie voorbeelden uit ons eigen midden zijn romans van André Demedts en
Hubert Lampo. In Nog lange tijd uit 1961 van André Demedts lichten zes ik-vertellers
de lezer in over het nog jonge leven van het centrale personage Alfred Stragier. De
jongen zelf en de pastoor Arnold Vlaemynck, de belangrijkste commentator van de
centrale intrige (zoals zo vaak bij Demedts), krijgen het grootste aantal hoofdstukken
toebedeeld. Het procédé lijkt hier vooral gekozen om verschillende visies op het
centrale gegeven, met name de opvoeding en opleiding van een jongen van bij ons
op het platteland tot volwassen cultuurdrager, te kunnen uiteenzetten en met elkaar
te laten botsen. Dat geeft zelfs aanleiding tot stofferende uitweidingen en
bespiegelingen, die precies de tonaliteit van het boek bepalen en de functionaliteit
van het procédé onderstrepen. De sprekers ‘komen uit’ voor hun opvatting, ieder
voor zich dankzij het procédé. Hubert Lampo van zijn kant heeft zijn boek De heks
en de archeoloog van 1967 opgevat als een lijvig en uitvoerig gedocumenteerd dossier
van 26 stukken met ik-getuigenissen alternerend van de archeoloog Kris Waterschoot
en van zijn vriend, de psychiater Paul Grijspeert. Waar het procédé bij Demedts meer
de confrontatie van
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ideologische standpunten dient, wordt het door Lampo meer aangewend als een
instrument van psychologische karakterisering. In het voorbijgaan weze aangestreept
dat het procédé zich inderdaad tot velerlei functies kan lenen, waar ik hier niet op in
kan gaan.
De tientallen verhalen van het corpus zouden kunnen gegroepeerd worden volgens
de functies die het procédé vervult, maar ook, op meer structurele gronden, in een
nog meer ‘traditioneel’ en een meer ‘modern’ type narratieve tekst met meervoudige
ik-sprekers. In het traditioneler of ouder type is de vertelsituatie nog duidelijk
gemarkeerd: ieder van de ikken pretendeert iets met een eigen stand- en gezichtspunt
te vertellen ten gerieve van een toehoorder of lezer, terwijl het meer moderne type
de vertelsituatie verdoezelt of zelfs helemaal in rook op laat gaan doordat er op de
duur helemaal niet meer ‘verteld’ wordt, maar alleen luidop gedacht of gemurmeld
of gebazeld, en dat dan nog vaak met de losse kronkels van de associatieve
gedachtenstroom. De verdoezeling van de klassieke vertelsituatie met gemarkeerde
vertellers, boodschappen en luisteraars is overigens een grondkenmerk van de moderne
romans als zodanig. Daarbij komt nog dat de desintegratie van de traditionele
vertelsituatie in menig meervoudig ik-verhaal nog chaotischer wordt doordat de
verschillende ik-zeggers niet meer geïdentificeerd worden als producenten van de
tekstfragmenten die hun blijken toe te behoren. De naam van de ik-zegger kan in de
titel van een hoofdstuk staan of, als een titel ontbreekt, kan dat ik zichzelf
bekendmaken en introduceren. Of er kunnen stijlkenmerken zijn die ze
verbiezonderen. Maar hoe vaak gebeurt het niet dat de identiteit van de spreker niet
bekendgemaakt wordt noch direkt herkenbaar is aan stilistische bijzonderheden?
Soms kan de overschakeling van één ik naar een ander zó onvoorspelbaar zijn dat
zij zich voordoet binnen éénzelfde zin. Dergelijke ontmantelingen van elke vorm
van hiërarchische supervisie over het vertelproces (zoals dat in het traditionele
vertellen nog het geval is) karakteriseren hedendaags narratief proza op zeer treffende
wijze. Die nietdirectieve, niet-autoritaire of niet-hiërarchiserende procedures zouden
wel eens symptomen kunnen zijn van een zeer eigentijdse werkelijkheidsbenadering.
En de ikjes-roman is dan, zover ik zie, een vindplaats bij uitnemendheid voor
dergelijke geesteshistorische fenomenen die de literatuur ver te buiten gaan.
Het verschil tussen het oude (humanistische) en het nieuwe (posthumanistische) type
van ikjes-verhaal zou makkelijk aangetoond kun-
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nen worden met De Dioskuren (1959) van Bernard Kemp en Menuet van Louis-Paul
Boon (1955) als voorbeeld, met dien verstande dat het eerst gepubliceerde en dus
het oudste van de twee het meest moderne boek blijkt te zijn. Bernard Kemp duidt
de twee sprekers, de ‘Dioskuren’, met hun namen aan en laat beiden in een narratieve
situatie hun levensverhaal voor een bestemmeling opschrijven; de twee broers
schrijven ook voor mekaar een complementair verhaal, waar zij hun karakters en
problemen voor mekaar mee trachten te verduidelijken. Zij willen wéten, hun zoeken
naar de waarheid vordert in coöperatie en progressief. In het meer ‘moderne’ Menuet
evenwel wordt hetzelfde verhaal drie keer door een ik vanuit zijn of haar gezichtspunt
opnieuw verteld, of liever: de ikken gedragen zich niet als vertellers in een
gemarkeerde vertelsituatie, zij kennen mekaars relaas niet, zij richten zich niet tot
een lezer, zij jagen geen waarheid na, tenzij een strikt persoonlijke. Hun relaties in
deze onderneming zijn niet dialogisch of coöperatief, maar onverschillig of
conflictueus. Alle drie zitten zij als het ware luidop voor zich uit te praten in hun
isolement, de man in zijn ‘vrieskelders’, het meisje op haar ‘planeet’ en de vrouw
op haar ‘eiland’.
Ten slotte weze aangestipt dat het procédé ook ‘getrivialiseerd’ werd. Zoals andere
technieken en procédés van de modernistische narratieve tekst, bij voorbeeld de
stream of consciousness of het open einde, komt de ikjes-structuur ook voor in wat
wij de subtekst plegen te noemen, bij voorbeeld in het commerciële speurdersverhaal.
Zo schreef Heinz Habe Das Netz (1969), een Krimi rond de moord op Hertha Enzian,
verteld door acht ikken, verdeeld over 42 stukjes. Het boek wordt gemonteerd als
een getuigenverhoor ten overstaan van een rechercheur: elk ikje spreekt zijn of haar
waarheid, waarmee de lezer, zelf in de rol van rechercheur, dan zijn waarheid op kan
bouwen, indachtig het vaakgeciteerde woord van William Faulkner, dat hij met de
multiperspectivitistische techniek van The Sound and the Fury geprobeerd had, op
dertien verschillende manieren naar een mus te kijken, de lezer uitnodigend een
veertiende manier te bedenken, die - zo voegde Faulkner er in een ironisch
over-statement aan toe - dan wel de énig juiste zal zijn... De trivialisering van een
procédé betekent meestal het einde van de populariteit ervan in de zogenaamde
‘hogere’ teksttypes. Wat met het ikjes-procédé rond 1970 is geschied (al werd een
recente roman van Paul Vanderschaeghe, Vrouwen voor Bakelandt uit 1986, toch
weer volgens dat principe gecomponeerd).
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4. Het zal de filmkenners onder ons inmiddels niet ontgaan zijn dat de
multiperspectivistische roman veel te danken heeft aan verteltechnieken in de film.
Er bestaan een aantal films met meervoudig perspectief die de mode van het
ikjes-verhaal mede kunnen beïnvloed hebben. Het beroemdste voorbeeld is wel
Rashomon (1950) van Akiro Kurosawa, gemaakt naar een gelijknamige Japanse
novelle, waarin hetzelfde, d.w.z. een driemaal ander gebeuren drie keer getoond
wordt vanuit drie verschillende gezichtspunten. In die film wordt gezegd: ‘Iedereen
sprak de waarheid. Zijn eigen waarheid, want ze logen allemaal.’ Dat is een uitspraak
die het ikjes-verhaal zo op het lijf geschreven is. Verder vermeld ik nog La vie
conjugale (1964) van André Cayatte, een dubbelfilm over een huwelijksrelatie met
in de ene film het gezichtspunt van de jonge advokaat Jean-Marc, en in de andere
dat van zijn vrouw Françoise. Toen die film destijds in Leuven liep, waren er nog
twee bioscopen op de Bondgenotenlaan, de Rex en de Forum, en na het zien van de
ene film in de Rex, werd je verzocht naar het standpunt van mevrouw Françoise te
gaan kijken honderd meter verder in de Forum.
5. Eén van de conclusies uit onze korte kennismaking met het meervoudige ik-verhaal
zou van epistemologische aard kunnen zijn. Ze zou kunnen te maken hebben met de
hamvraag van die illustere scepticus: Quid est veritas? Het meervoudige ik-verhaal
toont dat het vertellen van een verhaal voor vele hedendaagse schrijvers in de
letterlijke zin is: ‘a work in progress’ of ‘in the continuous form’. Vertellen, of beter:
spreken, denken, is een act die niet kan worden stopgezet of afgesloten (ongeveer
zoals mijn onderzoeksproject), want een finale conclusie is onbereikbaar en een
éénzinnige, door ieder aanvaarde waarheid onvindbaar. Het zoeken naar waarheid
blijft hangen in gissingen en twijfels, in ‘Mutmassungen’. De juxtapositie van
uitspraken in verschillende ik-getuigenissen produceert geen betrouwbare, zekere
waarheid. Mundus est fabula, inderdaad, in de meest individuele en atomistische
betekenis van het woord. Meervoudige ik-vertellers wéten niet met zekerheid en
pretenderen ook niet te weten; bijgevolg oordelen zij ook niet. Hun uitspraken creëren
een multiperspectivistisch conflict van stemmen dat in contradicties blijft hangen.
De lezer wordt aldus ondergedompeld in de polymorfe dimensies van de waarheid.
Het is allicht geen toeval dat het ikjes-verhaal opkwam en zo populair kon worden
in een tijd van wijsgerig en ethisch relativisme. Het concept van een beslissende
autoriteit werd ook in het op het eerste gezicht
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zo onschuldige domein van romanstructuren opgegeven. Het procédé van de
polyfonische of polymorfe romanstructuur blijkt in feite een literair equivalent van
een achterliggende werkelijkheidservaring te zijn. Het procédé van het ikjes-verhaal
zou dan toch ten langen leste niet zo ‘onschuldig’ zijn. Ik citeerde Faulkner's uitspraak
over de dertien of veertien manieren om naar een mus te kijken. Een slotwoord
betreffende het fenomeen van de meervoudige ik-vertelling zou zo iets als
peripathetische ironie kunnen zijn. Een vertelstrategie die zich bedient van
verwarrende, conflictueuze en contradictorische ik-gezichtspunten en die de lezer
een hoop hiërarchisch niet-ondergeschikte gezichtspunten en standpunten voorschotelt,
zal wel ergens samenhangen met onze perceptie van de werkelijkheid, van het leven,
van de waarheid, van de psyche, van gezag, van morele waarden, van communicatie
en noncommunicatie. Dat narratieve procédé moet te maken hebben met de veertien
manieren waarop wij de werkelijkheid en de taal construeren en deconstrueren.
Misschien is het veel méér dan een narratief procédé, het is misschien een methode
om in het reine te komen met de werkelijkheid zonder meer.
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Verkenningen in vroegere vertalingen (1450-1600)
de vertalers en de ‘stijl’ van hun auteurs
door J.F. Vanderheyden
Binnenlands Erelid van de Academie
Deel II - uitspraken
Aesopus-1533
Uit de Nederlandse vertalingen van de Aesopus, uitgegeven in 1485 en 1498, valt
er niets in verband met ‘stijl’ te leren(115), evenmin als uit de uitgaven van 1533 of
van ca. 1540, of 1546.
Tot viermaal toe wordt in de uitgave van 1533 (?) de lezer op het hart gedrukt dat
hij aangename én nuttige lectuur in deze fabelverzameling vinden zal. Een eerste
keer op het titelblad; dan in de ‘Prologhe’, tweemaal zelfs; en in 't colofon is er
nogmaals sprake van de ‘schone ende genoechlijcke Fabulen... In die welcke vele
goeder leeringen in besloten sijn’(116). Wie ook deze verklaringen aflegde - de auteur,
drukker, ‘boeckenvercooper’ of vertaler - uit een van deze passages uit de ‘Prologhe’
blijkt alleszins duidelijk dat deze ‘fabulen’ vertaald werden tot ‘leeringhe ende
vermakelicheit alre menschen’. Met een gerust gemoed en geweten - litterair gezien
alleszins

(115) Die historien ende fabulen van Esopus die leerlic Wonderlick ende seer ghenoechlick syn.
Delft, H. Eckert van Homberch, 1498. De eerste druk in de Nederlanden, nl. de Antwerpse
van 1485 die door Gheraert Leeu bezorgd werd, heb ik niet kunnen inzien. De titel ervan is,
op de spelling na, in dezelfde bewoordingen geformuleerd, nl. Dye hystorien ende fabulen
van Esopus die leerlijck wonderlijck ende zeer ghemoehlijck (sic) zijn. Cfr. hierover het
opstel van A. Geerebaert s.j.: De Antwerpsche uitgevers en de Nederlandsche vertalingen
van klassieke schrijvers in de XVIde eeuw. P. 131-148 in: De Gulden Passer. NR. III (1925),
Cfr. ook: M. Nijhoff & M.E. Kronenberg: Nederlandsche Bibliographie van 1500 tot 1540.
Deel II. 's-Gravenhage, 1940: Daarin o.a. p. 13, no 2247.
(116) Op het titelblad heet dat zó: ‘...fabulen... die seer ghenoechlijc ende profitelijc sijn voor alle
menschen om lesen’.
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- kon derhalve wie deze verklaring aflegde, dit ‘proper ende profitelijck boeck’ laten
‘vutgaen’.

Aesopus-1535
De auteur van de Duitse Aesopus-vertaling van 1535 herinnert eraan dat zijn tekst
(Leven + Fabelen) ‘auss kriechischer zungen in Latin’ vertaald werd. In zijn woord
vooraf heeft hij het o.m. over zijn vertaaltechniek. Verder beklemtoont ook hij 't nut
van fabellectuur; maar met geen woord wordt er, openlijk althans, van de vormelijke
kenmerken van de basistekst of van deze van de oorspronkelijke versie gerept(117). En
toch valt er, dunkt me, wellicht iets belangwekkends uit dit stuk over de stellingname
van de vertaler inzake verhouding ‘vorm’ en ‘inhoud’ te leren. Niet alleen het ‘dulce’,
ook het ‘utile’ heeft zijn rechten; dit is blijkbaar het litteraire credo waarin hij gelooft.
Er is nl. in zijn ‘Vorrede’ een passus ingebed die, wie zijn bundeltje ter hand neemt,
intrigeren moet. De vertaler hoopt en wenst daarin ‘dass der leser dises biechlins
verstentnüss habe der binen gegen den blůmen die der vssern farben nit acht haben
/ sonder suchent sie siessickeit des honigs vnnd den nutz des wachs zů irem bauw/das
nement sie hindann vnnd lassen das überig teil der blůmen vngeletzt’(118).
Het motief van de bij als symbool van de kieskeurige en oordeelkundige lezer is
eeuwenoud(119). Het wordt meestal gebruikt wanneer het gaat over een bundel gedichten
of prozastukken, over een stel werken of over een geschrift met een zeer heterogene
inhoud. Niets is normaler dan dat, bij beschouwingen over een verzameling fabels,
zoals hier het geval is, de auteur of vertaler het bijenmotief zou opdiepen en bezigen.
Het gaat hier daarenboven over een bij uitstek didactisch genre, over fabels. De vraag
kan bovendien gesteld of er achter de term ‘farbe’, die de Aesopus-vertaler gebruikt,
geen discrete allusie steekt

(117) Aesopus: Esopus leben und Fabeln: mit sampt den fabeln Aniani: Adelfonsi/vnd etlichen
schimpffreden Pogij. Freiburg, Johann Faber, 1535.
(118) Aesopus: Esopus leben und Fabeln. Freiburg, 1535. Cfr. Fol. [† 1 vo].
(119) In een vorig opstel werd reeds over het ‘bijen- en spinnenmotief’ uitvoerig gehandeld. Cfr.
Vertalen is ‘gheen cleen dinck’! Waarom? in: Verslagen en Meded. van de Kon. Academie
voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jg. 1984. Daarin o.m. p. 188-192.
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op een technische term van de middeleeuwse stijlleer? Zou de vertaler hier wellicht
niet spelen met de term ‘farben’, de ‘colores’ of stijlfiguren, die hij in zijn vertaling
gebruikt heeft, doch die de aandacht niet zouden mogen afleiden van het hart van de
bloem zelf, m.a.w. van de leer en lering, de kennis en wijsheid die in deze fabels
vervat zijn?

Apuleius-1538
Een van de moeilijkheden bij een verduitsing van de Metamorphoses van Lucius
Apuleius vloeide, volgens de vertaler, Johann Sieder, voort uit de ongewone
woordkeuze die de auteur in dit bijzonder geval toegepast had. Inderdaad, één van
de kenmerken van de stijl van deze in Noord- Afrika geboren schrijver, Apuleius,
was het gezochte, archaïserende karakter van zijn taal. Het gebruiken van ‘oude’
woorden, die daarenboven bij hem nog een speciale betekenis kregen, en het bezigen
van woorden, die voor de meesten inmiddels onverstaanbaar geworden waren, hadden
het vertaalwerk van de Duitser ten zeerste bemoeilijkt(120).
Classici van nu zien het echter zo eenzijdig niet; het virtuoos spelen met het oude
woord, dat Apuleius zo lief was, ervaren ook zij als een uiting van een opvallende
voorliefde vanwege Apuleius voor een stilistisch middel dat zijn schriftuur een
bijzondere klank en kleur verlenen moet. Doch in 't gebruik van het oude woord hoe eigendunkelijk dit laatste ook soms aangewend werd - ligt, volgens hen, niet de
voornaamste bron van veel van de moeilijkheden die bij de lectuur, interpretatie en
vertaling van de Metamorphoses oprijzen kunnen. Moderne critici hebben daarentegen
meer oog voor de fantastische vaardigheid waarmede Apuleius met dit kleurvol en
fonkelend oude lexicaal materiaal speelt; spel waardoor hij soms bijzondere effecten
bereikt. Ook laten zij zich meeslepen door de ritmiek van de woordendans die

(120) Apuleius: Ain Scho n Lieblich... gedichte Lucij Apulei von ainem gulden Esel. Augsburg,
1538. Cfr. fol. (aiij]: ‘... das mich bewegt/dasselb bu chlin jhn teutsche sprach
zůbringen/wiewol vber mein vermo gen/nach dem sich Apuleius vast alter verlegner wort
vnd vnbrauchs halben rostig und schymlicht/gebraucht/...’ Voor ‘verlegner wort’ cfr. Dt.
Wb. s.v.o: ‘Verlegen. 8’ Col. 760, XII, Bd. I. Abt. Leipzig, 1956. Voor ‘schymlicht’ cfr. M.
Lexer: Mhd. Hdwtb. Leipzig, s.v.o = ‘schimelëht’ = mucidus. Thans: ‘Schimmelig’.
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hij opvoert(121). Deze houding vanwege hedendaagse lezers en kenners geldt althans
voor dit bepaald werk van Apuleius. Terecht trouwens; het kan ten anderen niemand
ontgaan zijn dat Apuleius, die al eens ‘de taaltovenaar’ genoemd wordt, telkens zijn
stijl aan zijn onderwerp wist aan te passen(122). Johann Sieder had echter zijn handen
maar al te vol met deze vertaling, die hij wenste voor te leggen in een keurige en
licht verstaanbare taal en in goed en zuiver Duits, dat hij geen geweld aandoen
wilde(123), dan dat hij hier veel woorden aan de vermelding zelfs van deze
kameleontische stilistische gedragingen van een Apuleius verslijten kon, zelfs al
bleek deze eigenaardigheid van Apuleius'

(121) Cfr. p. 68 in: Paul Kroh: Lexikon der Antiken Autoren. Stuttgart, Kröner, 1972. (Kröners
Taschenausgabe. Bd. 366): ‘Sprachlich-stilistisch war Apuleius ein Vertreter des Asianismus
doch reichte die Variationsbreite seiner Ausdrucksfahigkeit vom schlichten Märchenton bis
zur phantastischer Farbenpracht’. In het ‘Tusculum-Lexikon Griechischer u. Lateinischer
Autoren... von Wolfgang Buchwald, Arnim Hohlweg u. Otto Prinz. (Darmstadt, 1969) leest
men p. 45 over de stijl van Apuleius: “Sein Stil ist durch übertriebenes Raffinement
gekennzeichnet, erreicht aber oft Anschaulichkeit und witzige Formulierung”, en Michael
Grant in zijn Greek und Latin Authors 800 B.C.-A.D 1000. (New York, Wilson, 1980). (The
Wilson Authors Series) p. 30 zag het alzo; “the language of Apuleius, especially in the
Metamorphoses is startingly extravagant and florid, but often rises to a strange beauty all its
own. It is a highly rhythmic diction, full of poetic color, and abounds in recondite words,
and in Grecisms and archaic and colloquial usages...” E. Norden: Die Antike Kunstprosa...
5. Aufl.’ (Stuttgart, 1958. 2 vol.) wijst op het extravagante in de stijl en in de taal van Apuleius
die hij ‘der virtuoseste Wortjongleur, den es gegeben hat’ noemt. Oude woorden opdelven
en inschakelen was één van de manieren om zijn schriftuur te paleren (cfr. vol. II, p. 602).
En hij gaat voort: ‘und dann das Tollste: mit diesen zuchtlosen Worten gehen einträchtig
gepaart die gravitätischen Worte des Plautus und der alten Sprache überhaupt’. Daarbij blijft
het niet; cfr. vol. II, 602/603: ‘Nur in diesem Zusammenhang kann man seinen Stil verstehen,
in ihm aber auch ganz: den Schwulst... die frivole Art, die Sprache zum Versuchsobjekt für
Neubildungen zu verwerten, mit gelegentlicher Einmischung veralteter Worte’.
(122) E. Norden: Die Antike Kunstprosa... 5. Aufl. Stuttgart, 1958, 2 Vol. Cfr. II, p. 603: ‘Er schreibt,
wie schon die Humanisten hervorhoben, in jeder Schrift in einem andern Stil.’ Cfr. ook I, p.
323: ‘...jedes einzelne seiner Werke ist in verschiedenem Stil geschrieben...’. Vol. II, p. 600
leest men dat hij ‘der virtuoseste Wortjongleur, [ist] den es gegeben hat’, en p. 602 wordt
Apuleius een ‘Sprachzauberer’ geheten.
(123) Apuleius: Ain Scho n Lieblich... gedichte.. von ainem gulden Esel. Augsburg, 1538. Cfr.
fol. [aiiij]: ‘... wir wellen aber vil mer auff das lieblich gedicht acht haben/ dann auff die
worte/wiewol es im teutschen sein art auch hat/recht gut zů teutsch/vnnd verstendlich
verdolmeschet/(sic)...’.
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schriftuur in de kringen van de humanisten niet onbekend te zijn(124). En trouwens
ook hem niet(125)!
Anders was het gelegen met de ‘glamour’ van zijn schrijftrant, o.m. zijn spelen met
oude, ongewone woorden in dit bepaald verhaal. Van deze ‘glamour’ en glorie zag
Johann Sieder wel iets, zeker op het stuk van de woordkeuze. Hij schijnt echter het
spektakel, dat Apuleius opvoerde, monkelend en toch ietwat beduusd, soms zelfs
afkeurend te hebben bekeken. Hem leek dit als het dol gestoei van een uitgelaten
wulps poedelwelp, dronken van levenslust en overmoed, dat in de huiskamer alles
heftig aanblaft, gronzend en grollend beknabbelt en speels op- en neerslingert. Want
dit dartel en wulps gedoen van schrijven lag hem, Sieder, niet. Voor hem was dit
zoveel als het hanteren van een taalmateriaal dat onverstaanbaar was geworden, en
alle smedigheid verloren had. Verstaanbaarheid was het nochtans dat een schrijver
- zowel als een vertaler - nastreven moest. En Apuleius, schrijft hij, heeft ‘sich alter
verlegner wort/vnd vnbrauchs halben rostig vnd schymlicht/gebraucht’. Zit er soms
niet iets smadelijks in dit ‘vnbrauchs halben rostig’? Of wordt deze zinsnede gedragen
op een ondertoon van wrevel en bitterheid? Want dat dit ongewoon taalgebruik hem
deze vertaling inderdaad bemoeilijkt heeft erkent hij in een beeldige taal, dooraderd
met de grillige sporen van scherpe zelfironie en diep besef van zijn eigen grenzen.
De taalvirtuositeit van Apuleius moet Sieder nochtans vezeldiep getroffen hebben,
want hij neemt dit thema opnieuw op, nl. in het voorspel tot zijn vertaling, d.i. ‘Die
gemain summarien vnnd inhalt diser ailff biecher L. Apuleij von seinem guldin
esel...’(126).
Inderdaad, bij het lezen en vertalen van dit boekje, bij het hanteren van dit kleinood
dat Apuleius naliet, moet hij, begaafd als hij was met

(124) Cfr. de voorgaande voetnoot no 122.
(125) Cfr. infra.
(126) Apuleius: Ain Scho n Lieblich... gedichte... von ainem gulden Esel. Augsburg, 1538. Apuleius
kent, volgens Siedler, al de knepen van de klassieke ‘rhetorica’ en heeft de ‘artes’ onder de
knie, ‘[er] braucht aber in seinem schreiben mitt under alte/verla gne und fremdt herrgesuchte
vnd erdichte wo rter/das dem latein nach/nitt so rain/ derselben zeit villeicht art gewesen/wir
wellen aber vil mer auff das lieblich gedicht acht haben/dann auff die worte/wiewol es im
teutschen sein art auch hat/recht gut zu teutsch/vnnd verstendlich verdolmeschet’ (sic).
Cfr. fol. [aiiij].
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een tere tastzin in het litterair bedrijf, het ijkmerk van de meester in de woordkunst
gevoeld en erkend hebben.
Dit besef van de echtheid en van de grootheid tevens van het litteraire
kunstenaarschap van Apuleius beet zich in hem, dieper en dieper, vaster en vaster
in. Zijn uiteenzetting over de bron van het fantastisch verhaal van Apuleius glijdt
inderdaad zachtjes over als in een mijmering over het taalalaam van Apuleius. Het
is alsof hij het stil geglimmer van de patine van deze archaïstisch getinte taal, de
toverglans van het vreemde, van het ontleende woord, of het geschitter van de nieuwe
vondsten van Apuleius niet vergeten kon. En al betwijfelt hij het zuivere gehalte van
dit taalgoed, toch klinkt er hier, in deze ‘summarien vnnd inhalt’, in deze
beschouwingen, een mildere toon, dunkt mij, dan deze die hij aansloeg, in de eerste
verklaringen die hij in de opdracht over Apuleius' taal aflegde. Inderdaad, hij schijnt
hier zelfs een poging te doen om meer begrip aan de dag te leggen voor bepaalde
stijleigenaardigheden van Apuleius. Hij bedoelt hiermede deze die wezenlijk met
diens woordkeuze en woordgebruik verstrengeld zitten. Taal is voor hem ‘vorm’, en
vorm is z.i. blijkbaar van minder belang dan de ‘inhoud’; dat is één. Ten tweede,
voert hij aan: het is niet uitgesloten dat Apuleius de mode van de dag involgde(127).
Sieder ontwijkt ook dit probleem van ‘vorm’ en ‘inhoud’ niet, meen ik althans, nl.
daar waar hij een soort dualiteit in de persoonlijkheid van Apuleius meent te kunnen
zien. Enerzijds was er ‘der Poet’, en anderzijds ‘der Philosoph’.
In dit verband stipt hij dan ook aan dat Apuleius zijn leermethode ofte betoogtrant,
zijn schrijftechniek in ruime zin, aan zijn materie én aan zijn publiek aanpaste. Zo
b.v. om de jeugd in de ban van zijn ‘woord’ te krijgen, bezigde hij ‘die fabel’ en niet
de zakelijke, koele en rechtstreekse betoogtrant(128). Hij wist reeds lang vóór een
Erskine

(127) Vermeldenswaard lijkt me in dit verband dat Johann Sieder overzettingen geleverd heeft van
de Verae historiae van Lucianus en van fragmenten van de Vitae Parallelae van Plutarchus.
Cfr. Fr.-J. Worstbrock: Deutsche Antikerezeption 1450-1550. Tl. I. Boppard a. Rh., 1976.
Daarin: no 271, no 295.
(128) Apuleius: Ain Scho n Lieblich... gedichte... von ainem gulden Esel. Augsburg, 1538. Cfr.
reeds de in de opdracht fol. [aij vo]-[aiij]: ‘Aber vnder seinen Bu chern ist eins/mere der
Poeterey/dann Philosophey enlich/der guldin esel genant/so voller fabel vnd beyspil der
ding/die den menschen bey leben... begegnen/...’. Iewat verder (fol. a iij): ‘Was aber Apuleium
geursacht hab/sein kunst und lere/hindern fürhangk der erdichten fabel zůuerbergen/vnd nit
nach gewonheit der Philosophen/mit offnen worten vnuerborgne lere fürzůtragen/mo chtestu
fragen/vnd ich acht es sey zůantworten/ darumb/das sich Apuleius diss orts einen Poeten/nicht
einen Philosophen erzaigt hab/’.
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Caldwell dat het publiek soms gemakkelijker voor bepaalde toestanden te
sensibiliseren is door een ‘roman’ dan door een wetenschappelijk verslag vol feitenen cijfermateriaal. Anders gezegd: een stripverhaal kan dieper inslaan dan een schools
betoog.
Dat Johann Sieder een hoge dunk van Apuleius had, ook als stilist, blijkt reeds uit
de allereerste regels van zijn opdracht - om tot deze terug te keren. Lucius Apuleius
was in Sieders ogen een van de schitterende discipelen van Plato: zijn werk is
kunstvol, en verraadt ook op het stuk van de vormgeving de school waarin hij gevormd
werd(129). Want niet alleen als denker is hij groot, ook als woordkunstenaar is hij een
meester(130), al is kritiek op zijn woordkeuze, in zekere mate althans, gerechtvaardigd.

Apuleius-1566
De eerste Engelse vertaler van de Metamorphoses, William Adlington, richt zich
eveneens tot zijn lezer in het met zwierige hand geschreven woord vooraf van zijn
uitgave van 1566(131). Hij verdedigt daarin zijn manier van vertalen. Zijn overzetting
is niet woordelijk, verklaart hij boudweg, en hij betrekt zelfs bij zijn uiteenzetting
zijn Franse en Spaanse voorgangers(132). Reeds in dit betoog over zijn vertaalmethode

(129) Apuleius: Ain Scho n Lieblich... gedichte... von ainem gulden Esel. Augsburg, 1538. Cfr.
fol. [A ij vo]: ‘Und gibe jme zůerkennen/das Plato.../hat vil hochachtbarer discipel/vnd
nachuolger seiner kunste gehabt/vnder den selben gewesst Lucius Apuleius/ die Bu chlin
so er geschriben/so voller künste sind/das sie in der werckstat Platonis geschmidet/von denen
die Platonis Bu cher gelesen haben/wol erkant werden’.
(130) Apuleius: Ain Scho n Lieblich... gedichte... von ainem gulden Esel. Augsburg, 1538. Cfr.
‘Die gemain summarien...’ fol. [aiiij]: ‘.../dise fabel Luciani sage ich hat diser Apuleius weit
auss to ndt vnnd biss in ailff biecher volstrecket/daran er maisterlich erzaiget hat sein
rhetoricam und künste/was es für ein treffenlicher feiner wolberedter manne gewesen sey/...’.
(131) L. Apuleius: The XI Bookes of the Golden Asse. Conteininge the Metamorphosie of Lucius
Apuleius... translated out of Latine into Englishe by William Adlington. Londen, H. Wykes,
1566.
(132) R.R. Bolgar: The Classical Heritage and its Beneficiaries. Cambridge, Cambridge Univ.
Press, 1963. Cfr. o.m. Appendix II, p. 526-527. Volgens R.R. Bolgar werd er reeds in 1522
een Franse versie van de hand van J. Michel gedrukt; vroeger was er al een Spaanse uitgave,
nl. in 1513, met de vertaling van Lopez de Cortegana op de markt gebracht, en in 1543
verscheen er nog een andere uitgave, met een Spaanse vertaling, die waarschijnlijk door
Alonso Fuentes gemaakt was.
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is er wellicht al een discrete toespeling op een stilistische eigenaardigheid van
Apuleius. Inderdaad hij, William Adlington, heeft getracht in zijn versie zoveel
mogelijk het gewone en meer vertrouwde woord te bezigen: ‘[I] haue used more
common and familiar wordes’(133). Is die comparatief ‘more’ niet veelzeggend? Kan
men dan uit deze uitspraak van hemzelf niet afleiden dat het woordgebruik van
Apuleius hem voorkwam als afwijkend van de gewone en gebruikelijke taal van
toen? Ik meen van wel, al luidt een voorgaande verklaring van hem in een zekere
mate dubbelzinnig. Inderdaad, daar waar hij zijn niet-woordelijke methode van
vertalen verantwoordde, beriep hij zich op een dubbel argument. Ten eerste is er de
verplichting voor de Engelse vertaler rekening te houden met het verschil in taaleigen
tussen Latijn en Engels; ten tweede is er de toelaatbaarheid bij het overzetten de
woordcategorieën door elkaar te halen. Een verlatijnste woordschikking, zowel als
een krampachtige poging om voor elk Latijns woord een soortgelijk replica in de
Engelse tekst in te schakelen, zou in beide gevallen wrevel bij de Engelse lezer
verwekken kunnen. En dit wenste hij allerminst, want er bestaat geen twijfel dat
William Adlington bewust er op uit was een betrouwbare vertaling te leveren die de
bedoelingen van Apuleius niet verraden zou, noch de zin van diens woorden verkeerd
zou weergeven. Anderzijds wilde hij echter tevens een licht-verstaanbare, zelfs
aangenaamleesbare, Engelse versie voorleggen. Met dit dubbel doel voor ogen wenste
hij het taalgevoel van de Engelse lezer niet te kwetsen (dus, geen woordelijke
vertaling!), en anderzijds, een overzetting aan te bieden, die behalve door haar inhoud,
door de eenvoudige en doorzichtige vormgeving een behaaglijk stuk lectuur zijn zou.
Dit kon en zou gebeuren door het bezigen van de taal van de dagelijkse omgang, vrij
van alles wat duister aandoen mocht. Zegt hij zelf niet dat hij zo vertaalde: ‘for the
plainer settinge foorth of the same’? En ietwat verder: ‘to the intent that those must
Reade the same with pleasure’?

(133) In zijn ‘To the Reader’ fol. [Aiij vo] kan men het volgende lezen: ‘How beit, I haue not so
exactly passed thorough the Author, as to pointe euery sentence accordinge as it is in Latine,
or so absolutely translated euery woorde, as it lieth in the prose, (for so the French and
Spanisch translators haue not done) considering the same in our vulgar tongue would haue
appeared very obscure and darke, and thereby consequently, lothsome to the Reader, but
nothing erringe as I trust from the giuen and naturall meaninge of the author, haue used more
common and familiar wordes (yet not so muche as I might doo) for the plainer settinge foorth
of the same...’.
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Is het dan niet geoorloofd te besluiten dat William Adlington wel bewust was van
ten minste één van de stilistische kenmerken van het proza van een Apuleius, die als
schrijver, toen zowel als vroeger, en zelfs nu nog, bekend stond en staat als een
prozaïst die zijn hart aan het ongewone en oude woordgebruik verpand had, en die
- in dit bepaalde werk althans - zijn vreugde aan het spelen met deze oude en vreemde
taalkleinodiën botvierde.

G. Boccaccio-1545
Hieronymus Ziegler, die voor zover we weten, meer dan één Grieks werk via 't Latijn
in 't Duits vertaalde, waagde zich ook aan het overzetten van Latijnse geschriften
van de vroegste humanisten, o.a. van een G. Boccaccio. Zo verscheen er in 1545 te
Augsburg een vertaling van diens de Casibus illustrium virorum(134). Ook van Poggio
werd werk in 't Duits vertaald, o.a. door Niklas von Wyle(135). De Boccacciovertaling
staat op naam van H. Ziegler. Deze voorzag deze druk van 1545 van een opdracht
die in feite tot een belangwekkend voorwoord uitgegroeid is. Dit stuk is inderdaad
interessant, niet alleen wegens de zakelijke beschouwingen die hij hierin over vertalen
houdt, doch ook wegens de menselijke toon van dit, in dit opzicht, voor mij
merkwaardig document. H. Ziegler zoekt contact met zijn lezer; hij hunkert naar
begrip voor zijn eigen inzicht inzake taal- en literatuuropvattingen, inzake zijn
bedoelingen en zijn inzet als vertaler; hij snakt naar 't medeleven vanwege zijn publiek
in zijn streven naar meer waardering voor en meer ‘veredeling’ van eigen taal.
En zijn inzicht in de toenmalige staat en ‘status’ van zijn taal, ‘het Duits’, is scherp
en juist; zijn verwoording ervan klaar en sereen: de

(134) G. Boccaccio: Fornemmste Historien vnd exempel von Widerwertigem Glück mercklichem
und erschro cklichem Unfall... In neijn Bu chern durch... Ioannem Boccatium... in Latein
beschriben darauss ein jeder die tru bsa ligen schnellen zerga ngklicheyt menschlichs
lebens/ gleich augenscheinlich warnemen/vnnd sich durch tugendt daruor verhu ten mag.
Jetzt zum aller ersten von Hieronymo Ziegler fleyssig verteÿtscht. Augsburg, H. Steiner,
1545.
(135) Aeneas Silvius Poggio: Translation... des hochgeachten Nicol. v. Wyle... etlicher Bücher
Enee Silii Pogii Florentini. Augsburg, 1536. Cfr. fol. [aij vo]. De vertaler heeft een stuk ‘aus
schwerem vnnd zierlichen latein nicht on arbayt zů Teütsch gebracht’. Zou hij hier niet de
stijl van deze prozaïst bedoeld hebben?
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lezer voelt meteen de sterke aanhankelijkheid van deze geleerde aan zijn eigen
landstaal.
Zijn oordeel over de stijl van Boccaccio is deze van de meesten van zijn tijdgenoten;
het wijkt echter ietwat af van sommige hypercritische uitspraken van rigoristen onder
de humanisten van toen(136). En hij zegt ons ook waarom hij de anderen niet involgt:
hij staaft zijn oordeel.
Ziegler weet dat vertaalwerk uit klassiek Latijn bij sommigen niet hoog
aangeschreven staat; hijzelf is scherp bewust van het feit dat de inspanning, die
daarbij gevergd wordt, niet billijk gewaardeerd wordt. En nochtans, de moeite, die
een gewetensvol vertaler zich oplegt, is niet licht, als men rekening houdt met de
aard, staat en status van de talen - in casu het Latijn en het Duits - die daarbij
betrokken zijn. Bij het verduitsen van de Latijnse geschriften van een Boccaccio
komt er nog een moeilijkheid bij: de eigen stijl van de man van Padua, d.i. zijn
‘poëtische’, zijn ‘hoge’ stijl.
Hoge stijl! Vakterm die in de traditionele ‘rhetorica’ zo'n opgang gemaakt had(137).
En Ziegler verduidelijkt deze term in verband met de schrijftechniek van Boccaccio,
die, naar zijn inzicht, in zijn verhalen volgens de ware regels van de ‘rhetorica’
sierlijkheid heeft ingebouwd. ‘Vnnd zů dem allem/das der rechten kunst der Rhetorick
gemaess ist/hatt er Boccatius solche Historien/mit so wunderbarlicher zier herfür
bracht/ aufgemutzt/vnnd amplificiert (doch der warhait nichts zů wider) das
menigklich sich des verwundern solte’(138).
Belangwekkend is hier tevens dat H. Ziegler met het voorbeeld van G. Boccaccio
de stelling illustreert dat het mogelijk is een waarheidsgetrouw historisch verhaal in
een sierlijke vorm te schrijven. Dienst aan de

(136) Eduard Norden: Die Antike Kunstprosa. Vom VI. Jht v. Chr. bis in die Zeit der Renaissance.
5. Aufl. Bd. I-Bd. II. Stuttgart, Teubner, 1958. Cfr. Bd. II, p. 766.
(137) Petrarca, wiens naam in dit verband zo vaak, te zamen met deze van Boccaccio, vernoemd
werd, en nog wordt, was ook gekend, zoniet berucht, wegens zijn gebruik van de ‘hoge stijl’
(Cfr. o.a.E. Norden: Die Antike Kunstprosa. 5. Aufl. Stuttgart, 1958. Cfr. II Bd., p. 763-764).
Dit betekende nog niet dat de eigen tijdgenoten of zelfs sommige XVIde eeuwse humanisten,
hunne schrijftrant en taalgebruik waardeerden (Cfr. o.a. Norden: Die Antike Kunstprosa. 5.
Aufl. Stuttgart, 1958. Cfr. Bd. II, p. 766). In het werk van Pierre de Nolhac: Pétrarque et
l'humanisme. N elle éd. (Paris, 1907. 2 Vol.) heb ik van deze kritiek op de stijl van Petrarca
niets teruggevonden.
(138) In de opdracht aan Leonhard Beck von Beckenstein van 1545 in de druk van 1545. Cfr. fol.
[ij vo].
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waarheid, en dienst aan de schoonheid kunnen harmonieus samengaan(139)!
Wie ogen en oren heeft en keuren en kiezen kan zal dan ook weten hoe een schrijftrant
als deze die een Boccaccio volgt, het vertaalwerk hard en zwaar maken kan. Hij zal
eveneens kunnen inzien welke zorg een vertaler aan zijn taak besteden moet wil hij
‘zijn auteur’ en diens werk recht laten wedervaren. Tot tweemaal toe komt hij bij 't
uitklinken van zijn opdracht nogmaals op ‘arbait/oder mu e’ en ‘mu e vnd arbait’
terug(140). En zelfs zó, was in zijn ogen zijn ‘translation vnkünstlich’ gebleven(141). Zo
is het dan ook enigszins te begrijpen dat een man, zo rijk aan ervaring op dit gebied,
schrijven kon: ‘Ich gibs auch zůuor Ewer herrligkayt/vnd allen gelerten
zůurthaylen/was hohen vnd Poetischen stilum Boccatius in solchem bůch gefürt/auch
wie schwa r es/seinen worten nach/in das Teütsch/damit es ain ansehen
hab/zůbringen. Dem ich doch/mit langer/vnd grossen mu he souil mir müglich
gewesst/zům nechsten nachgeuolgt hab’(142).

Boethius-1585
Tweemaal zou Dirk Coornhert Boethius vertaald hebben; de tweede vertaling werd
in 1585 uitgegeven(142bis). In zijn opdracht van deze

(139) Later wordt hierop verder ingegaan.
(140) Cfr. fol. [iij]: ‘Darumm so ergib/vnd schencke ich E.H. alles was ich hierauff für arbait/oder
mu e gelegt hab/für aigen/wil mir auch solches hinfür nit mer vindiciert haben. Dann ye
war ist/ dass ich schuldig vnnd willig kain wu e vnd arbait/noch fleiss souil ich
vermag/.../E.H. allain in allem zů dienen vnderlassen soll’.
(141) Cfr. fol. ij.
(142) G. Boccaccio: Fornemmste Historien und exempel von Widerwertigem Glück/mercklichem
und erschro cklichem Unfall... von Hieronymo Ziegler fleyssig verteÿtscht. Augsburg, 1545.
Cfr. fol. ij.
In 1542 was er reeds in Augsburg de Duitse vertaling van een ander werk van Boccaccio
van de pers gekomen. Of H. Bruno, daarin eveneens op de stijl van Boccaccio zou gewezen
hebben, staat me niet meer voor. De drukker-uitgever was Heinrich Steiner; vertaler was H.
Bruno. Deze laatste verdedigt alleszins de formule van de ‘digest’ die Boccaccio zou toegepast
hebben; ook prijst hij de lectuur van historisch werk aan.
(142bis) Boethius: Boëthius vande Vertroosting der wysheid: uyt t'Latyn opnieus vertaalt. Leiden,
Christoffel Plantyn, 1585.
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Boethius-vertaling - gedateerd op 16 maart 1585 - herinnert hij aan zijn eerste
vertaling van vóór 1535; deze was ‘verduytscht/uyt oude ende duystere vlaamse tale
in Neerlandtsch’ (Fol. [A2]). Ditmaal vertaalde hij echter ‘uyten Latyne zelf’ (Fol.
[A2vo]). 't Verschil tussen deze twee versies kan niemand missen, want de ‘eerste
ende mesdructe overzettin ghe/deze myne teghenwóórdighe niet meer en schynt
te ghelycken/dan (zómen zeyt) een Kat een Entvoghel (Fol. [A2vo]-A3). Hij noemt
ze dan ook: “deze nieuwe of herboren vertalinge/”. (Fol. [A3vo]). Zijn oordeel over
de inhoud, bouw en vorm van het vertaalde stuk is zeer algemeen gehouden:
“volkomentlyck” (Fol. [A4vo]) heeft Boethius zijn onderwerp behandeld. Hij gebruikte
de dialoogvorm en zorgde tevens voor afwisseling van “Rym ende Proza” (Fol.
[A4vo]).
Een vertaling wordt door Dirk Coornhert ook als een positieve bijdrage beschouwd
- als “een hantreyckinge” tot de “optimmeringhe vant Neerlandtsche welsprekenheyds
tempelken” (Fol. [A3vo]).
Met een dergelijke verklaring kan men echter veel kanten uit!
Slaat zijn uitspraak op de verfijning van de toenmalige Nederlandse stijlpraktijken'?
Is “welsprekenheyd” hier ook als de kunst van wel te segghene’ op te vatten?
Of bedoelt hij de uit- en opbouw van de Nederlandse literatuur als dusdanig?
M.a.w. gaat hij ervan uit dat elke uitgave van een waardevolle vertaling, zowel als
een persoonlijk en oorspronkelijk werk een steentje te meer is in de venerabele bouw
die de Nederlandse literatuur zou zijn?
Of zitten we op een verkeerd spoor, en slaat zijn verklaring op de taal? Dit laatste
lijkt me minder aannemelijk. Inderdaad, daar waar het over taal en vertaling gaat is
Coornhert expliciet! Gedichten publiceren werkt de ‘voorderinge ende verryckinge
van onze moeders taal’ (Fol. A2) in de hand, en vreemd werk vertalen draagt eveneens
bij ‘tot alle meerder voorderinghe onzer talen zuiveringhe’ (Fol. A2-[A2vo]).
Te bekennen valt, dunkt me, dat er uit deze opdracht weinig te leren valt over
Coornherts stijlopvattingen of over zijn inzicht in de stijlproblemen van de auteur
van zijn basistekst, van Seneca!

Caesar-1507
De grote Caesar-specialist in de Duitse gewesten in de XVIde eeuw was Matthias
Ringmann Philesius. Een veelbelovende kracht, wiens
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vroegtijdig overlijden - 29 jaar was hij toen - een zwaar verlies voor 't Duits
cultuurleven geweest is.
Hij was een groot vereerder van de beroemde Romeinse veldheer, staatsman en
schrijver. Geen wonder dan ook dat hij - amper 24 jaar oud - het werk van Caesar
voor zijn taal- en tijdgenoten wilde toegankelijk maken en, in ditzelfde verband,
eveneens bijdragen van een Plutarchus en van een Lucianus over Caesars leven, via
een Latijnse overzetting, verduitste.
Hij was er nochtans van overtuigd dat het bijzonder moeilijk was een volwaardige
vertaling van Caesar te leveren. De oorzaak? De stijl zelf van Caesar! Deze was,
naar zijn eigen woorden: ‘sierlijk, schitterend, verheven, heerlijk en edel’. Ringmann
werd inderdaad lyrisch als hij het over Caesar als prozaïst had(143). Want was Caesar
geen meester in het scherp en juist formuleren van ware en wijze stellingen? Was
hij geen voorbeeld voor anderen in het vinden en het hanteren van 't schone woord
dat oog en oor bekoren kon? - schrijft de toen 24-jarige enthousiaste Ringmann(144).
't Valt trouwens niet te vergeten dat hijzelf een latinist was, die het tegen geen andere
tijdgenoot afleggen moest(145). Begrijpelijk wordt dan ook zijn vaststelling en
verstaanbaar tevens zijn uitspraak in verband met het vertalen van Caesar. Z.i.
inderdaad moet het overzetten van Caesar in een westerse landstaal van toen voor
hem, zoals ten anderen voor iedereen, als een moeilijke, zelfs als een haast onmogelijk
te verwezenlijken onderneming beschouwd worden: ‘gar nah vnmüglich’(146).

(143) C. Julius Caesar: Julius der erst Römisch Keiser von seinen kriegen. Strassburg, 1507. Cfr.
fol. [Aij vo]: ‘Dann er ein red hab die zierlich/scheinbar/hochtrabend/herlich/vnnd adlich sy’.
(144) C. Julius Caesar: Julius der erst Römisch Keiser von seinen kriegen. Strassburg, 1507. Cfr.
fol. [Aij vo]: Ringmann stelt: ‘... dass in sinnrychen reden niemans scherpffer/ vnnd keiner
der solcher red mer habe/dass auch niemans mit scho nen worten geschliffner vnnd
anmütiger/erfunden werde’.
(145) Charles Schmidt: Histoire littéraire de l'Alsace à la fin du XVe et au commencement du XVIe
siècle. Nieuwkoop, De Graaf, 1966. Repr. v.d. Parijse uitg. v. 1879). Cfr. vol. II, p. 127: ‘...
il maniait le latin avec autant de facilité que ses contemporains’.
(146) M. Ringmann Philesius vermeldt dan dat hij zich ingespannen heeft om te verduitsen de
boeken ‘die Julius Cesar der erst Ro misch Keiser selbs zů latin so zierlichen/vnnd mit
solcher dapfferlichen schwere geschriben hat/das es nit allein mir (der mich nit fürbündige
glert bekenn/keinen verglych/vnd in teütschen vormals nie geübt hab) sunder einen iedlichen
schwer vnnd gar nah vnmüglich ist solichs nit mer dann eins theils im tütschen zů thů/...’.
Cfr. fol. [Aij vo] in de uitgave van 1507.
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De oorzaken van de last en moeite, die met een vertaling van Caesar gepaard gaan,
liggen - volgens hem - als verholen o.m. in de sierlijkheid van diens stijl. Want er is
niet alleen de moeilijke taal, doch ook de schrijftrant die hij gekozen heeft en die hij
‘zů latin so zierlichen/vnnd mit solcher dapfferlichen schwere geschriben hat’(147).
In een passus ietwat verder, waarin M. Ringmann eerst over vertaling in 't algemeen
handelt, blijft hij de mening toegedaan dat de moeilijkheden bij 't vertalen van de
Caesar-tekst niet alleen in het vlak van de behandelde materie en meteen van de
technische terminologie liggen, doch ook op het stuk van de vorm, o.m. de stijl, te
vinden zijn, zodanig dat het een hachelijk avontuur blijft zich aan de vertaling van
Caesar in 't Duits te wagen(148).
Al onderschrijven classici van nu de eerste radicale conclusie van Ringmann over
het haast ondoenbare van het vertalen van Caesar, wegens diens stilistische
eigenaardigheden uiteraard niet, en al wijzen ze vaak op stijlkenmerken van Caesar
die Ringmann niet belichtte en al klinkt hun beoordeling af en toe meer genuanceerd
dan deze van de jonge exuberante latinist van het eerste uur, die in zijn onstuitbaar
enthousiasme helemaal in zijn werk opging, meer dan één van hun uitspraken vertolkt
dezelfde visie op de wezenlijke eigen aard van de stijl van Caesar als deze die
Ringmann op de schrijftrant van ‘zijn auteur’ had.
Critici van nu waarderen Caesar om zijn kunst en kunde in het verzamelen, schiften
en interpreteren van feitenmateriaal; zij bewonderen de sobere, preciese, eenvoudige
en gebalde formulering die deze koele competente en wijze waarnemer van mensen
en gebeurtenissen hanteren kon. Zijn deskundigheid op het stuk van 't aanwenden
van bronnen en zijn handig gebruik van een doorgaans juiste, simpele en bondige
verwoording, schijnbaar ontdaan van alles wat als overtollig zakelijk of vormelijk
element voorkomt, sluiten echter niet in dat alle stilistisch tooisel

(147) Cfr. citaat in voorgaande voetnoot. Voor ‘dapfferlich’ cfr. o.a. Trübners Dt. Wtb. VII. Bd.
(1956), p. 17. Voor ‘schwere’ s.vo ‘schwer’, p. 276-278, voornamelijk p. 277 in: Trübners
Dt. Wtb. VI. Bd. (1955); ook: Dt. Wtb. IX. Bd. (1899), s.vo ‘schwere c.’, col. 2561.
(148) C. Julius Caesar: Julius der erst Römisch Keiser von seinen kriegen. Strassburg, 1507. Cfr.
fol. Aiij: ‘Die selben sollen kurtzlichen wissen/wie wol es war/ das in solcher vertütschung
die matery vorhin erfunden ist/vnnd man die sichel in den veld von einem andern gebuwen
bruchet so ist es nochdann nit leicht/sunder ein gar schwer vnd kümmerlich ding/die bücher
des Keisers Julii zů tütschen’.
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stelselmatig door Caesar geweerd werd. Dit ervoer Ringmann. Dit ervaren onze
huidige critici en vertalers eveneens. Inderdaad, al was zijn schrijftrant ‘koel en
zakelijk’(149), Caesar kon desgevallend een sierlijke schrijftechniek gebruiken. E.
Norden erkent dit(150), hij die hierbij dezelfde term bezigt als deze die Ringmann, ook
in dit verband, gebruikte, nl. ‘zierlich’(151). Trouwens het is treffend dat wanneer de
uitgever Sigmund Feyrabend, in 1565, de nieuwe, verbeterde uitgave van de
Caesar-vertaling van Ringmann voorstelde, ook hij in zijn voorrede de ‘Latinische
zierliche Sprache’, die Caesar in zijn werk gebezigd had, vermelden moest(152). Deze
uitdrukking lijkt haast tot een een geijkte formule uitgegroeid te zijn, waarin wellicht,
hier althans,

(149) Eduard Norden: Die Antike Kunstprosa. 5. Aufl. Stuttgart, Teubner, 1958. Cfr. I. Bd., p. 210:
‘...[Caesar] schrieb... kühl und sachlich, wodurch schon in dem damaligen Leser das Gefühl
erweckt sein wird, dass er es nicht für nötig hielt... sich seiner Taten in einem
prahlerisch-rhetorischen Stil zu rühmen’.
(150) Eduard Norden: Die Antike Kunstprosa. 5. Aufl. Stuttgart, Teubner, 1958. Cfr. I. Bd., p. 209:
‘...Das er [= Caesar] freilich, wo es darauf ankam, die Waffen auch der zierlichen Rhetorik
zu führen wusste, zeigen uns ein paar Notizen aus dem Anticato’.
(151) C. Julius Caesar: Julius der erst Römisch Keiser von seinen kriegen... Strassburg, 1507. Cfr.
fol. [Aij vo] en een vorige voetnoog, nl. no 148.
Wordt de eenvoud van de schriftuur van een Caesar (‘Die aus der Stilrichtung des Attizismus
kommende unerreichte Schlichtheit...’. Cfr. p. 89 in: Tusculum-Lexikon Griechischer und
Lateinischer Autoren des Altertums und des Mittelalters. Darmstadt, 1969, of: ‘Es [= Caesars
Commentarii de bello gallico] zeigte ihn als meisterhaften Stilisten, der in ganz schlichter,
klarer Sprach Militärisches auch dem Nichtfachmann verständlich machen kann...’ Cfr. p.
93 in: Wörterbuch der Antike... von Hans Lamer. Leipzig, Kröner, 1933 (Kröners
Taschenausgabe, Bd. 96) door verschillende critici van nu beklemtoond, dan houdt deze
vaststelling nog niet in dat dezen het ‘rhetorisch’ tooisel, dat Caesar af en toe door zijn zinnen
vlecht en spelen laat, zou ontgaan zijn. P. Kroh in zijn: Lexikon der Antiken Autoren (Stuttgart,
Kröner, 1972. Kröners Taschenausgabe. Bd. 366) zegt het zó in verband met de Commentarii
de Bello gallico: ‘Dieser der Form nach sachliche Bericht... erreichte trotz Verzicht auf
nahezu jeden stilistischen Schmuck durch sachliche Darstellungsweise, präzisen Wortgebrauch
und oft schlagende Kürze eine von Zeitgenossen schon gepriesene “elegantia”...’ (Cfr. aldaar
p. 114). Michael Grant p. 77 in zijn ‘Greek and Latin Authors. New York Wilson, 1980.
(The Wilson Authors Series) heeft het wel over ‘Caesar's powerful intellect and lucid, compact,
nonrhetorical Latinity’, dat neemt niet weg dat hij van Caesar's geschriften als van
‘masterpieces’ spreekt en de ‘unquetionable literary heights’ meent vast te stellen die de de
Bello gallico van Caesar af en toe bereikt.
(152) C. Julius Caesar: C. Julij des Ersten Ro [mischen] Keysers Warhafftige Beschreibunge
aller... kriege. Frankfurt a.M., S. Feyrabend, 1565. Cfr. fol. [)(iiijvo]: ‘Jetzt aber habe ich die
Bu cher von den nammhafften fu rtrefflichen Kriegen/so... Caius Julius/... /nicht allein
gefu rt/sondern auch selbs in Latinischer zierlicher sprache beschrieben/in das gůt
Oberlendische Teutsch bringen lassen/...’.
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meer verscholen gaat dan een losse toespeling, enkel en alleen, op het woordgebruik
van de auteur.

Caesar-1530
‘Caesar’ - geheel of gedeeltelijk - werd herhaaldelijk in de XVIde eeuw in Engeland
in vertaling uitgegeven(153). De Engelse vertalers, John Tiptoft, Arthur Golding en Sir
Clement Edmond, blijken niet veel oog gehad te hebben voor taal- of stijlaspecten
van ‘hun auteur’. Voor de ene, nl. Tiptoft, was Caesar ‘the eldyst hystoryer of all
other that can be found that euer wrote of thys realme of England’; voor zijn opvolgers
was het werk van Caesar belangwekkend, niet zozeer als een relaas van historische
gebeurtenissen, die zich in Gallië en in Brittanje afgespeeld hadden, doch veeleer
als een bron van wetenswaardigheden over antieke oorlogsvoering en krijgskunst.
Dit geldt alleszins 100% voor Arthur Golding(154), die daardoor bewees dat hij de
trend van de dag had aangevoeld en gewillig involgen kon. Inderdaad, werk van die
aard was in de tweede helft van de XVIde eeuw bijzonder populair in Engeland(155).

(153) De eerste gedrukte overzetting van de Commentarii, voor zover deze voor de Britse
geschiedenis belangwekkend bleken, dateert van 1530. In feite ging deze vertaling terug tot
vóór 1470. De titel luidde: ‘Julius Cesares Commentaryes. Newly translatyd owte of laten
in to englysch/as much as concernyth thys realm of England/sumtyme callyd Brytayne:
whych/is the eldyst hystoryer of all other that can be found/that euer wrote of thys realme
of England. London, 1530. De auteur ervan zou John Tiptoft geweest zijn. Cfr. Henry J.
Webb: English Translations of Caesar's Commentaries in the Sixteenth Century. P. 490-497
in: Philological Quarterly XXVIII (1949). Een volledige Engelse versie van de hand van
Arthur Golding zag in 1565 het licht; een tweede druk hiervan kwam in 1590 van de pers;
doch bij een andere drukker. In 1600 volgde dan de derde Engelse overzetting, nl. deze van
Sir Clement Edmond.
(154) C. Julius Caesar: The eyght bookes of Caius Iulius Caesar conteyning his martiall exploytes
in the Realme of Gallia... translated oute of latin into English by A. Goldinge G. London,
Willyam Sere, 1565. Er is ook nog een druk van 1590 van de uitgever Thomas Este.
(155) Cfr. o.m. ook Henry J. Webb: English Translations of Caesar's Commentaries in the Sixteenth
Century. Cfr. p. 491. In: Philological Quarterly. XXVIII (1949).
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Trouwens zijn de titels van de vertalingen niet sprekend genoeg? Van ‘stijl’ wordt
er dan ook maar best gezwegen! Bevreemdend alleszins! Want was Caesar de auteur
niet over wie later een M.L.W. Laistner in een van zijn ‘Sather Classical Lectures’
getuigen zou: ‘Caesar was a complete master of rhetorical theory and its
application’(156)?

Cicero
Tussen 1450 en 1550 werd in Engeland, zomin als in Duitsland of bij ons, een van
de ‘grote’ ‘rhetorische werken’ van Cicero gedrukt(157), hoe populair de
jeugdgeschriften Ad Herennium en de de Inventione vanaf de IXde eeuw tot en met
de XIVde eeuw ook mochten geweest zijn(158).

Cicero-D
1538 was een wonderjaar voor Simon Schaidenreisser, een ambtenaar uit München.
Inderdaad, datzelfde jaar kwam reeds de tweede druk van zijn Duitse Odyssea van
de pers(en) van drukker Alexander Weissenhorn, dezelfde die, ook dat jaar nog, de
uitgave van de Duitse versie van de Paradoxa, die S. Schaidenreisser voltooid had,
bezorgde(159).
Ogenschijnlijk viel het vertalen van dit geschrift van Cicero niet gemakkelijk uit.
S. Schaidenreisser bekende inderdaad in zijn opdracht

(156) M.L.W. Laistner: The Greater Roman Historians. 3rd Printing. Berkeley & Los Angeles,
Univ. of California Press, 1966. Cfr. p. 42.
(157) Cfr. R.R. Bolgar: The Classical Heritage and its Beneficiaries. Cambridge, 1963. Cfr.
Appendix II, p. 526-528. In Engeland moet zelfs gewacht tot na 1600. Voor Duitsland cfr.
Franz Josef Worstbrock: Deutsche Antikerezeption 1450-1550. Tl. I. Boppard a. Rhein, 1976.
Cfr. p. 48-60.
(158) James J. Murphy: Rhetoric in the Middle Ages. Berkeley Cal., 1974 Cfr. p. 109.
(159) Inmiddels was S. Schaidenreisser ook al met de Duitse vertaling van de Ilias begonnen. Uit
de ‘Vorred’ van Homerus: Odyssea. Augsburg, A. Weissenhorn, 1538. Cfr. fol. [V]: ‘...
solches mir ain fürnempste anraitzung sein wirt: das gro sser werck Homeri von der expediton
vnd krieg für Troia/Iliada intituliert/welches ich yetz zůtranssferieren angefangen/ vnd
vnderhanden hab/auch etliche bu cher Ciceronis namentlich Paradoxa/ Somnium Scipionis/in
den truck zůgeben’.
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aan Caspar Winzerer dat het een waagstuk geweest was deze onderneming te
beginnen. Moeilijk was dit vertaalwerk immers geweest, niet alleen omdat er hier
een geschrift te vertalen viel dat in een verfijnd en sierlijk Latijn, en dit volgens de
regels van de woordkunst van toen gesteld was, of omdat de daarin behandelde stof
moeilijk was en voor het Duits lezerspubliek ongewoon; wat S. Schaidenreisser
echter voornamelijk benadrukte was de last die de gebalde stijl - zo compact en zo
ondoordringbaar - waarin dit stuk geschreven was, hem bezorgd had(160).
Opvallend is wel dat van de drie hindernissen die hij bij dit vertaalwerk te nemen
had, nl. de taal - enerzijds een gesofistikeerd Latijn, en anderzijds een nog grotendeels
ongeregelde landstaal -, de materie en de stijl, Schaidenreisser de schrijftrant van
Cicero vooraan plaatst. In de stijl van Cicero lag immers de kiem van het grootste
gedeelte van de ellende die hij als vertaler beleven moest. En hij laat het niet bij een
blote vermelding: hij omschrijft de staalharde bondigheid van de schrijftrant van
Cicero, en hij doet dit in termen die in de Middeleeuwen opgang maakten. Een van
de moeilijkheden was dat dit werk zó geschreven was dat ‘nahend so vil sententz als
wort oder clauseln darin verfasset seind’(161). En toch kon hij dit geschrift van Cicero
niet links laten liggen, zo zeer was hij in de ban van de magie van het klassieke proza
van Cicero geraakt, zo enthousiast was hij ook in bewondering opgegaan voor de
diepe en rijke levenswijsheid die in dit geschrift geborgen lag. Onder deze schijnbaar
dorre strenge steenvlakte lagen bronnen van kennis, bronnen ook van lavende wijsheid
verscholen. Daarin immers vond, wie zoeken wilde: ‘de[n] rechte[en] kern der alten
philosophey’(162). En deze pelgrim nam dan ook graag vrede met het harde en moeilijke
pad dat hij zich hier had moeten banen. Het gevecht met ‘stof’, taal en stijl was hij
dan ook vlug vergeten!
*

(160) M. Tullius Cicero: Paradoxa: Das seind wunderbarliche... sprüch. Augsburg, 1538. Cfr.
‘...hab ich von fro mbden reichtumb vnnd schetzen ain entlehnen gethan/vnd behend das
verborgen/scharpf/und tieffgegrundte bůch Ciceronis Paradoxa/.../so vorhin in teutscher
sprach nye in truck kommen ist/zů transsferieren mich vnderfangen/dasselb nit on schwerhait/
dann (nahend so vil sententz als wort oder clauseln darin verfasset seind) auss oratorischen
latein/in vnser vnregulierte sprach verwandelt/... als vil in so schwa rer vngewonlichen
materien mir mo glich gewest/’.
(161) Cfr. eerste blad van zijn opdracht. Cfr. ook vorige voetnoot.
(162) M. Tullius Cicero: Paradoxa: Das seind wunderbarliche... sprüch. Augsburg, 1538. Cfr.
eerste p. van de opdracht. Fol. [i].
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In andere Duitse Cicero-vertalingen zoals deze van de de Amicitia, van de de Officiis,
van de Tusculanae disputationes zal op het nuttige van de inhoud gewezen worden;
daarop staren de vertalers zich blijkbaar blind; in elk geval over Cicero als
woordkunstenaar, daarin géén woord!
Nochtans in voorredes of opdrachten van een vertaling van een ander, van een
niet-ciceroniaans werk uit meer dan een vertaler zijn bewondering voor bepaalde
facetten van de stijl van Cicero.
Zo een Dietrich von Pleningen! Deze publiceert een Duitse versie van
Sallustius-werk en weet in een kort, hortend zinnetje zijn visie op de bondigheid,
scherpheid en raakheid van Cicero's zegging meesterlijk te formuleren. ‘Er ist darinnen
kurtzer: scharpffer: vnnd spitziger sententz’(163).
In de lange inleiding die Albrecht von Eyb geschreven had voor zijn Spiegel der
Sitten, die posthuum uitgegeven werd(164), wordt terloops allusie gemaakt op de
‘su ssigkait der wo rter und rede Ciceronis’.

Cicero-E
In 't Engels werd in de XVde en in de XVIde eeuw veel van Cicero vertaald;
voornamelijk zijn ‘filosofische’ geschriften - sommige zelfs herhaaldelijk! Toch
spenderen de Engelse vertalers weinige woorden aan de stijl van Cicero, die nochtans,
ook in hun ogen, een van de grootmeesters, in theorie en in praktijk, van de klassieke
stijlleer was. Het blijft nochtans in hun beoordelingen van zijn litteraire betekenis
bij algemene passe-partout formules. Hun aandacht ging eerst en vooral uit naar de
inhoud, de levenswijsheid die uit de geschriften van deze nobele figuur kon gepuurd
worden. De verantwoording van hun onderneming zagen ze trouwens in de
complementariteit van Cicero's filosofie in verband met de Christelijke moraal die
ook zij door hun vertaalwerk dienen wilden.
Het stuk proza dat Nicolas Grimalde bij zijn vertaling van de de Officiis voegde is
niet alleen, technisch gezien, bijzonder belangwekkend,

(163) Cfr. Deel III s.ve. Bondigheid.
(164) Cfr. Albrecht von Eyb: Spiegel der Sitten. Augsburg, 1511. Cfr. daarin fol. [(VI)].
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omwille van zijn visie op de ideale vertaaltechniek, doch tevens omwille van zijn
meeslepend betoog over de hoge algemeen menselijke waarde van de beschouwingen
en stellingen die Cicero in dit geschrift uiteengezet en verdedigd heeft.
Over de stijl van het proza van ‘zijn auteur’ - voor zover ik het zien kon - geen
woord! We moeten het stellen met zijn enthousiaste, doch heel algemeen-gehouden
uitingen van waardering voor Cicero, daar waar hij het heeft over ‘the excellence of
the author, who is a perfit oratour’(165), d.i. een volmaakt stilist. Met een dergelijke
verklaring komt men echter niet ver!
Opvallend is hoe vaak John Dolman in het ‘Epistle’ bij zijn vertaling van de
Tusculanae Disputationes(166) de nadruk legt op de eenvoudige taal die hij in zijn
overzetting gebruikt heeft. ‘Playnely’, ‘plainenesse’, ‘playne’ werden met milde
hand over zijn verantwoording in zijn ‘Epistle’ gesprenkeld. Moet men daaruit
opmaken dat hij Cicero's stijl ‘eloquent’ vond, te ‘eloquent’ voor zijn Engels publiek,
en dat hij, als reactie op deze overdaad van stilistisch optooisel, gemeend heeft een
sobere, een eenvoudige stijl te moeten hanteren?
Werd vroeger, d.i. vóór Cicero, over moraalfilosofie geschreven dan gebeurde dit in
een ‘duistere en onbehouwen stijl’; plots dook er echter in Rome een man op, een
wijsgeer, die in een nieuwe, rijke, verfijnde, klare en uitdrukkingsvolle schrijftrant
over dit ‘parte of philosophye’ in zijn moedertaal handelen zou(167). Die man was
Cicero!
Zo zag het althans een Robert Whytinton, ‘poet laureate’, die van Cicero de de
Senectute, de de Officiis en de Paradoxa vertaalde en die dus wel de stijlkwaliteiten
van het proza van Cicero in deze geschriften wist te waarderen.
In zijn inleiding tot de uitgave van een vertaling van de de Senectute van Cicero in
1481 wijst de vertaler (of is het de uitgever?) erop dat de

(165) M.T. Cicero: Thre bokes of duties... turned oute of latine into english by Nicolas Grimalde.
London, R. Tottell, 1556. Cfr. fol. [
VI].
(166) M.T. Cicero: Those fyue qvestions which Marke Tullye Cicero, disputed in his Manor of
Tusculanum... englished, by John Dolman. London, 1561.
(167) M.T. Cicero: The Thre bokes of Tullius offyce. London, 1534. Cfr. fol. a 4: ‘...Marcus Tullius
Cicero: whiche fyrste of latyne men dyd meruaylously burnysshe that parte of philosophye
that is called morall/ with newe and facundyous eloquence/written before his tyme in a derke
and rude style’.
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schriftuur van dit werkje van Cicero bondig aandoet, wat de vertaling ervan dan ook
niet vergemakkelijkt heeft(168).

Cicero-Ndl.
In zijn opdracht, en vooral in zijn ‘totten Leser’, die zijn vertaling van de de Officiis
van Cicero inleiden, blijkt Dirk Coornhert meer met taalkundige dan met stilistische
problemen begaan te zijn(168bis).
Zijn beschouwingen over de vloed vreemde woorden die toen sedert een goei
veertig jaar het Nederlands taalgebied overstroomde moesten hem fataal op een van
de raaklijnen van de taal- en stijlproblematiek brengen.
Coornhert blijkt inderdaad - zoals een Jan van de Werve - de charme van het
vreemde woord niet te kunnen negeren, en hij stelt vast dat ‘veel ionge scrijuers een
woort Franchoys oft Latijns verstaende sulcdanighe vreemde lappen voor welstant
ende beuallijcke chieraet opten mantel onser spraken brodden’ (Fol. *7-[*7vo]). Waar
het niet nodig is is deze praktijk verwerpelijk. Trouwens, waarom ‘sonder noot vreemt
behulp te bedelen’? In de oudere, eigen taalschat liggen kleinodiën genoeg voor wie
- zoals hij - ‘ons tale eens gaerne verschiert sage in haer selfs pluymen’ (Fol. [*7vo]).
Doch ook hier is mate geboden, ook wanneer het om eigen oude woorden gaat!
Inderdaad, bij zijn pleidooi voor het herinvoeren van eigen oude woorden en bij
zijn waarschuwing ze toch met een zekere omzichtigheid te bezigen, is het niet alleen
om het probleem van de juiste weergave van een tekst of van de accurate uitdrukking
van een idee dat het gaat, maar veeleer om het hanteren van soortgelijke woorden
zonder het verloop, zang en val van een zin te verstoren. Dit is de ‘litteraire’, de
stilistische reden waarom hijzelf in zijn Nederlandse versie van de de Officiis ‘veel
oude woorden’, die ‘wel goet, maer out duytsch zijn’, niet heeft willen gebruiken
(Fol. [*7vo]-[*8]).

(168) M.T. Cicero: Here begynneth the prohemye vpon the reducynge/both out of latyn as of
frensshe in to our englyssh tongue/of the polytyque book named Tullius de senectute (London,
W. Caxton, 1481). Cfr. fol. [12vo]: ‘As in thorygynal text of Tullij de Senectute in latyn is
specyfyced compendyously, whiche is in maner harde the texte...’.
(168bis) M.T. Cicero: Officia Ciceronis... nv eerst vertaelt in nederlantscher spraken door Dierick
Coornhert. Haarlem, Jan van Zuren, 1561.
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Zijn uitspraken over de stijl van Cicero zelf vallen eveneens eerder mager uit.
In zijn opdracht heet hij Cicero ‘den... alder welsprekenste Orator M.T. Ciceronem’
(Fol. [*3vo]), toen reeds een verbleekt cliché, en de ‘drie boecxkens’ ‘vanden Officien’
zijn z.i. ‘met heylsame ende lieflijcke woorden leerende... duecht ende eere’ (Fol.
[*3vo]). Is dit ‘lieflijcke’ synoniem van de ‘soeticheyt’, waarover hij het ietwat verder
heeft? Inderdaad, in het stuk ‘De Vertaelder totten Leser’ wordt even melding gemaakt
van de ‘Ciceronisce soeticheyt’ (Fol. [*8]). Bedoeld wordt denkelijk het zacht
vloeiende van sommige ciceroniaanse stukken. In elk geval hij wenst dit proza geen
geweld aan te doen - niet te ‘quetsen’ (Fol. [*8]) - door oude in onbruik gevallen
Nederlandse woorden in zijn versie in te bedden. Hun gebruik zou een vals idee van
Cicero's stijl kunnen geven.

Constantinus Porphyrogennetus-1545
Een ‘wetenschappelijk’ werk uit het Grieks in zestiende-eeuws Duits vertalen stelde
natuurlijk speciale eisen, meende een Michael Herr, die de Geoponica van
Constantinus Porphyrogennetus in zijn moedertaal overzette. De rustige toon van
zijn ‘opdracht’ doet goed aan en laat weinig vermoeden van de moeilijkheden die
hij bij de bewerking onvermijdelijk moet beleefd hebben. Taal en meteen stijl - want
wie zal die scheiden? - waren echter blijkbaar geen hinder: de schriftuur van dit
handboek was immers, naar hijzelf zegt, ‘helder en klaar’ tot in de kleinste details;
en eenvoudig als eenvoudig zijn kan de zegging van zijn Grieks auteur. Michael Herr
wist dus ook hier, de techniciteit van het stuk ten spijt, bepaalde stijlkwaliteiten in
zijn grondtekst te onderkennen(169).

(169) Constantinus Porphyrogennetus: DEr veldtbau... durch D. Michael Herren auss der
Kriechischen in Teütsche sprach vertolmetscht. Strassburg, 1545. Cfr. fol. [ivo]: ‘In disen
bu chlin wirt alles... so hell vnnd klar angezeygt./... hab desshalben meinen müglichen fleiss
gethon/souil ich der Kriechischen sprach verstaendig binn/das warlich wenig sein/ich selbs
gern bekenn/und hab dise bu chlin in Teütsche sprach vertolmetscht/schlechtlich wie sy
vormals Kriechisch beschriben worden/...’.
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Curtius Rufus-1553
Van Q. Curtius Rufus werden er reeds op 't einde van de XVde eeuw uittreksels uit
zijn de Rebus gestis Alexandri in 't Duits vertaald; deze fragmenten werden echter
niet uitgegeven. Ook in de XVIde eeuw blijkt deze auteur bij de Duitse uitgevers of
vertalers geen succes gehad te hebben.
In Engeland daarentegen was er reeds in 1553 een Engelse vertaling op de markt,
zij het ook dat deze overzetting dan nog veel, veel later verscheen dan wat er toen
in de Romaanse taalstreek van Curtius Rufus in de landstalen, reeds van op 't einde
van de XVde eeuw, verspreid was.
De Engelse vertaler John Brende blijkt niet veel oog gehad te hebben voor de
stilistische karakteristieken van het werk van een Rufus: hij prijst wel de ‘excellencie’
van de antieke schrijvers in 't algemeen, want in hen kan de moderne lezer ‘much
maiestye and many ensamples of vertue’ terugvinden. Voor zover ik weet bleef het
bij het formuleren van dergelijke banaliteiten en algemeenheden op het stuk van de
karakterisering en appreciatie van de ‘vorm’ en van de ‘inhoud’ ook van dit werk(170).
En nochtans, mogen we moderne critici geloven, dan is het werk van Curtius
gekenmerkt door een klare, zuivere, soms zelfs poëtische zegging, korte zinsbouw
en fantasievolle verhaaltrant; ook de charme van zijn stijl wordt erkend en geprezen(171).
Waarom schoten de zestiende-eeuwers hier dan te kort?

Demosthenes-1543
Vier redevoeringen van Demosthenes - de Orationes Philippicae - werden uit het
Latijn door Hieronymus Boner in 't Duits vertaald en in

(170) R. Curtius Rufus: The Historie of Qvintvs Curcius, conteyning the Actes of the greate
Alexander translated out of Latine into Englishe by John Brende. London, R. Tottell, 1553.
Andere uitgaven dateren van 1561 en 1570. De citaten werden ontleend aan de ‘Preface’,
die niet gepagineerd noch gefolieerd is.
(171) Cfr. o.m. Michael Grant: Greek and Latin Authors 800 B.C.-A.D. 1000. New York, Wilson,
1980. (The Wilson Authors Series), o.m. p. 116. - Of het Lexikon der Antiken Autoren, hrsg.
von Paul Kroh (Stuttgart, Kröner, 1972. (Kröners Taschenausgabe. Bd. 366), o.m. p. 154. Tusculum - Lexikon... Völlig neubearbeitet. Darmstadt, 1969. Daarin o.m. p. 113.
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1543 uitgegeven(172). Dat taal of stijl de vertaler moeilijkheden zou bezorgd hebben
laat de bewoording van zijn opdracht zelfs niet vermoeden.
Het epitheton ‘aller zierlichst’ dat hij herhaaldelijk in verband met de naam van
de auteur en met de vermelding van diens geschriften gebruikt, blijkt in zijn ogen
het enige passende karakteriseringsmiddel te zijn dat best de wezenlijke aard van de
orator Demosthenes en van diens werk en woordkunst zou kunnen omschrijven(173).
Waarin deze ‘sierlijkheid’ ofte ‘elegantie’ echter bestaat wordt niet nader bepaald
noch verklaard. Anderzijds werd Hieronymus Boner wèl getroffen door de bondigheid
van de Latijnse versie die hij vóór zich had(174).

Demosthenes-1570
Wat de Engelse humanist Thomas Wilson, die redevoeringen van Demosthenes
vertaalde(175) bij de lectuur en bewerking van Demosthenes trof was de woordkeuze
van deze redenaar. Demosthenes toonde zijn meesterschap in het hanteren van een
eenvoudige, directe taal die de gewone man aanspreken moest en hem de toedracht
der dingen licht verstaanbaar maakte(176). En daarbij bleef het!

(172) Demosthenes: Vjer Schoene vnd zierliche Orationes oder Reden... Demosthenis.. Erstlich
auss Griechischer spraach inns Latein/ Nachmaln durch... Hieronymum Boner... auss dem
Latein inns Teütsch transferiert und beschriben. Augsburg, H. Steiner, 1545.
(173) Demosthenes: Vjer Scho ne vnd zierliche Orationes. Augsburg, 1545. In de titel wordt dit
epitheton reeds gedrukt; in zijn opdracht fol. Aij is er eveneens sprake van ‘vier seinen aller
zierlichsten Orationen’, en hijzelf wordt daar eveneens ‘der aller zierlichst Orator
Demosthenes’ genoemd.
(174) Demosthenes: Vjer Scho ne vnd zierliche Orationes. Augsburg, 1545. Cfr. fol. [Aijvo]: ‘So
hab ich jetzt die gedachten vier Orationen/so kurtzlich auss dem griechischen inn das latein
transferiert/ inn disz volgend teütsch gebracht’.
(175) Demosthenes: The three Orations of Demosthenes... in fauour of the Olynthians... with those
his fovver Orations titled expressely and by name against king Philip of Macedonie...
Englished out of the Greeke by Thomas Wylson. London, A. Denkam, 1570.
(176) Demosthenes: The three Orations of Demosthenes... in fauour of the Olynthians..; with those
his fovver Orations... against king Philip of Macedonie. London, 1570. Cfr. fol. a i ‘Well I
had rather follow this [Demosthenes'] veyne, the whych was to speake simply and plainly
to the common peiples understanding, than to ouerflowysche wyth superfluous speach,
although I might thereby be counted eqvall with the best that euer wrate English’. (Volgens
C.H. Conley: o.c., p. 65).
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Dictys & Dares-1536
Verhalen in verband met de Trojaanse oorlog, die reeds in de Middeleeuwen opgang
maakten, trokken ook in de XVIde eeuw vertalers en drukkers aan.
De toenmalige populariteit van een werk over deze krijgstocht en over het beleg
en de verwoesting van Troja, dat aan Dictys Cretensis en Dares Phrygius
toegeschreven werd, was een typisch modeverschijnsel van toen, nl. belangstelling
in geschiedenis, in antieke zowel als eigene, in profane zowel als gewijde.
Hoe en in hoevele landen werden er zelfs geen bindingen gezocht en gezien tussen
de geschiedenis van de Trojanen, Grieken en voornamelijk de Romeinen enerzijds
en de oorsprong van eigen vorstenhuis of zelfs de geboorte van eigen nationaliteit
anderzijds? Daarenboven werden deze ‘historische’ werken toen vaak ook als leerrijke
documenten beschouwd, niet alleen op het algemeen menselijk plan, maar ook o.m.
op het stuk van de krijgskunst.
Niets is derhalve normaler dan dat in de Duitse gewesten, waarin zo vroeg talrijke
Latijnse historische werken, in 't Duits vertaald, uitgegeven werden, ook in diezelfde
1ste helft van de XVIde eeuw, eveneens een Duitstalige versie van Dictys en Dares
door een Duitsschrijvend auteur, in casu de humanist Marcus Tatius Alpinus, tot
stand zou komen. De eerste druk verscheen in 1536; vier jaar daarop (April 1540)
volgde reeds de tweede uitgave(177).
De eerste helft van de opdracht van de vertaler aan Hieronymus Fugger is een
merkwaardig stuk(178). 't Is een treffend getuigenis van een

(177) Dictys Cretensis & Dares Phrygius: Warhafftige Histori vnd beschreybung/von dem
Troianischen krieg/vnd zerstörung der Stat Troie/ Durch die hochgeachten
Geschichtschreiber/Dictyn Cretensem/vnnd Darem Phrygium/Erstlich in Griechischer sprach
beschriben/darnach Latein/ vnnd yetzund newlich durch Marcum Tatium etc. Auss dem
Latein ins Teütsch verwandelt/vormals nie gesehen. Augsburg, H. Steiner, 1536.
(178) De tweede helft is inderdaad hoofdzakelijk gewijd aan een vleiende ophemeling van zijn
beschermheer, Hieronymus Fugger, en van diens familie. Hij blijkt genot te beleven aan het
opeenstapelen van woorden, d.i. aan het pralen met lange meerledige woordverbindingen.
(Dubbele, drieledige, tot zesledige toe!).
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schrijver die opgaat in verering voor de antieke literatuur, die voor hem en voor alle
mensen van goede wil een bron van leer en levenswijsheid was en is. De geschriften
van epische dichters zoals van een Homerus of een Vergilius, het werk van tragici
zoals van een Euripides of een Seneca, leveren immers een schat van thema's en
motieven op ter illustratie van wat 't goede of 't kwade in de mens bewerken
vermag(179). En al waren het ‘heidenen’ en behoorden ze niet tot het volk Gods - zij
kenden immers het ware geloof niet - toch is, in de wisselvalligheden van het lot van
deze volkeren en in de wederwaardigheden van hun leiders, immer de hand Gods te
herkennen. Aan hen en door hen werd bewezen dat in ongerechtigheid - en hoogmoed
en mangel aan naastenliefde horen daartoe! - de kiem van alle onheil en zelfs van de
ondergang van volkeren en enkelingen ligt. Zelfs de droom van geluk, van een in
zon en licht badend leven, dat de mens stil-glimlachend lokken zou, wordt daardoor
en daarin genadeloos gesmoord(180). Marcus

(179) Hier volgen enkele uittreksels uit deze opdracht. Cfr. aiij: ‘Dictys Cretensis/... wo lchen
ich nach anderen aussgelessnen bu chern: ...zů verteütschen angehebt hab/nicht von
lobs/sonder allain von der warheit wegenn/vnd ob ich ein andern verursachte/damit er gemelts
bůch auff hochteütsch zů ziehen sich vndersteen wolt/dann ich selber meinen geringen
verstand ermessen/vnnd die schwerligkait Teütscher sprach/gantz für vnbegreifflich/auch
wol erkennen kann/wo lche mit kainer kunst erlangt/vnnd auff ein ainigenn wege/durch
ainichen nicht gepracht werden mag/sonst bey dem grossen auffsehen/so ich darauff
gehabt/vermain ich wolts auch begriffen haben. Derhalbenn so ich kain geborner Teütscher
bin/vnd doch kain sprach auff erden mit reglen minder verfasset kan werden/dann die Teütsche
(/ein solche verenderung ist darinn/das kaum drey wort/einer wie der ander gar ausspreche)
mag es sich gleich wol auch begeben haben/das ich nicht einem jegklichen villeicht im
teütschen genůg thon habe. Doch allain (als ob gesagt) ists von mir darumm in truck aussgeen
gelassen/damit sich einer darüber erbarmet/und offtgemelts bůch mit zierlichen worten etwan
eins mals herfür gestrichen hett. Wiewol was die aigenschaft/und krafft der Latein gewesst/ich
gantz aigentlich verdolmetscht hab/und mir darumb vor kainem nit grausen lass/aber allain
zierliche hochteütsch zů reden/ich mich weder beru mbt/noch vnderstanden will haben’.
(180) Dictys Cretensis: Warhafftige Histori vnd beschreybung von dem Troianischen krieg.
Augsburg, 1536 Cfr. fol. [Aijvo]: ‘Vnnd wiewol die Hayden nicht den waren go ttlichen
glauben gehabt/.../ist dannocht offtmalen (...) von Gott vber sy verhengt/das durch
hinla ssigkait des gotsdienst in schwerenn kranckheiten/... gefallen seind. Dann durch
verachtnus der go ttern die Griechen zum anderen mal grosse pestilentz erlittenn/... vnd
ga ntzlich zů grund gangen seind. Der vngerechtigkait (darinn auch der hochmůt/vnnd
verachtnus des nechsten begriffen wirt) haben Laomedon/Parys/ Hector/... und jr vil ander
mer/gnůg grausame straff erleiden mu ssen’.
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Tatius moet gevoeld, of wellicht ervaren hebben dat de βρις van de Griekse
tragicus(181) mens en wereld, allen en alles, tot verderf en ondergang leiden kan(182).
Voor Tatius primeerde dan ook in het verhaal van deze avonturen het inhoudelijk
element, ook op het geestelijk en zedelijk plan. De lectuur van dit werk kon z.i.
belangstelling in en zelfs bewondering van de lezer voor hoge morele waarden
behartigen. 't Is dan ook in dit aspect van een litterair werk, althans van dit verhaal
van Dictys en Dares, dat Tatius helemaal opgaat.
Geen wonder dan ook dat hij, zelfs niet in deze lange opdracht, één bemerking
over, laat staan één rechtstreekse verwijzing naar de stijl van zijn basistekst maakt.
Geen enkel woord heeft hij daar veil voor, al blijkt hij nochtans oor te hebben voor
sommige stijleffecten van ‘zijn auteur’, die ook hij, in zijn Duitse versie, trachtte te
bereiken. Wèl heeft hij harde uitspraken over het Duits als dusdanig, o.m. over de
moeilijkheid van deze taal. Had hij Otfrid gelezen? Zijn uitspraak over de Duitse
taal van toen klinkt, juist en scherp, als een echo van Otfrids bemerking over de
onregelbaarheid van het Duits. Om ons daarin even te verdiepen krijgen we wellicht
kans en gelegenheid, later(183).
Hoe moeilijk het hem ook viel - hem die van herkomst geen Duitssprekende was
- deze geschriften over te zetten, hij heeft als vertaler immer zijn auteurs en hun werk
een scrupuleuze eerbied be-

(181) H.D.F. Kitto en J. Jones zijn uitgesproken voorstanders van de opvatting dat de Griekse
tragedie gedragen wordt door ‘such mystiques... as hybris and nemesis’.
Brian Vickers verwerpt dergelijke stelling in zijn: Towards Greek Tragedy. Drama, Myth,
Society. (London-New York, Longmans, 1973). Cfr. p. 29-33. Op p. 47 volgende voetnoot
(28): ‘... hybris (in this traditional and erroneous sense) is seldom important in the structure
of action and reaction...’ in de Griekse tragedie.
(182) M. Tatius bezigt de term ‘hochmůt’ en ik geloof in de zin van overmoed. Cfr. ten anderen,
Trübners Dt. Wtb.... hrsg. v.A. Götze. III. Bd. Berlin, 1939. P .455. ‘Hochmut... “superbia”
für die unchristliche Ueberheblichkeit’; of Dt. Wtb. IV. Bd. 2. Abth. Leipzig, 1877. Col. 1627:
s.vo Hochmut: ‘am häufigsten aber übermut, überhebung, dünkelhafter stolz’: of Mhd. Hdwth.
von Dr. Matthias Lexer. I. Bd. Leipzig, 1872, cfr. col. 1316.
(183) In een later opstel over de moeilijkheden die voortvloeien kunnen o.m. uit de taal die de
vertaler hanteert! M. Tatius heeft het over ‘die schwerlichkait Teütscher sprach’ (cfr. fol. a
iij). Ietwat verder leest men: ‘Derhalbenn so ich kain geborner Teütscher bin/vnd...’ Cfr.
voetnoot no 179.
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toond(184). Daarenboven was hij zich diep bewust van de eigen aard en van het machtige
uitdrukkingsvermogen van het Latijn als dusdanig. In zijn tekst heeft hij - naar eigen
zeggen - ook daarmede rekening gehouden(185). Zich blind kijken op de sierlijkheid
van een tekst of toegevingen doen om een Duits kunstproza te schrijven volgens de
vigerende regels van de klassieke ‘eloquentie’ of stijlleer, ten koste van de
waarheidsgetrouwe weergave van zijn basistekst, was bij hem - schrijft hij althans nooit opgekomen(186).
De lezer van nu doet echter best deze verklaring van Tatius met een korreltje zout
te nemen. In elk geval hij zou nochtans Tatius onrecht aandoen daaruit af te leiden
dat deze humanist geen oog of oor zou gehad hebben voor stilistische
eigenaardigheden van ‘zijn auteurs’. Trouwens, sommige van deze stijlkenmerken
heeft hij in zijn eigen versie willen behouden. Dergelijke stilistische ‘overplantingen’,
die hij sporadisch poogde te verwezenlijken, waren slechts uitingen van zijn
betrachting een goede vertaling te leveren. Ten anderen, hij nam aan dat lezers zijn
overzetting van Dictys en Dares als een experiment zouden beschouwen; hijzelf zag
er trouwens voor anderen een aanleiding in om zich in te zetten om een betere Duitse
versie aan het Duitse lezerspubliek aan te bieden(187).
Dat Tatius stijlbewust was blijkt eveneens uit zijn verklaringen inzake zijn hanteren
van de ‘clausula praeteriti’. Inderdaad, hij was gevoelig voor de klank, het ritme en
meteen de val van de zin in zijn basistekst. Hij wist het acoustisch effect te waarderen
dat een schrijver met het spelen met deze wending bereiken kon. Dáár ligt dan ook
de verklaring van de reden waarom hij de ‘clausulae praeteritorum’ herhaal-

(184) Dictys Cretensis: Warhafftige Histori vnd beschreybung von dem Troianischen krieg.
Augsburg, 1536. Cfr. fol. aiij - [aiijvo]: ‘Wo lchs sy darauss vernemen mügen/dass ich den
andern geschichtschreiber Daretem Phrygium (...)//auch auff die selbige monier ganntz
schlechtlich verteütschet hab/...’.
(185) Dictys Cretensis: Warhafftige Histori vnd beschreybung von dem Troianischen krieg.
Augsburg, 1536. Cfr. fol. aiij: ‘Wiewol was die aigenschafft/vnd krafft der Latein gewesst/ich
gantz aigentlich verdolmetscht hab/vnd mir darumb vor kainem nit grausen lass/aber allain
zierliche hochteütsch zů reden/ich mich weder beru mbt/noch vnderstanden will haben’.
(186) Cfr. citaat in voorgaande voetnoot.
(187) Dictys Cretensis: Warhafftige Histori vnd beschreybung von dem Troianischen krieg.
Augsburg, 1536. Cfr. fol. aiij: ‘... vnd ob ich ein andern verursachte/damit er gemelts bůch
auff hochteütsch zů ziehen sich vndersteen wolt/...’.
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delijk heeft weggelaten. Hun stelselmatig gebruik zou wanklanken over het geheel
hebben laten rinkelen; ‘ist’ en ‘hatt’ hadden geregeld door zijn proza gerammeld(188).
Wie zou ten anderen in alle ernst durven betwijfelen dat de dichter Marcus Tatius
geen stijlgevoel zou gehad hebben? Is het trouwens niet veelzeggend dat hij, de
woordkunstenaar die hij is, herhaaldelijk de term ‘lauten’ gebruikt, o.m. waar hij het
heeft over zijn ingrijpen in de structuur van zijn basistekst. Want nu hij deze
werkwoordelijke vormen met de ‘clausula praeteriti’ oordeelkundig gebruikt heeft,
daar waar zij, naar zijn gevoel, het schoonste effect bereiken konden - ‘da sy mich
am basten zů lautten gedeüchtenn’(189) - meent hij ook terzelfdertijd het getrouwst
zijn basistekst - vormelijk en inhoudelijk - gediend te hebben.

Epictetus-1534
Teksten van Epictetus, behalve vier ‘boeken’ van zijn zgn. ‘Discourses’, hebben ons
niet bereikt. Wat thans op zijn naam staat, nl. het Enchiridion is een compendium,
samengesteld op basis van nota's, die door een van zijn leerlingen, een zekere Flavius
Arrian, opgenomen werden. Dit Enchiridion werd in de XVIde eeuw in 't Engels,
Frans, Duits, Spaans, Italiaans - soms zelfs herhaaldelijk in dezelfde taal - vertaald.
Jakob Schenck is één van de vertalers. Hij was het die voor de eerste Duitse
vertaling van het Enchiridion van Epictetus zorgde(190). Hij ook - zoals zovele andere
overzetters - verantwoordde in zekere zin zijn vertaaltechniek. Zijn basistekst was
een Latijnse vertaling van de hand

(188) Dictys Cretensis: Warhafftige Histori vnd beschreybung von dem Troianischen krieg.
Augsburg, 1536. Cfr. fol. [aiijvo]: ‘... vnd [ich] die dickgenannte clausulas preteritorum/von
ersten wissentlich aussgelassen/dann es wurd gar vbel lauten/wo einer einem jegklichen
verbo sein clausulam zů geben wolt/wurdenn auch schier mer der wo rtlin/ist/hatt/ Gwest
ich darinn sein/dann der andere materi vberal’.
(189) Dictys Cretensis: Warhafftige Histori vnd beschreybung von dem Troianischen krieg.
Augsburg, 1536. Cfr. fol. a iij.
(190) Epictetus: Eyn schon nutzlich Bůchlin genant der Sticher... Auss Kriechischer und Lateinischer
sprach jnn teütsch/durch... Jacoben Schencken... gezogen. Basel, 1534.
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van Angelo Poliziano; herhaaldelijk heeft Schenck nochtans zijn Latijns ‘voorschrift’
met een Griekse versie vergeleken, en deze laatste dan ook, in bepaalde gevallen,
gevolgd. Gevolg: ‘Derhalb disz teütscher Epictetus an mehr enden dem Lateinischen
sich nit gantz vergleicht’(191). Indien, al dit collatie- en studiewerk ten spijt, het resultaat
nog niet ten volle bevredigend uitgevallen is, dan is dit gedeeltelijk te wijten aan de
aard van de behandelde stof en aan de toenmalige staat en stand van 't Duits; doch
ook, en niet het minst, heeft de samengedrongen schriftuur, d.i. de bondige stijl, van
Epictetus hier een rol gespeeld(192). De vertaler heeft echter vertrouwen in zijn taalen vakkundig onderlegde lezers. Dezen weten toch (d.i. de ‘geu bten dulmetschen
vnd sprachkündigen’) dat aan de vertaler, die de pregnante uitdrukking, eigen aan
[sommige] Latijnse en Griekse teksten, behouden en in zijn versie weergeven wil,
een grotere vrijheid in het spelen met meer woorden en wendingen moet verleend
worden dan de auteur van zijn basistekst zichzelf gegund heeft.
Wie zó spreekt, erkent meteen dat zijn taak als vertaler verre van gemakkelijk was,
en hier in casu, zelfs bemoeilijkt werd door o.m. de stilistische eigenaardigheden
van zijn basistekst. Hij laat tevens verstaan dat de Latijnse bewerker erin geslaagd
was één van deze kenmerkende eigenschappen van de uitdrukkingswijze van
Epictetus, nl. de bondigheid van diens schriftuur, in al de kracht en zuiverheid van
haar oorspronkelijke staat in de Griekse tekst zelf, in zijn Latijnse versie over te
hevelen. Zijn streven om op zijn beurt de bondigheid van zijn Latijnse basistekst te
evenaren - tekst waarin de vertaler van toen, Angelo Poliziano, reeds gepoogd had
- en met succes - iets van de kernachtige stijl van het Griekse origineel weer te geven
- maakte de taak van Jakob Schenck, zijn kennis van 't Grieks ten spijt, niet lichter.
Immers in deze toedracht van zaken ligt waarschijnlijk - meent Schenck althans - de
oorzaak van sommige misslagen of onvoldoende nuanceringen in zijn eigen Duitse
versie.
Hoe dan ook, Jakob Schenck bewees hier andermaal - hij die ook werk van Plato
en van Lucianus vertaalde - dat hij stijlbewust was. Wat

(191) Epictetus: Eyn schon nutzlich Bůchlin. Basel, 1534. Cfr. fol. [Aijvo].
(192) Epictetus: Eyn schon nutzlich Bůchlin. Basel, 1534. Cfr. fol. [Aijvo]: ‘Soll vn[nd] mag
dasselbig zum theyl frembder arth der Stoicischen Philosophi/so in teütscher sprach
vngewonlich auch das Epictetus sich kurtzer rede und weniger wort befliessen/ zů gelegt
werden’.
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hem bijzonder trof waren de bondigheid en soberheid van uitdrukking van zijn
basisteksten (de Latijnse én de Griekse). Deze stilistische eigenaardigheden waren
hem bijzonder opgevallen wijl ze in Duitse geschriften van toen ver te zoeken waren!
- ‘so in teütscher sprach vngewonlich’(193)!

Hegesippus-1532
De vertaler Kaspar Hedio laat niet na te wijzen op de gelukkige koppeling van het
nuttige en het aangename, die door Hegesippus in zijn de Bello judaico, d.i. in zijn
bewerking van de Josephus-tekst, beoogd en verwezenlijkt werd. Hij vestigt daar de
aandacht op, niet eenmaal(194), doch zelfs tweemaal(195), alleen reeds in de aanhef van
zijn lange opdracht die tot een ware ‘Vorred’ uitgegroeid is. Daarenboven komt hij
een derde maal op dit kenmerk en op deze aantrekkelijkheid van dit werk van
Hegesippus terug bij het laten uitklinken van deze uitvoerige ‘Vorred’(196).

(193) Cfr. citaat in voorgaande voetnoot. De Engelse vertaling van het Enchiridion van de hand
van H. Sandford, en uitgegeven in 1567, heb ik niet kunnen inzien.
(194) Hegesippus: Egesippus Teütsch... Durch... Caspar Hedion vertolmetscht. Strassburg, 1532.
Cfr. fol. ij: ‘Das yhenig so er vom Josepho genummen/so ordenlich/liecht/vnd zierlich
dargeben hat/das es den leser nit allein/durch mer lust bey dem lesen erhaltet/auch alles
grüntlicher zů erwegen/welches dann nit ein schlechter nutz ist/anfu ret/sunder auch an vil
orten: das so auss den historien fürnemlich zů vermercken vnd leren gar meisterlich herauss
streichet/vnnd für augen stellet/hab ichs darfür gehalten/das den Teütschen gleich so wol als
den Lateinischen/der Juden handel/.../auch von Egesippo dargegeben/zůlesen nutzlich sein
solle/...’.
(195) Hegesippus: Egesippus Teütsch... Durch... Caspar Hedion vertolmetscht. Strassburg, 1532.
Cfr. fol. ij: ‘Dann ob gleich vnder disen zweyen historischreibern/Josepho vnnd
Egesippo/keiner/oder ein ringer vnderscheid were/der doch mercklich ist/noch dannocht so
hat es bede/sein lust vnd nutz/solche wichtige ding/mer dann bey einem historischreiber
zůlesen’.
(196) Hegesippus: Egesippus Teütsch... Durch... Caspar Hedion vertolmetscht. Strassburg, 1532.
Cfr. fol. [vij]: Wie het ook mag geschreven hebben, verklaart K. Hedio, ‘Desshalben wil ich
mit niemand streiten/es seye disser oder ein anderer/so hat er vns die sachen beschriben/die
vns zů wissen hoch nutzlich seind/vnd das selbig dermassen/das einer auch mit besunderm
lust vnd gûtten verstand lesen mag/...’.

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse taal- en letterkunde (nieuwe reeks). Jaargang 1986

196
Over de stijl van Hegesippus is zijn oordeel klaar, en hij blijft daarin consequent.
Hij looft de ordelijke opbouw, de heldere uiteenzetting, de elegante vormgeving;
want alles in dit werk is ‘ordenlich/liecht/vnd zierlich dargeben’(197). Hij is consequent
in zijn evaluatie en interpretatie. In de laatste paragraaf van zijn inleidende
beschouwingen komt hij op diezelfde stijlkenmerken van het Hegesippus-geschrift
terug die hij bij de aanvang kort en bondig aangestipt had. Zo herinnert hij eveneens
in hetzelfde sluitstuk van deze uitvoerige ‘Vorred’ aan het gelukkig harmoniseren
van het grote ‘nutz’ en ‘lust’ die de lezer uit dit stuk putten en puren kan(198). Als
vakman die weet wat in dergelijk geschrift past heeft Hegesippus op meesterlijke
wijze ‘liechte scho ne ordnung gehalten’(199). M.a.w. hij heeft een doorzichtige orde
in 't vlot verloop van het verhaal nagestreefd en in een mooie vorm waargemaakt(200).
Kon hij op een pregnantere manier zijn eerste oordeel - ‘so ordenlich/ liecht/vnd
zierlich dargeben’ - opnieuw verwoorden?
Aanvullend en verduidelijkend wijst hij op de persoonlijke bijdragen van de maker
van deze vrije samenvattende bewerking van de de Bello judaico van Flavius Josephus
waarmede hij zijn versie heeft gemerkt. Inderdaad, zijn onovertrefbare kunstvolle
redevoeringen, zijn snedige spreuken en uitspraken vol serene levenswijsheid maken,
z.i., van deze bewerking van Josephus een waardevol en nog moeilijk te evenaren
stuk kunstproza.
Ten slotte nog dit als toemaatje: K. Hedio was niet alleen een diepgelovig man,
een bewust nationaal-voelende geleerde, een geboren paedagoog, hij was ook een
vertaler die als dusdanig de lichte verstaanbaarheid van een tekst waardeerde. Ook
in dit opzicht was de Hegesippus-

(197) Cfr. voetnoot no 194.
(198) Cfr. voetnoot no 196.
(199) Hegesippus: Egesippus Teütsch... Durch... Caspar Hedion vertolmetscht. Strassburg, 1532.
Cfr. fol. [vij]: Het is een leerzaam en licht leesbaar werk, want ‘so artlich vnd meisterlich
hat er alles gesetzet/... liechte scho ne ordnung gehalten/vnd was dann zů einer künstlichen
wol geordneten historien dienet/nichts vnderlassen’.
(200) Hegesippus: Egesippus Teütsch... Durch... Caspar Hedion vertolmetscht. Strassburg, 1532.
Cfr. fol. [vij]: K. Hedio signaleert inderdaad dat Hegesippus, of wie het ook moge geweest
zijn ‘die feynsten künstlichsten reden eingefürt/alles mit tapffern sprüchen vnd sententzen
an seinen orten geschmuckt/...’.
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versie een belangwekkend document ‘das einer mit besunderm lust vnd gůtten
verstand lesen mag’(201).

Herodianus-1531
De Latijnse vertaling van Angelo Poliziano van de Historiae van Herodianus werd
door Hieronymus Boner in 't Duits overgezet. Deze Duitse versie sloeg in, want na
de eerste uitgave van 1531 kwamen er nog twee andere van de pers, nl. in 1532 en
in 1535(202).
Zoals in de opdrachten van zijn andere vertalingen van werk van Plutarchus, van
Herodotus of van Thucydides - die alle op Latijnse versies teruggaan - wijst Boner
ook hier op de moeite die hij aan de overzetting van deze Historiae besteed had(203).
Tevens moest hij natuurlijk op het nuttige en het aangename van de lectuur, die hij
voorlegt, wijzen(204). Het is trouwens normaal dat een vertaler die in dergelijke
omstandigheden werkt zich van alle commentaar over vormelijke elementen van het
oorspronkelijke stuk onthouden zou, wat de ‘Schultheys zû Colmar’, H. Boner,
wijselijk gedaan heeft.

Herodianus-1550(?)
De Engelse vertaler van Herodianus, Nicholas Smyth, is al niet mededeelzamer over
gebeurlijke stilistische kenmerken van dit werk van

(201) Hegesippus: Egesippus Teütsch... Durch... Caspar Hedion vertolmetscht. Strassburg, 1532.
Cfr. fol. [vij].
(202) Herodianus: DEr Fürtrefflich Griechisch geschicht schreiber Herodianus/den der Hochgelert
Angelus Politianus inn das Latein/und Hieronymus Boner in nachuolgend Teütsch pracht.
Augsburg, H. Steiner, 1531.
(203) Herodianus: DEr Fürtrefflich Griechisch geschicht schreiber Herodianus/den... Hieronymus
Boner in... Teütsch pracht. Augsburg, 1531. Cfr. fol. [ijvo]: ‘Die weil ich dann nit mit ringer
arbeit/... Heriodianum... inn diss volgend Teütsch vertolmetscht/...’.
(204) Herodianus: DEr Fürtrefflich Griechisch geschicht schreiber Herodianus... den Hieronymus
Boner in... Teütsch pracht. Augsburg, 1531. Cfr. fol. [IJvo]: ‘...Inn dem dann E. Kün. May.
gross vnnd seltzam a ndrung der sachen/... befynden/... vnnd anders das von wegen der
seltzame nit allein lustig ist zůho ren/sonder auch zůwissen (...) nützlich sein mag/...’.
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Herodianus dan zijn Duitse collega, H. Boner. Hij ook benadrukt het nut van de
studie van historische geschriften. Elkeen - en niet alleen de upper-ten - vindt baat
bij deze ontmoeting wanneer het erop aankomt lessen en lering - levenswijsheid - in
korte tijd op te doen(205).
Zijn evaluatie van de stijl van Herodianus - indien we het zo heten mogen, want
hij heeft het, letterlijk genomen over: ‘the... tonge’, de taal van Herodianus - is bij
een algemene bewering gebleven, waarbij blijkbaar geen verantwoording past of
nodig is. In elk geval bijzonderheden geeft hij niet. Zijn stelling is de volgende: al
wie in de Oudheid stift of pen hanteerde heeft bijgedragen tot de veredeling en
vermooiing van zijn taal. Hierbij hebben de geschiedschijvers de belangrijkste rol
gespeeld. ‘Beautified’ is de term die Smyth in dit verband bezigt(206). Mag men uit
deze stelling en formulering van Smyth afleiden dat, volgens hem, ook Herodianus
als historiograaf op dit gebied door ‘zijn manier van schrijven’, m.a.w. als Griekse
prozaïst, als stilist, zijn taal heeft helpen veredelen en verfraaien?

Herodotus-1535
Als eerste gedrukte Duitse vertaling van Herodotus wordt gewoonlijk de Augsburgse
uitgave van 1535 geciteerd. Hieronymus Boner leverde deze Duitse versie; H. Steiner
gaf ze uit. Boner was toen aan zijn proefstuk niet, en had al eene en andere klassieke
tekst uit het Latijn vertaald. Als basis voor zijn bewerking van Herodotus bezigde
hij eveneens een Latijnse overzetting. Dit leert men uit het titelblad en leest men in
zijn overigens bondige opdracht(207); Boner blijkt het inder-

(205) Herodianus: The History of Herodian, a Greeke Authour treating of the Romayne Emperors.
London, W. Coplande, 1550 (?). Cfr. ook o.a. fol. Aij. - De naam van de vertaler wordt al
eens ‘Smith’ gespeld.
(206) Herodianus: The History of Heriodian. London, 1550 (?). Cfr. fol. Aij: ‘Amongest all those,
that haue by theyr wrytynge, beautifyed the Greke & Latyn tonge, none are supposed (...)
so much to haue profited mortall affaires, as Historiographers...’.
(207) Cfr. titelblad: Herodotus... geschichtschreyber/von dem Persier/vnd vilen andern kriegen
vnd geschichten/etc. Durch Hieroymum Boner.../Auss dem Latin inn das nachuolgende
Teütsch gebracht. Augsburg, H. Steiner, 1535. In de opdracht (fol. [ivo]): ‘Darumb ich mir
gleich fürgenommen/... Herodotum/... auss dem Latin inn das volgend Teütsch zů bringen/’.
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daad niet te hebben voor lange ‘opdrachten’, of hij nu zijn vertaling van Herodianus,
van M.J. Justinus, van Plutarchus, van Thucydides, of - zoals hier - van Herodotus
voorstelt.
't Is het genre van het werk dat hij vertaalde, en dat er is om de waarheid te dienen
en om te leren, en dat daardoor zelf de lezer leute en leer verschaffen kon, dit is het
wat hem interesseerde; hij doet alsof hij niets te maken heeft met taal of stijl; de
inhoud is het die telt, niet de vorm die zijn voorgangers - oorspronkelijke auteur of
een collega- vertaler - aan dit relaas van historische feiten gegeven hadden. Zelfs
daar waar Boner het heeft over het ‘lustig vnd wunnsam’ gevoel, dat de lectuur van
een werk, als dit van een Herodotus, iemand bijbrengen kan, gaat nog zijn gedachte,
uitsluitend zelfs, naar ‘die Hystorische warhayt’ die hier, zoals in elk geschrift, vervat
kon zijn.
Op zijn opdracht volgt dan - bevreemdend genoeg voor een Boner! - een lange,
dubbele ‘vorrede’. In feite bestaat deze echter uit de vertaling van een stuk van
Diodorus Siculus en van een bijdrage van Angelo Poliziano. Deze beide geschriften
zijn gewijd aan de lof van de geschiedenis. In feite wordt daarin alles wat naar enige
artistieke vormgeving zwemen zou meteen vernietigend misprijzend genegeerd(208).
Denkelijk onderschreef Boner de daarin verdedigde stelling inzake het alles
overheersend belang van de behandelde stof. Deze stellingname van zijnentwege
zou dan ook, in zekere mate, zijn stilzwijgen over taal- en stijlkenmerken van
Herodotus in de eigen opdracht van zijn vertaling kunnen verklaren!

(208) Herodotus: Von dem Persier/vnd vilen anderen kriegen vnd geschichten. Augsburg, 1535.
Uit de ‘Anzayg...’ door Diodorus Siculus: ‘Dann die Poeterey wirt geacht/das sy die gemu ter
mer erfrew denn nutz bring/dessgleichen das die gsatz vnd ordnung der vo lcker mer straffen
dann leren. Also ist es auch mit allen andern künsten/die da nichts bringen zur sa ligkayt
dienende/wann dern nutzbarkayt sind mit etwas nachthayl vnd schaden vermischt. Etlich
lerend vns für die warhayt liegen. Darumb so ist allayn dye Hystori/so die geschehenen
sachen vnd gethaten mit gleichma ssigen worten anzaygt die yhenen so alle nutzbarkayt
inn sich begreyfft/...’. (Cfr. fol. [ijvo]). ‘Nutzbarkayt’ is het toverwoord; éénmaal, slechts
eenmaal in heel dit lange stuk is er vermelding van een formeel element: ‘mit gleichmässigen
worten’!
En uit ‘dem lob der Hystori’ van Angelus Politianus: Cfr. fol. [V]: ‘Auch kan die Poeterj der
Historj kains wegs vergleicht werden/...’ en om het stuk af te sluiten deze zware voltreffer:
‘Was sol ich vil von den andern künsten sagen/die doch zum tail wenig zůr seligkait
dienen/vnd zum tail mer Aloes und bitter dann honig safft haben/vnd auch den menschen nit
als vil nutz bringen als schaden dann etlich leren vns/nit wie man die warhait auffrichten vnd
pflantzen/sonder mer wie wir die selbig vmmsturzen vnd aussrůtten sollen/Die historj aber
macht vns der seligkait tailhafftig/ vnd ist mengklich nutz on allen schaden. etc.’.
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Herodotus-1555
Een stel in 't Duits bewerkte fragmenten van de Historiae van Herodotus verscheen
te Eisleben in 1555(209). Streefde de bewerker ervan naar bondigheid in de zegging
en naar afslanking van het verhalend element, bijprodukt van deze ingreep was tevens,
volgens hem althans, méér en scherpere helderheid in het vertellen van het verhaal
zelf(210).
Gebeurde deze bewerking en inkorting in opdracht of op verzoek van de uitgever,
die alleen risico's wenste te nemen voor de uitgave van een dun boekdeeltje, en niet
voor de verspreiding van een zware band die door een vertaling van de volledige en
gave oorspronkelijke versie zou gevuld worden? Of werd deze selectieve bewerking
gedicteerd door de opvatting van de uitgever die meende de toenmalige opgang en
populariteit van oorlogsliteratuur aldus, gedeeltelijk althans, te kunnen afremmen of
in de goede baan leiden?
Vonden de bezwaren en de bedoeling van de uitgever steun bij een vertaler die
dacht een afwijzende houding te moeten aannemen tegenover een volledige uitgave
omwille van het al te zeer uitgesponnen verhaal van een wijdvertakte handeling, en
tevens omwille van de rijke zegging(211)?
M.a.w., slankte hij het geheel af uit litterair-technische overwegingen in verband
met de verteltrant en z.i. overrijke ‘materie’? Had hij wellicht [ook] bezwaren tegen
de z.i. overbeladen verwoording? Of was hij misschien volgzaam op een wenk of
wens van zijn uitgever ingegaan? Wie zal het zeggen? Hijzelf zweeg hierover!

(209) Herodotus: Vomm Kriege/Was/das fur ein schedlich vnd nachteilig ding sey/Vnd das sich
niemand leichtlich darzu sol bewegen lassen/oder zu Kriegen rathen: Ein sehr Schoen vnd
tapffer Exempel/Aus Herodoto dem Griechischen Geschichtschreiber auffs kuertzte ins
Deutsch gebracht/vnd im Druck gegeben. Eisleben, 1555.
(210) Herodotus. Vomm Kriege/Was/das fur ein schedlich vnd nachteilig ding sey. Eisleben, 1555.
‘Denn solchs vmbs kůrtz willen vnterlassen/dieweil es sonst zu weitleufftig werden wolt.
Dennach helt sich die Historia also’. Cfr. fol. A3.
(211) Herodotus: Vomm Kriege/Was/das fur ein schedlich vnd nachteilig ding sey. Eisleben, 1555.
Niemand zal zich aan zijn soort bewerking storen, en ‘sich auch an dem nicht hindern vnd
jrren lassen/das der handel so einfeltig/vnd on allen pracht/der zierlichen wort erzelet wird’.
Cfr. fol. A3.
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Treffend is alleszins de nadruk die, in de titel en in het voorwoord, gelegd wordt op
zijn zoeken naar de methode, middelen en manier om een bondig, rechtlijnig gehouden
en sober gesteld verhaal te kunnen leveren.
Opvallend is eveneens de belangstelling van de schrijver van dit voorwoord voor
de gebeurlijke reactie van de lezer op zijn bewerking. Hij ziet deze echter met
betrouwen tegemoet!
De vraag voor ons is echter: welke is de verhouding: vertaler-stijl, de stijl van zijn
auteurstekst? Een positief punt is wel - en daarom verdient het speciaal gesignaleerd
te worden - dat de lezer hierbij - voor eenmaal - niet in het ongewisse gelaten wordt.
De betrachting van de bewerker was blijkbaar zijn lezer het relaas van een
eenvoudige handeling in sobere, gewone, dagelijkse taal, als een aantrekkelijke versie
van het werk van Herodotus ter lectuur aan te bieden. Het zou dienvolgens gestroopt
worden van alle overtollige nevenhandelingen die de rechtlijnigheid van het verhaal
z.i. slechts schaadden. Het zou tevens van alle pracht en praal van overtollige woorden
ontdaan worden(212). Hij hoopte dat door dit soort bewerking de lezers vaker en met
des te sterkere aandrift en des te scherpere aandacht in dit historisch geschrift uit de
Oudheid de zin en betekenis van het wereldgebeuren en van het leven en lijden, doen
en denken van de mens - van henzelf en van hun evenmens - zoeken zouden.
De bewerker - wie hij ook moge geweest zijn - was in elk geval stijlbewust.
Onrechtstreeks wijst hij op stijleigenaardigheden die hij in de tekst, van waaruit
hij vertrok, had menen op te merken. Het wil mij daarenboven voorkomen dat de
bewerker van deze versie van 1555 eveneens ervaren heeft dat de voorstelling van
de actie, zoals hij deze zich in zijn basisversie zag afspelen of ontrollen, (althans in
sommige gevallen) te langdradig was uitgevallen, of door nevenhandelingen onnodig
overbelast. Hij meende tevens dat het verhaal door een overdaad van palleersel te
zwaar en te log aandeed. Althans voor zijn doel! En dit was: een uiterst bondige ‘auffs kuertzte’ staat er - Duitse versie te leveren.
Deze zgz. langdradigheid en overbelading heeft hij dan ook weggewerkt; eenvoud
en directheid in de verhaaltrant en soberheid in en af-

(212) Cfr. o.m; voorgaande voetnoot nr. 211 waarin sprake is, met het oog op het bereiken van de
gewenste bondigheid, van een schriftuur ‘on allen pracht/der zierlichen wort’.
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slanking van de vormgeving nagestreefd; de sierlijke verwoording van ‘zijn auteur’
vermeden.
Verwondering van onzentwege over een toenmalige toespeling vanwege een
vertaler-bewerker op het sierlijke proza dat Herodotus zou geschreven hebben is
geenszins verantwoord. Ook moderne critici wijzen er nl. op dat de opvatting alsof
de stijl van Herodotus naïef zou aandoen niet houdbaar is. Een gelijkaardige indruk,
die een lezer bij een eerste contact mocht opgedaan hebben, blijkt bij verdere lectuur
aldra misleidend te zijn. De schrijftrant van Herodotus is de neerslag van een bewuste
wil en inspanning van de Griekse historiograaf om een kunstvol proza te leveren(213).
In dit opzicht schoot onze bewerker van 1555 dus roos.
Het is trouwens niet zijn geringste verdienste toen, d.i. rond 't midden van de
XVIde eeuw, de litteraire waarde van de Historiae van een Herodotus te hebben
kunnen inzien en ze toen te hebben durven verkondigen.

Herodotus-1584
Veel later dan de Duitsers, Italianen of Fransen hebben de Engelsen belangstelling
voor een versie in eigen landstaal van de Historiae van Herodotus betoond. Pas in
1584 verscheen te Londen een Engelse vertaling; deze werd en wordt nu nog door
sommigen aan een zekere Barnaby Rich toegeschreven. Deze was een autodidact
die talrijke werken in het Engels schreef, en de klassieke schrijvers slechts langs
vertalingen in andere landstalen zou gekend hebben. De titel van zijn
Herodotusbewerking? The Famous Hystory of Herodotus(214)! In feite is het een
vertaling van amper twee ‘boeken’ van de Historiae. Of de opdracht van de hand
van Barnaby Rich zelf is wordt betwijfeld(215). Is deze Engelse versie van hem die
waarschijnlijk geen Grieks kende; of is ze

(213) Cfr. o.m. Eduard Norden: Die antike Kunstprosa. Vom VI. Jht. v. Chr. bis in die Zeit der
Renaissance. 5. Aufl. Stuttgart, Teubner, 1958. Bd. I., p. 39: hij zegt het zo, Kaibel na, ‘...
sein Stil ist das Produkt mühevoller Kunstübung’. Cfr. ook: Bd. I., p. 28.
(214) Herodotus: The Famous Hystory of Herodotus... Translated by B.R. London, Thomas Marshe,
1584.
(215) Cfr. Dictionary of National Biography. s.vo Rich (Barnabe), p. 994.
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van een andere B.R., wiens verklaringen de indruk willen wekken dat hij de taal van
de oorspronkelijke versie wel onder de knie zou gehad hebben? Wat er ook van zij,
de aanhef van het voorwoord, ‘To the Gentlemen Readers’, is lezenswaard en
belangwekkend voor wie iets zou overhebben voor 't trotseren van de perikelen van
een discussie over stijlgebruik en -opvattingen. De auteur van dit woord vooraf
beveelt de lectuur van het werk van Herodotus warm aan - om de geijkte formule te
gebruiken! - zelfs indien de vorm ervan op 't eerste gezicht tegenvalt. Inderdaad, wat
z.i. in het oordeel van de lezers doorwegen moet is de inhoud zelf, en deze bestaat hoe vreemd dit ook moge aandoen - voor het grootste gedeelte uit het relaas van
wapenfeiten(216). Voor de stijl van Herodotus heeft deze B. Rich ook wel oog, want
hij wijdt toch enkele woorden aan de vorm die Herodotus aan zijn verhaal gaf, al
kende deze Griekse verteller andere normen als deze die wij thans, d.i. in het
zestiende-eeuwse Engeland, volgen, zegt hij. Zo o.m. sommige woord- en stijlfiguren
die door Herodotus gebezigd werden zien er anders uit als de onze van nu.
Herhaaldelijk wijst B. Rich op de eenvoudige, onopvallende inkleding, wijl de
auteur, Herodotus, alle loze, schitterende praal en pracht verwierp, al is het dat hij
aantrekkelijkheid en bekoorlijkheid beoogde, en deze beide wist te bereiken, o.m.
door zijn sobere, eenvoudige, pretentieloze stijl, die echt en waar aandoet, vrij van
de tinteling van alle klatergoud(217).
In zijn speelse inleiding, die in feite in een geraffineerde en hoofse taal gesteld is,
heeft hij het over zijn poging om door zijn vertaling de Muze van de Geschiedenis
en deze van het Lierdicht in Engeland met

(216) Herodotus: The Famous Hystory of Herodotus. London, 1584. Cfr. fol. [Aiijvo]: ‘Right
courtious Gentlemen, we haue brought out of Greece into England two of the Muses, Clio
and Euterpe, as desirous to see the landes as to learne the language; whome I trust you wil
vse well because they be women, and you can not abuse them because you be Gentlemen.
If you like them not for the attyre they weare, yet bid them welcome for the newes they bring,
which I confess are many poyntes straunge, but for the most parte true...’.
(217) Herodotus: The Famous Hystory of Herodotus. London, 1584.
Cfr. fol. [Aiijvo]: ‘Neyther of these [Muses] are braued out in theyr coulours as the vse is
now adayes, and yet so seemely, as eyther you will loue them because they are modest, or
not mislike them because they are not impudent since in refusing ydle pearles to make them
seeme gaudy, they reiect not modest apparell to cause them go comely’. Tweemaal gebruikt
hij de term ‘modest’; ‘comely’ en ‘seemely’ verwoorden practisch hetzelfde begrip.
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zijn land- en taalgenoten in contact te brengen. Dit blijkt, naar zijn zeggen, in de
gegeven omstandigheden, een delicate en bijzonder zware taak geweest te zijn die
hij zichzelf oplegde. Het zou inderdaad voor hem gemakkelijk geweest zijn had hij,
hard- en koudweg, op bepaalde moeilijkheden gewezen, die bij een overzetting als
de zijne, uit oorzake van de stijl van het oorspronkelijk stuk zouden hebben kunnen
opduiken, of die zich in feite voorgedaan hebben. Doch een rechtstreekse, expliciete
uitspraak in deze zin heeft de vertaler, voor zover ik het zag, niet gedaan. Een
zijdelingse aanduiding ter zake weet hij nochtans speels, doch handig, in te schakelen.
Inderdaad, dat hij af en toe zijn taak als een bijzonder lastige moet ervaren hebben,
blijkt uit zijn bekentenis en klacht dat hij in eigen proza de zoetvloeiende schriftuur,
of het gracieuze van de stijl van zijn Griekse (?) basistekst niet heeft kunnen evenaren.
Deze erkenning echter is het gevolg van zijn wil en wens - zoniet plichtsbesef - om,
als vertaler, niet zijn eigen weg te gaan, doch om met de oorspronkelijke schrijftrant
rekening te houden, en deze zelfs na te bootsen(218).

Herodotus-1593
Het is Georg Schwarzkopf die de opdracht van de Duitse Herodotusvertaling, die in
1593 verscheen, ondertekende(219). Een merkwaardig stuk is dit! De vertaler betoogt
daarin dat het zelfs de plicht van de Duitse intellectuelen van toen was ervoor te
zorgen dat de Duitse ‘kleine man’, die lezen en schrijven kon, over Duitse vertalingen
van

(218) Herodotus: The Famous Hystory of Herodotus. London, 1584. Cfr. fol. [Aiijvo] - fol. A iiij:
‘The truth is (Gentlemen) in making them newe attyre, I was fayne to take example by theyr
olde array, cutting out my cloth by another mans//measure, beeyng great difference whether
wee inuent a fashion of our owne, or imitate a paterne set downe by another. Whiche I speake
not to this ende, for that my selfe coulde haue done more eloquently in englishe then our
Authour hath in Greeke, but that the course of his writing beeyng most sweete in Greeke,
conuerted into Englishe, looseth a great parte of his grace. Howsoeuer the case standeth
Gentlemen, if it be not so well as it might be, I would it were better than it is, wishing the
best albeit I can not attayne to the best,...’.
(219) Herodotus: Herodoti Des Aller Fuernembsten vnnd aeltesten Geschichtschreibers Historia...
Jetzo... auss der Griechischen Spraach in die Teutsche gebracht... Durch H. Georgium
Schwartzkopff von Braunschweig. Frankfurt a.M., Nic. Bassaeus, 1593.
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alle in het Grieks of Latijn gestelde geschriften, die hem nuttig zouden kunnen zijn,
zou kunnen beschikken. Dit geldt niet alleen voor werken op het gebied van de
theologie, rechtsgeleerdheid en geneeskunde, doch ook voor geschriften op het stuk
van de geschiedschrijving. Hier is iemand aan 't woord die dus niet enkel uit zuiver
nationalistisch-getinte overwegingen zijn vertaalwerk verantwoordt; Schwarzkopf
is terzelfdertijd een sociaal-bewogen geleerde zoals er toen verscheidenen in
West-Europa met het geestelijk welzijn van de ‘kleine man’ begaan waren. Heel wat
vertaalwerk namen zij dan ook in deze geest op zich; zij ijverden ook o.m. voor een
zuiver taalgebruik, en - in samenhang met deze actie - stelden zij woordenlijsten of
zelfs woordenboeken van ‘uitheemse’ woorden op. Voor hem, Schwarzkopf, komt
het er niet alleen op aan ‘seinem Vatterlande... zu dienen’(220), doch vooral dan in
concreto ‘dem gemeinen Manne/vnnd denen/ so frembder Spraach vnerfahren sind/zu
dienen’(221). Meer in 't bijzonder meende hij deze plicht te vervullen door een vertaling
van de Historiae van Herodotus te maken, van het werk van een ‘Historienschreiber’
en niet van een ‘Fabelnschreiber’, zoals sommige ‘nîders’ beweerden(222). Zonder
moeite ging dit niet; integendeel! Hij ook gebruikte de geijkte formule, die zijn
collega-vertalers zo graag bezigden: ‘mit grosser mu h vnd arbeit’(223) kwam zijn
werk tot stand.
Vloeiden deze moeilijkheden, die hij te overwinnen had, voort uit de stijl van zijn
basistekst? Hij geeft niet de minste aanduiding noch maakt hij enige toespeling die
gebeurlijk een onderzoeker deze weg zou doen opgaan.
Nochtans had hij oor en oog voor de schrijftrant van ‘zijn auteur’, voor ‘der Stylus
dess Herodoti’(224).

(220) Herodotus: Herodoti... Historia... Durch H. Georgium Schwartzkopff. Frankfurt a.M., 1593.
Cfr. fol.) (ij.
(221) Herodotus: Herodoti... Historia... Durch H. Georgium Schwartzkopff. Frankfurt a.M., 1593.
Cfr. fol.) (iij. Opvallend is de herhaling van ‘dienen’ in deze twee citaten.
(222) Herodotus: Herodoti... Historia... Durch H. Georgium Schwartzkopff. Frankfurt a.M., 1593.
Cfr. fol.[) (iiij].
(223) Herodotus: Herodoti... Historia... Durch H. Georgium Schwartzkopff. Frankfurt a.M., 1593.
Cfr. fol.) () (. Cfr. eveneens een paar van de voorgaande opstellen.
(224) Herodotus: Herodoti... Historia... Durch H. Georgium Schwartzkopff. Frankfurt a.M., 1593.
Cfr. fol. [) (iiij].
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Opvallend, en wellicht belangwekkend in dit verband, is het herhaaldelijk opduiken
van de formule ‘ein nu tzlich vnd lieblich werck’ als hij het over 't verhaal van
Herodotus heeft(225). Tot tweemaal toe bloeit deze formule dan open tot: ‘diese
schöne/liebliche vnd nu tzliche Historien’ of ‘dieses schöne liebliche und nu tzliche
werck’(226). Deze uitspraken sluiten dan aan bij zijn karakterisering van de verhalen
en beschrijvingen, die in dit werk vervat liggen, als ‘lieblich zulesen/und nu tzlich
zuwissen’(227). Slaat dit ‘schöne’ en dit ‘liebliche’ - en zelfs dit ‘nu tzliche’ - slechts
op de inhoud: alleen op de ‘materie’ die Herodotus vergaarde, kneedde, boetseerde
en ons voorlegde? Of geldt deze triade van karakteriseringen ook, of alleen de vorm:
de neerslag van het spelen van Herodotus met taal- en woordfiguren? Of had
Schwarzkopf daarbij en daarnevens nog iets anders op 't oog?
Ten eerste dit! Schwarzkopf moet niet ongevoelig geweest zijn voor sommige
eigenaardigheden van de schrijftrant van Herodotus; in engere zin: voor sommige
van de stilistische kenmerken van het proza van Herodotus. Zegt hijzelf niet dat hij
de schriftuur van ‘zijn auteur’ ‘lieblich’ vindt, zoals anderen dit vóór hem deden,
o.m. een grootmeester van de antieke woordkunst, een Cicero? Deze heeft immers,
eeuwen geleden, de schrijftrant van Herodotus zo ervaren; hij waardeerde diens stijl
en hield er zelfs zielsveel van(228).
Schwarzkopf weidde over dit ‘lieblich’ niet verder uit; het gezag van iemand als
Cicero volstond. Daarenboven achtte hij wellicht elke uitweiding over dit
stijl-technisch aspect van het werk van ‘zijn auteur’ zinloos! Inderdaad, wie zou
eraan denken het spel met woorden en vormen, wendingen en zinnen, dat Herodotus
in zijn Griekse tekst speelde, door te lichten voor lezers van een Duitse vertaling van
wie er denkelijk slechts bitter weinigen een Griekse tekst lezen en verstaan konden?
Slechts wie in de begenadigde toestand verkeerde dat hij zich in 't

(225) Herodotus: Herodoti... Historia... Durch H. Georgium Schwartzkopff. Frankfurt a.M., 1593.
Cfr. o.a. fol.) () (.
(226) Herodotus: Herodoti... Historia... Durch H. Georgium Schwartzkopff. Frankfurt a.M., 1593.
Cfr. fol.) (.
(227) Herodotus: Herodoti... Historia... Durch H. Georgium Schwartzkopff. Frankfurt a.M., 1593.
Cfr. fol. [) (iij].
(228) Herodotus: Herodoti... Historia... Durch H. Georgium Schwartzkopff. Frankfurt a.M., 1593.
Cfr. fol. [) (iiij]: ‘Wie lieblich auch der Stylus des Herodoti sey/gebe ich denen
zuerkennen/welche der Griechischen Spraach erfahren sind. Wie denn auch Marcus Cicero
viel dauon helt’.
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Grieks thuisvoelen zou en zich los en zwierig op het gebied van de Griekse letteren
zou kunnen bewegen, was, volgens Schwarzkopf, in staat ook dit aspect van het werk
van Herodotus te zien, naar waarde te schatten en wellicht ervan te genieten(229).
Eén treffend stilistisch kenmerk van Herodotus kon echter z.i. zelfs door
Grieks-onkundigen, ook in vertaling, herkend, gewaardeerd en gesmaakt worden.
Het gaat om een stijlelement - in ruime zin genomen - dat een lezer, die zelf de
oorspronkelijke versie niet lezen kan, ook in een goede vertaling weervinden moet,
desgevallend op prijs stellen en zelfs bewonderen kan.
In dit bijzonder geval, waar het gaat om een werk van het verhalend genre, leverde
deze stilistische eigenaardigheid een argument te meer ter aanbeveling van de lectuur
van dit werk aan elke lezer, in welke taal hij het ook lezen zou; nl. de bouw van het
werk.
En inderdaad, onder en benevens de bovenlaag van ‘rhetoricale’ middelen - hoe
zwaar of hoe schraal sommigen deze ook aanvoelen mochten - lag er, zelfs voor wie
de Historiae in vertaling lezen zou, een tektonisch wonder verscholen, dat elke
ontvankelijke lezer ademloos slaan zou. En dit was en is een wezenlijk element van
de verhaalstijl van Herodotus: het structurele.
Deze uiting van het merkwaardige verteltalent van Herodotus zal de lezer in een
dubbel plan treffen. Ten eerste op het stuk van de opbouw van elke component van
het geheel, op zichzelf, d.i. van elke episode of verhaal, dat in het complex van de
Historiae werd ingebouwd. Ten tweede in het vlak van de structuur van het geheel.
Als verteller was Herodotus dan ook een meester in de ogen van een Schwarzkopf(230);
hij was tevens als opbouwer van een complex geheel van verhalen een topfiguur in
de antieke literatuur(231).

(229) Herodotus: Herodoti... Historia... Durch H. Georgium Schwartzkopff. Frankfurt a.M., 1593.
Cfr. het voorgaande citaat.
(230) Herodotus: Herodoti... Historia... Durch H. Georgium Schwartzkopff. Frankfurt a.M., 1593.
Cfr. o.a.b.v. fol. [) (iiijvo]: ‘Es ist aber auch gleichwol darneben wahr/vnd vnverneinlich/dass
herrliche/ scho ne vnd lustige Historien in diesem Scribenten vorhanden sind/welche dennoch
zulesen nu tzlich/...’.
(231) Herodotus: Herodoti... Historia... Durch H. Georgium Schwartzkopff. Frankfurt a.M., 1593.
Cfr. fol. [) (iiij]: ‘Vnnd ich zwar/fu r meine geringe Person/muss bekennen vnd sagen/als
ich diss Werck anfieng/dass ich nicht auffho ren kondte/biss ich das End erreichet. Denn
nachdem ich eine Historien absoluiret/habe ich am ende derselbigen befunden/dass noch
etwas folgen wu rde. Inmassen denn Herodotus gemeiniglich den Gebrauch helt/dass er
am ende einer Historien zusagt vnd verheisst/dass hernacher etwas mehr folgen solle/Dadurch
denn ein fleissiger Leser bewogen vnd begierig wirdt/das folgende auch zuwissen. Vnd also
kan einer kaum auffho ren/Herodotum zulesen/er habe denn das ende erlangt’.
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Inderdaad, in dit tweede vlak wist Herodotus een sterk en hecht geheel als een gebinte
waarin alles spievast in elkaar zat, ingekeept en gezwaluwstaart, uit te bouwen, want
het slot van elk afzonderlijk verhaal wijst in feite reeds op wat volgen zal. Dit
handzaam inbouwen in het relaas van een episode van het ‘argumentum’ van wat
volgde, prikkelt de nieuwsgierigheid van de lezer en doet hem hunkeren naar 't weten
van wat komen zal. Het laat hem niet meer los, eenmaal hij in dit spanningsveld is
terechtgekomen en als het ware hulpeloos gevangen zit.
Het tektonisch wonder dat Herodotus hier verwezenlijkt had werkte
onweerstaanbaar, als een verborgen diep-ingebedde magneet, op wie zijn stuk
benaderde, want ‘also kan einer kaum auffho ren/Herodotum zulesen/ er habe denn
das ende erlangt’(232).

Homerus-1538
Al is het dat Simon Schaidenreisser een Duitse versie van de Odysseia van Homerus
op basis van een Latijnse vertaling maakte, toch vlocht hij - niet in zijn opdracht,
doch wèl in zijne uitgebreide ‘Vorred’ - enkele zinnen in over formele elementen
van dit Grieks gedicht(233).
Dat hij vooreerst de nadruk legde op de nuttige en tevens onderhoudende lectuur,
die hij en zijn uitgever het Duits publiek toen aanbood, is normaal. En meteen was
dit voor hem de gelegenheid om het hoogstaand karakter van het werk van Homerus
hel en scherp te belichten. Zijn uiteenzetting klinkt dan ook als een hymne aan de
Vrouw, aan Penelope, of aan Ulysses, de trouwe ridder, de stoere leider, de
voorbeeldige echtgenoot. Ook Laërtes wordt als vaderfiguur geïdealiseerd;
Telemachus als oor- en voorbeeld van alle zonen, door hem voorgesteld.

(232) Herodotus: Herodoti... Historia... Durch H. Georgium Schwartzkopff. Frankfurt a.M., 1593.
Cfr. fol. [) (iiij] het voorgaande citaat.
(233) Homerus: Odÿssea.... erst durch... Simon Schaidenreisser... zu Teütsch transsferiert. Augsburg,
A. Weissenhorn, 1538. (In feite de tweede druk; de eerste is van 1537).
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Doch, al schijnt S. Schaidenreisser in bewondering voor de schoonmenselijkheid
van de Homerus-figuren op te gaan, dit belette niet dat hij ook oog had voor de manier
waarop deze helden door de dichter werden voorgesteld; voor het milieu waarin
dezen leefden, streden en leden.
Wat S. Schaidenreisser trof was de harmonie die Homerus hierbij tussen de ‘inhoud’
en de ‘vorm’ had weten te verwezenlijken. Ze was zo wezenlijk echt dat het epos
van Homerus tot een kunstwerk was uitgegroeid, dat van alle tijden was en een
universele betekenis had gekregen(234).
Wat hij ook ervaren had - hij, die nochtans slechts langs een andere vertaling om
zijn auteur benaderen kon - was het realisme van Homerus in het uitbeelden van
sommige personages en in het schilderen van bepaalde situaties! Zijn personages
schijnen als het ware te leven, zo werkelijkheidsgetrouw weet hij ze voor te stellen.
Zo evolueren ze ook voor de ogen van de lezer. Inderdaad, ‘also wirt dem weiblichem
geschlecht/zů ainem ebenpild maisterlich abgemalt vnnd gleichsam(235) für augen
gestelt/ die edle/ scho ne/keüsche/ernhaffte/vernünfftige Penelope’(236). Een zin vol
zwier, maar ook vol betekenis voor wie tot een juist begrip van de ideeënwereld van
de vertaler en van diens visie op de schrijftrant van Homerus doordringen wil. Want
ook Schaidenreisser heeft zijn manier om de dingen aan te pakken. Eerst houdt hij
het in dit verband bij een algemene formulering(237), en

(234) Homerus: Odÿssea... durch... Simon Schaidenreisser... zu Teütsch transsferiert. Augsburg,
1538. Cfr. fol. iiij: ‘Vnnd warlich vnnder anderen Go ttlichen gaben/darmit Homerus
reychlich erfüllet gewesen/ ist gantz wunderbar das er so vor zway tausent vnnd fünffhundert
vnnd sechss vnnd zwaintzig jar gegrůnet/seyn schreyben/sprüch/sententzen also geschicklich
gemasset vnnd gestelt hatt/das sie sich auff ainer jeden zeit/ains jeden
alters/gepreüch/sitten/vnd institut/so aygentlich rewmen/ als wer in so langer zeit kain
a nderung nie geschehen’.
(235) Voor ‘gleichsam’ s.vo: gleichsam, 2 (a) (= so zusagen, in gewissem sinne) in: Dt. Wtb. Bd.
IV. I. Abt. Leipzig, 1949, cfr. col. 8213. - ‘geleichsam’ niet in Matthias Lexer:
Mittelhochdeutsches Handwörterbuch. Bd. I. Leipzig, 1872.
(236) Homerus: Odÿssea... durch... Simon Schaidenreisser... zu Teütsch transsferiert. Augsburg,
1538. Cfr. fol. [iijvo].
(237) Homerus: Odÿssea... durch... Simon Schaidenreisser... zu Teütsch transsferiert. Augsburg,
1538. Cfr. fol. [ijvo]: ‘Darinn der Printz vnd vatter aller Poeten/die mo rfart des.. Helds
Vlyssis/ also artlich/ordenlich/vnd zierlich beschreibt/das ainem yeden weltmenschen auss
allen weltlichen bu chern/... nitt leicht etwas fruchtbarlichers/... nichts lieblichers noch
bequemers sein/gefunden, geschriben/gelesen/vnnd erdacht mag werden/als eben die
vnuergleichlichen bu cher Homeri/...’.
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dan ietwat verder, bloeit - barst, zou men eerder moeten zeggen - zijn bewonderend
lof- en dan weer klaaglied open b.v. over 't lot en leven van Penelope, zoals Homerus
die in zijn gedicht had afgeschilderd(238). Trouwens, van bij de aanhef van deze
‘voorrede’ zelf karakteriseert S. Schaidenreisser de verhaaltrant van Homerus als
‘artlich’, ‘ordenlich’ en ‘zierlich’(239). Zijn schrijftrant in dezen is ‘artlich’, d.i. passend,
juist, precies, in al zijn eenvoudigheid(240). Tevens is zijn stijl ‘ordenlich’, wat zou
kunnen slaan op Homerus' eerbied voor voorschriften, regels of wetten inzake
schrijfkunst(241) met als praktisch resultaat een ordelijke op- en uitbouw van het geheel
en van de verschillende onderdelen ervan. ‘Zierlich’ is zijn verteltrant eveneens;
vandaar dat niet alleen ‘nutzbarkait’, doch ook ‘lust oder kurtzweil’ de lezer wacht,
die trouwens niets ‘lieblichers noch bequemers’ vinden zal(242).

(238) Homerus: Odÿssea... durch... Simon Schaidenreisser... zu Teütsch transsferiert. Augsburg,
1538. Cfr. fol. [iijvo]: ‘Vnd gleicherweiss als Ulysses ain exempel gibt eines weldtweysen
gescheyden/ vil erfarens tapfferen mans/also wirt dem weiblichem geschlecht/zů ainem
ebenpild maisterlich abgemalt vnnd gleichsam für augen gestelt/die edle/
scho ne/keüsche/ernhaffte/vernünfftige Penelope die ihren eelichen Herren/nicht sambt/vnnd
auff ainmal zů gleich auss dem gesicht vnd hertzen lest faren/sonder wachet und schlafft/in
innbrunstigen gedanncken vnnd ersa ufftzen nach jhme/in seinem abwesen/sůht sy kain
kurtzweil/ mit tantzen/springen/singen/spylen/ladschafften/ bleibt in jren frawenzimmer/vnnd
sitzend mitten vnder jren meydten/webt vnnd würckt sy/mit jren henden/den langen tag über
vnnd über/den merern tail der nacht/ligt sy vngeschlaffen/flehend vnnd trawrend/also das in
zwaintzig jaren jr schlaffpett von den thranen jrer augen nimmer trucken worden’.
(239) Homerus: Odÿssea... durch... Simon Schaidenreisser... zu Teütsch transsferiert. Augsburg,
1538. Cfr. voetnoot nr. 237.
(240) Ietwat verder in de ‘Vorred’ heeft Schaidenreisser het over de nauwkeurige en zelfs uitvoerige
verhaal- en beschrijvingstrant die geen detail verwaarloost: alles is ‘So waidlich [uitvoerig]
aigentlich [precies] abconterfayet/das mit warhait gesagt wirt/Der blind Homerus hab alle
ding gesehen’. Cfr. fol. [ijvo]. Voor ‘aigentlich’ cfr. s.vo eigentlich, Grimm: Dt. Wtb. III. Bd.
(1862)' col. 102; Tr’bners Dt. Wtb. II. Bd. (1940), p. 142; en s.vo: weitläufig, VIII Bd. (1957),
p. 102. - Voor ‘artlich’ cfr. Grimm: Dt. Wtb. I. Bd. (1854), col. 574-575.
(241) Cfr. Grimm: Dt. Wtb. VII. Bd. (1889); s.vo ordenlich.
(242) Homerus: Odÿssea... durch... Simon Schaidenreisser... zu Teütsch transsferiert. Augsburg,
1538. Cfr. fol. [ijvo].
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Van de reeds in de Oudheid gesignaleerde bondigheid van Homerus daarentegen
rept Schaidenreisser met geen woord(243).
*
Van een vertaler die zó opging in waardering - in bewondering zelfs! - voor ‘zijn
auteur’ en die zo hoog de wezenlijke artistieke waarde van het werk, dat hij ter
vertaling had uitgekozen, apprecieerde en die tevens de lezer zoveel leesgenot
beloofde, mag men dan ook aannemen dat hij geloofde in de degelijkheid van het
taalalaam dat hij, op zijn beurt, hanteren ging om een werk van dergelijk gehalte
over te zetten. En inderdaad, hij was één van de weinige vertalers van toen, die de
taal waarin hij vertalen ging - het Duits van zijn dagen - verheerlijkte, en die ons
wilde laten delen in de fierheid en de vreugde die in hem leefden bij het ervaren van
de opgang die zijn moedertaal, het Duits, in zijn dagen kende, en bij het zien van
haar ontwikkeling tot cultuurtaal waarvan hij ooggetuige was(244). En zeggen dat hij
schreef in 1537!
Lofwaardig is ook dat S. Schaidenreisser de grenzen van zijn weten kende. Onder
de wijde koepel van de hemel blijft hij met beide voeten op vaste grond; hij beheerst
en overschouwt het landschap in alle richtingen, doch wenst niet te gissen wat er
verder dan zijn horizon zou kunnen liggen. Hij schijnt aangevoeld te hebben dat een
vertaler, die via een andere als de oorspronkelijke versie overzetten moet, zich niet
aan beschouwingen wagen mocht noch over de keuze van het woordalaam, dat ‘zijn
auteur’ gehanteerd heeft, noch over de wijze waarop deze gebeurlijk het magisch
spel met klank, kleur en ritme van woorden, wendingen of zinnen zou gespeeld
hebben.
De ‘kunde’ of mogelijkheid en meteen dan ook het recht een oordeel te vellen
over de techniek van het beschrijven van situaties, van 't uitbouwen van een verhaal,
het weergeven van het denken en doen van de personages, kon men hem echter niet
ontzeggen noch ontnemen. Had Plato Homerus niet als ‘ain maister des lebens’
geroemd? Is het

(243) Heinrich Lausberg: Handbuch der literarischen Rhetorik. München, 1960. Cfr. vol. I, § 297,
p. 169-170. 't Is aldaar, dat hij schrijft: ‘Homer ist ein Meister der brevitas’. Ook Quintilianus
(X. I. 49) wordt erbij betrokken.
(244) Homerus: Odÿssea... durch... Simon Schaidenreisser... zu Teütsch transsferiert. Augsburg,
1538. Cfr. fol. [iiijvo]. In een volgend opstel meer daarover.
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dan te verwonderen dat S. Schaidenreisser hem, d.i. Homerus, een meester noemde
in het uitbeelden van een Penelope b.v., die hij ‘zů ainem ebenpild vnnd gleichsam
für augen gestelt’ heeft(245). Ook hij, Schaidenreisser, onderlijnt hier andermaal de
grootheid van een Homerus in het uitbeelden van de mensen in hun handel en wandel,
van de werkelijkheid van de dingen en van elke gewone dag; tevens verwijlt hij bij
zijn meesterschap in het concipiëren, schetsen en uitwerken van het ideale
mensenbeeld.
*
In het Nederlands is er dan een vertaling van ‘D'eerste XII Boeken Odysseae (dat is:
de dolinge van Ulysse). Beschreven in 't Grieks, door den Poëet Homerum, vadere
Ende fonteine alder poëten nu eerstmaal uit den Latijne in Rijm verduitst, door
Dierick Coornhert’. Ze verscheen in 1561.
Het voorwoord van Coornhert ‘Aan den verstandigen verzochten, vroomhertigen
ende welbeminden Willem Dircxen... mijnen jonstigen Here ende vriend’ en zijn
dichtstuk ‘Totten goedwillighen Leser’ vormen hoofdzakelijk een betoog ter
verdediging van zijn initiatief en van de versvorm, strofenbouw en zuivere taal, die
hij, Coornhert, voor deze overzetting van Homerus heeft gekozen. Het ‘nîders-motief’
heeft hij, als het ware traditiegetrouw, in zijn ‘woord’ tot de lezer ingewerkt.
Coornhert noemt Homerus ‘desen alderlustichste ende ghenoechlijkste Poëte’,
‘dees êel Poëet’ en zelfs op 't titelblad en in zijn gedicht ‘den Poeet Homerum, vadere
ende fonteyne alder Poeten’. In feite echter deelt hij ons weinig of niets mede over
formele kenmerken van de Odyssee zelf, tenzij wellicht - doch indirect dan - in een
compliment aan het adres van dhr. Willem Dircxen. Hij schrijft: ‘Hier en bouen zijt
ghi (wiens vrolijc gheselschappe mi dicmael verbeelt) noch meer dan oyt in mijn
ghedachten ghecomen: als ic int vertalen deser boecxkens v.l. personagie, dwelck
ghy op swerelts tanneel met eeren personeert, so dicwils met menichuuldigher
ghelijcheyt gheware wert inden persone Vlyssis, hier inne door Homerum beschreuen.
Want beschildert hy Vlyssem so vele landen, luyden, zeden ende steden gesien te
hebben,

(245) Homerus: Odÿssea... durch... Simon Schaidenreisser... zu Teütsch transsferiert. Augsburg,
1538. De uitspraak van Plato geeft de vertaler ons op fol. iiij; zijn oordeel over de uitbeelding
van de Penelope-figuur op fol. [iijvo].
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wie salmen herwaerts ouer vinden die meer sulcdanichs met soo doorsichtige ooghen
ghesien heeft, diet wt so ghetrouwen ende wel geoeffenden memorie voortbrengen
can, ende die dat met sulcken abelheyt ende soetelijcken ernst weet te verhalen? want
v.l. welsprekende tonghe, met vrolijcke vertellinghen den tijt door horens
vermakelicheyt bedrieghende tgheselschappe menich weruen doet seggen met Alcinoo
den Coninck dat het noch vroech is inden auont, als die midnacht den auont al
veriaecht heeft’. Is hier misschien onrechtstreeks iets te leren over Coornherts inzicht
in en visie op de Odyssee? Signaleert hij hier het scherp observatievermogen van
een Homerus van wie een Duits vertaler, nl. Simon Schaidenreisser, schreef: ‘Der
blind Homerus hab alle ding gesehen’? Zinspeelt hij allicht op diens vaardigheid in
het realistisch en natuurgetrouw weergeven van de gevarieerde wereld van toen en
van de gedragingen van de massa mensen die hij optreden laat? Looft hij daarenboven
de levensernst en tevens de charme die de verhaaltrant van Homerus kenmerkt? M.i.
is dit niet uitgesloten.

Horatius
In de zwarte en zware tijd die Antwerpen toen reeds doormaakte en ‘al ist sake dat
den tijt noch turbulent’ was (Fol. [Aiijvo]) - vertaalde Cornelis van Ghistele de Satyrae
et Sermones van ‘den vermaertsten ende gheleertsten Poeet Q. Horatius Flaccus’(245bis).
Hij droeg de vertaling op aan de heren ‘Borghermeesteren, Schepenen ende Raedt’
van de Stad Antwerpen.
Dichten noch schrijven kon hij laten; ‘ledicheyt’ moest hij vluchten, want zijn
‘gheest... qualyck ledich can sijn’ (Fol. [Aiijvo]). Vandaar deze vertaling, het ‘Zoilus
ghebroetsele’ ten spijt! Deze bewerking heeft nochtans veel ‘arbeyt’, ‘groote pijne’,
veel ‘arbeyden ende worstelen’ ‘met Horatium’ van hem geëist (Fol. [Aiiij]). Taal
noch stijl van Horatius had echter iets met deze moeilijkheden te maken. In verband
immers met deze ‘arbeyt’ en ‘pijne’ vermeldt hij alleen ‘die sware en diepe materien’
(Fol. [Aiiij]); want Horatiaanse gedichten zijn ‘vol gheleertheden ende wijser
Sententien’ (Fol. [Aiijvo]).

(245bis) L. Horatius Flaccus: Satyrae oft Sermones.. Nu eerst duer Cornelis van Ghistele in onser
duytscher talen Rhetorijckelyck ouerghesedt. Antwerpen, Amaat Tavernier, 1569.
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Voor iemand die in de titels van zijn vertalingen zich telkens zo fier affirmeert als
de man die alles in de landstaal ‘Rhetorijckelyck’ overzet, komt dit glijden over
vormelijke problemen enigszins vreemd over! Of is dit ‘Rhetorijckelyck’, dat blijkbaar
het overgroot gedeelte van zijn vertaalwerk als een merkteken ijkt, dan voor hem en
voor zijn drukker een loze formule geworden?

Isocrates
Het is Johannes Altensteig die de eerste Duitse versie van de ad Nicoclem verzorgde.
Deze vertaling verscheen in Augsburg in 1517. Joh. Altensteig gebruikte als basistekst
de Latijnse overzetting door Bernardus Justinianus(246). Gaat de aandacht van Altensteig
hoofdzakelijk uit naar de leer en lering die de redenaar Isocrates in dit stuk voorhoudt,
en wacht hij zich voor elke rechtstreekse verwijzing naar een of ander stilistisch
kenmerk van het originele Griekse werk, toch kan hij zich niet weerhouden een
bedenking te maken over een vormelijk verschil tussen zijn Duitse vertaling en de
Latijnse basisversie die hij bezigde. Deze, meende hij, was beter geslaagd dan zijn
eigen overzetting; want hijzelf schrijft: dat ‘es [d.i. de Latijnse tekst] vil bass gesetzt
ist in dem latein dann ich das geteütscht hab’(247).
Ik meen dat hij hierbij geenszins bedoelde dat, inhoudelijk gezien, zijn versie
onder de maat zou zijn, of althans in dit opzicht voor de Latijnse zou moeten oderdoen.
Nergens is er sprake van de ‘dapffere materi’ die in de ad Nicoclem zou behandeld
zijn, en hem moeilijkheden zou bezorgd hebben.
Denkt hij hier aan de taal, het Duits van toen, waarin hij vertaalde en waarvan hij
bij dit vertaalwerk sommige tekortkomingen ervoer?
Of slaat zijn opmerking op zijn minder gelukkig gebruik van de klassieke woordof zinfiguren?! Gedeeltelijk wellicht, al is het dat hijzelf ter zake bijzonder goed
geroutineerd blijkt te zijn. Inderdaad, in zijn opdracht speelt hij meesterlijk met
herhalingen en tegenstellingen; zijn stuk wemelt daarenboven van de zwerm tweeen drieledige zinselementen die hij daarover losgelaten heeft. Nochtans beweert hij
dat hij op dit

(246) Isocrates: Isocrates Von dem Reich. Augsburg, 1517.
(247) Isocrates: Isocrates Von dem Reich. Augsburg, 1517. Cfr. fol. [A iijvo].

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse taal- en letterkunde (nieuwe reeks). Jaargang 1986

215
stuk geen bijzondere inspanningen gedaan heeft, of dat hij zich ooit zou toegelegd
hebben op de studie van een gepolitoerd Duits, schoon van uitzicht en rijk aan klank,
sierlijk en verfijnd, scherp en raak in de verwoording en dat gehanteerd zou worden
volgens alle regels van de klassieke woordkunst(248). Zijn ambitie joeg hem andere
wegen op; in andere dingen heeft hij zich verdiept. In wat? In de levenswijsheid en
wetenschap die een Isocrates in zijn werk ingebed had(249). Ook voor hem had de
inhoud voorrang!

Isocrates
Op 8 November 1562 schreef Antoon Gillis een lange opdracht voor zijn vertaling
Isocratis vermaninghe tot Demonicum(249bis). Deze verscheen te Antwerpen in 1564.
De lopende titel van deze opdracht is: ‘Den Ouersetter tot synen Vrient’, bij name
Jacques van Wissenborch. Op deze toewijding volgt een kort gedicht ‘M.A.G. totten
goetwilligen Leser’, een soort imaginaire dialoog met een van zijn lezers.
Lezenswaardige stukken alleszins; zelfs allebei! Niet als litteraire manifesten;
veeleer omwille van de andere dan esthetische, stilistische of taalkundige
beschouwingen die daarin vervat zijn.

(248) Isocrates: Isocrates Von dem Reich. Augsburg, 1517. Cfr. [Aiijvo]: Hij heeft deze tekst
verwerkt, schrijft hij, ‘als mich hat gedeücht gůt vnd geschickt sein/wiewol es vil bass gesetzt
ist in dem latein dann ich das geteütscht hab. So ich mich nicht hab gepraucht vnd auch geben
auf das zierlich/hübsch/scho n klůg/scharpf/oder Retorisch teütsch/sonder in andern dingen
mich geu bt’. - Over ‘sich brauchen’ als ‘sich anstrengen’ cfr. Dt. Wtb. II. Bd. (1860), col.
319. - Verklaring over ‘sich auf etwas geben’, vindt U in: Matthias Lexer: Mittelhochdeutsches
Handwörterbuch. I. Bd. (1872), col. 758, s.vo geben; ‘sich ûf etwas geben = sich verlegen
auf’. - Cfr. eveneens: Dt. Wtb. IV. Bd. A. Abt. A. Hälfte (1878); col. 1724. - O.m. voor ‘klůg’
als: ‘fein, zierlich, zart, schmuck, hübsch’. en ook ‘fein, höfisch’ cfr. M. Lexer: Mhd. Hdwtb.
I. Bd. (1872), col. 1637-1638; of s.vo: ‘Klug’ in Trübner IV. Bd. (1943), p. 187.
(249) Interssant zou het geweest zijn de opdracht van de vetaling van 1548 van Georg Fröhlich ter
vergelijking te kunnen hebben. Ik ben er echter niet in geslaagd op een exemplaar van deze
uitgave de hand te kunnen leggen.
(249bis) Isocrates: Isocratis vermaninghe tot Demonicum. Antwerpen, Jan van Waesberghe, 1564.
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Het stuk van Isocrates zelf bergt volgens A. Gillis, een schat van ‘Natuerlycke
wijsheit’, die het zo aantrekkelijk maakt, en tevens zo nuttig. Het lijkt nochtans een
nietig ding, een door de ‘gheordineerde mayers’ achteloos op het stoppelveld
achtergelaten ‘corenaer’, in vergelijking met de ‘ouervloedighen oogst’ die anderen
binnenschuren (Fol. [Aijvo]).
Zijn basistekst was de zeer verzorgde Latijnse vertaling van de hand van Rudolphus
Agricola - ‘van Rudolpho Agricola int Latijn seer curieuselijcken ouerghesedt’ (Fol.
Aij). De naam van deze humanist stond borg voor de degelijkheid en betrouwbaarheid
van de vertaling. Trouwens, deze Latijnse tekst werd opgenomen in ‘het cleyn ende
welbekent Latijns boecsken Catonis Disticha de moribus genoemt, dwelck ouermits
zijn goede leeringhe ende suyuerheit der Latijnscher spraken met rechte der Ioncheyt
om van buyten te leerene in de Latijnsche Scholen veurghehouden wort:’ (Fol. Aij).
Geen woord over de taal of stijl van de grote Griekse prozaïst die Isocrates was,
en die M.A. Gillis nochtans ‘dalderwelsprekenste Isocrates’ noemde, niet in de
opdracht, wel echter in zijn kort vers: ‘M.A.G. totten goewilligen Leser’ (Fol. (AVvo]).
Over het werk alleen nog de banale opmerking dat Isocrates deze ‘Oratie’ schreef
‘met woorden bequame’!
Het is nochtans opvallend hoe A. Gillis in deze gefingeerde dialoog met zijn lezer
de eenvoud, de ongekunsteldheid en soberheid inzake aanwending van stilistische
middelen in zijn eigen versie beklemtoont. Want hij heeft dit werkje van Isocrates
‘onconstich verclaert’, met ‘woorden slecht en ongeciert’. Deze simpele, natuurlijke,
directe en sobere zegging kan nochtans de waarde van dit werkje bij een jeugdig
publiek niet in het gedrang brengen: zijn vaste overtuiging is dat het daardoor zijn
doel niet missen zal! Deze ‘oratie’ zál inslaan:
‘...al waerse van woorden slecht en ongeciert,
Nochtans weert soude sijn veur elcken gelesen,
Om deuchdelyck te worden en wel ghemaniert’.

Josephus
Bij het vertalen van Flavius Josephus in 't Nederlands ging de belangstelling van
Nicolaas van Winghe voornamelijk naar de inhoud van dit werk en naar het
apologetisch gebruik dat ervan kon gemaakt wor-
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den. Schaars zijn dan ook zelfs zijn toespelingen op de stijl van deze geschriften(249ter).
Hij erkende nochtans - en dit herhaaldelijk - dat de schriftuur van dit werk
aangenaam aandoet. Josephus beheerste, volgens hem, de regels van de taal waarin
hij schreef - het Grieks - en van de techniek van de woordkunst.
Niet alleen zijn opgaan in zijn werk en zijn zoeken naar de waarheid waren te
loven, - dit is: ‘zijn naersticheyt [en] warachticheyt -’ doch ook zijn ‘conste int
bescriuen der seluer oorlogen’, schrijft Van Winghe in zijn ‘Prologhe’ tot de ‘Seuen
boecken’. (Fol. [ ijvo]).
Dienvolgens kon Josephus dan ook door de H. Hieronymus ‘den Griecxschen
Liuium’ geheten worden - Livius die als een onovertroffen meester gold inzake
historisch vakmanschap, en die op het stuk van de schone vormgeving erkend werd
als ‘dalder constichste ende frayste Hystorie schrijuer der Romeynen’ (Seuen boecken
1580 Cfr. fol. iij).
Trouwens haast met dezelfde termen karakteriseert Nicolaas van Winghe de
schriftuur van Josephus door wie de Joodsche ‘Hystorie seer beuallijck ende constelijc
beschreuen gheweest [is]’ (Seuen boecken, fol. iij). Dit was hem mogelijk dank
zij zijn taalbeheersing, ook van het Grieks, dat nochtans zijn moedertaal niet was,
zowel als door zijn litterair-technische vaardigheid en kunde - ‘zijn conste van spreken
ende beleyden van redenen/na die conste der Griecscher spraken’ (Seuen boecken
(1580), fol. iij).
Leidt Nicolaas van Winghe zijn versie van de ‘twintich boecken/vanden ouden
geschiedenissen der Joden’ (1580) in dan drukt hij niet zozeer op het aantrekkelijke
van de vorm, m.a.w. op de gebeurlijke kenmerkende stijleigenaardigheden, dan wel
op de intellectuele eerlijkheid en kracht van Josephus ‘want hy [= dese selue aucteur]
beuonden is gheweest te zijne een seer cloeck ende verstandich man:...’. Daarenboven
was hij ook een kenner van, en zelfs een meester in 't gebruikmaken van de
mogelijkheden die zijn moedertaal, het Hebreeuws, en ook het Grieks hem boden,
want hij was een man ‘van wtnemende scientien ende grooter eloquentien/niet alleen
int Hebreeuwsche (welcke

(249ter) Flavius Josephus: Seuen boecken/van die Joetsche oorloghe/ ende Destructie van Jerusalem.
Antwerpen, 1580 - Flavius Josephus: Twintich boecken/vanden ouden geschiedenissen der
Joden. Antwerpen, 1580.
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zijn in gheboren tale was/maer oock int Griecsch/...int scrijuen van zijnder historien/...’
(Twintich boecken (1580), fol. ij).

Justus Lipsius
Jan Moerentorf oft Moretus schreef zijn opdracht van de Nederlandse vertaling van
de de Constantia van Justus Lipsius. ‘T'Antwerpen ten huyse van Christoffel Plantijn
den XXV. Junij M.D.L. XXXIIII’, het jaar van de druk.(249quater). Buiten de actualiteit
van het onderwerp is het de ‘lieflijckheyt daert [boek] vol af is’ die hem was
opgevallen. Hem trof ook de emotieve kracht die er van dit proza uitgaat. Het is ‘soo
beweghelijck daer by dattet alle versteende herten kan vermorwen ende achterdencken
doen hebben’ (Fol. [ 2vo]).
Dan is er verder de beheersing van het spel met figuren en beelden waarvan deze
prozaïst getuigenis aflegt. Meesterlijk hanteert hij een weelde van prachtige stijlfiguren
die zijn schriftuur versieren.
Het kunstvolle van deze stijlvorm aan te voelen en vast te stellen was voor Moretus
een uitdaging om ten minste een poging te wagen om door het vertalen van een
dergelijke tekst te bewijzen dat, wat hem bijna onmogelijk leek, nl. deze artistieke
vorm in 't Nederlands te evenaren, toch te verwezenlijken zijn zou.
Hij begon en liet zich vangen aan zijn eigen spel ‘om te beproeven... oft die
rijckelijcke schoon vercierde Latijnsche wtspraeck... in onse Duytsche tael so soude
moghen ouergheset ende naegevolcht worden’ (Fol. 3).
Welke bepaalde stijlfiguren J. Lipsius in zijn schriftuur verweven had om ze
‘lieflijck’ te maken en ‘rijckelijcke’ op te paleren, en o.m. een sterk emotief element
in zijn tekst te vlechten, wordt traditiegetrouw niet nader bepaald.

Livius
Als geschiedschrijver moet Titus Livius in de Late Middeleeuwen en in de XVIde
eeuw een van de populairste antieke auteurs geweest zijn

(249quater) Justus Lipsius: Twee Boecken vande Stantvasticheyt Eerst int Latijn gheschreuen door I.
Lipsius, ende nu ouergheset inde Nederlantsche taele door I. Movrentorf. Antwerpen, Chr.
Plantijn, 1584.
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- althans in Vlaanderen en in de Duitse taalstreken. Ondermeer als stilist moet hij
eveneens in de XVIde eeuw in Westeuropa een bijzonder diepe waardering genoten
hebben. Kasper Hedio - de Josephus-vertaler - somt in zijn opdracht van zijn Duitse
Hegesippus-versie een stel namen van historici op. Alleen van Livius prijst hij de
mooie en kunstvolle schriftuur(250). In de ‘Prologhe des Translateurs’ tot de Nederlandse
vertaling door Nicolaas van Winghe van de de Bello Judaico van Flavius Josephus
wordt Livius vermeld als ‘dalder constichste ende fraeyste hystorie scriuer der
Romeynen’(251).
Dit zijn een paar getuigenissen van zestiende-eeuwse vertalers die zich echter
nooit als vertalers van Livius zelf hebben doen gelden.
Uit de breedopgezette voorredes of opdrachten van Livius-vertalingen zelf klinken
er U echter nog andere, soms zeer uitvoerige uitspraken over Livius en zijn stijl
tegen(252).
Dat er echter soms andere noten te horen waren, zelfs in de zestiende eeuw, is
normaal. Barlandus, die Livius ook met de ogen van de schoolman bekeek, vond
sommige duistere vlekken in zijn werk, die meteen aankomende latinisten wel eens
afschrikten(253). Moderne classici denken daar nu anders over(254).
*
In het Nederlands taalgebied verscheen een vertaling van de toen gekende ‘boecken’
van Livius. Dit gebeurde in Antwerpen, in 1541. De uitgever was Jan Gymnick; de
vertaler is onbekend(255).

(250) Hegesippus: Egesippus Teütsch... Durch... Caspar Hedion vertolmetscht. Strassburg, 1532
Cfr. fol. ij: ‘Es ist keiner/dem der Ro mer geschicht vnd thatten im grund zůwissen/etwas
angelegen/der nit der selbigen so er sy bey dem Liuio herrlich/vnd über alle massen kunstlich
bschriben gelessen hat/auch bey dem Polibio/Halicarnaseo/ vnd andern zů lesen begere’.
(251) Flavius Josephus: Seuen Boecken van die Joetsche oorloghe. Antwerpen, 1552. Cfr. fol. [†
(252)
(253)

(254)

(255)

iijvo].
Cfr. infra.
Etienne Daxhelet: Adrien Barlandus. Humaniste belge. 1486-1538. Sa vie. Son oeuvre. Sa
personnalité Louvain, Bureau du Recueil, 1938. Livius was ‘un auteur... entâché d'obscurité:
cette obscurité ordinairement détoune les jeunes gens des études...’. Cfr. p. 182.
‘... Reicher Wortschatz, geschickter Satzbau, Meisterschaft geradezu in der Verwendung
typisch-lateinischer Partizipialstrukturen, massvoll gebändigte Rhetorik und ein leicht
poetisches Kolorit machen L. 's sprachliche Kunst aus;...’ Cfr. Paul Kroh: Lexikon der antiken
Autoren. Stuttgart, Kröner, 1972. (Kröner Taschenausgabe. Bd. 366). Cfr. p. 369.
Titus Livius: Titus Liuius Dat is de Roemsche historie oft Gesten... nv eerstmael in onser
Nederlantscher spraken ghedruckt. Antwerpen, 1541.
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In de geschiedenis van het vertaalwerk ten onzent neemt deze vertaling een bijzondere
plaats in(256). Dienvolgens lijkt het mij verantwoord dat ze in deze bespreking en
onderzoek inzake de stijlopvattingen van vertalers uit de XVIde eeuw, haar speciale
verhouding t.o.v. de Duitse vertaling ten spijt, hier zou behandeld worden.
Van op het titelblad van 1541 zelf wordt reeds verwezen naar de perfectie van de
techniek van Livius' geschiedschrijving, althans in het vlak van de vormgeving. Daar
wordt Livius de ‘alderwelsprekensten... historiscriuer’ genoemd. Dit was geen uiting
van een opwelling van onbezonnen bewondering, want bij deze uitdagende en
schetterende uitspraak bleef het niet. Inderdaad, in de opdracht zelf wordt - en dit
zelfs herhaaldelijk - het litterair kunstenaarschap van Livius bevestigd.
De opdracht van de Nederlandse Livius-vertaling van 1541 is inderdaad een, op
't eerste gezicht althans, merkwaardig document. De schrijver ervan - d.i. de uitgever
van het werk, nl. Jan Gymnick - geeft hierin o.m. een uitvoerige karakterisering van
Livius. Hij belicht deze Romeinse historicus niet alleen als geschiedschrijver, doch
ook als stilist.
Dat een uitgever, eenmaal hij de gelegenheid aangrijpen kan om zijn ‘waar’ aan
te prijzen, met vaardige hand met superlatieven spelen zal, ligt in de lijn der dingen.
En dit is wat Jan Gymnick doet! Zijn uitgave is een primeur op de markt van het
Nederlandstalige boek - dat is een feit. Het is daarenboven naar zijn eigen zeggen
een publicatie die niet alleen alle lagen van de wereldlijke stand interesseren moet,
doch ook ‘alle ander staten’ verpozing, ontspanning en een zeker welbehagen
schenken zal(257). Deze verklaring doet echter door haar stunteligheid zelf vragen
rijzen!
In elk geval uit zijn eerste bazuinstoten horen we het al: Livius - de historieschrijver
- is een onovertroffen meester in het hanteren van het woord. Hij is de
‘alderwelsprekenste’ geschiedschrijver aller tijden: hij is een stilist van de topklasse(258).

(256) Cfr. p. 13-14 in: Dr. L. Van den Branden: Het streven naar verheerlijking, zuivering en
opbouw van het Nederlands in de 16e eeuw. Gent, 1956. (Kon. Vla. Acad. v. Taal- en
Letterkunde. Reeks VI.-Nr. 77).
(257) Lees die titel: ‘Titus Liuius, Dat is/de Roemsche historie oft Gesten/doer den
alderwelsprekensten ende vernaempsten historiscriuere Titum Liuium bescreuen/waer wt
niet alleene alle weereltlike staten tot vromicheyt ende ridderlike manlike feyten beweget
ende gedrongen/maer oock alle andere staten tot grooter recreatien ende ghenuechten des
herten ghetrocken sullen worden/nv eerstmael in onser Nederlantscher spraken ghedruckt’.
(258) Cfr. eerste deel van dit optel over: ‘eloquentie = stijl’.
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Opmerkelijk is dat een groot deel van de opdracht van Jan Gymnick aan het
doorlichten van deze gebalde formulering gewijd wordt. Hij maakt in zijn stuk eerst
de algemene vaststelling, nl. dat Livius alle gebeurtenissen, die de Romeinen in de
loop der eeuwen beleefd hadden, ‘heerlijck’ en ‘pomposelijck bescreuen’ heeft(259).
M.a.w.: Livius' schriftuur schittert door haar glans en luister(260), en door haar
waardigheid.
Gymnick wil het echter niet bij deze algemene appreciëring en schijnbaar losse
formulering laten. Inderdaad, Livius was en is z.i. een voortrekker(261). Dit was hij als
geschiedschrijver; ook op het stuk van vormgeving, d.i. op dit van het sierlijk spelen
met woord en wending, op het gebied van de kunst en kunde van de ‘elocutio’, was
hij, in zijn lijn, een baanbreker. Hij wist tevens aan zijn geschriften een waardigheid
en zelfs statigheid te verlenen, die enig is, en enig is gebleven. In dit opzicht was hij
eveneens een gangmaker die nog nimmer of door niemand overtroffen werd(262).
Krachtig en waardig was zijn woord.
Het proza van Livius treft tevens elk gevoelig oog en oor door de harmonische
bouw die het schraagt, en de zangerige melodie waardoor het gedragen wordt. De
lezer of luisteraar verliest zich in 't welbehagen dat over hem neerdauwt bij 't lezen
of 't horen van zijn woord. Niemand, die ooit geschiedenis schreef, heeft hem, Livius,
geëvenaard; hij die, zijn ganse schrijversloopbaan door, met hetzelfde meesterschap
stift of veder hanteerde(263).

(259) ‘... [Titus Livius] ‘die dat (fol. + ij) Roemsche rijck ende feyten desselfs also heerlijck ende
pomposelijck bescreuen heeft/...’ Cfr. uitg. 1541, fol. ij. - Volgens Plantin is ‘Pompeuselick’
hetzelfde als ‘magnifice’, op een luisterrijke, zwierige manier. Voor ‘heerlijck’ heeft Kiliaan
‘Magnificus’ ook ‘augustus, basilicus, insignis’.
(260) In 't stuk van Jan Gymnick vormen tautologische uitdrukkingen geen uitzondering; verre
vandaar!
(261) ‘Want Liuius is onder alle andere die vander Romeynscher natien/ ghesciedenissen: ende
oorloochsche feyten ghescreuen hebben de voorganger’. Cfr. uitgave 1541, fol. [*ijvo].
(262) Hij [Titus Livius] heeft ‘het velt ghelijck eenen Hercules/teghen alle andere historiescriuers
behouden [...] in manlijcke eloquentie oft wtspreken/ waer in hi alleene al euen sterck ende
vrolic sonder eenich verdriet voortgaet’. Cfr. uitgave 1541 fol. [*ijvo].
(263) ‘Egheen en isser onder alle die haer in historien te scriuen gheoefent hebben/die de ooren
der menschen met also sueten gheclanck van redenen (die in alle zijn boecken wonderlijc
haer openbaeren) volcomelijcker verlusten ende veruullen mach’. Cfr. uitgave 1541 fol.
[*ijvo].
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Ten derde: daar is de emotieve kracht van Livius' woord; en diep wist hij deze te
laten inwerken, en gevarieerd zijn ook de registers die hij uittrekken kon(264).
Hoe echter deze stelling verantwoord! Hijzelf had Livius niet vertaald! Op wiens
gezag kon J. Gymnick - na zovele anderen, die zich reeds met de Livius-studie hadden
ingelaten - zich beter beroepen dan op dit van een van de grootste vertalers van het
Boek der Boeken, dan op de H. Hieronymus(265)? Inderdaad, was het deze autoriteit
niet die, niet alleen de betrouwbaarheid van een Livius als historicus prees, doch ook
diens stilistische kwaliteiten als woordkunstenaar loofde?
*
Het zou te schoon zijn, indien wij in 1541 in het Nederlands taalgebied van toen op
een dergelijk staal van evaluatie van de stijleigenaar-

(264) ‘Egheen en isser oock die therte ende den sin der menschen meer doerdringhen ende
lichtelijcker tot blijscap/gramscap/ende compassie beweghen mach’. Cfr. uitgave 1541, fol.
[*ijvo].
(265) ‘Waer van sinte Hieronymus inde voerredene der Biblen ghetuychnisse gheeft/segghende/dat
somighe eedele heeren uit Vrancrijck ende Spaengien tot desen Titum Liui um als tot
eenen honich oft melckvloeyende riuiere gecomen zijn/ende dat die gheene die eedelen staet
ende magnificentie der stadt niet ghetrecken en conste om daer te comen ende te besien/die
heeft de fame ende lof van desen eenen Titus Liuius daer toe gebrocht/dat sy hem sien ende
hooren willen’. Cfr. uitgave 1541, fol. *ij-[*ijvo]. Ter vergelijking wat een andere uitgever,
meer dan 30 jaar later, in de ‘Titus Liuius und Lucius Florus Von Ankunfft vnnd Vrsprung
des Ro mischen Reichs’ (Strassburg, 1574) aanhaalde:
1] ‘lacteo eloquentiae fonte manantem, pueris quoque accomodatum scriptorem’ (Fol. [iiijvo]).
2] ‘At non Histoira cesserit Graecis, nec opponere Thucydidi Sallustium verear, nec sibi
indignetur Herodotus equari Titum Liuium, cum in narrando mirae iocunditatis, clarissimique
candoris, tum inconcionibus supra quam narrari potest eloquentem: ita dicuntur ommia, cum
rebus, tum personis accomodata. Sed affectus quidem precipue eos, qui etiam dulciores vt
parcissime dicam, nemo historicorum commendauit magis’. (Fol. [iiijvo]).
‘Hoc illud est praecipue in cognitione rerum salubre ac frugiferum, omnis te exempli
documenta in industri posita monumento intueri: inde tibi, tueque Reipublicae quod imitere
capias: inde foedum inceptu: foedum exitu quod vites. Ceterum aut me amor negotij suscepti
fallit, aut nulla vnquam Reipublica nec major, nec sanctior, nec bonis exemplis ditior fuit’.
(Fol. *V).
‘Romam Liuij videndi, causa, de vltimis Hispaniae, Galliarumque finibus, nobiles quosdam
viros profectos esse. & quos ad contemplationem sui Roma non traxerit, vnius hominis famam
eo perduxisse’. (Fol. *V).
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digheden van een Latijns auteur zouden kunnen wijzen. En inderdaad, deze
litterair-critische uitspraken zijn niet van Jan Gymnick. Het zijn eenvoudigweg
vertalingen of lichte bewerkingen van passages, die uit de opdracht van de eerste
gedrukte Duitse Livius-vertaling gelicht werden. Deze toewijding aan Keizer
Maximiliaan werd in alle Mainzer drukken, die de ‘Schöffer-Stamm’ van 1505 af,
tot en met 1548, van deze Livius-vertaling op de markt bracht, in liminaria afgedrukt.
Er bestaat geen twijfel: Jan Gymnick heeft ene van deze uitgaven - denkelijk deze
van 1533 of van 1538 - gekend en in 't Nederlands laten vertalen(266). Hijzelf heeft
deze opdracht gebruikt. En hoe!
Kortom de visie, die J. Gymnick op Livius als stilist zou gehad hebben, was deze
van de auteur van de opdracht van een Duitstalige vertaling aan Keizer Maximiliaan.
De Duitse versie ervan werd voor 't eerst de Mainz in 1505 gedrukt. Deze opdracht
was van de hand van Bernhard Schöfferlin.
*
De laurierkrans waarmee een Jan Gymnick reeds op het titelblad van zijn Nederlandse
vertaling van 1541 Titus Livius bekroonde, als de ‘alderwelsprekenste...
historiscriuere’ komt reeds in de titels van vroegere Duitse Livius-vertalingen voor,
nl. in 1533 en in 1538, en eveneens in de drukken van 1541 en van 1546(267). In deze
uitgaven van de Duitse versie wordt Titus Livius eveneens op het titelblad de ‘aller
redsprechsten... geschicht schreiber’ geheten. Deze zelfde formule duikt reeds vroeger
op, nl. in de aanhef van de opdracht aan Keizer Maximiliaan door Bernhard
Schöfferlin in 1505(268).

(266) Cfr. het opstel: De Livius-vertaling van 1541. Kanttekeningen bij de opdracht en de
Livius-uitgave van Jan Gymnick. Gent, 1959. (Kon. Vla. Acad. v. Taal- en Letterkunde.
Reeks IV. Nr. 15).
(267) Cfr. de titel van 1546: ‘Titi Liuij dess aller redsprechsten und hochberu mpsten geschicht
schreiberss Ro mische Historien...’.
(268) Titus Livius: Ro mische Historien. Mainz, 1546. Cfr. fol. ij: de auteur schrijft daar: de
oorzaak van de opgang en ondergang van 't Romeinse Rijk ‘wirt von dem aller redsprechsten
Tito Liuio inn seiner Ro mischen Historien... angezeyget’. De versie van de tekst van 1546
is op enkele spellingsvarianten na dezelfde al deze die in de vorige drukken voorkomt. Stichtend is ook de vergelijking van de Duitse titel en de Ndl., waar sprake is van het publiek
dat de uitgevers trachten te bereiken en 't nut dat uit de lectuur van hun uitgaven te halen is.
J. Gymnick schrijft: ‘...waer wt niet alleene alle weereltlike staten tot vromicheyt ende
ridderlike manlike feyten beweget ende gedrongen/maer oock alle andere staten tot grooter
recreatien ende ghenuechten des herten ghetrocken sullen worden/...’. En dan de Duitse
formulering: ‘Historien... Weliche allen Rittermessigen/gewaltigen/regierern der landt vnd
stett/so sich inn tugent/mannheyt oder ritterlichen thatten vnderstehn zů üben/nit alleyn zů
lesen lustig/sonderijnen/auch eynem jeden menschen gemeynes standts/vast nützlich unnd
zů wissen noth seindt’. Op een paar grafieën en afkortingen na [Welcke; thaten etc.] dezelfde
tekst als in 1536.
Dit wordt nog klaarder als men zijn uitspraak van ietwat verder (cfr. fol. [ ijvo]) leest: ‘Solch
werck.../darzu Fürsten und Herrn/auch Gemeynden vnd Stetten Teutscher Nation/zů nutze
inn teutsch bracht/...’.

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse taal- en letterkunde (nieuwe reeks). Jaargang 1986

224
De in algemene termen gehouden appreciatie van Livius, zowel als de verwijzingen
naar zijn wereldfaam, zoals B. Schöfferlin die in zijn opdracht inschakelde, kan de
lezer bij J. Gymnick terugvinden(269).
Als meester van de techniek, die spanning en 't verhaal wist te brengen, kon hij
zijn woord lief en lustig, machtig en waardig, zelfs statig, klinken laten(270). Ook de
sonoriteit en het typisch ritme van de schriftuur van Livius had de Duitser, B.
Schöfferlin, lang vóór J. Gymnick ontdekt(271). Dat daarenboven een Livius met de
emoties en passies van zijn personages, lezers of toehoorders, als niet een ander kon
spelen, kon een Gymnick uit dezelfde opdracht licht leren(272). Trou-

(269) ‘Dann keyner vnder allen den/die Historien beschreiben/das Ro misch Reich als herrlich
und bra chtlich wie Liuius geziert hat) der auch bei seinem leben/nit weniger lobs inn den
Ro mischen geschichten zu geschreiben/dann die statt Rom inn überwindiung der feindt
vnd jren triumphen hat erlanget. Auch Sanct Hieronymus inn der vorred der Biblien anzeyge
gibt/do er sagt/wie etliche edle Herren von Franckreich vnd Hispanien zu Tito Liuio/als zu
eynem Bach oder fliess der von süssen vnd lieblichen reden (als mit Milch flüsse) komen
sein/vnd die jhenen/die die statt Rom inn allen jrem wesen vnnd vermo gen/nit bewegen
mocht/dohyn zu kommen/ vnnd sie zu besichtigen/hat das gerücht vnnd lob dises eynigen
Titi Liui dohin bracht das sie jnen alleyn sehen und ho ren wolten’. Titus Livius: Ro mische
Historien. Mainz, 1546. Cfr. fol. ij.
(270) ‘Dann Liuius vor allen andern/die von der Ro mer vnnd ander Nation geschichten vnd
kriegen geschriben haben/den fůrzug (vnd als Hercules) vnder allen starcken den platz
beheldet/als der jhene der imm lesen nicht verdrossen/sunder lieblich vnnd fro hlich/auch
imm aussprechen dapffer vnnd grossmütig wirt erfunden//’. Titus Livius: Ro mische
Historien. Mainz, 1546. Cfr. fol. ij.
(271) ‘Keyner ist vnder allen den jhenen/die Historien jhe beschrieben haben/der die ohren der
menschen mit seinen reden vnnd Oration (die allenthalben inn disem buch eingeflochten sein
volkummlicher mo ge erfüllen/...’. Titus Livius: Ro mische Historien. Mainz, 1546. Cfr.
fol. ij.
(272) ‘... keyner der das hertz vnnd gemüt der menschen mehr durch dringen vnd leichtlicher zu
freude/zom vnd mitleiden bewegen mag/dann Liuius/desshalben er wol billich allen andern
inn Historien fürgesetzt vnnd für den besten vnd nützlichsten gehalten wirt’. Titus Livius:
Ro mische Historien. Mainz, 1546. Cfr. fol. ij.
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wens, Schöfferlin noch Gymnick was de enige niet om van zijn gevoeligheid voor
de klankwaarde van de schrijftrant van Livius te getuigen. Op de rijke sonoriteit en
vooral op de zacht aaiende en strelende zang van zijn proza werd ook reeds in het
begin van de eeuw door een Matthias Ringmann Philesius in diens ‘Vorred’ van zijn
Caesar-vertaling van 1507 gewezen. Hij heette hem daar ‘der hunig fliessende süss
redend Liuius’(273).
Kortom, blijken van het meesterschap van T. Livius in de beheersing van de toen
gekende stijlmiddelen en van zijn kunst van het spelen met variatie in toon,
getuigenissen ook van zijn gevoel voor 't muzikale, of althans voor 't sonore in woord
en wending, waren zovele kenmerkende stijlelementen die Schöfferlin, de Duitse
vertaler, in het proza van ‘zijn auteur’, nl. van Titus Livius, meende te kunnen
bekennen.
***

In de tweede helft van de zestiende eeuw kenden Engelse vertalingen van sommige
Livius-fragmenten van de hand van A. Cope, een groot succes. In 1544 verscheen
te Londen The historie of tvvo the most noble captaines of the worlde, Annibal and
Scipio(274); in 1548, 1561, 1568 en 1590 werd deze vertaling herdrukt. In de opdracht
aan Z.M. Koning Hendrik VIII, die A. Cope ‘our englisch Hercules’ noemt, handelt
de vertaler haast uitsluitend over de patriotische inslag van zijn onderneming; ten
dienste van zijn vorst en van de leden van de hogere adel van het land had hij dit
geschrift verengelst. Uit zijn vertaling immers zouden ze leren hun vijanden schade
en schande te berokkenen, de listen en lagen van hun tegenstrevers te verijdelen en
hun hinderlagen te ontwijken(275). Voor de stilistische karakteristieken van de
Livius-tekst bleek A. Cope geen oog te hebben!
*

(273) C. Julius Caesar: Julius der erst Römisch Keiser von seinen kriegen. Strassburg, 1507. Cfr.
fol. Av.
(274) Titus Livius: The historie of two the most noble captaines of the worlde, Annibal and Scipio...
translated... by Antonye Cope. London, Berthelet, 1544.
(275) Hij hoopte dat hij zou ‘dooe, not onely to your hyghnesse acceptable seruice, but also to all
noble men, and ientilemen of the realme greate pleasure and commoditie, if gatheryng to
gyther out of Titus Liuius, and other autours, the lyves, the policies, and the marciall actes
of two the moste woorthie capitaynes, of the two moste renouned empires of the worlde, that
is to saie, of Anniball of Carthage, and Scipio of Rome, [he] woulde brynge the fame into
our englyshe toung: whereby, besyde the pleasaunt bestowyng of tyme, in the readyng ther
of, men also may learne bothe to dooe displeasure to theyr ennemies, and to auoyde the crafty
and daungerous baites, which shall be layde for theim’. Cfr. fol. [aijvo] in de uitgave van
1544.
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Uit het woord ‘To the Reader’ in een andere Engelse Liviusvertaling, ditmaal van
de hand van niemand minder als een P. Holland, kan de lezer heel wat leren over de
stijl die de vertaler in zijn Engelse versie gebruikte. Rechtstreeks noch onrechtstreeks
valt er, voor zover ik deze tekst inzien kon, daaruit iets over de schrijftrant van Livius
te leren(276).

Titus Livius-1597
In de Nederlandse versie van Livius die in 1597 te Leiden verscheen(276bis) komt een
uitvoerig stuk voor: ‘Den oversetter wenscht den goetwillighen Leser gheluck ende
voorspoet’ (Fol. ij-[vjvo]). Het is een haast letterlijke overname van de tekst die
Jan Gymnick in zijn Antwerpse uitgave van een Nederlandse versie van Livius
publiceerde. Alleen het einde werd ietwat gewijzigd! Et pour cause!
Van de voorlaatste paragraaf van de opdracht van 1541 waarin Jan Gymnick de
vier redenen geeft en uiteenzet waarom hij dit werk ‘Aen den Raedt van Antwerpen’
opdraagt heeft de Leidse vertaler slechts twee redenen behouden. Hij laat de
aanspreekformule aan de ‘Eerweerdighe/wijse/ende voersienighe Heeren’ van de
Antwerpse raad wegvallen; hij manipuleert lichtelijk de aaneenschakeling van reden
één en reden twee. Al het overige van de lange Gymnick-opdracht wordt - op een
paar andere lichte ingrepen na - haast ongewijzigd in de Leidse uitgave overgeheveld.
Want de Leidse vertaler wijzigt toch iets! Zo heeft deze ‘oversetter’ soms een drukfout
verbeterd: gesouden (1541) > gesonden (1597); veruaren (1541) > ervaren (1597);
vervaerentheyt (1541) > ervarentheyt (1597); donrecht gebroken (1541) > het onrecht
gewroken (1597)? Oude of dialectale vormen en woorden worden

(276) Titus Livius: The Romane Historie written by T. Livius of Padua... Translated out of the
Latine into English by P. Holland. London, 1600.
(276bis) Titus Livius: De Roomsche Historie oft Gesten. Leiden, Jan Paedts Jacobsz & Jan Bouwensz.,
1597.
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soms vervangen: bicants (of) bycants (1541) > by na (of) byna (1597); egeen (1541)
> geen (1597); ontallighe (1541) > ontallijcke (1597); gebrocht (1541) > gebracht
(1597). Zelfs in de syntax werd soms ingegrepen(276ter).
In alle billijkheid kan een dergelijk geschrijvel hier best verder geïgnoreerd worden.

Livius & Florus
De uitgever Theodosius Rihel schreef in 1574 een soort manifest als inleiding
(‘Vorrede’ is de titel die hij gebruikte) tot zijn uitgave: ‘Titus Liuius Vnd Lucius
Florus: Von Ankunfft vnnd Vrsprung des Roemischen Reichs’(277).
In dit zwaar betoog wordt Lucius Florus doodgezwegen; anderzijds wordt er over
de stijl van Livius in deze nochtans uitvoerige uiteenzetting weinig gehandeld.
Theodosius Rihel was als uitgever door andere problemen in beslag genomen. Hij
bleek meer geïnteresseerd te zijn in de verdediging van het vertalen van antiek werk
in de volkstaal en van de verspreiding van klassieke historische geschriften in vertaling
in de landstaal. Hij onderstreepte het belang van het werk van Livius en loofde in
dit verband o.m. de degelijkheid van diens historische geschriften. Hij bleef een tijdje
mijmeren bij zijn verhaal van het succes van Livius niet alleen bij zijn tijdgenoten,
doch ook bij het nageslacht.
Moeilijkheden leverde de Livius-tekst bij 't vertalen of bij 't bewerken ervan zelden
op. De verklaring hiervoor was z.i. simpel. Alhoewel het door de band ongewoon
moeilijk is en verre van ongevaarlijk geschiedkundig werk te vertalen(278), was er geen
enkel ander Latijnse schrijver ‘der so ko mmlich(279) vnnd ohne ma rcklichen
abbruch

(276ter) Cfr. b.v.: ‘hoe dat hi... oneruaren in orloochschen saken was’ (1541) > ‘hoe dat hij... onervaren
was in oorloochschen saken’ (1597).
(277) Titus Livius & Lucius Florus: Titus Liuius Vnd Lucius Florus Von der Ankunfft vnnd Vrsprung
des Ro mischen Reichs. Strassburg, Theodosius Rihel, 1574.
(278) Titus Livius & Lucius Florus: Titus Liuius Vnd Lucius Florus Von der Ankunfft vnnd Vrsprung
des Ro mischen Reichs. Strassburg, 1574. Cfr. fol. [*iiijvo]: ‘So ist auch vnter allen
Ku nsten/vnnd andern sachen/von welchen die Scribenten tractieren/nichts/dass mit weiniger
gefahr, nachtheyl/vnd deren auctoren abbruch/mag transferiert werden/als die Historien
sein’.
(279) Voor ‘Ko mmlich’ cfr. s.v.o: ‘komlich adj./en ‘komlîche adv.’ Matthias Lexer:
Mittelhochdeutsches Handwörterbuch. Bd. I. col. 1670. Leipzig, 1872. Cfr. ook Dt. Wtb. Bd.
V, col. 1681- 1682. Leipzig, 1873.
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ko nnte verteutschet werden’(280). Levert vooral geschiedkundig werk last op, de fout
hiervan ligt vaak bij de schrijvers zelf, in 't algemeen bij auteurs van wetenschappelijk
werk. Dezen kunnen niet denken; schrijven kunnen ze evenmin; ze zijn duister in
hun uitspraken; ‘so dunckel unnd verwirrt’!(281). Niet zo onze Livius, want, juicht
Rihel het uit, zijn schriftuur is zó eenvoudig, zó licht verstaanbaar, en dit niet het
minst in het narratief gedeelte van zijn geschrift(282).

Ovidius
Van Ovidius viel mij alleen een Duitse ‘hertaling’ door Jörg Wickram in handen.
Deze tekst gaat terug op een Duitse overzetting van Albrecht van Halberstatt uit de
XIIIe eeuw. Deze nieuwe versie verscheen in 1545 te Mainz: bij Ivo Schöffer werd
ze gedrukt(283). De eerste en uiterst bondige opdracht en de ‘Vorred’ zijn van de hand
van de ‘hertaler’ en illustrator, Jörg Wickram; de tweede opdracht, die veel uitvoeriger
uitvalt, werd daarentegen door de commentator Gerhard Lorichius geschreven.
Wie menen mocht dat er uit deze liminaria inzake stijl, stijlopvattingen en -gebruik
veel te leren valt, zou alras bij het doorlopen van het voorwerk zijn illusies in dezen
verliezen.
In zijn begeleidend schrijven heeft Jörg Wickram het meer over zijn schrijftrant
dan over deze van Ovidius of deze van Albrecht von Hal-

(280) Titus Livius & Lucius Florus: Titus Liuius vnd Lucius Florus Von der Ankunfft vnnd Vrsprung
des Ro mischen Reichs. Strassburg, 1574. Cfr. fol. [*iijvo]: ‘Nuhn ist aber auss allen
Historicis, keyner mit Liuio zuuergleichen/der so ko mmlich vnnd ohne ma rcklichen
abbruch ko nnte verteutschet werden’.
(281) Titus Livius & Lucius Florus: Titus Liuius vnd Lucius Florus Von der Ankunfft vnnd Vrsprung
des Ro mischen Reichs. Strassburg, 1574, cfr. fol. [iiijvo]: schrijven en spreken er sommige
auteurs ‘so dunckel vnnd verwirrt von sachen... dass dieselben nit wol mo glich mit verstand
ausszusprechen/da im gegenspil Liuius sich dessen alles mit sonderm fleiss enthaltet/vnnd
alleyn der Ro mer Geschicht vnnd/Thaten neben dem/was sich beydes in Frid vnnd
Kriegsla ufften begeben/so eynfa ltig vnnd versta ndlich erzehlet/...’.
(282) Cfr. voorgaande voetnoot.
(283) Ovidius: P. Ouidij Nasonis... Metamorphosis... Etwan durch... M. Albrechten von Halberstat
inn Reime weiss verteutscht/Jetzt erstlich gebessert vnd mit Figuren der Fabeln gezirt durch
Georg Wickram... Epimythium. Das ist Der... Fabeln... Ausslegung... Gerhardi Lorichij
Hadamarij. Mainz, I. Schöffer, 1545.
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berstatt. Zijn stijl heeft hij zo eenvoudig mogelijk gehouden en zijn dichtmaat aan
de opvattingen over en practijk van de XVIde eeuwse verstechniek aangepast(284). Dit
bleek nodig te zijn, daar de oudere versie van Albrecht von Halberstatt toen reeds
onleesbaar, wijl onverstaanbaar was geworden om wille van de ‘oude taal’ - ‘dem
alten Teütsch’ - en het verouderd verssysteem, ‘so dass sie mit keynem verstand
gelesen mo gen werden’(285). Daarom ook hield Jörg Wickram zich in zijn hertaling
aan de gewone verstechniek van zijn dagen; hij zal nl. de ‘fabels’ van Ovidius ‘inn
[s]eine schlechten und gewonlichen reimen zůstellen’(286). Als negatieve kritiek op
de Sakser ‘Meister Albrecht van Halberstatt’ was dit niet bedoeld: het was de
eenvoudige vaststelling van een feit(287).
Ovidius als literator is voor hem ‘der Poet’, betiteling die een renaissancistische
bijklank heeft. M.a.w. Ovidius is voor hem een woordkunstenaar. ‘Poet’ noemt hij
hem dan ook herhaaldelijk(288). Ovidius is zelfs een ‘zierlich Poet’(289), een ‘edler
Poet’(290), een ‘reiche und lieplich Poet’(291); en zijn verhalen, die Jörg Wickram

(284) Ovidius: P. Ouidij Nasonis... Metamorphosis. Mainz, 1545. Cfr. fol. a. ij: ‘... hat mich doch
der lust/so ich zů disem Poeten getragen,... verursachet/allen müglichen fleiss hierinn
anzůwenden/vnd dise lieplichen Fablen inn meine schlechten vnd gewonlichen reimen
zůstellen/...’ Cfr. ook voetnoot no 286.
(285) Ovidius: P. Ouidij Nasonis... Metamorphosis. Mainz, 1545. Cfr. a ij: ‘... so seind sie doch
mit solchemm alten Teütsch vnd kurtzen versen gemachet/so dass sie mit keynem verstand
gelesen mo gen werden’.
(286) Ovidius: P. Ouidij Nasonis... Metamorphosis. Mainz, 1545. Cfr. a ij: ‘Het besef van zijn
beperktheid ten spijt, heeft hem toch, schrijft hij, ‘... der lust/so ich zů disem Poeten
getragen/auch geneigter vnderteniger willen zů eüwer Veste/verursachet/allen müglichen
fleiss hierinn anzůwenden/vnd dise lieplichen Fablen inn meine schlechten und gewonlichen
reimen zůstellen...’.
(287) Ovidius: P. Ouidij Nasonis... Metamorphosis. Mainz 1545. Cfr. [a iijvo]: ‘Freüntlicher lieber
Leser/ich bitt mit allem fleisz/ wo llest mir nit zůargem ermessen dass ich obgemelte (Meister
Albrecht Vorred imm Ingang diss bůchs gestelt) dann das auss keyner verachtnuss
geschehen/sunder alleyn darum/das du magst erkennen/wo dise bücher solcher gestalt getruckt
weren worden/das sie mit schwerem verstand hetten mügen gefasst werden/wie dann die
alten reimen gemeinlich mit schwerem verstand aussgetruckt seindt’.
(288) Ovidius: P. Ouidij Nasonis... Metamorphosis. Mainz, 1545. Cfr. fol. [a iijvo], of fol. [a iiijvo].
(289) Ovidius: P. Ouidij Nasonis... Metamorphosis. Mainz, 1545. Cfr. fol [a iijvo].
(290) Ovidius: P. Ouidij Nasonis... Metamorphosis. Mainz, 1545. Cfr. fol. [a iiij].
(291) Ovidius: P. Ouidij Nasonis... Metamorphosis. Mainz, 1545. Cfr. fol. a ij.
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‘Fablen’ heet, zijn ‘lieblich’(292) of zelfs ‘sehr lustig und lieblich’(293). Trouwens, in de
‘Vorrede inn disz Bůch’ herinnert hij aan de ‘lieplichkeit’ van Ovidius(294) en hij laat
Ovidius hierin optreden en zelf verklaren: ‘Geschriben hab ich inn Latein Zierlicher
scho ner bücher neün’(295).
Kortom, bij het eerste contact zou een lezer kunnen menen dat Jörg Wickram, in
zekere mate althans, met de artistieke gevoeligheid begenadigd was die hem toelaten
zou het ‘elegante’ en het zgn. ‘aanminnige’ in de Metamorphoses van een Ovidius
te ontdekken en te appreciëren. Hoe diep hij deze stilistische kenmerken van dit werk
aanvoelde en waardeerde is uiteraard moeilijk uit te maken. Diepdoordringend noch
precies lijkt hij mij in zijn peilen naar wat dit werk vormelijk onderscheidde; en
conventioneel, om niet te zeggen gemeenplaatsig, klinken dan ook zijn
litterair-kritische uitspraken.
Vermeldenswaard is nochtans zijn verwijzen naar de eigenaardige structuur van
de Metamorphoses: de verschillende boeken zijn zó in elkaar vervlochten dat ze een
gesloten geheel vormen. Van het werk (= dis bůch) schrijft Jörg Wickram immers:
‘Dann es zwar hat eyn sundre weiss
Eyn bůch sich inn das ander flicht
Und mag verstanden werden nicht
So mans nit hebt da vornen an
Und demnoch dort hindurch thůt ghan’(296).

Kortom, het is bij deze gemeenplaatsige en oppervlakkige opmerkingen gebleven!
Trouwens, Jörg Wickram kende de taal van de oorspronkelijke versie niet: hij kende
geen Laijn(297)! Veilig kon hij zich dan

(292) Ovidius: P. Ouidij Nasonis... Metamorphosis. Mainz, 1545. Cfr. fol. a ij.
(293) Ovidius: P. Ouidij Nasonis... Metamorphosis. Mainz, 1545. Cfr. fol. [a iij].
(294) Ovidius: P. Ouidij Nasonis... Metamorphosis. Mainz, 1545. Cfr. fol. [a iiijvo].
(295) Ovidius: P. Ouidij Nasonis... Metamorphosis. Mainz, 1545. Cfr. fol. [a iiij].
(296) Ovidius: P. Ouidij Nasonis... Metamorphosis. Mainz, 1545. Cfr. fol. [a iiijvo].
(297) Ovidius: P. Ouidij Nasonis... Metamorphosis. Mainz, 1545. Cfr. fol. a ij: ‘... wiewol eüwer
Veste nit meynen soll/mich so erfaren sein inn Latinischer sprach/dass ich diss Buch auss
dem Latein transferiert hab/dann ich dess Lateins gar vnkundig binn’.
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ook in zijn gebeurlijke evaluatie van dit werk slechts voelen wanneer hij zich hield
aan oppervlakkige, banale opmerkingen over de vorm en o.m. de structuur van het
werk dat hij enkel onrechtstreeks kende, of wanneer hij zich anderzijds beperkte tot
uitspraken over de inhoud, waarvan hij sommige aspecten prijst.
In feite vallen deze litterair-kritische uitspraken van Jörg Wickram tegen. Want
de verwachtingen van zijn lezers moesten hooggespannen geweest zijn toen dezen
de aanhef van zijn opdracht onder ogen kregen. Inderdaad, daarin uitte hij de wens
dat een ander schrijver deze middelhoogduitse versie van Albrecht von Halberstatt
eenmaal in ‘betere verzen en in een schonere taal’ zou kunnen ‘hertalen’(298)! Daaruit
zou men toch mogen afleiden dat hij wel oog had voor de schoonheid van de vorm
en van het woord. Of is deze wens van hem een voorbeeld van geveinsde ootmoed
te meer?! In feite wekt Jörg Wickram de indruk bij wie ietwat verder in deze
‘opdracht’ doordringt, dat zijn eerste, en wellicht zijn enige bedoeling geweest is,
een licht verstaanbare versie in het Duits van toen te geven, die in de handen van
elkeen kon gegeven worden(299).
Ook als illustrator van deze uitgave is hij opgetreden. Zijn gravures zijn
voorbeelden - zegt hij trouwens - van de eenvoud die hij als ‘hertaler’ in de
vernieuwde verwoording van deze ‘Fabelen’ heeft nagestreefd en die hij ook als
grafisch kunstenaar heeft toegepast(300).

(298) Ovidius: P. Ouidij Nasonis... Metamorphosis. Mainz, 1545. Cfr. fol. a ij: ‘Auch das solcher
reiche vnd lieplich Poet wirdiger gewesen wer, mit ho herem verstand/bessern reimen/und
zierlicherem teütschen an tag zůbringen/hat mich doch der lust/... verursachet/... dise lieplichen
Fablen inn meine schlechten vnd gewonlichen reimen zůstellen/...’. Cfr. ook voetnoten no
284 en 286.
(299) Ovidius: P. Ouidij Nasonis... Metamorphosis. Mainz, 1545. Cfr. fol. [a iijvo] en zijn
woord-vooraf tot de lezer: ‘So weit mir aber müglich/hab ich mich geflissen meine reime
zum verstentlichsten zů machen/auch hierinn alle vnzucht vermitten/damit diss bůch von
jungen vnd alten Frawen und Junckfrawen/sunder allen anstos gelesen werden’.
(300) Ovidius: P. Ouidij Nasonis... Metamorphosis. Mainz, 1545. Cfr. fol. a. ij: ‘Die selben reimen
hab ich nit alleyn geendert oder corrigiert/sunder... auch mit schlechter kunst/als eyn
selbgewachsnenr Moler mit Figuren gekleidet’. Dit laatste klinkt wellicht ietwat dubbelzinnig,
en zou eventueel kunnen geïnterpreteerd worden als ‘in een beeldrijke taal geschreven’.
‘Figuren’, zowel als ‘Formen’ slaat eenvoudig op gravures. Hijzelf getuigt trouwens dat hij
dit werk ‘als eyn selbgewachsnenr Moler’ heeft ‘uitgedost’; en zijn ‘commentator’ Lorich
verklaart in zijn opdracht van deze uitgave fol. [bivo] en fol. b ij: ‘Demnach hat auch Gottes
wolgefallens/das also versehen/das der Ersam Jo rg Wickram der vnter anderem seiner
sinnen übung/eyn selbst gewachsner Maler/ Formenreisser woll mo cht genannt werden/inn
dem er sunder einiges meisters vnterweisung inn dass Edel werck der Gestalten
verwandelung/dess Poeten Ouidij/Formen/damit das selbig zu zieren/gerissen hat/...’.
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Dat Jörg Wickram meent, zelfs doorheen de versie van Albrecht von Halberstatt, te
kunnen aanvoelen dat Ovidius in zijn werk bewust de zgn. ‘heidense rituele gebruiken
en geplogenheden van het antieke geloof en eredienst belachelijk en zelfs bespottelijk
maakt’, moet m.i. niet beschouwd worden als een bewijs van zijn stijlgevoel(301). Het
wil me daarentegen voorkomen dat deze uitspraak en houding vanwege een Jörg
Wickram veeleer spruiten uit zijn hoop en uit zijn wens daarin een argument te meer
te vinden om de aanvaardbaardheid van dit werk door een des te talrijker
christelijk-gezind lezerspubliek mogelijk te maken.
De lopende titel van een andere opdracht, deze aan ‘Ebhard Rüde von Collenberg’,
ontrolt zich bovenaan 10 foliobladen. Deze klinkt als de beloftenvolle aanhef van
een manifest: ‘Zuschreibung sampt dem bericht Der Poetische art’.
Van een gewone opdracht is dit stuk uitgegroeid tot een waar betoog waarin de
schrijver ervan verklaring en verantwoording van deze onderneming geeft. De auteur
ervan is niet de vertaler; hij is ook niet de hertaler, noch de drukker of uitgever, doch
de commentator van de Metamorphoses, nl. Gerhard Lorich.
In feite vallen de gegevens over de stijl van Ovidius of zelfs over deze van Jörg
Wickram, die uit deze lange opdracht en inleiding van G. Lorich samen te lezen zijn,
mager uit.
Een opstel van een erudiet! Deze was echter van humor niet gespeend(302);
daarenboven laat hij door zijn geleerd geschrift, vol La-

(301) Ovidius: P. Ouidij Nasonis... Metamorphosis. Mainz, 1545. Cfr. het besluit van de ‘Vorrede’
in proza van Jörg Wickram op fol. [a iiij] klinkt uit op de volgende verklaring: ‘Es hat auch
diser Poet eyn solche weiss durch auss/das er jre Heydnische Cerimonien verlachett vnd
verspottet/vnd wenig/ja schier gar nichs darauff haltet/vnd nůr also sein Fabelwerck damit
treibt/wiewol serh lustig vnd lieplich’.
(302) Ovidius: P. Ouidij Nasonis... Metamorphosis. Mainz, 1545. Cfr. b iiij: ‘Dise [= Philosphie]
sein erst ernst leuth gewest/haben der welt/vnnd vornemlich der Hoff Pomp/als den
todt/gehasset vnd gemitten. Ihenen haben die Ho ff suppen mit angenommen/haben etwan
mit geschmeichelt vnnd Pflaumen gestrichen/haben doch auch nach der rechter ertz
schmeicheler art/ etwan die warheit gesagt/eyner mehr vnnd ernstlicher dann der ander/wie
es heut bei tag auch noch ghehet/wolt Gott alleyn bei den Poeten’.
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tijnse citaten en toespelingen op toestanden, feiten en personages uit de Oudheid en
de antieke cultuur, af en toe een volkse toon spelen. Inderdaad, nu en dan wordt de
plechtige taal, waarin deze bij het eerste contact schijnbaar saaie en muffe in dit
opstel opeengestapelde eruditie voorgedragen wordt, door een frisse, kleurvolle en
beeldrijke volkse uitdrukking onderbroken(303). Een wereldwijs man(304) en een ervaren
paedagoog(305), een geleerde die niet alleen de anderen, maar ook zichzelf ‘kent’! Hij
moet tevens in de woelige, onzekere tijd van toen een moedig man geweest zijn die
voor zijn mening uitkomen durfde(306), ook op 't gebied van literatuur, en dit in de
terminologie van de tijd(307).

(303) Ovidius: P. Ouidij Nasonis... Metamorphosis. Mainz, 1545. Cfr. fol. Bvvo: ‘Diss liedtlein
gefelt dem aller Duchleüchtigstem Achab nicht woll/noch můss es gesungen werden. - Ietwat
verderop (zelfde folio): ‘Der halb ich imm namen Gottes fort fahr/vnnd sing das liedtlein
wie es geht’. Of fol. b ij: ‘Uber das so hat diser Poet [= Ovidius] eyn sonderlich art... von
vnkeuscher liebe der Go tter diser welt/zu reden/welchs... mo cht allen Schulen feindt
werden/als ob man inn den Schulen vnzucht vnd bulen lehre/vnd (wie man sagt) den Beltz
mit Leusen besetze’.
Ietwat geleerder: stopt men het vertalen van vreemd werk dan zal het materialisme hoogtij
vieren. ‘Vnnd es würde eyn jeder alle seine Sinn vnd witz/den zweien Go tten dem Bauch
vnd Mammon zu dienen richten’. Cfr. fol. bjvo.
(304) Ovidius: P. Ouidij Nasonis... Metamorphosis. Mainz, 1545. Cfr. fol. b iiij. Zie voetnoot no
302.
(305) Ovidius: P. Ouidij Nasonis... Metamorphosis. Mainz, 1545. Cfr. fol. b v: ‘Ich hab vor etlichen
jaren diss bůch meinen schülern gelesen/aber Gott weiss/das ich nicht hab acht geuommen
(sic) auff das/so ich jetz nehgst erfuuden (sic) hab/inn dem so ich diss buch auss zu legen
vor genommen/vnd von newem gelesen hab’.
(306) Ovidius: P. Ouidij Nasonis... Metamorphosis. Mainz, 1545. Cfr. fol. b v: ‘Vnnd so man die
warheyt hie inn teutscher Nation/sagen will/ můss man nicht inn teutscher sprach/wider die
Ro mer/Engela nder vnd andere frembde Natione bellen/dass wider die gemalten vnnd
Todten heyst streiten/sonder man můss den mangel vnser Nation/mit vnser mutter sprach/wo
man darzů fugk vnd vrsach haben kan/anzeygen’. Ietwat verder: ‘Die warheyt soll man sagen
wo es stadt vnnd fůgk hat’.
(307) Ovidius: P. Ouidij Nasonis... Metamorphosis. Mainz, 1545. Cfr. fol. [b ijvo]: ‘Vnd es ist die
Poetisch art/eyn jedes ding dauon die Poeten schreiben/also zu beschreiben/als das eyn jeder
der soelichs liesst mo cht meynen er sehe solch that/gut oder bo ss/vor seinen augen. Diss
ist eyn vornemlich stück der selbigen tichter kunst/inn welcher der gedacht Poet alle
überwindt. Dann es muss sich eyn jeder verstendiger verwunderen das der Poet die anmuttung
vnd anreitzung der lieb vnd begierden/so ardtlich vnd eigentlich hat mo gen beschreiben’.
‘Ardtlich’ en ‘eigentlich’ zijn hier de sleutelwoorden.
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Lorich erkent de verdiensten van een Jörg Wickram als ‘hertaler’; deze heeft dit werk
de Duitse lezer in een verstaanbare versie voorgelegd(308); en, al is hijzelf geen vertaler,
Lorich pleit voor een billijke erkenning van de verdiensten van de vertalers(309).
Lorich heeft anderzijds een hoge dunk van de eigenheid van de kunst van een dichter,
meer in 't bijzonder van de woordkunst van een dichter als Ovidius. Inderdaad, z.i.
is een Ovidius vertalen een onmogelijk te verwezenlijken onderneming - ‘vnmüglich!’
is zijn woord! - omwille van diens sierlijke schriftuur die in het Duits van toen niet
weer te geven was(310). Voor Lorich, zoals voor Wickram, ten anderen, is Ovidius ‘De
Poeet’ en Lorich verdedigt diens werk, niet alleen wijl het nuttige lectuur aanbiedt
- en nuttig in vier opzichten is(311) - doch ook om de artistieke vormgeving van dit
‘Fabelbuch’.
Hij vermeldt even de elegante, de ‘sierlijke’ verwoording; langer verwijlt hij echter
bij een ander kenmerk van de litteraire Ovidiustechniek, nl. het realisme van de
dichter. Deze verhaalt en beschrijft alles ‘ardtlich vnd eigentlich’(312). Waarheids- en
wezensgetrouw is hij, zelfs in zgn. riskante gevallen. Dit laatste is echter eigen aan
de ‘heidense’ dichters(313). Trouwens, realisme is een wezenlijk ken-

(308) Ovidius: P. Ouidij Nasonis... Metamorphosis. Mainz, 1545. Cfr. fol. b ij: De versvorm en
de vertaling als dusdanig doen aangenaam aan ‘... nach dem sie der obgemelt Jo rg Wickram
gebessert/vnd auff hie lendisch verstendtlicher Teutsch/bracht hat’.
(309) Ovidius: P. Ouidij Nasonis... Metamorphosis. Mainz, 1545. Cfr. fol. [b jvo]: ‘Es gehedt
warlich vill auff solichecher kunst erfindung/vnd auff solcher bücher vertolmetschung/solt
derhalb billich eyn Magistrat/solichen Erfindern/angebern/vnnd tolmetschern/eyn sundere/
jrer mühe vnnd fleiss/verehrung thůn’.
(310) Ovidius: P. Ouidij Nasonis... Metamorphosis. Mainz, 1545. Cfr. fol. [B iijvo]: ‘Auch ist zu
wissen/das es vnmüglich ist soliches Poeten vnnd andere mit jrer zier zu vertolmetschen’.
(311) Ovidius: P. Ouidij Nasonis... Metamorphosis. Mainz, 1545. Cfr. fol. [b iijvo].
(312) Ovidius: P. Ouidij Nasonis... Metamorphosis. Mainz, 1545. Cfr. fol. [b ijvo]; ‘Dann es muss
sich eyn jeder verstendiger verwunderen das der Poet die anmuttung vnd anreitzung der lieb
vnd begierden/so ardtlich vnd eigentlich hat mo gen beschreiben’.
(313) Ovidius: P. Ouidij Nasonis... Metamorphosis. Mainz, 1545. Cfr. fol. b ij: ‘So vil die vnzucht
anlangt/ist zu wissen das der Heydnischen Poeten art ist/schampper rede zu füeren/...’.
‘Schampper’ (cfr. Dt. Wtb. s.v.vo: ‘schammper’) betekende in de XVIde eeuw zowel
ondeugend (schelms) als ontuchtig. In de Middeleeuwen was Ovidius voor sommigen ‘der
schamper lerer’.
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merk van alle grote woordkunst. Ten anderen, daarin culmineert Ovidius' kunst, en
daarin overtreft Ovidius allen die ooit stift of pen hanteerden(314). Wie dit leest zal
met velen betreuren dat Gerhard Lorich zelf Ovidius niet vertaald heeft.

Ovidius-Metamorphoses
Van de Metamorphoses van Ovidius zijn verschillende drukken van een Nederlandse
versie in omloop(314bis). Een opdracht of inleiding van de hand van de maker ervan heb
ik niet gezien; wel een Latijns woord vooraf tot de lezer, van de vertaler Johannes
Florianus. Vooraan echter staat een betrekkelijk lange opdracht van Jan of Hans de
Laet, ‘boeckdrukker’ te Antwerpen. Deze heeft de Herscheppinghen van Ouidius
laten ‘wtgaen’. Hij droeg deze uitgave op aan dhr. ‘Meester Claes de Schermer,
Scepene ende Raet der Stadt van Antwerpen’. Dit stuk werd woordelijk en naamloos
in de druk van 1595 door de drukker Peeter Beelaert overgenomen.
Een merkwaardig stuk in se, doch schraal de woorden die de schrijver ervan aan
het werk van Ovidius of aan de Nedelandse bewerking ervan, aan het Latijn of aan
het Nederlands, aan taal of stijl in 't algemeen wijdt. Later meer daarover.
Was Homerus voor een Dirk Coornhert ‘de fonteyen alder Poeten’, voor Jan de
Laet is Ovidius ‘de fonteyne van alle Latijnsche Poeten’ (1552, fol. Aiiij). Verder
geen woord over auteur of werk!
Over de vertaling zelf heeft hij slechts één enkel woord over: ‘constich’, en dan
nog daar waar het over zijn tussenkomst in de verspreiding van deze Nederlandse
bewerking gaat. Inderdaad, hij heeft ‘dese Metamorphoses, dat is, de Herscheppinghen
van Ouidius... zoo zij nu eerst constich ouerghesedt zijn in onse duytsche sprake’
laten drukken en verspreiden.

(314) Ovidius: P. Ouidij Nasonis... Metamorphosis. Mainz, 1545. Cfr. fol. [b ijvo]: ‘Vnd es ist die
Poetisch art/eyn jedes ding dauon die Poeten schreiben/also zu beschreiben/als das eyn jeder
der so lichs liesst mo cht meynen er sehe solch that/gut oder bo ss/vor seinen augen. Diss
ist eyn vornemlich stück der selbigen tichter kunst/inn welcher der gedacht Poet alle
überwindt’.
(314bis) Ovidius: Metamorphosis dat is/Die Herscheppinghe oft veranderinghe bescreuen... vanden...
Poeet Ouidius: Ende nu eerst ouerghesedt in onsen duytsche. Antwerpen, Hans de Laet,
1552.

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse taal- en letterkunde (nieuwe reeks). Jaargang 1986

236
‘Constich’! Een woord waarover te mijmeren! Synoniem allicht van het
‘rhetorijckelijck’ van Cornelis van Ghistele? Bedoelde hij daarmede dat Floreanus
een bewerking had gemaakt die naar de letter en de geest, in taal, stijl en uitbouw
beantwoordde aan de voorschriften van de oude klassieke stijlleer en aan de
opvattingen van de toen zich geleidelijk doorzettende renaissancistische strekkingen?
Uit sommige woorden van de vertaler, Johannes Floreanus zelf, kan wellicht
opgemaakt worden met welke stilistische aspecten van zijn versie hij soms begaan
was. Hij moet er op uit geweest zijn een vorm te vinden die in zekere mate sierlijk
aandoen zou, die bondig zijn zou en die zakelijk accuraat en tevens,
passend-aansluitend bij zijn tekst, een leesbare versie leveren zou.
Anderen kunnen wellicht dit streefdoel nog dichter benaderen! Schrijft hij niet:
‘Poterunt alii (credo) quaedam multo ornatius, succinctius, doctius, magisque ad rem
apposite reddere:’ (1552, fol. [Avvo]).

Ovidius-Heroidum epistolae
Een term die in de vertalingen van Cornelis van Ghistele herhaaldelijk in de
formulering van de titel zowel als in de opdracht als een blije festoen gevlochten
wordt, is het woordje: ‘Rhetorijckelijck’. In de uitgaven van Der Griecxser
Princerssen clachtige Sendtbrieuen’ - zijn vertaling van de Heroidum Epistolae van
Ovidius - of het nu gaat om de drukken die Jan de Laet in 1555 en 1559 bezorgde,
of om deze die in 1570 bij Amaat Tavernier verscheen(314ter) - rinkelt het triomfantelijk

(314ter) Ovidius: Der Griecxser Princerssen ende Jonckvrouwen clachtige Sendtbrieuen/Heroidum
Epistolae ghenaempt/bescreuen duer den... Poeet Ouidius Naso.../ende nv eerst in Duytsche
duer Cornelis van Ghistele Rhetorijckelijc ouergeset. Antwerpen, Hans de Laet, 1555. - In
1559: zelfde titel, zelfde drukkeruitgever. Sommige spellingvarianten. Ietwat gewijzigde
ondertitel. - in 1564: zelfde titel en zelfde drukker-uitgever als in 1559. - In 1570: Der
Griecxser Princerssen, ende Jonckvrouwen clachtige Sendtbrieuen Heroidum Epistolae
ghenaempt, beschreuen deur den... Poëet Ouidius Naso... Ende nu in Duytsche deur Cornelis
van Ghistele Rhetorijckelijck ouerghesedt, ende noch X ij. nieuwe responsiue Epistelen daer
op ghemaect, ende onder de voorghenoemde Ouidius Epistelen ghemengt. Antwerpen, Amaat
Tavernier, 1570. - Ondertitel wijkt van de vorige af.
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en uitdagende ‘Rhetorijckelijk’ door titel en opdracht. Zelfs in het achtregelig vers,
dat het voorwerk opent, wijst de dichter-vertaler op het kunstgenot dat de lezer bij
de lectuur van dit werk wacht. Inderdaad, hij schrijft: ‘Der Retorijckelijker const en
clergye Suldy in dit boeck vinden met vruechden’. Dit neemt niet weg dat dezelfde
Cornelis van Ghistele in zijn Ad Lectorem over dezelfde Nederlandse versie van hem
in een heel andere toon verklaart:
...
Sie mea Teutonicum quod ludit fistula carmen,
Indocis modulis barbara verba sonans,

Van Ghistele schreef - voor zover ik het zag - twee opdrachten voor deze vertaling:
een aan ‘H. Jacob Herdtzen’, gepubliceerd in 1555 en een andere die voortkomt in
de vermeerderde uitgaven van 1564 en 1570. Deze tweede was gericht aan ‘H.
Nicolaas Rokox’.
In de eerste toewijding meent Cornelis van Ghistele, ter aanbeveling van zijn werk,
te kunnen wijzen op de ‘zoeticheyt’ van de inhoud. Deze steekt af tegen de ‘sware
oft duystere materien’ die de lezer in andere werken aangeboden worden, en die dan
ook bij het lezerspubliek moeilijke inslaan (1555, fol. A3).
Sommige kenmerkende eigenaardigheden van de vertaaltechniek, die hij toepaste,
o.m. zijn gebruik van omschrijvingen en meer woorden en zijn bewuste afwijkingen
van de typische Latijnse woordorde, zijn bij een vertaling uit het Latijn naar het
Nederlands niet te vermijden (meent hij). ‘Maer al ist sake dat ick somtijts een
woort oft twee daer by gesedt hebbe meer dan het latijn schijnt wt te sprekene, ic
hope ende ic meyne nochtans, dat daeromme den sin vanden Poete niet gecorrumpeert
en is, want soudemen het duydtsch zo plat naer dlatijn stellen, tsoude dickwils seer
vrempt in des lesers oore luyen’ (1555, fol. A3-[A3vo]). Daerenboven verklaart hij:
‘hebick my oock moeten bedwingen, om den aert der Rhetorijcken te volgehene naer
mijn beste vermoegen’ (1555, fol. [A3vo]).
De 9o de meidag 1559 - dag waarop Cornelis van Ghistele zijn tweede opdracht
schreef - moet blijkbaar toen in 't Antwerpse een dag geweest zijn zonder zon of
licht, want blekere of valere opdracht als deze tweede toewijding is moeilijk te vinden.
Op het leerrijke, op het morele van deze Brieuen komt de vertaler herhaaldelijk terug:
daarin, en daarin alleen, zouden het belang en de betekenis van het werk liggen.

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse taal- en letterkunde (nieuwe reeks). Jaargang 1986

238
Zijn slagwoord: ‘Rhetorijckelijck’ - zijn wapenkreet, zou men haast kunnen zeggen!
- klinkt hier, in deze opdracht nergens op; ‘Constich’ is ook gevolatiliseerd; ‘Poeet’
is eveneens verzwonden. ‘Poëterien’ roept hij op, - ‘diversche oude Poëterien’ - om
te kunnen zeggen dat de ‘twaelf Responsijuen’, die hij hier ook publiceerde,
‘getrocken ende ghemaect sijn wt diuersche oude Poëterien conformelijcken metten
seluen ouden inuentien dienende onder tdexele van gefingeerde dinghen tot onderwijs
vanden gemeynen man, die wt den innehouden vanden voorseiden Epistelen ende
Responsijuen hen mogen houden voor gewaerschouwet, omme te schouwen soo vele
alst in hen is de vierige strale van Venus...(1564, fol. 5-[ 5vo] of 1570, fol. [A3vo]).
Gelukkig voor hem en voor ons heeft Cornelis zijn lezers af en toe op een
zwierigere en elegantere manier in andere vertalingen van zijn hand binnengeleid!

Plato-1535
Werk van Plato vond ook geleidelijk en toch betrekkelijk vroeg verspreiding in het
Duits, zij het ook dat de vertalingen via een Latijnse versie gebeuren moesten. Zo
vertaalde een Jakob Schenck de Apologia Socratis en de Crito (1535). Hij heeft het
in zijn opdracht minder over Plato's stijl dan over de vormgeving van zijn eigen
Duitse bewerking. Dit pleit ten slotte voor zijn inzicht en eerlijkheid, al is ook zijn
opdracht met enkele flemerige betoningen van ootmoed en met betuigingen van
twijfel aan zijn eigen kennen en kunnen doorvlochten(315).
Over zijn Duitse versie schrijft hij: ze is ‘nit so scho n auffgemutzt/ oder so glat
heraussgestrichen’. Oordeel dat als een gebeurlijk getuigenis van persoonlijk
stijlgevoel zou kunnen gelden! Inderdaad, een

(315) Plato: Antwort vnd entschuldigung... Socratis... Erstlich auss Kriechisch inn Lateinisch
sprach gezogen/Newlich inns teütscht verdolmetscht. Augsburg, H. Steiner, 1535. Cfr. fol.
[A ijvo]: ‘Dann wiewol/ich bey mir selb erachte/Eegemelte wercklin/nit so scho n
auffgemutzt/oder so glat heraussgestrichen seyn/dass man sollch auffschawe/sonders an
fürstlichen hoff schicken soll/jedoch seytmaln/souil scho ner dapfferer sprüch vnd
Sententz/darinn verleybt/seyn die selbige gleych/wie rauhe vnpalierte edelgestain/darumb
nicht hinzůwerffen oder zůverachten/’.
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schriftuur die in een prachtig versierde trant beoefend wordt en die door een zachten zoetvloeiende zinsmelodie gedragen wordt: dit was een vorm van woordkunst
naar zijn hart. In elk geval, z.i. was zijn eigen vormgeving niet waardig van de inhoud,
nl. van de diepe en kloeke wijsheid die in deze geschriften van Plato vervat lag. Deze
moest thans in zijn versie de lezer of toehoorder aandoen, niet als een fonkelend
garnituur van diamanten, doch als een mat stel edelstenen, ruw en ongeslepen(316).
Leert ons deze verklaring, rechtstreeks althans, niets over Plato's stijl noch over
deze van zijn Latijnse vertaler, zij is niettemin een blijvende getuigenis van de
litteraire smaak van Jakob Schenck zelf, zowel als van zijn credo ‘in rebus litterariis’:
taal en vorm moeten aan het onderwerp aangepast zijn; een sierlijke en vlotte
vormgeving moet nagestreefd worden. Deze stelregels blijven z.i. de eerste en de
wezenlijke vereisten, daar waar het om levensechte en ware woordkunst gaat.
Onrechtstreeks echter kan uit deze verklaringen van Jakob Schenck opgemaakt
worden dat, naar zijn gevoelen, deze geschriften van Plato aan deze vereisten
voldeden.

Plinius de Oudere-1543
Wie Plinius de Oudere vernoemt roept meteen het indrukwekkende beeld op van het
monumentaal werk dat hij op het gebied van de natuurwetenschappen ontworpen en
geschreven heeft, de zgn. Naturalis historia. Wat van deze ‘Encyclopaedie’ thans
nog in omloop is blijkt slechts een fragment te zijn van het oorspronkelijk geheel.
Andere geschriften van hem zouden eveneens totaal verdwenen zijn.
In de Romaanse landen heeft dit werk blijkbaar een grotere waardering, of alleszins
een ruimere verspreiding gekend dan dit bij ons, of in de Duitse gewesten of in
Engeland, het geval geweest is. Opvallend is nochtans dat reeds in 1539 in Duitsland
een vertaling van een drietal boeken van de Naturalis historia in omloop gebracht
werd, terwijl er in Engeland pas in 1563, en dan nog slechts een samenvattende
bewerking in 't Engels, uitgegeven werd(317). Het is ook treffend dat het in het

(316) Cfr. voorgaande voetnoot.
(317) R.R. Bolgar: The Classical Heritage and its Beneficiaries. Cambridge, Cambridge Univ.
Press, 1963. Cfr. p. 532-533. In Italië kwam reeds in 1473 een vertaling van al de bewaarde
‘boeken’ van de pers; in Spanje in 1587.
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‘Noorden’ meestal gebleven is bij het uitgeven van vertalingen van een paar ‘boeken’
van deze Naturalis historia, of van een stel vertaalde uittreksels ervan, of van een
‘epitome’ van het grote werk in een of andere landstaal.
Is deze receptie, is deze aanpak te verklaren door de aard van het onderwerp dat
Plinius behandelde? Of door de uitgestrektheid van het wetenschappelijk gebied dat
hier bestreken werd? Of door de omvang tot dewelke de auteur zijn geschrift heeft
laten uitzwellen? Of door de taal die hij hierin hanteerde? Of door de stijl die hij
toegepast heeft? Licht viel het overzetten van dit werk een Duitse vertaler alleszins
niet(318). Zo vermetel is het dan ook niet te denken, meen ik, dat door de belangstellende
in 't algemeen het lezen van dit stuk en het zich inwerken in dit geschrift als geen
aangename verpozing en moeiteloze ontspanning ervaren werd, hoe leerzaam het
contact met dit werk hem ook zijn mocht. Wellicht hebben mogelijke vertalers of
uitgevers van een vertaling deze gemoedstoestand van de lezer vermoed of aangevoeld
of uitingen ervan gezien of gehoord! Een dergelijke bevinding en analyse van de
toestand inzake mogelijkheden en moeilijkheden voor verspreiding en afzet, kunnen
allicht de aarzeling van vertalers en uitgevers verklaren om de risico's van het maken
en drukken van een ‘volledige’ uitgave te ondernemen.
Het lijdt echter geen twijfel dat buiten de behandelde materie en buiten het haast
verpletternde volume van het werk, de eigenaard ervan qua vorm, d.i. qua taal en
stijl - en dit aspect is het dat ons hier interesseert - eveneens de houding van
overzetters en ‘boekenvercoopers’ moet beïnvloed hebben.
Het getuigenis van de Duitse overzetter is m.i. belangrijk, en dit in meer dan één
opzicht. Inderdaad, zijn uitspraak over het afstotingsproces dat zich in hem bij zijn
contact met de Naturalis historia afspeelde is klaar en scherp geformuleerd, en wordt
door latere critici beaamd. Tweedens, in de vorm van de verklaring die hij aflegde
flonkert er als het ware iets van een blijkbaar conventionele formule, die ook elders
in een gelijkaardige context - doch dan in verband met een andere

(318) C. Plinius Secundus: CAij Plinij Secundi... Natürlicher History Fünff Bu cher... Newlich
durch Heinrich von Eppendorff verteütscht. Strassburg, 1543. Cfr. fol. [a jvo] daar de gewone
wens ‘Derhalb so verhoff ich/mein fürgewennt mu he in diser translation/werde nit gar
vergebens sein/...’. met de haast traditonele vermelding van de ‘mu he’ die eraan besteed
werd, en na de opmerking dat ‘der Plinius an ym selbst dunckel... vnnd vast deprauirt oder
befleckt sey’.
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‘moeilijke’ Latijnse schrijver - in het voorwoord van diens vertaler te glimmen ligt.
Deze Duitse vertaler was Heinrich von Eppendorf die niet alleen werk van Plinius
de Oudere, doch ook van Florus en van Plutarchus verduitste.
In de Straatsburgse uitgave van zijn overzetting van fragmenten van de Naturalis
historia van 1543 is zijn uitspraak strak en scherp, en laat m.i. geen twijfel bestaan
noch over de betekenis van zijn critiek, noch over het object ervan.
Hij schreef in zijn opdracht aan Konrad, Bechthold en Wilhelm Münch von
Wildsberg dat hij hen eren wilde door hun, naar aloud gebruik, deze vertaling toe te
eigenen. Inderdaad, droegen auteurs aan vorst of vriend hun persoonlijk werk op, hij
- als vertaler - herhaalde dit traditoneel gebaar door de opdracht van zijn vertaling.
Meteen tilde hij, zoals dit vaak door andere vertalers gedacht en gedaan werd, zijn
overzetting op hetzelfde plan als dit van een eigen oorspronkelijk werk.
Anderzijds deelde hij mee dat hij zich van zijn voornemen niet had laten
afschrikken door de bewering van sommigen alsof het verloren moeite zou zijn een
poging te wagen om dit werk van Plinius te willen vertalen, ‘dann der Plinius an ym
selbst dunckel vnnd schwa r/... sey ’(319)
Was dit oordeel toen mondgemeen en overal blijkbaar diep ingeworteld, even
eigen persoonlijk en even sterk was zijn overtuiging dat het nu wel doenbaar was,
ter lering en zelfs ter verpozing van groot en klein, het werk van Plinius in een leesbare
taal en aantrekkelijke vorm in de Duitse gewesten te verspreiden.
Gemakkelijk was dit niet; dit gaf hij toe!
De tekst, die vroeger foutief was wegens de bedorven schriftelijke overlevering(320),
was thans volgens hem betrouwbaar en licht bruikbaar, dank zij het editoriaal ingrijpen
van sommige geleerden. Op moeilijkheden, die hij anderzijds zou ontmoet hebben
en die zouden voortgesproten zijn uit het bijzonder karakter van de inhoud van het
werk,

(319) C. Plinius Secundus: CAij Plinij Secundi... Natürlicher History Fünff Bu cher... Newlich
durch Heinrich von Eppendorff verteütscht. Strassburg, 1543. Cfr. fol. [a jvo].
(320) C. Plinius Secundus/ CAij Plinij Secundi... Natürlicher History Fünff Bu cher... Newlich
durch Heinrich von Eppendorff verteütscht. Strassburg, 1543. Cfr. fol. [a jvo]: ‘dann der
Plinius an ym selbst dunckel vnnd schwa r/auch durch die ungeleertenn vast deprauirt oder
befleckt sey//’. Cfr. ook voetnoot no 318.
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wordt niets eens gezinspeeld. Is het dan niet aanvaardbaar te stellen dat de formule
die hij bezigde - ‘dunckel vnnd schwa r’ - verwijst naar de vorm?
Dacht hij dan in dit geval aan het technische aspect van de taal die hierin gebruikt
werd? Of meende hij dat enkel de stijl van het stuk bron en oorzaak van zijn
vertaalperikelen was? Of dacht hij aan beide formele elementen - taal en stijl - als
gemeenschappelijke bron van duisterheid en van moeilijke vatbaarheid, en meteen
van de zwarigheden die er bij de vertaling uit de weg te ruimen vielen? Of mag men
soms bij werk op het natuurwetenschappelijk terrein niet van stijl spreken en enkel
oog en oor hebben voor het technische taalgebruik van de ingewijden?
Op het eerste gezicht lijkt het niet uitgesloten dat H. von Eppendorf de hier
gebezigde vakkundige taal beschouwde als de enige oorzaak van alle last en lijden
voor hem zowel als voor de lezer! Wie denkt ten anderen aan stijl in verband met
een in wezen wetenschappelijk werk zoals hij dit voor zich liggen had? In een
dergelijk geschrift wordt verwacht - experto crede Roberto - dat een onpersoonlijke
schrijftrant zou gebezigd worden. Gedraagt men zich soms niet in sommige
wetenschappelijke milieu's alsof wie aan wetenschap doet en in dit verband het woord
hanteren wil, een litterair eunuch worden moet? Of dit eisen redelijk is of - op het
menselijk plan gezien - billijk, is een vraag die door sommigen niet eens gesteld
wordt. In elk geval, houdt de wetenschapsman zich niet aan deze regel, dan beleeft
hij soms het avontuur dat hij in Hawaiaanse stijl met een lala, met een kleurige krans
van leuke namen en titels wordt omhangen. Triestig en miezerig bestel van waanwijze,
maar woordrijke grapjassen? Of is het slechts het gewouwel van wereldvreemde
naïvelingen of verontmenste filisters? Moeten alle Korintische zuilen die de gewelven
van onze tempels schoren, alle vlammende kleurige glasramen, die in onze kathedralen
schitteren of fonkelen, alle mozaieken, die met hun slierten van bonte lettertekens
en met hun speelse krullen en ineengevlochten op- en neerhalen in moskeeën dan
verdwijnen? Moet dit alles weg? Waarom de zon dan niet afhaken? Ten anderen, de
natuur bedriegt men niet! Of ge onder de wijde blote hemel ploegt of egt, in 't bos
rooit of sleent, truweel en schietlood hanteert, in 't laboratorium tussen fiolen, kolven
en computertafels staat, al wie nog mens gebleven is, in rede en gevoel, in verbeelding
en heugenis, waar hij ook staat zal, alles ten spijt, nog altijd de persoonlijke, de hem
eigen verwoording vinden voor zijn belevenissen - zijn ze groot of zijn ze klein zowel als voor zijn ervaringen, zijn bevin-
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dingen bij 't leren, 't kennen en 't weten van wat hem, zijn medemens en zijn wereld
aanbelangt. M.a.w. wie ook met het woord omgaat, in gesprek of geschrift, in spel
of ernst, in kunstaangelegenheden of in 't wetenschappelijk bedrijf, hij moet en zal
het immer doen op de hem persoonlijk-eigen wijze, in zijn stijl. Lange
geraffineerd-opgebouwde en rijkelijk opgepaleerde paragrafen heeft hij daarvoor
niet nodig. Af en toe één beeldrijk woord of wending, nu en dan een ongewone draai
die hij aan een zin geven kan, kunnen volstaan om de vale banaliteit van zijn
‘mededeling’ te doorbreken en in zijn schriftuur het ijkmerk van zijn eigen
personnlijkheid te slaan. Trouwens, in de zware kruin van de lindeboom dansen,
trillen en rillen geen twee blaren op hetzelfde ritme zelfs niet op de adem van dezelfde
wind!
De volwaardige wetenschapsmens ontsnapt aan deze regel niet; ook Plinius, Plinius
Major, de man van de Naturalis historia niet. M.a.w. ook deze had zijn schrijftrant,
zijn ‘stijl’, hoe verscheiden men daarover oordelen mocht.
Meende Jean Collart onlangs niet te mogen beweren, en dit op basis van de
ontleding van statistische gegevens betreffende de intensiteit of de frequentie van
het gebruik van sommige rededelen, dat de ‘stijl’ van Plinius de Oudere veel losser,
veel lichter, veel zachter vloeiend, en veel dynamischer is dan deze van een Varro
b.v.(321). Dit beweren is frontaal inrijden op Norden die reeds vroeger voorgehouden
had dat Plinius zelfs geen periode, die naam waardig, bouwen kon, en dat de waarde
van zijn schriftuur niet hoger aan te slaan was als deze van de stijl van Varro(322).
Het ligt voor de hand dat een H. von Eppendorf niet zo diep als een J. Collart in
het gebruik van bepaalde kategorieën van woorden door Plinius is doorgedrongen;
zomin mag men eveneens verwachten dat H. von Eppendorf het stijlmechanisme dat hij ‘duister en moeilijk-

(321) Jean Collart/ Varron et Pline l'Ancien. Remarques sur le style des deux auteurs techniques.
P. 161-168 in: Ktemata. 4 (1979). Wat Varro betreft wees hij er ook op dat ‘la triade est chez
lui une obsession’ (p. 168).
(322) Eduard Norden: Die Antike Kunstprosa. 5. Aufl. Stuttgart, 1958. Bd. I, p. 314 handelend over
de Naturalis historia van Plinius de Oudere schrijft hij de volgende stoutigheid. ‘Sein Werk
gehört, stilistisch betrachtet, zu den schlechtesten, die wir haben. Man darf nicht sagen, dass
der Stoff daran schuld war, denn Columella hat vortrefflich, Celsus gut geschrieben, und
dass gerade eine naturgeschichte stilisiert werden kan, hat Buffon gezeigt. Plinius hat es
einfach nicht besser gekonnt, so wenig wie Varro:... wer so unendlich viel las, wie diese
beiden, der konnte nicht gut schreiben’. Cfr. ook p. 297, 314, 317.
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verstaanbaar’ heette - stuk voor stuk, voor de vragende ogen van een lezer van toen
demonteren zou.
En toch ben ik er van overtuigd dat de verklaring van hem, d.i. van H. von
Eppendorf, nl. dat ‘der Plinius am ym selbst dunckel vnnd schwa r sey...’ op de stijl
van Plinius slaat; niet op zijn taal! M.a.w. het zijn veeleer bepaalde eigenschappen
van de schrijftrant, eigen aan de auteur van de Naturalis historia, die z.i. de vertaling
bemoeilijkt hebben.
Bij ontstentenis van een meer expliciete verklaring vanwege H. von Eppendorf
zelf, zijn er toch enkele argumenten aan te halen, hoe weinig talrijk en hoe weinig
sterk ze ook zijn of lijken, doch die m.i. deze stelling enigszins schragen kunnen.
Er is eerst het feit dat latere vertalers, zelfs negentiende-eeuwse, de last van hun
werk zwaarder aanvoelden ten gevolge van bepaalde stijlkenmerken van Plinius,
waarmede ze af te rekenen hadden, dan met diens taalgebruik. Zo is er in dit verband
de uitspraak van de zoon van een negentiende-eeuwse Duitse overzetter van Plinius
de Oudere, nl. C.F.L. Strack. In de piëteitsvolle inleiding tot de posthume uitgave
van het eerste deel van deze vertaling, het levenswerk van zijn vader, in 1893, maakte
hij in een ietwat bombastige taal allusie op stijlkenmerken van Plinius die, af en toe,
een ingreep vanwege de vertaler nodig maakten. Hij bedoelde o.m. de hang van een
Plinius naar bondigheid(323). Dan kan men zich afvragen of de vertaler het zó niet zou
ervaren hebben dat het in de bondigheid van de stijl van Plinius was dat de bron lag
van zijn vertaalmoeilijheden, m.a.w. in één van de stilistische kenmerken van 't werk
van ‘zijn auteur’. Of zouden het ‘grammatische’ feilen geweest zijn die zijn
vertaalwerk bemoeilijkten; zo b.v. een manke en slordige periodebouw, - een zwak
punt van Plinius' schriftuur waarop E. Norden op 't einde van de vorige eeuw wees(324)?

(323) C. Plinius Secundus: Naturgeschichte. Uebersetzt von Christian Friedrich Lebrecht Strack.
Ueberarbeitet u. hrsg. v. Max Ernst Dietrich Lebrecht Strack. Darmstadt, Wissenhaftliche
Buchgesellschaft, 1968. 3 vol. Cfr. I. Teil, p. IX: ‘Die Sprache der Uebersetzung schliesst
sich im algemeinen der des Textes möglichst an. Nur wo das Haschen nach Kürze und
Eigenthümlichkeit bei Plinius zu unbehülflicher Schwerfälligkeit geführt hat, schien eine
Milderung, ein Opfer für die Grazien, wie Platon sagt, nothwendig’.
(324) Eduard Norden: Die Antike Kunstprosa 5. Aufl. Stuttgart, 1958. ‘Bei dem ältern Plinius sind
gutgegliederten Perioden... Seltenheiten; im allgemeinen gilt, dasz bei ihm da, wo er zu
periodisieren versucht, wahre Satzungetüme entstehen, die man nur mit Mühe entwirrt’. I.
Bd., p. 297. Cfr. ook p. 317. Op p. 314 kan men reeds lezen: ‘Sein Werk gehört, stilistisch
betrachtet, zu den schlechtesten, die wir haben’.
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De karakterisering van ‘Plinius’, van de Plinius-tekst die H. von Eppendorf voor zich
had, luidde dat deze ‘dunckel vnnd schwa r’ was. Deze duisterheid en de moeilijke
bevattelijkheid, vloeiden niet alleen voort uit de verdorven en verhaspelde staat van
de tekst, doch tevens uit nog andere elementen, die tot het wezen zelf van het geschrift
van Plinius behoorden! Schrijft hij niet dat: ‘der Plinius an ym selbst dunckel vnnd
schwa r sey’? Deze formulering sluit mogelijkerwijze lexicale of grammaticale
elementen van dit geschrift als bron van moeilijkheden bij de overzetting in; doch
ze sluit evenmin per se sommige stilistische kenmerken van ‘Plinius’ uit! En niets
bewijst dat H. von Eppendorf hier niet eerst en vooral, of zelfs exclusief, aan
stijlkenmerken van Plinius dacht!
Vermeldenswaard is wellicht ook dat de dezelfde formule - op de volgorde van
de twee termen na - door een andere Duitse vertaler van toen, in verband met zijn
overzetten van de geschriften van een ander Latijns auteur, nl. Tacitus, reeds in 1535
gebezigd werd. Volgens Jakob Micyllus, de vertaler, was ‘... diser Tacitus... schwer
vnd dunckel’, zoals H. von Eppendorf later verklaren zal dat ‘... der Plinius... dunckel
vnnd schwa r sey’. Uit de context blijkt dat er in het betoog van J. Micyllus alleen
van de stijl van Tacitus sprake zijn kan(325). Waarom zou men de uitspraak in verband
met ‘der Plinius’ anders moeten opvatten? Is dit alles toeval? Of staan we hier
andermaal voor een geijkte formule - denk aan ‘mühe und arbeit’! - die, ongeroepen
en ongedwongen, in alle stilte opdook in beschouwingen of verklaringen die vertalers
in verband met stijl en stijlproblemen soms ten beste gaven?
Wellicht mag ik hier nog een opmerking als derde punt toevoegen! Wanneer H.
von Eppendorf in het voorwerk van zijn vertaling van de Apophthegmata van
Plutarchus drukken laat dat zijn ‘... arbeyt/warlich nit kleyn gewest/...’ is, wijst hij
hierbij, vóór de vermelding van andere moeilijkheden inzake taal en autocensuur,
eerst en vooral op de

(325) P. Cornelius Tacitus: Der Ro mischen Keyser Historien... Mainz, Ivo Schöffer, 1535. Cfr.
fol. [a v]: Hij, J. Micyllus, heeft op een bepaalde manier vertaald... ‘Darnach auch derhalben
dieweil wir alle menschen seind vnnd diser Tacitus seiner kurtzen vnd verschnittenen rede
halben dermassen schwer vnd dunckel ist dass sich eyner leichtlichen darinn ubersehen vnd
stossen mag’.
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stilistische karakteristiek, eigen aan de spreuk zelf, nl. de bondigheid(326). Blijkt weer
niet klaar en onmiskenbaar uit de commentaar over een ander vertaalwerk dat H. van
Eppendorf wèl oog had voor de schrijftrant ofte stijl van de auteur die hij vertaalde?
Hoe fijn en broos deze drie draden ook uitvallen of aandoen mogen, mij wil het
voorkomen dat bij het worstelen om een degelijke Duitse vertaling te kunnen maken,
Heinrich van Eppendorf in de tekst van Plinius zijn ergste handicap in de stilistische
eigenaardigheden van de Naturalis historia vond.

Plinius de Jongere
Het was Dietrich von Pleningen, de prolifieke Duitse vertaler van klassiek werk, die
eveneens een overzetting van de Panegyricus van Plinius de Jongere bezorgde.
Gedurende zijn leven kende deze vertaling twee uitgaven(327). Opvallend inderdaad
is de populariteit van Plinius de Jongere in de Duitse streken; in het Nederlands, noch
in het Engels verscheen er vóór 1600 een vertaling van deze lofrede. Ook niet in 't
Frans of in het Spaans. Alleen de Italianen waren er een negental jaren vroeger bij
dan de Duitsers(328).
Waaraan lag deze laattijdige belangstelling in bepaalde landen? Een gemakkelijke
onderneming was de overzetting van deze tekst niet(329). De ‘stof’ zelf was, volgens
D. von Pleningen, daaraan niet vreemd; het was immers een ‘... dapffere materi’ die
hier te hanteren

(326) Plutarchus: Plutarchi... vnnd anderer Kurtz weise vnd höfliche Sprüche. Strassburg, 1534.
Cfr. fol. [iijvo]: ‘Aber in den kurtzen abgeschnittenen reden/darff man nit sůchen zyerlich
gespra ch/der grosszen kürtze halben/...’.
(327) C. Plinius Secundus: Gay Pliny des andern Lobsagung... Durch herrn Dietrichen vonn
Pleningen... getheutscht. Landshut, Joh. Weissenburger, 1515. Een tweede uitgave werd te
Straatsburg in 1520 door Martin Flach bezorgd.
(328) R.R. Bolgar: The Classical Heritage and its Beneficiaries. Cambridge, Cambridge Univ.
Press, 1963. Cfr. p. 534-535.
(329) C. Plinius Secundus: Gay Pliny des andern Lobsagung. Landshut, 1515. Cfr. fol. A iiij:
‘Domit Ewer gnad:...das selbs: lo sen auch versteen kundten/... hab ich ewer Furstlich gnad
zu eren vnd nu tze! dise lobsagung von latinischer; in tutsche zungen nit on sonder mwe
vnnd arbait gepracht!’.
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viel(330). Daarenboven was er de stijl zelf van Plinius die de vertaling niet lichter
maakte. Integendeel!
Dietrich van Pleningen had trouwens een scherp en juist inzicht in de
eigenaardigheden van de stijl waarin Plinius dit stuk schreef. Hij voelde aan en ervoer
dat deze lofrede geschreven was in een vorm die Plinius oordeelkundig en met kennis
van zaken had gekeurd en gekozen, en liefdevol gekoesterd had (‘fleisslich’), in een
vorm die hij, volgens wet en regel van de woordkunst van toen, had toegepast
(‘ordenlich’). De schrijftrant die Plinius voor dit proza had uitgelezen en gebruikt
trof zijn Duitse vertaler. Raak was dan ook diens formule toen deze de stijl ervan
een ‘hoge stijl’ noemde. Deze was het die paste hij het litterair genre dat in deze
Panegyricus beoefend werd, nl. het genre van de plechtige lof- en hulderede, van
het ‘genus laudativum’. Volgens sommige moderne critici is dit stukken zelfs een
uitgelezen voorbeeld van dit genre(331), al beschouwde de auteur zelf, d.i. Plinius, deze
rede niet als zijn best geslaagd werk(332). Dit soort stijl, ‘de hoge stijl’ was hier geboden
wijl het erop aankwam te ‘movere’, d.i. op de gemoederen in te werken, en niet
zozeer te ‘docere’ (de gewone stijl) of te ‘delectare’ (de zgn. middenstijl)(333). Volgens
de Duitse vertaler was dan ook deze rede ‘von Plinio dem anderen so fleisslichen
vnd ordenlichen in latinischer sprach aufgeschriben vnnd vns in hochem gesprechem
stilo verlassen...’(334).
Dietrich von Pleningen gebruikte meteen bij deze kritische beschouwing de
technische term ‘hoch’(335), het ‘sublimus’ inzake stijlgebruik uit de Oudheid en
Renaissance(336).

(330) C. Plinius Secundus: Gay Pliny des andern Lobsagung. Landshut, 1515. Cfr. fol. [A Vvo]:
‘Ich pin auch gnediger furst nit onwissend: ain solliche dapffere materi aus Latin zu
teu tschen: vnd die zw transferiern: Das es mir beschwa rlichen gewesen ist/vnnd durch
manchen neidischen vrtailern Ee: zu ainer hoffarrt dann zu gu tem gemessen mo chte
werden’.
(331) Giusto Picone: L'eloquenza di Plinio. Teoria e prassi. Parlermo, 1978. Cfr. p. 81: ‘Diverso
è il caso del Panegyricus, che è un ottimo esempio di oratoria epidittica...’.
(332) Giusto Picone: L'eloquenza di Plinio. Palermo, 1978. Cfr. p. 68.
(333) A.-M. Guillemin: Pline et la vie littéraire de son temps. Paris, Les Belles Lettres, 1929.
(Collection d'études latines. IV). Cfr. p. 89.
(334) C. Plinius Secundus: Gay Pliny des andern Lobsagung. Landshut, 1515. Cfr. fol. A iiij.
(335) Wat deze verduitsing ‘hoch’ betreft cfr. o.a. Dt. Wtb. IV. Bd. 2. Abth. (Leipzig, 1877), s.v
(vo) Hoch, III, 2, d., col. 1603: ‘die höhere schreibart, der höhere stil, gegenüber dem niedern,
dem lat. genus dicendi sublime und tenue nachgebildet’.
(336) Voor deze Duitse term ‘in hohem stilo’ cfr. Dt. Wtb. X. Bd., II. Abt., II. Tl. (Leipzig, 1941),
s.v (vo) Stil, II, A, 3, a, α., col. 2914. daar leest U dan over de ‘drei antiken, in der renaissance
neu belebten rhetorischen grundformen des stilus sublimis, stilus mediocris, stilus humilis’
ook wel soms geheten: ‘stilus gravis (heroicus, sublimis), mediocris, humilis (of: summissus,
tenuis...)’. Dat schema werd na het einde van de XVde eeuw verduitst als: ‘schwer (later:
erhaben, hoch), ‘mittel (gemässigt) en: ‘niederträchtig’.
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Opmerkelijk is hoe Dietrich van Pleningen terzelfdertijd wijst op de vaardigheid van
‘zijn auteur’ in deze rede het woord passend te hanteren(337). Ook volgens moderne
critici is Plinius een meester in het aanpassen van zijn verwoording aan het genre
dat hij beoefent, het onderwerp dat hij ter behandeling opneemt(338).
De strenge bondigheid van de stijl die Plinius zich in de rede oplegde ontsnapte
hem al evenmin(339): geen overbodig woord werd geduld; elk zinsdeel moest hier
dienen; alle dartel spel met klank of kleur, alleen voor het welbehagen van oor of
oog, werd hier geweerd. Alleen wat wezenlijk allernodigst was voor de verwoording
van zijn ideeën en gevoelens, en wat in alle sobere strengheid, eenvoud en
bescheidenheid zijn rede sieren kon, werd door hem aanvaard. Bondigheid in het
stilistische of in het grammaticale vlak sloot z.i. geen sierlijkheid uit(340). Bondigheid
en elegantie gingen hand in hand: ‘was zur nottorfft vnnd der gezierde gedint
[war]’(341)! Deze karakteristieken van de stijl van Plinius - bondigheid en een zekere
soberheid in woord- en beeldge-

(337) ‘Gespräch’ wordt volgens de voorbeelden die in het Dt. Wtb. geciteerd worden, enkel met
personen gebruikt, en dan in de zin van: ‘der gewandt und gut spricht, beredt’. Cfr. Dt. Wtb.
(338)

(339)

(340)
(341)

I. Bd., A. Abt., II. Th.. (Leipzig, 1897), s.vo Gespräch, col. 4164.
‘... one fundamental priciple emerged form the analysis of Pliny's oratorical theory, and that
was the “classicist” concept of variety and adaption of style to circumstance:....’ Cfr. Federico
Gamberini: Stylistic Theory and Practice in the Younger Pliny. Hildesheim, Olms, 1983.
(Altertumswissenschaftliche Texte u. Studien. Bd. XI). Cfr. p. 488.
Classici van nu hebben het vaak over de ‘brevitas’ van de schriftuur van Plinius, en soms
zelfs over het feit dat Plinius zelf een discussie over dit aspect van het litterair werk niet uit
de weg ging. Cfr. o.a. Giusto Picone: L'eloquenza di Plinio. Palermo, 1978. Cfr. daarin o.m.
p. 55, 57, 62, 76, 77, 93. - Cfr. ook: Federico Gamberini: Stylistic Theory and Practice in
the Younger Pliny. Hildesheim, 1983. (Altertumswissenschaftliche Texte und Studien. Bd.
XI). P. 493.
In het derde deel wordt dit probleem van de mogelijkheid bondigheid en sierlijkheid te
harmoniseren heropgenomen.
C. Plinius Secundus: Gay Pliny des andern Lobsagung. Landshut, 1515. Cfr. fol. [A v].
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bruik waaraan alle elegantie daarom niet vreemd was - werden ook door Dietrich
von Pleningen in zijn Duitse versie van de Panegyricus nagestreefd(342).
Zo beweerde hij althans! Geen woord, wending of beeld dat gemist kon worden
zonder de zin te schenden, zonder de verstaanbaarheid in 't gedrang te brengen of
zonder de artistieke inkleding van de gedachten en gevoelens - zoals Plinius ze
uitgetekend had - te kort te doen, werd volgens zijn zeggen geduld(342bis).

Plutarchus
Wie zich verlaat op het aantal vertalingen en herdrukken ervan zal erkennen moeten
dat Plutarchus' werken - althans zijn Vitae en zijn Moralia - een betrekkelijk vroege
en tevens ruime verspreiding gekend hebben. Sommige ‘essay's’ zowel als bepaalde
biografieën van zijn hand verschenen in vertaling, soms afzonderlijk of soms
willekeurig, met een of een paar andere gebundeld; ofwel werd een ‘Vita’ van een
auteur opgenomen in een uitgave van een zestiende-eeuwse vertaling van diens werk.
Zo b.v. van een C. Julius Caesar in drukken van de Caesarvertalingen door Matthias
Ringmann, of ze in Straatsburg of in Mainz van de pers kwamen(343)!
Vrijmoedig wordt gewoonlijk op het titelblad zelf erkend dat de overzettingen niet
op de Griekse tekst teruggaan. Dit geldt althans voor de Duitse vertalingen die ik
ken, behalve dan voor de uitgave van de Vitae van 1580.
*

(342) C. Plinius Secundus: Gay Pliny des andern Lobsagung. Landshut, 1515. Cfr. fol. [A v]: ‘...
so mo chte einem yeden lo ser nit allain der sententz sonnder auch dy wort tunckl vnd
onuerstendig pleiben. dann wie Plinius nichts vberflissigs im latin in diser seiner lobsagung
sonnder allain was zur nottorfft vnnd der gezierde gedint: gepraucht hat: des hab ich mich
meiner verstentnuss nach auff das kurtzest: das auch auf die selben arten zu teu tschen auch
geflissen’.
(342bis) Cfr. voorgaande voetnoot.
(343) Franz Josef Worstbrock. Deutsche Antikerezeption 1450-1550. Tl. I. Boppard. a. Rhein,
1976. Cfr. no 43-46, p. 28-30.
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Hieronymus Ziegler maakte, in de opdracht van zijn Duitse vertaling van de
Conjugalia praecepta uit het Latijn, een toespeling op de ‘moeite’ of last die hij zich
had moeten getroosten om dit geschrift van Plutarchus over te zetten; over de bron
van deze moeilijkheden, geen woord(344)! Onderwerp, taal noch stijl noch staat van
zijn basistekst werd bij deze verklaring betrokken. Zijn opdracht is en blijft een
opdracht in haar strengste vorm!
*
Belangwekkend is echter wel de vrij lange opdracht van Heinrich von Eppendorf
van zijn vertaling van een bundel Apophthegmata waaronder ook ‘spreuken’ van
Plutarchus(345). Hij looft natuurlijk de inhoud, die ‘nutz und freüd’, ‘weisszheit’ en
leute schenkt aan wie ze lezen kan(346). En wie levenswijsheid in en met een lach of
glimlach ook anderen kan bijbrengen, en benevens deze lering nog een brokje vreugde
schenken kan en een straaltje licht in 't leven van zijn evenmens kan helpen
doorbreken, heeft recht op een plaats onder de zon. Ook zijn eigen werk als vertaler,
wegens de moeite daaraan besteed, verdient niet haat en nijd, geroddel en ondank,
doch waardering en zelfs dank(347). Op erkentelijkheid heeft hij in dit geval des te
meer recht daar het vertalen van werk van dit allooi verre van licht is(348). Hij

(344) Plutarchus: Ein scho n herlich Bu chlin einer trewen vnnd seligen underweisung. Wie sich
zwey Eeleut gegen einander halten sollen... Griechisch geschriben und jetzt erstlich auss
dem Latein in Teutsch transsferiert. Augsburg, H. Steiner, 1545. Cfr. fol. [A ijvo]: ‘Es soll
mich auch keiner mu he verdriessen/so ich auff die teutsche translation gelegt hab/...’.
(345) Plutarchus: Plutarchi... vnd anderer Kurtz weise und ho ffliche Sprüch... Neülich durch
Heinrich von Eppendorff vss dem Latin in Teütsch verdollmetscht. Strassburg, 1534.
(346) Plutarchus: Plutarchi... vnd anderer... Sprüch. Strassburg, 1534. Cfr. fol. [ijvo].
(347) Plutarchus: Plutarchi... vnd anderer... Sprüch. Strassburg, 1534. Cfr. fol. [iijvo]. ‘Vff das ich
aber für mein arbeyt/die warlich nit klein gewest/nit hassz vnd neid daruon bring/in viler
leüt nachred vnnd straff falle/welches dann lyederlich zů erlangen ist/ voruss zů dissen
unseren zeiten/als hett ich mir ein anderen lassen vor arbeyten/vss welches mu he vnd fleissz
ich mir ein nammen scho pffen vnd ein danck erholen wolt/will ich vrsach vnd weiss der
Translation oder verdolmetschung yetzt melden’.
(348) Plutarchus: Plutarchi... vnd anderer... Sprüch. Strassburg, 1534. Cfr. fol. [iijvo]: ‘Vff das ich
aber für mein arbeyt/die warlich nit klein gewest/nit hassz... daruon bring/...’.
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heeft zichzelf voor de wagen gespannen daar waar anderen zich ontzagen dergelijk
vertaalwerk te ondernemen(349). Zijn doel hierbij was deze keur van spreuken in Duitse
versie een leer- en leesgierig publiek, dat over geringe vrije tijd zou beschikken,
toegankelijk te maken(350).
H. von Eppendorf had echter ook oog voor de vorm. Hij had de ambachtelijke
kennis en kunde van de vakman en de artistieke begaafdheid die toelaten de ‘meester’
en zijn werk te herkennen; en z.i. beoefent Plutarchus het genre van de spreuk op
een meesterlijke wijze - ‘meisterlich’(351)! Inderdaad het wezenlijk belang van het
kenmerk van de spreuk, nl. de kernachtige uitdrukking, de bondige vorm, die
Plutarchus met het talent van het onbetwiste meesterschap, dat het zijne was, zo
rustig en zelfverzekerd hanteerde, had von Eppendorf onmiddellijk ingezien. Reeds
in de titel zelf wordt er van deze karakteristiek van de spreuk melding gemaakt;
verder in zijn opdracht heeft hij het dan over de ‘kurtze reden’, over de
‘abgeschnittenen reden’. Hij gebruikt bijna dezelfde termen als deze die ook een
Jakob Micyllus een jaar later in verband met de bondige stijl van Tacitus bezigen
zou. Klaagt deze vertaler niet dat ‘diser Tacitus seiner kurtzen vnd verschnittenen
rede halben dermassen schwer vnd dunckel ist...’(352)? ‘Grosse kürtze’ is een andere
formule die Heinrich von Eppendorf eveneens gebruikt(353).

(349) Plutarchus: Plutarchi... vnd anderer... Sprüch. Strassburg, 1534. Cfr. fol. [iijvo]: ‘Dessz
halben hab ich lenger dann vor zweyen jaren geleerte ma nner besprochen/sich der mu he
zůbeladen/ vnnd das Bůch zů transferieren/sye habents aber vss vrsachen abgeschlagen/das
ich weiter nit angeregt hab. vnder denen ist gewest Joannes Sapidus/mein in sonderheit gar
günstiger gůtter freünd/dem ich dise arbeyt gern wolt günnet haben’.
(350) Plutarchus: Plutarchi... vnd anderer... Sprüch. Strassburg, 1534. Cfr. fol. [ijvo]: ‘Fürsten vnd
herren sollen sich in sonderheit in denen Bu cheren brauchen/die gůte vssgezogene
sprüch/sprichwort/nammhafftige thaten/vnd reden ynnhalten. Dessz halben/das sye irer
grosszen anligenden gescha fft halben/nit mo gen lang bey dem lessen bleiben’.
(351) Plutarchus: Plutarchi... vnd anderer... Sprüch. Strassburg, 1534. Cfr. fol. [ijvo]: ‘desszhalb
ist er [= Plutarchus] vor anderen meer würdig zůlessen in sonderheit in dissen Bu cheren
der kurtzen Sprüch/die so meisterlich geschriben seind/...’.
(352) P. Cornelius Tacitus: Der Ro mischen Keyser Historien. Mainz, Ivo Schöffer, 1535. Cfr.
fol. [a v].
(353) Plutarchus: Plutarchi... vnd anderer... Sprüch. Strassburg, 1534. Cfr. voor het eerste citaat
fol. [ijvo], en voor de laatste twee formules fol. [iijvo] het uittreksel geciteerd in de volgende
voetnoot.
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Bij lippendienst is het niet gebleven. Inderdaad, het is niet de geringste verdienste
van H. von Eppendorf dat hij zich erop toegelegd heeft om de kernachtigheid van
de stijl van de Plutarchus-tekst na te bootsen(354).
*
Van de Duitse bewerking van de Vitae van Plutarchus door Hieronymus Boner gemaakt op basis van een Latijnse versie - verschenen twee drukken.
In de eerste (1534) legde H. Boner de vertaling van acht biografieën voor; zeven
jaar later, in 1541, kwam een uitgave van het volledige stel Vitae van de pers(355). In
deze editie werden twee verschillende ‘opdrachten’, aan twee verschillende
beschermheren, afgedrukt. Beide zijn betrekkelijk kort gehouden. Belangwekkend
kunnen deze toewijdingen mischien zijn voor wie belangstelling zou hebben voor
de twee maecenassen en hun huis. Ook voor de kennis van de personaliteit van de
vertaler is hier wellicht iets uit te lezen.
Het enige dat H. Boner in verband met zijn litteraire prestatie en met zijn
verhouding tot de lezer schijnt te interesseren is de mogelijkheid, die hem hier geboden
wordt, om de banale, matte, traditionele verwijzing naar het ‘utile’ en naar het ‘dulce’,
dat uit de lectuur van deze spreuken te winnen is, in te schakelen. En dit doet hij
zelfs tweemaal: op het einde van zijn opdracht in 1534(356), en dan later, in 1541,

(354) Plutarchus: Plutarchi... vnd anderer... Sprüch. Strassburg, 1534. Cfr. fol. [iijvo]: ‘So aber
eins yeden dolmetschers ampt vnd befelch/von synn zů synn/und nit von wort zů wort
transferieren/hab ich mich des selbigen in disser translation auch geflissen. Aber in den
kurtzen abgeschnittenen reden/darff man nit sůchen zyerlich gespra ch/der grosszen kürtze
halben/...’.
(355) Plutarchus: Plutarchus Teutsch. Von dem leben und Ritterlichen geschichten der aller
Durchleüchtigsten Griechen und Ro mern. Augsburg, H. Steiner, 1534.
- Plutarchus: Plutarchus... der allernamhafftigst Griechisch geschichtschreiber von den
Leben vnd Ritterlichen thaten der aller durchleüchtigsten ma nner Griechen vnd Ro mer...
Durch... Hieronymum Boner auss Latein inn das nachuolgend Teütsch gemeinem nutz zů
gůt verwendt. Kolmar, B. Grüninger, 1541.
(356) Plutarchus: Plutarchus Teütsch. Augsburg, 1534. Cfr. fol. [I3]: ‘So hab ich... der theuristu
[sic] Griechen vnd Ro mer leben vnd geschicht/in diss volgend teutsch vnd truck bracht/
die nit minder nutzlich/dann lustig sind zůlesen/...’.
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zelfs in de titel van de tweede druk(357). Hij blijkt niet méér te kunnen of te willen
doen; trouwens zijn basistekst zelf was een overzetting! Wellicht leek het hem wijzer
zich dan ook van alle commentaar van litterair-kritische aard over het werk van ‘zijn
auteur’ te onthouden!
*
Wie denken zou dat hij uit het voorwerk van een latere Duitse vertaling van de Vitae,
die nochtans volgens de formulering van de titel op de Griekse basistekst teruggaat,
een echo zou opgevangen hebben van de mijmeringen en bedenkingen van de Duitse
vertaler bij zijn ontmoeting met de Griekse, met de oorspronkelijke tekst, beleeft een
bittere ontgoocheling bij 't opslaan van de uitgave die de boekhandelaar Sigmund
Feyrabend in 1580 op de markt bracht(358).
Feyrabend looft geschiedschrijving als de oudste ‘ars’, de bron waaruit zelfs,
volgens hem, de andere ‘artes’ ontsprongen zijn; hij prijst Plutarchus, want niemand
heeft hem ooit als geschiedschrijver overtroffen. Deze bezit immers de
‘Auffrichtigkeit’ van een Herodotus, de ‘Lieblichkeit’ van een Xenophon, de ‘Lehre’
of wijsheid van een Plato, en de ‘grosse wissenschafft’ van een Artistoteles(359). Voor
het formele aspect van zijn geschriften, afgezien van de zgn. ‘Lieblichkeit’, heeft hij
slechts een kort woord over voor de ‘kurtze’, de bondigheid van de schriftuur van
Plutarchus. Deze trek doet hem aan Thucydides denken(360).
Zouden de twee makers van deze vertaling, die het gevecht met de Griekse tekst
beleefd hebben, zoniet de eerste, dan toch de tweede die het werk voltooide, ons
daarover en over andere kenmerken van Plutar-

(357) Cfr. twee voetnoten hoger op met de titelbeschrijving van de druk van 1541.
(358) Plutarchus: Von den herrlischsten/Lo blichsten/namhafftsten Historien/Leben/ handlungen
vnd Ritterlichen thaten... Zu Nutz und gutem gemeinem Vatterlandt Teutscher Nation/jetzt
erstmals auss Griechischer Sprach (darinn das Werck beschriben) in die Hochteutsche
Zungen/mit grossem fleiss und vngela ublicher mu he transferiert... Durch... Guilielmum
Xylandrum von Augspurg/angefangen/ und nach seinem toedtlichen abgang durch den auch
wolgelehrten Jonas Löchinger vollendet. Frankfurt a.M., 1580.
(359) Plutarchus: Von den herrlichsten/Lo blichsten/namhafftsten Historien/Leben... Frankfurt
a.M., 1580. Cfr. fol. (?) iij.
(360) Plutarchus: Von den herrlichsten/Lo blichsten/namhafftsten Historien/Leben... Frankfurt
a.M., 1580. Cfr. fol. (?) iij.
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chus' stijl niets meer hebben kunnen mededelen dan de platitude die de uitgever in
zijn voorwoord ten beste gaf? In elk geval, geen woord daarover is ons van hen tot
ons gekomen.
*
Veel rijker heeft ons, in dit opzicht althans, de lectuur van 't voorwerk van Engelse
vertalingen van Plutarchus' geschriften niet gemaakt.
Inderdaad, uit de overzetting van de de Sanitate tuenda (de uitgave van 1530 of
deze van 1543) valt geen informatie van belang over taal of stijl te puren(361). De
nochtans in andere opzichten lezenswaardige opdracht van Sir Thomas North in zijn
vertaling van de Vitae, die in 1579 te London van de pers kwam, leverde, voor zover
ik mij herinneren kan, al evenmin iets op inzake vaststellingen van of beschouwingen
over de stijl van Plutarchus(362).

Sallustius
De Romeinse geschiedschrijver Sallustius was zeer populair in de XVIde eeuw in
West-Europa; zijn werk werd inderdaad vroeg in vertaling verspreid. In Engeland
echter bleef het bij een vertaling van zijn Bellum Jugurthinum in 1520 (?); een
overzetting van de de Conjuratione Catilinae werd pas in 't begin van de XVIIde
eeuw gedrukt. Dit laattijdige eerherstel in Engeland valt moeilijk te verklaren. Was
het de critiek die A. Barclay, de eerste vertaler, te verduren kreeg, die dan latere
interessenten zou afgeschrikt hebben(363)? Of werd het werk van Sallustius slechts als
een magere bron voor de studie van eigen nationale geschiedenis bevonden? Was
het de taal of de stijl van deze Romeinse historicus die vertalers weifelen deed?
In andere landen daarentegen had Sallustius meer succes.

(361) Plutarchus: The governaunce of good helthe. London, 1530 (?), of The preceptes of the
excellent clerke and grave philosopher Plutarche. London, 1543.
(362) Plutarchus: The Liues of the noble Grecians and Romanes... by Thomas North. London, Thos
Vautroullier & John Wright, 1579. In 1595, en in 1603 kwam er een andere uitgave van de
pers.
(363) Cfr. het voorgaande opstel.
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De trek, die de schriftuur van Sallustius diep en scherp kentekende, kon geen enkele
lezer missen, nl. de bondigheid, de ‘brevitas’, of de ‘wu nderparliche ku rtz’, zoals
zijn eerste Duitste vertaler dit heette. En dit vooisken werd toén zowel als vroeger
con brio gezongen. Nu nog wordt het trouwens geregeld heropgenomen. Niet dat er
altijd daarover een lofzang aangeheven werd; zelfs in de Oudheid werd zijn ‘brevitas’
door sommige scheppende auteurs zowel als door theoretici afgewezen; en al werd
dit geen hoongezang, hun woorden klonken meestal schel en scherp(364).
In zijn bondige schrijftrant lag, en ligt uiteraard nu nog, een bron van de
moeilijkheden die, bij een eerste contact met dit proza, op de lezer en de gebeurlijke
vertaler als schrikwekkende schimmen afkomen. Zijn gespierde en bondige zegging
was tevens een uitdaging en is het gebleven. En toch! hoe paradoxaal ook: het is dit
aspect van zijn stijl dat in grote mate zijn blijvend succes onder de kenners, ook in
en doorheen de Middeleeuwen, verklaart(365). Inderdaad, in de Middeleeuwse scholen
werden teksten van Sallustius gelezen. Deze werden beschouwd en gebruikt als
modellen voor taal- en stijlgebruik, als bronnen tevens van les en lering inzake
redekunst, geschiedenis, krijgskunst, zowel als van in - spreuken - gestolde levenswijsheid.
In de XVIde eeuw schreed hij ook het huis van de gegoede burger binnen, en sprak
er de taal die ook op straat, in huis en winkel gehoord werd: de landstaal. En gingen
ditmaal de Spanjaarden voor, elders in West-Europa volgden er weldra vertalers en
uitgevers van Sallustius in nog andere volkstalen(366).
*

(364) Eduard Norden: Die Antike Kunstprosa. 5. Aufl. Stuttgart, 1958, 2 vol. Cfr. I. Bd, p. 204.
(365) Want ook in de Middeleeuwen was hij populair. Cfr. daarover o.m. het opstel van B. Smalley:
‘Sallust in the Middle Ages’, opgenomen p. 165-175 in: Classical Influences on European
Culture A.D. 500-1500. Ed. by R.R. Bolgar. Cambridge, Cambridge Univ. press, 1971. Eén
van haar uitspraken: ‘He owed his survival, I suppose, to his brevity, to his pithiness, to his
moralism’. Cfr. p. 168.
(366) Volgens R.R. Bolgar: The Classical Heritage and its Beneficiaries (Cambridge, 1963) zou
er reeds in 1380 een Franse vertaling van het werk van Sallusticus gemaakt zijn. Cfr. p. 534.
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Zo b.v. in de Duitse streken! De eerste Duitse vertaling vn de de Conjuratione
Catilinae en van de Bellum Iugurthinum was van de hand van Dietrich von
Pleningen(367).
Uit diens opdracht van zijn werk aan Keizer Maximiliaan klinkt de klassieke klacht
van de vertaler op: deze overzetting was voor hem een zware, zware last geweest,
‘ain schwa re pu rdin’! De oorzaak of althans één van de oorzaken? De stijl van
het model! Inderdaad, de gebalde schrijftrant, die Sallustius bezigt, de harde en
vreemde wrongen in zijn gebruik van woord en wending, maakten het vertalen van
zijn historische stukken in een lees- en verstaanbaar Duits niet gemakkelijk, bekent
D. von Pleningen. Het was alsof deze Romeinse historiograaf zijn proza met een
vilmes bewerkt had; gesneden en geschraapt had hij tot alleen het allernoodzakelijkste
voor een klaar, volledig en juist begrip van 't verhaalde overbleef. Sallustius bezat
inderdaad de gave om deze beenharde bondigheid met verstaanbaarheid te
verbinden(368). Het was deze combinatie die de schriftuur van Sallustius ijkmerkte.
Het najagen van hetzelfde effekt in een Duitse overzetting bleek inderdaad een
zware taak te zijn, wijl juist het koppelen van een gebalde stijl aan een licht
verstaanbare formulering in het Duits van toen haast onbereikbaar scheen. En dat
Dietrich van Pleningen, die hier ten anderen niet voor zijn proefstuk stond, dit klaar
en scherp heeft ingezien en ervaren blijkt onmiskenbaar uit zijn verklaringen ter zake
in zijn opdracht(369).

(367) C. Sallustius: Salustij zwo schon historien: Nemlichen von des Catilinen und auch des
Jugurthen kriegen... Durch... Dietrichen von Pleningen... getheutscht. Landshut, J.
Weissenburger, 1515.
(368) C. Sallustius: Salustij zwo schon historien. Landshut, 1515. Cfr. fol. [A iiijvo]: ‘So nu n
diser vnnser Salustius in latinischer sprach: so kurtz ist: dan noch verstendig’.
(369) C. Sallustius: Salustij zwo schon historien. Landshut, 1515. Cfr. fol. [A iiijvo]: ‘So nu n
diser vnnser Salustius in latinischer sprach: so kurtz ist: dannoch verstendig: so mag ewr
Maie[stat] wol abnemen: ob mirs nit ain schwa re pu rdin gewest sey/dy in vnnser zungen
mit der kurtz auch in verstentlicheit zupringen/...’. Bij de aanhef, op fol. [A iijvo] had reeds
de vertaler, naar 't voorbeeld van antieke historici, de gebalde taal, stijl en verteltrant van
Sallustius geprezen: ‘... dan im Thucididi auch Salustio ain so wu nderparliche ku rtz
gefunden wurdet: das schier die anzal der wort: gleiche zal der synnen erraichen thu nd.
Von dess man gantz nichts vberflu ssigs hin nemen mag. ist ainer zusamen geschmu ckten
und scheinparlichen zierlichen ro de: vnnd schier mer sententz dan wort: in sich haltent:
hat auch nichts von ferren angefangen zu erzeln: auch nichts on dienstlichs eingefurt/dan
das zum verstand not was’.
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Op het eerste gezicht zou een lezer denken kunnen dat hij, Dietrich von Pleningen,
geen belangstelling voor andere stilistische eigenaardigheden van ‘zijn auteur’,
Sallustius, overheeft dan voor diens bondige en sobere stijl, waaruit haast alle tooisel,
of wat ook als overtolligs, in woord of wending mocht kunnen aandoen, stelstelmatig
geweerd wordt.
Op 't eerste gezicht! Want voor sommige andere kenmerken van de stijl van
Sallustius heeft hij wèl oog en oor gehad.
Nochtans van bepaalde gesofistikeerde opmerkingen over de schriftuur van
Sallustius, die de moderne critiek rond het werk van deze Latijnse auteur heden ten
dage soms uitspint, is er bij D. von Pleningen, ogenschijnlijk althans, weinig of niets
te merken. Omzichtigheid is hier evenwel geboden: de terminologie van Dietrich
von Pleningen kan anders klinken; daarenboven past het met het verschil van geestelijk
en cultureel klimaat rekening te houden.
Inderdaad, als eigen aan Sallustius' stijl heeft de moderne critiek nog andere, echte
of vermeende, kenmerken als de bondigheid ontdekt. Ronald Syme b.v. heeft het
niet alleen over de ‘brevitas’, maar tevens ook over de ‘statigheid’ van de schrijftrant
van Sallustius. Anderzijds wijst hij ook op de ‘rapidity’ van zijn stijl(370). Ook George
Kennedy bezigt dezelfde term, nl. ‘rapidity’(371), en hij spreekt zelfs van ‘immortal
rapidity’(372), terwijl Michael Grant eveneens de ‘speed’ van Sallustius' schriftuur
vernoemt(373).
Wat deze laatste karakteristiek betreft is er m.i. wellicht toch een lichte aanduiding
in 't stuk van D. von Pleningen te lezen waaruit zou kunnen blijken dat ook hij bewust
was van de vaart die de verhaaltrant van Sallustius eveneens kenmerkte. Zo schrijft
hij o.m.: Sallustius ‘hat auch nichts von ferren angefangen zu erzeln’(374). Hij ging
altijd recht op de man af.

(370) Ronald Syme: Sallust. Berkeley Cal., Univ. of Cal. Press; London, Cambridge Univ. Press,
1964. Cfr. p. 262; p. 264; p. 265.
(371) George Kennedy: The Art of Rhetoric in the Roman World. 300 B.C.-A.D. 300. Princeton
N.J., Princeton Univ. Press, 1972. Cfr. p. 293.
(372) George Kennedy: The Art of Rhetoric in the Roman World. 300 B.C.-A.D. 300. Princeton
N.J., Princeton Univ. Press, 1972. P. 292: ‘C. Sallustius Crispus is the earliest Roman historian
whose works are preserved’. Over zijn stijl: ‘His immortal rapidity’ (Quint. 10.1.102) probably
should be viewed as a variation of neo-Atticism; it is simple and brief, but as two
distinguishing features, deliberate archaism (...) and imitation of Thucydides’. (Cfr. p. 293).
(373) Michael Grant: Greek and Latin Authors. 800 B.C.-A.D. 1000. New York, Wilson, 1980.
(The Wilson Authors Series). Cfr. p. 379.
(374) C. Sallustius: Salustij zwo schon historien. Landshut, 1515. Cfr. fol. [A iijvo].
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Houdt deze wending hetzelfde in als wat moderne critici ‘rapidity’ of ‘speed’ noemen?
Vermeldenswaard is wel dat reeds Quintilianus het over de ‘immortalis velocitas’
van Sallustius had, toen hij de stijl van Titus Livius ophemelde(375).
De vraag is of D. von Pleningen wellicht ook Quintilianus' oordeel kende!
Onmogelijk is dit niet, al kan elk litterair-gevoelig lezer een dergelijke vaststelling
uit eigen ervaring allicht voor zichzelf maken.
Anderzijds kan men zich afvragen of D. von Pleningen niet veeleer getroffen was
door de directheid van Sallustius' verhaaltrant, diens manier om vanuit een bepaalde
aanvalshoek zonder omwegen een verhaal aan te pakken!
Want zelfs al was D. von Pleningen ook bewust van de aanwezigheid en van de
betekenis van dit belangrijk element in de opbouw van een narratief prozastuk, toch
kende bij, eerst en vooral, de ‘ku rtz’ of ‘kurtz’, de bondigheid van de schriftuur
van Sallustius, in zijn zin van sober, maar rake keuze van woord en wending. Of
heeft hij daarmee nog iets anders op 't oog dat nog dieper ingebed ligt in het wezen
van de schrijftrant van Sallustius? Slaat b.v. deze ‘bondigheid’ ook niet op het weren
van alle zakelijke en feitelijke details die, bij het schrijven van een nochtans accuraat,
vlotgesteld en in wezen volledig relaas van feiten of gebeurtenissen, of bij het
schilderen van situaties, of bij het uitbeelden van personages in hun denken en in
hun doen, van geen essentieel belang zijn? Schrijft hij niet: ‘hat auch nichts von
ferren angefangen zu erzeln: auch nichts on dienstlichs eingefurt dan das zum verstand
not was’(376). Dietrich von Pleningen verwijst hierbij naar het sober verhaal door
Sallustius hoe Cicero een aanslag op zijn leven verijdelde, en hij besluit: ‘das hat
Salustius mit wenig worten angezaigt...’(377).
Opvallend is alleszins hoe de vertaler herhaalde malen deze treffende karakteristiek
van de ‘stijl’ van Sallustius signaleert, en hoe hij soms mijmerend bij het oproepen
van dit verschijnsel stopt en stille staat!
Heeft D. von Pleningen zich dan blind gestaard op de zgn. ‘brevitas’ van Sallustius,
op dit stilistisch merkteken, dat zelfs vanaf de Oud-

(375) Cfr. zijn Inst. orat., X.I. 102. ‘Ideoque immortalem illam Sallustii velocitatem diversis
virtutibus consecutus est’.
(376) C. Sallustius: Salustij zwo schon historien. Landshut, 1515. Cfr. fol. [A iijvo].
(377) C. Sallustius: Salustij zwo schon historien. Landshut, 1515. Cfr. fol. [A iijvo].
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heid als een geboortevlek aan de naam en aan het werk van Sallustius vezelvast
verbonden zit?
Dat D. von Pleningen star en strak zijn ogen op dit facet van de schriftuur van
Sallustius gericht hield is een feit, dat m.i. licht te verklaren valt.
Inderdaad, D. von Pleningen wenste blijkbaar eerst en vooral te benadrukken wat
hem bij deze vertaling het meeste last bezorgd had en wat van hem de sterkste
inspanning had gevorderd. En dit was, naar eigen inzicht en ervaring, de bondigheid
van ‘zijn auteur’.
Doch onmiddellijk moet hieraan toegevoegd worden dat z.i. nog andere factoren
dan deze bepaalde stilistische eigenaardigheid van Sallustius zijn vertaalwerk
bijzonder bemoeilijkt hadden, o.m. de stand van zaken in zijn eigen moedertaal, het
Duits van toen.
Deze vaststelling moet in hem het aanvoelen van deze speciale trek van het proza
van Sallustius, nl. de bondigheid, nog meer verscherpt hebben, en zijn aandacht eerst
en vooral op dit stijlkenmerk van deze Romeinse geschiedschrijver nog sterker
toegespitst hebben. Inderdaad, het feit dat hij zich anderzijds zo zeer over de
verstaanbaarheid van zijn tekst, van zijn Duitse versie, bekommerd toonde (er zozeer
mede begaan was, zouden we moeten kunnen zeggen) verraadt ook het leven in
Dietrich von Pleningen van een zekere twijfel over de trefzekerheid van het Duits
van zijn dagen. M.a.w. in hem voelt men het bestaan aan van een zeker gebrek aan
zelfvertrouwen, daar waar het erop aankomt iets bondig, zonder omhaal, kort en
goed, - m.a.w. vlot - in het Duits van toen uit te drukken.
Wat er ook van zij, de bondige stijl van ‘zijn auteur’ maakte hem het vertalen
moeilijk, maakte hem het leven zuur.
En toch zegde hij dit niet zo rechtstreeks, zo brutaal-weg! Hij gebruikte een soort
rhetorische vraag(378), alsof hij vermijden wilde dat zijn benadrukken van de bondigheid
van de stijl van Sallustius en van de ongemakken, die dit stilistisch element ook
anderen bezorgen kon, de naam van Sallustius als woordkunstenaar in 't gedrang zou
kunnen brengen, of zijn faam zou doen tanen.
En toch! De gedachte aan de bondigheid van de stijl van Sallustius moet hem een
log kruis, een obsessie geweest zijn. Het doet soms aan alsof er zo'n soort liefde-haat
verhouding tussen hem en Sallustius ont-

(378) C. Sallustius: Salustij zwo schon historien. Landshut, 1515. Cfr. fol. [A iiijvo]. Cfr. het citaat
in voetnoot no 369.
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staan was naar aanleiding van het ontdekken van deze stilistische trek die het proza
van deze Romeinse historieschrijver dooraderde.
*
Het was niet alleen het kernachtige in het proza van Sallustius dat hem getroffen
had; ook de gave van ‘zijn auteur’ om, deze bondigheid ten spijt, een verstaanbare
taal te schrijven wenste hij even te signaleren(379), zoals hij reeds te voren meende
getoond te hebben, dat hij ook oog en waardering had voor de vaardigheid van een
Sallustius om in een verhaal een vlot beloop van de feiten en gebeurtenissen te
verzekeren(380).
Wie lezen kan zal nog een vierde stilistische eigenaardigheid in de schriftuur van
Sallustius ontdekken kunnen, nl. de ‘zierlichkeit’. Wie in de XVIde eeuw deze term
gebruikte kon in feite twee facetten van de factuur en schoonheid van een tekst op
't oog hebben: enerzijds de elegantie van het woord, anderzijds de harmonie tussen
vorm en inhoud(381). Beide trekken meent Dietrich von Pleningen in de schrijftrant
van een Sallustius gezien te hebben.
Ten eerste, in algemeen-gehouden formules in verband met het karakteristieke
van de historieschrijver Sallustius als auteur(382) of in verband met typische aspecten
van diens geschriften(383) laat de vertaler,

(379) C. Sallustius: Salustij zwo schon historien. Landshut, 1515. Cfr. fol. [A iiijvo]: ‘So nu n
diser vnnser Salustius in latinischer sprach: so kurtz ist: dannoch verstendig:...’. Cfr. eveneens
fol. A ij: ‘... das findtman klar vnnd offenparlichen in disen zwaien historien’.
(380) C. Sallustius: Salustij zwo schon historien. Landshut, 1515. Cfr. supra.
(381) Cfr. Dt. Wtb. (Grimm). XV. Bd. (1956). Col. 1215: s.vo: Zierlichkeit: ‘die geschmackvolle
übereinstimmung von gehalt und ausdruck rühmend’. Opvallend is wel dat M. Lexer
(Mittelhochdeutsches Handwörterbuch. III. Bd. (1878): s.vo: ‘zierlîcheit’ het alleen heeft
over: ‘geschmücktheit’, ‘schönheit’ en ‘gepränge’. Kiliaan kent ‘cierlijck’ niet alleen als
‘venustus’ en ‘ornatus’, doch ook als ‘concinnus’, wat ook ‘passend’, ‘overeenkomend’ kan
betekenen. Cfr. ook de wending: ‘bequeem of tzyrlich’.
(382) C. Sallustius: Salustij zwo schon historien. Landshut, 1515. Cfr. fol. [A jvo] waar hij niet
aarzelt Sallustius ‘der hoch bero mpt/schonst: vnnd zierlichist histori schreiber’ te noemen.
Elders, nl. fol. A iij, heet het dan dat Sallustius ‘ein scho ner vnnd zirlicher histori schreiber
geacht [ist]’.
(383) C. Sallustius: Salustij zwo schon historien. Landshut, 1515. Cfr. fol. A ij: Uit zijn stuk over
Catilina is heel wat te leren: ‘ist gantz hupsch vnnd nutzlich im Catilinario zuuernemen’. Of
fol. [A iijvo]: zijn stijl: ‘ist ainer zusamen geschmu ckten vnd scheinparlichen zierlichen
ro de...’.
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Dietrich von Pleningen, uitschijnen dat Sallustius ook een met fijne smaak gekozen
vormgeving nastreefde. Daarnaast was er echter ook het bewust zoeken om ‘manier
en materie’ - anders gezegd en anders gedraaid: ‘Gehalt und Gestalt’ - te
harmoniseren. En ook in deze vorm van ‘sierlijk’ schrijven, die Sallustius, in 't volle
besef van wat het voor hem en voor zijn lezer betekenen kon, cultiveerde, heeft hij
zijn meesterschap bewezen(384).
Alles bij elkaar: de nadruk ligt alleszins op de stilist Sallustius die vooral een gebalde,
kernachtige verwoording nastreefde en ook toepaste. In zijn twee opdrachten van
zijn vertaling heeft Dietrich von Pleningen het over der bondigheid van Sallustius.
De vraag kan natuurlijk gesteld of Dietrich von Pleningen een bijzondere reden had
om in de eerste en oudste opdracht, die ook in de uitgave van 1515 opgenomen werd,
zo uitdagend of althans zo sterk de klemtoon te leggen op de ‘brevitas’ van de stijl
van Sallustius, en tevens op de pijnlijke gevolgen van deze stijleigenaardigheid voor
hem in zijn vertaalwerk? Of omgekeerd: had D. von Pleningen een goede reden om
in de tweede opdracht, die ook in de uitgaven van 1515 afgedrukt werd, over de
‘bondigheid’ van ‘zijn auteur’ zo licht heen te glijden? Want dit doet hij!
Deze dubbele vraag is niet zinloos! Inderdaad, D. von Pleningen schreef twee
toewijdingen voor ditzelfde werk en voor deze zelfde uitgave van 1515, doch de
tweede opdracht werd meer dan een jaar later na het opstellen van zijn eerste - de
lange toewijding aan Keizer Masimiliaan - geschreven(385). Deze tweede was een
toeeigening aan

(384) C. Sallustius: Salustij zwo schon historien. Landshut, 1515. Cfr. fol. A iiij: ‘... Wiewol
Salustius allenthalb die ku rtz: so hat er doch nichts mynder zu rechter zeyt
nottu rfftigklichen auss der materi getretten: vnnd zierlichait gesu cht: scho n orationes:
ratschleg: ermanüngen: mit offenparung des betru gs gepraucht: der massen das die ainem
hochgelerten orator: fast scharpf: einem vngelerten nit on verstendig: ainem strengenn man
nit zu waich: vnnd einem lynden nit zu hart geacht mo gen werden. die rede einem yeden
alter: vnnd stande zugemessigt: dass die nit zu hoch erho bt/oder zuuil nider gedruckt sindt;’.
(385) Gedagtekend: Worms, 23 April 1513. Cfr. fol. [A iiijvo]: ‘Geben zu wo rms auff dess
heiligen Reichs tag/am dreyvndzwaintzigisten tag des Monats Aprilis jm
funfzechenfu ndersten vnnd jm dreizechenden jarn’.
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Hertog Ludwig van Beieren(386). Beide teksten werden - zoals reeds vermeld - in de
uitgave van 1515 opgenomen.
In feite is deze tweede opdracht barstensvol gevuld met moralistische
beschouwingen, die bij onderdelen van deze historische geschriften van Sallustius
aanleunen, en die de jonge hertog van Beieren - Ludwig was toen amper 19 jaar(387)
- z.i. nuttig konden zijn. Dietrich von Pleningen, die in meer dan een conflict de zijde
van deze Beierse hertog had gekozen, was, alhoewel Zwaab, begaan met het wel en
wee van de landstreek, waarin hij zich toen gevestigd had, en met het lot van het
regerend huis dat hij diende. De uitgave van deze vertaling was voor hem andermaal
een gelegenheid te meer, met het oog op 's lands beleid, om wijze raad aan zijn
jeugdige heer te geven, telkens verwijzend naar personages van wie Sallustius het
denken, doen en laten in zijn geschriften opriep, of naar feiten die hij verhaalde, of
naar bedenkingen, die een moraliserend schrijver, zoals Sallustius zich soms ontpopte,
in zijn historisch verhaal weefde. Geen wonder dan ook dat D. von Pleningen in deze
opdracht van 8 folio's geen ruimte vond voor lange uitweidingen over taal of stijl,
buiten een korte vermelding - in de aanloop van zijn opdracht, - van de bondigheid,
en ietwat verder, van de ‘hoge’ stijl van Sallustius(388). Een jachtige lezer zou zelfs
licht deze herinnering aan de ‘bondigheid’ van Sallustius' stijl missen kunnen.
In elk geval, uit deze tweede opdracht klinkt geen enkel - maar geen enkel - woord
op, waarin zelfs het zachte natrillen van een klacht voelof hoorbaar zijn zou over
moeilijkheden die hij bij zijn vertaalwerk zou kunnen ondervonden hebben wegens
de bondige stijl van Sallustius. En dit is nochtans dezelfde Dietrich von Pleningen
die, een goed jaar te voren, in de eerste opdracht te verstaan gegeven had dat hij
gekreund had onder de zware last van zijn Sallustius-vertaling, en dit, eerst en vooral,

(386) Gedagtekend: ‘Landshu t, 24 december 1514. Cfr. fol. [A viijvo]: ‘Geben zu Landsshu t
auf den heiligen weinnacht au bent auf den vierundzwaintzigisten tag des monets Septembris
nach Cristi vnnsers liebenn herren gepu rt Tausent funfhundert vnd im vierzechenden jaren’.
(387) ‘Ludwig, Herzog von Ober- und Niederbaiern’ (1495-1545). Cfr. Allgemeine Deutsche
Biographie. XIX. Bd. (1884), p. 513-516.
(388) C. Sallustius: Salustij zwo schon historien. Landshut, 1515. Cfr. fol. A v: ‘Dem... Kaiser
Maximiliano... hab ich zu ern:... Salustium den... Romischen histori schreiber jm Catalinischen
vnd Jugurtischen kriegen vnns in kurtzen vnnd hochem latinischem stilo verlassen: in vnsere
hochtu tsche sprach transferiert vnnd pracht’.
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omwille van de bondigheid van de stijl van ‘zijn auteur’! Sprak hij inderdaad toen
niet van het ‘grosse pu rdin’ en ‘schwa re pu rdin’, dat hij te torsen gehad had
bij het overzetten van Sallustius?
Wenste hij wellicht zijn jeugdige beschermheer, Hertog Ludwig, niet af te
schrikken?
In elk geval, hier werpt de vertaler plots het licht op andere bijzondere kenmerken
van de stijl van ‘zijn auteur’. Het is alsof hij ook hier een soort verklaring geven wil
van - of zelfs een soort verantwoording voor - de constante aanwezigheid van de
schijnbaar onzalige wezenlijke hoofdtrek van de schrijftrant van Sallustius, d.i. diens
bondigheid. Zijn uiteenzetting doet immers soms aan alsof hij hier een vergoelijking
wenste aan te voeren voor deze harde lijn die de schriftuur van deze historieschrijver
zo zwaar dooradert.
Inderdaad, Sallustius heeft - zo schrijft D. von Pleningen hier - voor deze twee
machtige prozastukken, die hij achterliet, de ‘hoge’ stijl aangenomen; in zijn eigen
woorden: deze beroemde historicus heeft deze geschriften ‘vnns in kurtzen vnd
hochem latinischem stilo verlassen’(389). Statigheid voornaamheid, doch ook bondigheid
horen bij deze schrijftrant. Daarenboven bij het plechtig gewaad waarin hij zijn
verhalen, beschrijvingen, redevoeringen en beschouwingen hullen wilde pasten
slechts eenvoudige, doch rechte, zwaarneervallende plooien, geen verfrommeld,
verfomfaaid gewaad, zomin als speelse vouwlijnen in een opzichtige tooi, m.a.w.
geen litteraire fiorituren, geen blikkerend palleersel!
De wil bondigheid van stijl, statigheid en waardigheid in zijn schriftuur bewust na
te steven en te bereiken, de handige vaardigheid tevens om de ontwikkeling van
gebeurtenissen en handelingen een vlot verloop te laten hebben zijn kenmerkende
eigenschappen van de grote stilist die de woordkunstenaar, Sallustius was. Dietrich
von Pleningen kende en vermeldde ze reeds. Er zijn tevens Sallustius' kunst en kunde
om zijn taalinstrument deskundig te stemmen: taal en stijl werden inderdaad aan het
onderwerp, aan de omstandigheden en aan de personages oordeelkundig aangepast.
Ook deze laatste trek had Dietrich von Pleningen in 't proza van Sallustius bespeurd;
ook daarop had hij even gewezen. Inderdaad, wat an-

(389) C. Sallustius: Salustij zwo schon historien. Landshut, 1515. Cfr. fol. A v. Cfr. vorige voetnoot.
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dere vertalers soms over het taal- en stijlgebruik van ‘hun auteur’ ook opgemerkt
hadden, nl. hun gave het passende woord, de passende toon en het passende ritme
bij het schilderen van situaties, het uitbeelden van karakters en bij het verhalen van
gebeurtenissen te vinden, was ook een deel van Sallustius' kunnen. Ook dit was
Dietrich von Pleningen niet ontgaan: Sallustius had o.m. ‘die rede einem yeden alter:
vnnd stande zugemessigt’(390).
Anderzijds is het opvallend dat een wijd belezen man als Dietrich von Pleningen,
die als vertaler, tevens ervaren was en een meester in zijn vak kon geheten worden,
zelfs geen toespeling maakte op de archaïstische inslag in de taal van Sallustius. Alle
Sallustius-kenners van nu hebben het over dit kenmerkend stijlgebruik van de
Romeinse historieschrijver. Het moet inderdaad de moderne Sallustius-lezer dieper
en scherper treffen dan zijn voorganger, nu de vergelijkingspunten talrijker zijn(391).

(390) C. Sallustius: Salustij zwo schon historien. Landshut, 1515. Cfr. fol. A iiij.
(391) Eduard Norden: Die Antike Kunstprosa... 5. Aufl. Stuttgart, Teubner, 1958. Cfr. I. Bd., p.
201-202. In zijn uitgebreid stuk over Sallustius wijst Norden herhaaldelijk erop dat hij
Thucydides als voorbeeld koos, diens ‘prägnante Kürze’ nastreefde - de term komt tweemaal
voor, p. 201 en p. 202 - en als ‘Stilideal’ de ‘brevitas’ beoogde (p. 202). Zijn taal kreeg een
‘archaische Kolorit’ door het inschakelen van oude woorden, al zij het ook dat er niemand
zoveel vernieuwingen in de Latijnse syntax invoerde als Sallustius (Cfr. p. 202). P. Kroh:
Lexikon der Antiken Autoren. Stuttgart, Kröner 1972 (Kröners Taschenausgabe. Bd. 366).
Cfr. p. 545-546. P. Kroh heeft het daar o.a. over de ‘archaisierende Absicht’ van Sallustius,
dit in verband met zijn taal en stijl. Inderdaad: ‘Als weiteres Merkmal enthält die Sprache
eine unverwechselbare altertümliche Färbung im Wortschatz u. Formengebrauch;... Der Stil
strahlt durch seine gedankliche Dichte eine gesammelte Energie aus, aber auch//ein gebändigte
Leidenschaft und suggestive Eindruckskraft’. En P. Kroh vervolgt: ‘Sallustius' Zeitgenossen
stiessen sich vielfach an diesem bewusst archaisierende Stil...’. Slaat er nu het Tusculum
Lexikon Griechischer und Lateinischer Autoren des Altertums und des Mittelalters (Darmstadt,
1969) op na, en U leest daar p. 448 s.vo Sallustius: ‘... seine stilistische Vorbilder waren
Thukydides und Cato, daher die oft sententiöse Kürze des Ausdrucks und die Neigung zu
altertümlichen Wörtem und Wortformen’. Een citaat uit Michael Grant's woordenboek (d.i.
zijn: Greek and Latin Authors. New York, Wilson, 1980) p. 379: ‘[he was] striving... for an
archaic, epigrammatical abruptness, often carried to the point of obscurity...’ en verder:
‘Above all Sallust wanted to be the Roman equivalent of the Greek historian Thucydides,
whose style he deliberately echoed in his old-fashioned severity of diction’. Of dit: ‘Archaism
is the hall-mark of the Sallustian idiosyncrasy, patent and avowed’. Dit schrijft Ronald Syme
in zijn Sallust (Berkeley Cal., Univ. of California Press, 1964) op p. 264. - Cfr. ook George
Kennedy: The Art of Rhetoric in the Roman World. 300 B.C.- A.D. 300. Princeton N.J.,
Princeton Univ. Press, 1972. Cfr. p. 293 waar deze auteur verwijst naar het ‘deliberate
archaism’ van Sallustius.
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Doch zelfs zo, per slot van rekening is de visie van Dietrich von Pleningen op
Sallustius' stijl in wezen dezelfde als deze die de meeste critici en historici van nu
op Sallustius als stilist hebben. Op twee punten zijn er afwijkingen. Het archaïstisch
karakter van zijn taal schijnt Dietrich von Pleningen ontgaan te zijn. Gelet op de tijd
is dit begrijpelijk. Tweedens, van de stelling dat het proza van Sallustius koel, en
zelfs verkillend aandoet, zoals een paar Angelsaksiche Sallustius-kenners menen te
mogen beweren, vind ik in de uiteenzettingen van Dietrich von Pleningen geen spoor!
Nu, ‘Sallust is a hard nut to krack’! Dit schreef M.L.W. Laistner(392); de betogen van
D. von Pleningen zijn ook niet immer gesneden brood. Een latere kraker zal allicht
toch getuigen ontmoeten van de wetenschap van D. von Pleningen betreffende de
‘coolness’ van Sallustius' stijl; ik zag of hoorde er geen opdagen!
*
Wees een Duitse raadsheer, Dietrich von Pleningen, op het nut dat een jonge vorst
uit de lectuur van een Sallustius halen kon met het oog op het voeren van een wijs
politiek beleid en op het verwezenlijken van de welvaart en het welzijn van zijn
onderzaten, de Engelse priester Alexander Barclay verantwoordde zijn vertalen van
een Latijns geschrift over oorlog en geweld - in casu de Bellum Iugurthinum van
Sallustius(393) - door te stellen dat hij door de vertaling van deze tekst iedereen, - zij
het ook in 't bijzonder jonge edellieden die in hun leven en loopbaan eer en faam
betrachtten - de weg gebaand had naar een bron van wijsheid die in feite voor iedereen
levensbelangrijk is(394). Het is trouwens op aandringen van de hertog van Norfolk dat
Alexander Barclay deze Engelse vertaling van de Bellum Iugurthinum begon en

(392) M.L.W. Laistner: The Greater Roman Historians. Berkeley - Los Angeles, Univ. of California,
1966. Cfr. p. 62.
(393) Sallustius: Here begynneth the famous cronycle of the warre which the romayns had against
Iugurth. London, 1520.
(394) Sallustius: Here begynneth the famous cronycle... London, 1520. Cfr. fol. [a IVvo] - [V]:
‘And also they shal vnderstande a ryght fruytful hystorie: bothe pleasant/profitable/and//ryght
necessary vnto every degre: but specially to gentylmen/whiche coveyt to attayne to clere
fame and honour by glorious dedes of chyualry’.
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voltooide. Ze verscheen denkelijk in 1520, bij R. Pynson, één van de eerste grote
Engelse drukkers; in 1557 zou er een nieuwe uitgave verschenen zijn(395).
De titel van de eerste druk klinkt als een bazuinstoot: ‘Here begynneth the famous
cronycle of the warre...’. Ook in zijn ‘Preface’ slaat A. Barclay een nogal agressieve
toon aan; zijn woord-vooraf is ten anderen een verantwoording; en 't beste verweer
is de aanval; A. Barclay wist dit en week geen zier van deze gedragslijn af. Klagen
doet hij evenmin over het moeilijke van zijn vertaalwerk, al maakt hij toch een drietal
keren toespeling op de ‘labour’ die deze onderneming van hem vergde. Doch welke
vertaler deed dit niet?
Hij schijnt nochtans ervaren te hebben dat de taal en de stijl van Sallustius de
lectuur - en meteen toch ook de vertaling - van de oorspronkelijke versie zwaar
maakten. De Latijnse tekst van Sallustius was inderdaad in een schrijftrant geschreven
die, naar hijzelf schrijft, bondiger was dan deze die hij, Barclay, in zijn Engelse versie
gebruikte; en ook minder klaar of helder dan zijn Engelse tekst, of om zijn woorden
te herhalen: de oorspronkelijke tekst van Sallustius was ‘more compendyously and
more obcurely writen in laten’(396).
Ten gerieve van sommigen van zijn lezers die wèl Latijn lezen konden en die zich
van de getrouwheid en juistheid van zijn vertaling wensten te vergewissen - zij, die
zo vaak hun minachting of zelfs hun misprijzen voor vertalers niet verhelen konden
- liet A. Barclay de Latijnse Sallustius-tekst in margine eveneens afdrukken. Wellicht
zou - meende hij althans - het vergelijken van de vertaling met de Latijnse
Sallustius-versie hen tot een juister inzicht in en tot een beter begrip van de
oorspronkelijke tekst leiden(397).
Het feit dat, ten eerste, A. Barclay zo onomwonden verklaart dat hij de schriftuur,
die Sallustius toepast, zo bondig en meteen duister vindt,

(395) Dit volgens voetnoot no 5, p. 19 in: C.H. Conley: The First English Translators of the Classics.
New Haven Conn., 1927.
(396) Sallustius: Here begynneth the famous cronycle... London, 1520. Cfr. fol. [a IV]: Hij gaf
tevens de Latijnse versie ‘to thintent that such as shal dysdayne to rede my translation in
englysshe: may rede this historie more compendyously and more obscurely writen in laten’.
(397) Sallustius: Here begynneth the famous cronycle... London, 1520. Cfr. fol. [a IVvo]: ‘which
hystorie: parauenture shal apere more clere and playne vnto theym (= Latijnkundige lezers)
in many places by help of this my translation’.
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ten tweede, dat hij het waagt te stellen dat Latinisten, dank zij zijn paralleldruk, en
vooral dank zij zijn vertaling, de oorspronkelijke verwoording van Sallustius
bevattelijker vinden zullen; ten derde, dat hij geen woord overheeft voor andere
stilistische kenmerken van Sallustius-stijl, dit alles wijst erop, meen ik althans, dat
hij, A. Barclay, ervaren heeft hoe gebald de schriftuur van Sallustius was, en hoe
zwaar hem dit vertaalwerk meteen moet gewogen hebben.
Kortom, het is de bondigheid van de schrijftrant van Sallustius die Alexander
Barclay getroffen had. Of hij dit streven naar bondigheid goedkeurde of afwees is
uit zijn ambiguë verklaring niet op te maken. Voor andere stilistische kenmerken
van de Sallustius-stijl blijkt hij alleszins geen oog gehad te hebben(398). Vond hij ze
zo gewoon? Hinderden ze hem niet? Of wilde hij ze eenvoudig niet zien? Chi lo sa?

Seneca
Dietrich von Pleningen zorgde ook voor de druk van een uittreksel uit de vertaling
die hij van een heel stel tractaatjes of betogen van Seneca gemaakt had. Zo verscheen
in 1515 een druk van zijn Duitse versie van de de Ira(399).
Over het vormelijk aspect van dit Seneca-geschrift rept hij in feite met geen woord,
tenzij daar waar hij, een paar maal zelfs, de bondige stijl van deze Romeinse moralist
eventjes vermeldt,(400), en zijn lezers mededeelt dat zijn betrachting geweest was deze
bondigheid in zijn Duitse versie na te volgen(401).
*

(398) Voor zover dit, althans uit de fragmenten van zijn ‘Preface’, waarover ik hier thans beschikken
kon, af te leiden is.
(399) L. Annaeus Seneca: Hienach volgt ain kurtzer ausszuge den ich Dieterich von Pleningen...
gethon hab: darjnnen angezaigt wye man die kinder auf tziechen soll: vnd sy zur senffmůtikait
gewenen: do mit sye den tzorn fliechent. Landshut, Johann Weissenburger, 1515.
(400) L. Annaeus Seneca: Hienach volgt ain kurtzer ausszuge. Landshut, 1515. Cfr. fol. A iij: ‘So
zaigt in der kurtz Seneca jm andern bůch des zorns vns an’.
(401) L. Annaeus Seneca: Hienach volgt ain kurtzer ausszuge. Landshut, 1515. Cfr. fol. A iij: ‘...
wolt ich aber ye gern: das die selben verdrossnen lo ser doch irn kinden zu gůt souil den
zorn betrifft dannoch ainn ausgezogne ku rtz vom Seneca gehaben mo chten/...’ Klaarder
en meer overtuigend is zijn verklaring op fol. [A iijvo]: ‘Das hab ich getrewer mainung auf
das ku rtzst: got zw lob vnd ere: vnd gemainen nutz zu gůt: auss meinem geteutschtem
Seneca gezogen...’.
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Wat Michael Herr eerst en vooral in zijn vertaalwerk zag was een middel om bij te
dragen tot het vrijwaren van de traditonele christelijke morele waarden in de
maatschappij van toen. Eerbied voor deze aloude geestelijke verworvenheden in zijn
lezers verwekken en versterken was zijn onmiddellijk doel. Inderdaad, ook door het
vertalen, zelfs van antiek werk - voorzover dit in deze levensvisie van hem paste meende hij zijn lezers tot een godgevallig leven te kunnen leiden. Al het overige ook de formele schoonheid van een stuk - was ondergeschikt aan deze doelstelling.
In die geest vertaalde hij verschillende geschriften van Seneca(402). Wie, die deze
stellingname kent - en deze wetenschap werd de lezer reeds van op het titelblad
bijgebracht -(403), zou nog durven verwachten, dat Michael Herr in zijn lange, zelfs
heel lange voorrede veel woorden voor de gebeurlijke stijlkenmerken van Seneca's
geschriften zou overhebben? Trouwens, wie het woord met een zekere zwier hanteert,
wie een voorname taal schrijft, die tegen de grauwe, banale, alledaagse spraak afsteekt,
is in zijn ogen een ijdeltuit. Hij stelt ten anderen vast dat Seneca een eenvoudige en
gewone taal bezigde(404). Wie opgaat in de studie van b.v. ‘de conste van welsegghene’
- de ‘rhetorica’ - is een bedrieger die de gave van het woord misbruikt(405). Voor de
litteraire vorm - concreter: o.m. de stijlfiguren

(402) L. Annaeus Seneca: SJttliche Zuchtbuecher... Lucij Annei Senece... Durch Michael Herr...
neülich verteutscht. Strassburg, 1536.
(403) L. Annaeus Seneca: SJttliche Zuchtbuecher... Lucij Annei Senece... Durch Michael Herr...
neülich verteutscht. Strassburg, 1536. Na: ‘Lucij Annei Senece.’ leest U daar inderdaad het
volgende: ‘In welchen/ leer vnd vnderweisung funden wirt/wie sich ein mensch/der tugent
gema ss/ halten soll/in allem so yhm von Gott (es sey in zeytlichem gůt/in glück oder
vnglück)/zů stadt/damit der tugent nichts/das mit der selben nit ewig vnd bestendig ist/für
gesetzt werd’.
(404) L. Annaeus Seneca: SJttliche Zuchtbuecher... Lucij Annei Senece... Durch Michael Herr...
neülich verteutscht. Strassburg, 1536. Cfr. fol. a iiij: ‘Etlichen wirt villeicht auch nit
gfallen/dass so heylsame leeren mit so schlechten vnd gmeynen worten fürtragen werden/die
wol würdig weren/dass eytel Cicerones oder Demostenes dauon reden solten/damit so
kostliche vnd wolriechende rosen nit in eim so vnsaubern gschirr dargeben wurden’.
(405) L. Annaeus Seneca: SJttliche Zuchtbuecher... Lucij Annei Senece... Durch Michael Herr...
neülich verteutscht. Strassburg, 1536. In zijn vertalingen heeft hij, Michael Herr, een en
ander weggelaten; dat is verantwoord volgens hem, ‘dieweil das überhupfft nichts dienstlich
wer gewesen zů tugentsamen leben’ van zijn medemensen. En hij gaat dan voort: ‘Dann es
seind ettlich Episteln aussgelassen/in denen er alleyn disputiert von den freyen künsten/zůuor
von der wolredenheyt/oder von den spitzigen versta nden/damit einer ettwan einen
betriegen/vnnd mit worten fahen kündt’. Cfr. fol. a iiij.
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- stond hij huiverig en wantrouwig. De vormgeving interesserde hem blijkbaar niet;
het was de kern van de zaak die telde, en zeker bij een contact met de geschriften
van Seneca. Deze leerde ons toch dat waarheid en eenvoud altijd gepaard gaan(406).
Geen wonder dan dat ook hem de cultus van het eenvoudige woord lief was.

Seneca
Het was Dirk Coornhert die in 1562 een uitgave bezorgde van ‘de seuen boecxkens
Lucij Annei Senecae vanden weldaden, nieu vertaelt wten Latijne in nederduytsche’.
Dit volgens het ‘Octroy’ van 30 Juni 1562(406bis). Hijzelf noemde ze ‘wtnemende
boecxkens’ (Fol. [ 2vo]).
Bij deze karakterisering dacht hij denkelijk niet zozeer aan de voortreffelijkheid
van de litteraire vorm dan aan de ‘menichvuldicheit der leerlicker sproken begrepen
in de selfde boecken’ (Fol. 2).
Het geloof in zijn taal - die elk taal- en volksbewust schrijver eigen is - sterkte
hem in de wil door zijn Nederlandse vertaling te bewijzen dat deze ‘seuen boecxkens’
‘claerder ende verstandelijcker in nederlantsche vertaelt mochten werden’ dan dit
vroeger in het Hoogduits gebeurd was (Fol. [ 2vo]). Andere taal- of stijlproblemen
blijken in zijn inleidende beschouwingen niet aan bod te kunnen komen.
Doch zijn doelstelling, die hij in alle deemoed zo neutraal en zo onpersoonlijk
mogelijk formuleert, tekent hem scherp en klaar. Meteen voelt elke lezer aan dat
Dirk Coornhert hier voor een uitdaging stond, nl. de proef op de som te leveren dat
zijn moedertaal, onder zijn hand, een instrument was - rijk aan toon en klank - een
taal om daarin een eigen, heldere en licht verstaanbare versie van dit Latijnse tractaatje
te leveren.

(406) L. Annaeus Seneca: SJttliche Zuchtbuecher... Lucij Annei Senece... Durch Michael Herr...
neülich verteutscht. Strassburg, 1536. Cfr. fol. [a iiijvo]: ‘Desshalben hab ich auch nit gross
achtung gehabt/wie mit geplu mpten worten die tugentsamen leeren an das liecht
ka men/dieweil ich wol weyss/vnd von vnserm leermeister Seneca gelernt hab/das die
warheyt eynfeltige wort hat/die niemants verwürren soll’. Cfr. fol. [V vj] in het zgn. ‘Register’
van de drukker-uitgever Balthasar Beck in de rubriek ‘Warheyt’: ‘Die warheyt hatt einfeltige
wort/darumb soll man sie nit verwürren’.
(406bis) L.A. Seneca: Lucius Anneus Seneca vanden Weldaden... Nyeu wten Latijne in nederlantsch
vertaelt duer Dierick Coornhert. Haarlem, Jan van Zuren, 1562.
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Suetonius
In de XIXde eeuw had Suetonius bij sommigen een weinig benijdenswaardige faam
als prozaïst. Volgens een Italiaanse criticus verdiende hij niet eens de naam een ware
schrijver te zijn: Suetonius was een erudiet. ‘Ma un vero scrittore non è. E uno
studioso’(407). In de XVIde eeuw was zijn populariteit ook niet zeer groot; opvallend
is o.m. dat zestiende-eeuwse vertalingen van zijn Vitae niet talrijk zijn; in 't Engels
verscheen er zelfs geen enkele in deze periode(408).
En nochtans sommige humanisten van bij ons, zoals een Erasmus, een Vives, of
een Barlandus, kenden zijn werk; meer dan dat: herhaaldelijk hebben zij hun
waardering en sympathie voor deze schrijver laten blijken(409). Erasmus b.v. gaf
Suetonius uit(410), Adriaan Barlandus, de eerste professor Latijn van het ‘Trilingue’
te Leuven, hield in 1529, als ‘Rhetor publicus’, college in de ‘Vicus’ over Suetonius,
en alle studenten van de vier paedagogieën van de Faculteit van de ‘Artes’ waren
verplicht deze lessen te volgen(411). Trouwens, ook nog later heeft Barlandus zich met
de studie van Suetonius ingelaten(412).

(407) Richard C. Lownsbury haalt deze uitspraak aan op p. 7 van zijn doctorale dissertatie: The
Art of Suetonius. The Univ. of Texas at Austin [Diss.] 1979. Ann Arbor Mich., Univ.
Microfilms International, 1980. Zijn hoofdwerk, de Vitae, werd alleszins in bepaalde kringen
als een onuitputtelijke bron van niet altijd stichtelijke praatjes beschouwd.
(408) De eerste gedrukte Engelse vertaling van Suetonius werd pas in 1606 in omloop gebracht.
(409) Richard C. Lownsbury: The Art of Suetonius... [Diss] 1979. Ann Arbor Mich., Univ.
Microfilms International, 1980. Cfr. p. 134-135.
(410) Richard C. Lownsbury: The Art of Suetonius... [Diss] 1979. Ann Arbor Mich., 1980. Cfr. p.
102: ‘He [= Erasmus] had edited Suetonius so that princes may be accustomed velut ad
speculum vitam moresque componere’.
(411) Etienne Daxhelet: Adrien Barlandus. Humaniste belge 1486-1538. Louvain, 1938. In 1529
werd in het raam van deze colleges Suetonius geparafraseerd. Cfr. p. 22-23. Cfr. ook p. 30.
In een brief van 4 mei 1532 meldt Barlandus dat hij als ‘Rhetor publicus’ Suetonius o.a.
commentarieerde: ‘...provocabo ad Suetonium, qui Caesarum vitas ita conscripsit, ut multa
uel praetereat, vel nimis circumcise narret, quae copiosius dicta sunt ab alijs’. Cfr. p. 328.
(412) Etienne Daxhelet: Adrien Barlandus... Louvain, 1938. Cfr. p. 30: ‘Pour 1535, il existe trace
de deux travaux philologiques qui n'ont jamais été publiés: la paraphrase du 1er livre de
l'Enéide et de deux livres de Suétone’. (Cursivering van ons).
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Elders in Europa waren er toen, of even later, eveneens humanisten die, zoals de
meeste critici van nu(413), toch bepaalde stijlkwaliteiten in dit werk ontdekten en
loofden. Zo werden o.m. de eenvoud en helderheid van de schriftuur van een Suetonius
erkend, gewaardeerd, en soms zelfs bewonderd. Méér nog - al moest men daarvoor
wachten tot op het einde van de eeuw - nog andere stilistische eigenaardigheden van
de Vitae werden ontdekt. Isaac Casaubon b.v., die zelfs een uitgave van de Vitae
bezorgde, loofde Suetonius, niet alleen omwille van diens eruditie, doch ook omwille
van zijn preciese en juiste zegging en zijn bondige verwoording(414).
Kortom, toenmalige humanisten prezen zijn woordkeuze - die juist en eenvoudig
was - de bondigheid en tevens de helderheid van de vormgeving van zijn
uiteenzettingen.
*
En de XVIde eeuwse vertalers? Hoe stonden dezen tegenover het werk van Suetonius
inzake stijl?
Leverden Fransen, Italianen en Spanjaarden vertalingen van één of meer van de
Vitae, er is, bij mijn weten, noch in Engeland, noch bij ons een overzetting van
Suetonius in de landstaal in deze periode verschenen.
In 't Duitse taalgebied daarentegen kwam er wel, en dit in 1539, een druk met een
Duitse versie van de pers. Jakob Vielfeld was de vertaler, en deze verantwoordt
enigszins zijn vertaling in de opdracht van dit werk aan Konrad Weidmann en
Heinrich & Adam Helsinger.

(413) Neem b.v. Alcide Mace: Essai sur Suétone. Paris, Fontemoing, 1900. Cfr. p. 239: ‘...le choix
d'un style simple, clair et franc, est méritoire surtout à une époque de décadence prétentieuse’.
Of P. Kroh: Lexikon der Antiken Autoren. Stuttgart, Kröner, 1972. (Kröners Taschenausgabe.
Bd. 366). Cfr. p. 589: ‘Allein der Stil der Viten ist klar und einfach, ohne banal zu wirken’.
(414) Isaac Casaubon bezorgde een uitgave van Suetonius op 't einde pas van de XVIde eeuw, nl.
1595. Hij noemde zijn auteur: ‘magnus scriptor, auctor praestantissimus, scriptor (deus bone)
doctus et accuratus’... ‘scriptor eruditissimus’. Hij was vol lof voor de ‘Suetonii dictio’,
noemde hem ‘proprietatis sermonum diligentissimus et studiosissimus brevitatis’. ‘Tranquillus
(schreef hij) amat breuitatem, sed eruditam,...’. Dit alles te lezen bij Richard C. Lownsbury:
The Art of Suetonius... [Diss] 1979. Ann Arbor Mich., 1980. Cfr. p. 85, eventueel ook p. 86.
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In deze opdracht wil hij zijn dankdbaarheid uiten na al de blijken van goedheid die
zijn beschermheren hem betoond hebben. Hij wenst nl. hun zijn erkentelijkheid te
betuigen, en 't hoogste dat hij hun aanbieden kan, is niet goud of zilver - want hij is
een arm man en werelds goed bezit hij niet! - maar hij kan hun een overzetting van
een stel levensbeschrijvingen van de eerste twaalf Romeinse keizers voorleggen(415).
Geen superlatieven zijn dan ook sterk genoeg om de waarde en betekenis van de
auteur van deze Vitae uit te drukken(416). Uniek is dit werk daarenboven, dank zij de
stijl waarin deze historiograaf, nl. Suetonius, deze stukken schreef. Inderdaad, als
op een karmozijnen fluwelen kussen spreidt hij een halssieraad met drie hangers uit.
Wat hem bijzonder had getroffen was dat Suetonius ‘so artig, so kurtz vnd wol’ het
lot en leven van de eerste Romeinse keizers beschrijven kon(417). Treffend dunkt me
is dat Vielfeld de gebalde stijl - de kortheid, de beknoptheid van zegging - op de
ereplaats, in 't midden, plaatst: tussen ‘artig’, slaande op de juistheid van de
verwoording en het rake van zijn schrijftrant aan de ene kant, en de kunstrijke techniek
van de vormgeving, (‘so wol’!) aan de andere kant(418).

(415) C. Suetonius Tranquillus: C. Suetonius Tranquillus von Gebůrt/ Leben/Thaten vnd Tode...
der XII. ersten Romischen Keyser. Strassburg, 1536. Cfr. fol. ij: ‘... Alles was mir allwegen
von euch lieben herren und verwandten/allenthalben inn Welschen vnd Teutschen landen/gůts
widerfaren/ vergelten/Doch das nit weder mit goldt noch mit silber/dann dessen hab ich
nicht/sonder mit dem gewaltigsten/geleertisten/hochuerstendigisten Historischreiber/Caio
Suetonio Tranquillo/welcher die Geburt/Leben/Thaten/vnd To dt/der zwo lff ersten
Ro mischen Keyser/so artig/kurtz vnd wol beschriben/das er darinn keynem der zweyt wil
sein’.
(416) Vielfeld (Cfr. fol. ij) beschouwt Suetonius als de ‘gewaltigsten/
geleertisten/hochuerstendigisten Historischreiber/’... die op het stuk van geschiedschrijving
‘keynem der zweyt wil sein’; d.i. als de grootste, de geleerdste en verstandigste historiograaf
die ooit geleefd heeft: Voor dit ‘gewaltigst’ cfr. o.a. Dt. Wtb. IV. Bd. A Abth. s.vo ‘gewaltig’,
col. 5129 en col. 5144 (magnus), col. 5142 (optimus) en col. 5151 3/a) groot en krachtig;
ook in 't geestelijk vlak. Voor ‘hochverstendig’, cfr. Dt. Wtb. IV. Bd. 2. Abth. s.vo
‘hochverständig’, col. 1638.
(417) Cfr. voorgaande voetnoot.
(418) ‘Artig’ was in de XVIde eeuw zoveel als ‘aptus, concinnus’ Cfr. Grimm: Dt. Wtb. I. Bd.
Leipzig, 1854; daarin col. 573. Dit slaat, meen ik althans, op een stijleigenaardigheid, die I.
Casaubon in verband met Suetonius noemde, nl. de ‘Seutonii accurata dictio’, en die hij bezit
die ‘proprietatis sermonum diligentissimus’ is; wat Suetonius in zijn ogen was. Cfr. een van
de vorige voetnoten. Wat dit ‘wol’ betreft, het volgende: zou het zó vermetel zijn daar het
Latijnse ‘bene’ in te zien, het ‘bene’ nl. van ‘bene dicendi’ of ‘bene scribendi’, als definitie
van ‘rhetorica’, en meteen daarin een allusie te vermoeden op de kennis en op de kundige
toepassing van o.m. allerlei rhetoricale figuren? Cfr. ‘wohl’ als ‘richtig, genau, sorgfältig’,
met de werkwoorden ‘lesen, schreiben’ s.vvo’: ‘Wohl I A 2 b. col. 1030 in: Grimm: Dt. Wtb.
XIV Bd. II Abt. Leipzig, 1960.
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Vermeldenswaard lijkt het me tevens, dat in het erkennen en vermelden van deze
onderscheiden typische kenmerken van de stijl van Suetonius, Vielfeld gunstig
afsteekt tegen sommige critici van toen, met hun ongeschakeerde en manke uitspraken.
Doch anderzijds in het stellen dat, buiten de door elkeen gesignaleerde hang van
Suetonius naar bondigheid, deze antieke auteur ook gevoel voor eenvoud bezat, dat
hij juistheid in zijn zegging beoogde en koele helderheid in de verwoording nastreefde,
leefde, dacht en werkte Vielfeld in harmonie met deze geleerden van toen, die als
taalgeleerden én als deskundigen inzake kennis van de antieke Latijnse historische
werken, Suetonius als geschiedschrijver en als schrijver tout court waardeerden.
M.a.w. opvallend is dat Vielfeld in de woordkeuze van Suetonius, de juistheid en de
eenvoud van de taal bijzonder hoogschatte, en - meer algemeen gezien - de bondigheid
en helderheid van Suetonius' verhaal- en betoogtrant erkende. Zijn oordeel in dezen
klonk als een echo van wat een Erasmus, een Vives, een Barlandus leerden en van
wat een Casaubon ietwat later voorhouden zal. Hecht Vielfeld blijkbaar zoveel belang
aan het vermelden van de bondigheid, die Suetonius in zijn schriftuur bewust
nastreefde, dan beaamt hij eenvoudig het algemeen oordeel van deze humanisten
over de stijl van Suetonius(419). Bondigheid blijkt trouwens een opvallende stilistische
eigenaardigheid geweest te zijn die door talrijke schrijvers uit de Oudheid betracht
werd. Overdrijvingen bleven niet uit, en vandaar klachten vanwege eigentijdse lezers
en critici(420).

(419) Richard C. Lownsbury: The Art of Suetonius. The Univ. of Texas at Austin [Diss] 1979. Ann
Arbor Mich., 1980. Cfr. p. 85 waar Lownsbury een citaat van I. Casaubon aanhaalt, waarin
deze Suetonius noemde: ‘proprietatis sermonum diligentissimus studiosissimus brevitatis.
Tranquillus amat breuitatem,...’. Op p. 135 vindt men bij dezelfde Richard C. Lownsbury:
‘It is Bodin 's ‘pure, simpliciter, ac sine ulla verborum amplificatione, Campanella's ‘stylo
brevi, claro, non effectato...’. Op dezelfde bladzijde alludeert Richard C. Lownsbury op een
uitspraak van Adrianus Barlandus over de ‘Suetonian manner’, die gekenmerkt is door ‘its
purity, simplicity and economy’.
(420) Eduard Norden: Die antike Kunstprosa vom VI. Jht. v. Chr. bis in die Zeit der Renaissance.
5. Aufl. Stuttgart, Teubner, 1958. 2 vol. Cfr. I, Bd. p. 283: ‘Kürze’ ist daher hier das
Lösungswort: den Thukydides lobten sie wegen seiner Kürze, den Sallust noch mehr, weil
er sie gesteigert habe...’. Over deze klachten, o.m. van een Seneca en Quintilianus, cfr. E.
Norden, Bd. I, p. 283.
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In latere eeuwen wanneer dan anderstaligen ditzelfde werk ter hand namen klonk
deze bemerking nog scherper, en werd er soms een klaaglied aangeheven omdat deze
bondigheid, soms tot het uiterste nagestreefd, de lectuur, en denkelijk eveneens het
vertaalwerk, bemoeilijkte.
En dit gold zeker in het geval Suetonius, wien de ‘brevitas’ zo lief was!
Zag ook onze Duitse vertaler - de enige die wij U hier voorstellen konden, nl.
Jakob Vielfeld - eveneens de stilistische kenmerken, in 't bijzonder dan de bondigheid,
van de Vitae als een bron van moeilijkheden in zijn vertaalwerk? Jawel! Want, dat
Suetonius-vertalen geen lacheding was - ook niet voor een Jakob Vielfeld, die
nochtans met zoveel teksten geworsteld had - blijkt m.i. uit de vermelding van de
inspanning die hij zich bij dit bepaald vertaalwerk had moeten getroosten. Wie
vertaling en Latijnse tekst naast elkaar legt zal ervaren, schrijft hij, dat een overzetting
als deze niet zonder inspanning tot stand komen kon(421).
Grif toegegeven dat dergelijke algemene, ten dele zelfs traditionele, om niet te
zeggen conventionele, verklaring nog niet wijst op moeilijkheden die werkelijk en
alleen uit de stijleigenaardigheden van zijn basistekst zouden voortgevloeid zijn! En
toch, op het gevecht met de oorspronkelijke versie, met haar eigen stilistische
kenmerken, en op de moeilijkheden, die daaruit voor een vertaler allicht voortvloeien,
slaat m.i. toch onmiskenbaar een vorige passus. Hij neemt hierbij een vers uit Horatius
over - der ‘Poet’ noemt hij hem! - waarin de schrijver met een pottenbakker wordt
vergeleken(422).
Volgens Vielfeld geldt deze aanmerking ook voor de vertaler: het product van zijn
wiel en van zijn handen heeft niet immer de gedroomde vorm, die juist en kunstvol
weergeven moest wat de potten-

(421) C. Suetonius Tranquillus:... von Gebůrt/Leben/Thaten vnd Tode... Strassburg, 1536. Cfr. fol.
[ijvo]: ‘Hab aber doch keyn fleiss gespart/als vileicht wol auff eyn zeit im Latinischen Suetonio
gespu rt soll werden’. Cfr. s.vo Fleiss col. 1763 in Grimm Dt. Wtb. III. Bd. Leipzig, 1862,
‘... die alte bedeutung von streit ganz erloschen, die von eifer und anstrengung geblieben’.
(422) In zijn Ars Poetica schreef Horatius: ‘Amphora coepit institui: currente rota cur urceus exit’.
- Cfr. Ars Poetica. Ingeleid, verantwoord, vertaald... door P.H. Schrijvers. Amsterdam, 1980.
Vertaling aldaar: ‘De opzet was een kruik bij het draaien van de schijf. Waarom wordt het
een pot?’.
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bakker als ‘model’ voor zich kreeg of zich voorstelde te scheppen(423). Wie is hier
schuld? De pottenbakker? De klei die hij kneedde? Het wiel dat hij spelen liet?
Doch zelfs als hij, Vielfeld, hier een discrete toespeling maakt op de echte of
vermeende woordenarmoede van zijn taal - de Duitse -, of op haar gebrek aan
soepelheid in de betekenisomschrijving van een Latijnse term, of op de onwennigheid
van de vertaler zelf in het hanteren van de taal - in - wording, d.i. het Duits van zijn
dagen, toch is m.i. de kans nog groot dat ook in deze passus onrechtstreeks verwezen
werd naar die stijleigenaardigheid, die oorzaak was van veel, veel last voor de meeste
vertalers, en die tevens de vertaler en de taal waarin vertaald werd, zwaar op proef
stelde. En dit is, in casu, naar alle waarschijnlijkheid de bondigheid van de schrijftrant
van de auteur van zijn basistekst, nl. Suetonius zelf.

Tacitus
Livius (1505), Caesar (1507), en zelfs Sallustius (1515) verschenen betrekkelijk
vroeg in vertalingen op de Duitse boekenmarkt. Des te vreemder komt het dan voor
dat het zo lang aanliep - méér dan 50 jaar na het verschijnen van de eerste Latijnse
uitgave van de de Germania in Italië(424) - dat er een gedrukte Duitse versie van dit
geschrift in omloop kwam. Inderdaad, 't is pas in 1535 dat er te Mainz een Duitse
vertaling van de de Germania, te zamen met een Duitse versie van de Annales en
van de Historiae verscheen. Ze was van de hand van Jacobus Micyllus, alias
Moltzer(425).

(423) C. Suetonius Tranquillus: ... von Gebůrt/Leben/Thaten vnd Tode... Strassburg, 1536. Cfr.
fol. ij: ‘Bitt derhalben fleissig wo llent euch disen Suetonium inn gůter meynung lassen
befolhen sein/mir darinn/wa jm zůuil oder zůlützel im verteutschen wer geschehen/
vberhelffen/Dann ich můss ja vor allen dingen bekennen/das mir wol hierinn mag
widerfaren/als der Poet sagt/das ich hett wo llen eyn hafen formiren/aber im lauff dess radts
eyn krůg darauss worden/besser im kopff gehabt/dann ich es inns teutsch mocht bringen/’.
We komen hierop elders uitvoeriger terug: een andere Duitse vertaler uit de XVIde eeuw
heeft eveneens dit Horatius-beeld gebruikt.
(424) In 1470 verscheen er een uitgave te Venetië, in 1472 kwam er een te Bologna van de pers,
ditmaal bezorgd door Poggio.
(425) De oudste Duitse vertaling van de de Germania was dit echter niet; Johann Eberlin had
daarvoor reeds een achttal jaren tevoren gezorgd; in druk verscheen deze Eberlin-vertaling
pas in de XIXde eeuw.
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De oorzaak voor het uitblijven van een Duitse vertaling van de de Germania, werkje
dat in de Duitse cultuurgeschiedenis vanaf de XVIde eeuw toch een grote rol gespeeld
heeft, is ten dele te zoeken in de stijl van Tacitus die meer dan één vertaler moet
afgeschrikt hebben. Hebben classici van nu het, ten anderen, over de schriftuur van
Tacitus dan wordt door de band gewezen o.m. op de hang van deze auteur naar de
uiterste afslanking, naar de sterkst mogelijke ‘verschrompeling’ van het woord, naar
de gedurfde, haast vermetele toespitsing in woordverbindingen(426).
De ‘bondigheid’ is een karaktertrek die zozeer met het wezen van zijn stijl vergroeid
is, dat geen lezer die missen kon of kan. Het besef van het bestaan van deze stilistische
eigenaardigheid drong zich - om

(426) Paul Kroh: Lexikon der antiken Autoren. Stuttgart, Kröner, 1972. (Kröners Taschenausgabe.
Bd. 366). Cfr. p. 598: ‘... er selbst [= Tacitus] characterisiert sie [= seine Sprache] mit der
Bezeichnung “Ernst” (“gravitas” Historiae II. 50.2); der jüngere Plinius spricht von
“Erhabenheit” (gr. semnotes). Dieser Stil steht jeder Gefälligkeit u. Eleganz fern; ihm eigenen
Pathos, Würde, Herbheit, Stolz, auch Kraft u. Männlichkeit. Besondere Merkmale sind
Vermeiden jeder Konzinnität, aüsserste Verknappung des Ausdrucks, pointierte Wort und
Gedankenverbindung oft in der Form der Antithese, u. Kühnheit in Wortverbindungen’. In
het Tusculum- Lexikon Griechischer u. Lateinischer Autoren... Darmstadt, 1969 zegt men
het p. 480 kort en goed: ‘T's Sprache ist von sententiözer Praegnans; sein Muster war
Sallust,...’ A. Draeger wees reeds vroeger, en herhaaldelijk zelfs, op ‘Die Kürze des
Ausdruckes... in der gesammten antiken Literatur ohne Parallele...’ (p. 104) en benadrukt
dat ‘Durch das allseitige Streben nach inhaltreicher, kerniger Kürze... unser Schriftsteller [=
Tacitus] zuweilen in unklare und gesmacklose Wendungen hineingerathen [ist]’ (p. 105);
ook op p. 130 heeft hij het over ‘die Kürze der Fassung’. (A. Draeger: Ueber Syntax und Stil
des Tacitus. 3. Aufl. Leipzig, Teubner, 1982). B. Walker (The ‘Annals’ of Tacitus. A study
on the writing of history. Manchester, Manchester Univ. Press, 1960) stelt dat ‘The most
striking [= characteristic] of it [= of Tactus stylistic boldness] may... be traced to his desire
for brevity combined with variety’ (p. 54). De fijnzinnige Einar Löfstedt in zijn opstel ‘On
the Style of Tacitus’ (Cfr. p. 1-8 in: The Journal of Roman Studies. XXXVIII (1948), ook te
lezen p. 89-103 als ‘Ueber den Stil bei Tacitus’ in: Tacitus... Hrsg. v. Viktor Pöschl. Darmstadt,
1969. (Wege der Forschung. Bd. XCVII) wijst niet alleen op het ongewone woord (p. 1-2),
zoals een B. Walker, die op p. 51 het ook had over ‘rare words and phrases’, maar beklemtoont
eveneens de typerende hang van Tacitus naar de ‘brevity of expression’ (p. 1). Verwonderen
moet het dan niet dat onlangs Bernard Reiner Voss een merkwaardig stuk schrijven kon over
‘Der Pointierte Stil des Tacitus. 2. Aufl.’, Münster Westfalen, Aschendorffsche
Verlagsbuchhdl., 1980. (Orbis antiquus, 19).
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Nordens woorden te gebruiken - aan eenieder, die met dit werk in contact kwam,
op(427).
Ook zestiende-eeuwse lezers hadden de steenharde gedrongenheid en scherpe
hoekigheid van de stijl van Tacitus ervaren. Verwonderen moet het dan niet zelfs
een Micyllus te horen opmerken dat het o.m. de gebalde schrijftrant van Tacitus,
diens hardgeknede prozastijl, was die elke lezer, die hem benaderen wilde, trof. Ook
hoort men hem vaststellen dat hijzelf aan den lijve ervaren had dat, juist wegens deze
stilistische eigenaardigheid, de geschriften van Tacitus niet altijd voorbeelden van
duidelijkheid zijn. Door deze mangel aan klaarheid vallen ze meteen moeilijk te
vertalen(428). En voor een vertaler, die er immer op uit was de helderste en
best-verstaanbare versie te leveren - en dit was het ideaal dat Micyllus in zijn
vertaalwerk immer voor ogen had - was een dergelijk geval een constante uitdaging(429).
Inderdaad, Tacitus - zuchtte hij - was hem ‘schwer vnd dunckel’ gevallen, - een
klacht, die later ook bij 't contact met 't werk van andere oude auteurs in dezelfde
bewoording zal gepreveld of uitgezucht worden. In het geval Tacitus ligt, volgens
Micyllus, de oorzaak van alle vertaalperikelen en - moeilijkheden in diens compacte,
afgeslankte stijl te zoeken(430). Is het vermetel te stellen dat de betrekkelijk late
spreiding van diens werk in de landstalen van 't Westen door dit stijlkenmerk,
gedeeltelijk althans, zou kunnen verklaard worden?
*

(427) Eduard Norden: Die antike Kunstprosa von VI. Jht. v. Chr. bis in die zeit der Renaissance.
5. Aufl. Stuttgart, 1958. 2 vol. Cfr. I. Bd. p. 334: ‘Dies [= die Kürze] ist diejenige Eigenschaft
des taciteischen Stils, die sich jedem zuerst aufdrängt, und die sich auch in ihrem stetigen
Steigen von den Erstlingsschriften an verfolgen lässt’.
(428) P. Cornelius Tacitus: Der Ro mischen Keyser Historien. Mainz, Ivo Schöffer, 1535. Cfr.
fol. [a v]: ‘Darnach auch derhalben dieweil wir alle menschen seind vnnd diser Tacitus seiner
kurtzen und verschnittenen rede halben dermassen schwer vnd dunckel ist dass sich eyner
leichtlichen darinn ubersehen vnd stossen mag’.
(429) P. Cornelius Tacitus: Der Ro mischen Keyser Historien. Mainz, Ivo Schöffer, 1535. Cfr.
fol. [a v]: Ik heb, zegt hij ‘alleyn auff den sententz vnd auff die meynung die selbige auffs
kla rlichst vnnd verstentlichste darzuthůn gesehen...’.
(430) Hoe zei E. Norden (Die Antike Kunstprosa...) het weer? Zo: ‘... kurze Sätze, kein Wort zuviel,
im gegenteil: was irgendwie fehlen kann, fehlt, daher aber auch jedes Wort inhaltsreich...’
(I. Bd., p. 334)!
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Ook voor Engelse vertalers van Tacitus was de stijl van de auteur van hun basistekst
een bron van moeilijkheden. Inderdaad, de schrijftrant van Tacitus, vooral dan zijn
‘imperatoria brevitas’ - die door sommigen nochtans werd geloofd, en door anderen
weer gelaakt - werd als een zware en moeilijk te nemen hindernis beschouwd. Is dit
wellicht dan ook de reden, of één van de redenen althans, waarom hij ook in 't Engels
zó laat zou vertaald worden? In elk geval, 't was pas in 1591 dat zijn Historiae en
zijn Agricola in Londen in Engelse versie het licht zagen. Sir Henry Savile stond
voor deze vertaling in, terwijl Richard Grenewey in 1598 de Annales en de de
Germania in 't Engels overzette en ook in Londen drukken liet.
Sir Henry Savile komt er rond voor uit - niet in zijn opdracht, wel echter in zijn
voorwoord tot de lezer - dat Tacitus vertalen ‘gheen cleen dinck es’. Inderdaad,
schreef hij niet dat bondigheid de karakteristiek bij uitstek van de stijl van Tacitus
was, en dat deze gebalde en beknopte schriftuur het vertalen niet gemakkelijk maakte?
Luister naar zijn eigen verklaring: ‘For Tacitus I may say without partiality, that hee
hath writen the most matter with best conceyt in fewest wordes of anie Historiographer
ancient or moderne. But he is harde’(431). Want, Tacitus als historieschrijver verstond
de kunst, beter dan wie ook onder zijn collega's van toen of zelfs van later, om zijn
inzicht in de gebeurtenissen en in de gedragingen van de mensen, dat dieper ging en
verder reikte en veel meer omvattend was dan dit van welke andere geschiedschrijver
ook, in een steenharde samengebalde vorm met een uiterste soberheid te verwoorden.
Trouwens wie is er ooit in geslaagd hem in deze techniek te evenaren? Het was en
het is nog immer - gaat hij voort - de lezer die de prijs voor het genieten van werk
van dit gehalte en vorm betaalt; want het lezen en het zich inwerken in dit geschrift,
het in zich opnemen van de schoonheid en wijsheid, die in dergelijk proza ingebed
en half verholen liggen, is soms verre van gemakkelijk: m.a.w. het werk en de man,
die er achter schuilgaat, begrijpen is moeilijk. Want meteen staan we hier voor een
haast onverbreekbare, gave eenheid van schepping en schepper, van werk en auteur.
Zegt Savile niet: ‘He is harde’? Of is het zó vermetel in deze kreet een spontane niet
te stuiten uiting te horen van het besef van eenheid van de hele persoonlijkheid van
de auteur en zijn werk?

(431) P. Cornelius Tacitus: The ende of Nero and beginning of Galba. London, 1581. (Titelblad
= 1591). Cfr. fol. 3.
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Dit kan U lezen, niet in de opdracht doch in het voorwoord dat allereerst voor de
gewone lezer van toen bedoeld was, d.i. voor de man die gevoelig was voor zo'n
zware en toch eenvoudige argumenten die Savile uiteenzette en waarvan hij de reeks
met één machtige mokerslag afsloot: ‘He is harde’!
Wat was er immers toen beter aangewezen om in een woord-vooraf, bestemd voor
dit publiek, behandeld te worden dan het thema, dat in de Oudheid zowel als in de
XVIde eeuw reeds opgang gemaakt had, dat elkeen aanspreken kon, dat de
inspanningen van de vertaler onderlijnde, wellicht tevens de nieuwsgierigheid van
toekomstige lezers en kopers opwekken en prikkelen kon, en meteen ook de eigen
naam en faam van de vertaler als woordkunstenaar kon behartigen? Dus: met de
bondigheid uitgepakt, en deze tevens schijnbaar als de opperste deugd afgeschilderd!
Tacitus' stijlopvatting in dezen werd dan ook als de hoogste geprezen en zijn
geschriften werden als de volmaaktste verwezenlijkingen van deze stilistische
conceptie bestempeld.
Dit was, en zo klonk ook de hoofdstelling die Savile in dit stuk innam; dit was de
stem die uit dit voorportaal van zijn vertaling de lezer tegenklonk.
Volgt dan echter de opdracht aan H.K.M. Koningin Elizabeth.
Zwaar, machtig en plechtig gelui laat hij hier af en toe bonzen en nagonzen; dan
echter laat hij weer speels en dartelend zilverhelle klokjes beieren; meestal echter
doet hij met vuist en voet uitbundig-feestelijk jubelende klanken uit zijn hoog
klokkenspel rinkelen. Als fiere exuberante herauten en dragers van nieuw glorieus
leven komen ze op de lezer af. Want Savile mikte hier hoger dan 't bereiken van dit
wriemelende publiek aan de voet van zijn zingende toren. Want rijk was hij aan
gaven en talenten. Hij kon ook de luit voor de paukenstok ruilen. Leest er even zijn
opdracht ‘To her most Sacred Maiestie’ op na!
Hij, Savile, kende de ‘rhetoricale’ regels van de Antieken; hij ook paste zijn stijl
aan zijn ‘toehoorders’ aan. En met welk vakmanschap hanteert hij deze techniek!
Dit stuk - deze opdracht - is goud waard: de toon ervan klinkt anders als in zijn
woord-vooraf ‘To the Reder’; de taal ervan ruist als satijn zo zacht; het geheel glanst
en glittert van de paarlen en edelstenen, die daarin ingebed liggen, en 't blikkert soms
met het speels geglimmer van oud parlemoer. De hoveling is hier immers aan 't
woord, hij die weet dat hij hoofs te buigen heeft voor een Vrouw, die niet alleen een
haast onbeperkte politieke macht tot zich getrokken heeft, doch ook op velerlei gebied
een diepe kennis en ruime ervaring heeft verworven, en
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die woordkunst in verschillende talen waarderen kan. Savile maakt zelfs onmiskenbare
toespelingen op vertaalwerk dat zij, Elizabeth, beoefend heeft(432).
Het is echter de aanhef van deze opdracht die de lezer aandachtig luisterend en
mijmerend stil doet staan. Inderdaad, hierin worden andere aspecten van de typische
Tacitus-schriftuur belicht en besproken, nl. benevens de glans en soms gracie van
zijn stijl, zijn lichte, doch rake toets om personen - hun ideeëngoed en gemoedswereld
- of situaties en gebeurtenissen af te schilderen.(433).
Hij zet in met, wat volgens mij, toch een verwijzing is naar de glansrijke stijl die
het werk van Tacitus kenmerken zou. De schrijftrant van ‘zijn auteur’ zou o.m. zich
onderscheiden door het palleersel van de traditionele ‘rhetoricale’ figuren. Volgt dan
een allusie op het vakmanschap van de Romein in het hanteren van een rijk koloriet
en het aanbrengen van fijne delicate toetsen.
Een vertaling in 't Engels, waardig van een Latijns werk, dat zo merkwaardig was
wegens de technische middelen, die hierin aangewend waren, en wegens het
ambachtelijk know-how van de auteur in het hanteren van de klassieke stijlmiddelen,
viel niet licht te verwezenlijken. Zeker niet in zijn geval! Hij beweerde immers in
rebus litterariis ongeschoold te zijn. Daarenboven, overzetten in een taal, die zich
in haar

(432) P. Cornelius Tacitus: The ende of Nero... The Life of Agricola. The second edition. London,
1598. Cfr. fol. [2]: ‘But the principall cause was to incite your Maiestie by this as by a foile
to communicate to the worlde, if not those admirable compositons of your owne, yet at the
least those most rare and excellent translations of Histories (if I may call them translations,
which haue so infinitely exceeded the originals) making euidient demonstration to all//who
haue seene them, that as the great actions of Princes are the subiect of stories, so stories
composed or amended by Princes, are not onely the best pattere and rule of great actions,
but also the most naturall Registers thereof, the writers being persons of like degree and of
proportionable conceits with the doers’.
(433) De citaten worden ontleend aan: P. Cornelius Tacitus: The ende of Nero and beginning of
Galba. Fower Books of the Histories of Cornelius Tacitus. The Life of Agricola. The second
edition. London, 1598. Cfr. fol. [2]: ‘I Present here to your Maiesties view my imperfections
in their owne colours, and the excellencies of another man with much losse of their lustre,
as being transported from their naturall light of the Latin by an vnskilful hand into a strange
language, perchance not so fit to set out a peece drawne with so curious a pensill’.
Op een paar spellingsvarianten na is het dezelfde tekst als deze in de 1591-uitgave.
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ruwheid, stroef- en starheid allicht moeilijk tot zo'n werk leent, moest de taak van
de vertaler zeker niet verlichten(434).
Belangwekkend voor ons hier zijn sommige beweringen en beschouwingen van
Savile in verband met stijlkarakteristieken die hij in 't werk van Tacitus meent terug
te vinden, o.m. de ‘lustre’ van diens schriftuur.
Toch rijst hier een vraag op!
Inderdaad, thans wordt algemeen erkend dat Tacitus - zoals reeds betoogd - een
enig meesterschap bezat in 't bezigen van een stijl die voornaamheid, ernst en
waardigheid uitstraalt, en die het merkteken van de bondige, kernachtige en sobere
verwoording draagt(435).
Kende Tacitus de ‘knepen’ van de klassieke rhetorica om een tekst glans en luister
bij te brengen, karig valt nochtans de keuze uit van voorbeelden, die zouden kunnen
aan te halen zijn, en die dan zouden moeten bewijzen dat ook hij spelenderwijs met
klassieke stijlfiguren omspringen zou.
Hoe Savile tot deze uitspraak over de ‘lustre’ van de Tacitusschriftuur komen kon
blijft mij nog immer een raadsel. Voelde hij dat de uitbarsting van de
‘shakesperiaanse’ exuberantie in woord en in beeld nakende was? Had hij de magie
van de stijl van Marlowe ondergaan - Marlowe, van wie het jaar te voren, in 1591,
de Tamburlain in druk verscheen? Voelde Savile dat de bot die hij daar sprieten en
lichtjes klieven zag, de blijde aankondiging was van de weelderige en toch verfijnde
elegantie van vorm, en tevens van de exuberantie van klank en kleur die het merkteken
ging worden van de Engelse stijl die voor eeuwen - zij het ook met periodes van
tanen - als de subliemste en schitterendste vorm van spel met het woord in de
Angelsaksische wereld gelden zou?
Zag Savile in het proza- of dichtwerk dat hij toen hoorde, zag of las de
concretisering van zijn hoogste verwachtingen op het gebied van stijl in de literatuur?
Dichtte hij dan, eenmaal in de ban van deze nieuwe bedwelmende woordkunst, in
zijn bewondering voor Tacitus, aan diens geschriften, - en in eerste instantie aan de
Agricola - de in deze jonge opbloeiende Engelse literatuur licht herkenbare stilistische
kenmerken en kwaliteiten toe? Dat hij zich zo ver waagde ligt wellicht eveneens ge-

(434) Over de ‘deugdelijkheid’ van de westerse landstalen voor vertaalwerk wordt denkelijk in
een volgende opstel gehandeld.
(435) Cfr. supra.
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deeltelijk aan het feit dat zijne opdracht aan 't Hof van Hare Koninklijke Majesteit
zou voorgelezen worden! Dit moet een atmosfeer geschapen hebben waarin het
moeilijk moet geweest zijn de ridderlijke deugd bij uitstek, nl. ‘mate’, te beoefenen!
*
Een andere Engelse Tacitus-vertaler, nl. Richard Grenewey, liet een zevental jaren
na de uitgave van Savile een Engelse versie van de onvertaald gebleven Annales en
de Germania verschijnen(436).
Richt Grenewey zich tot de lezer om zijn onderneming te verantwoorden en om
tevens het lezerspubliek om een billijke beoordeling van zijn werk te verzoeken, dan
prijst hij uiteraard ook de lectuur van dit geschiedkundig werk aan. Deze geschriften
zijn leerrijk, ook voor ons nu. De levenslessen die daaruit te putten zijn vindt men
nergens anders als in het werk van ‘filosofen’ en andere geleerden. Ook de vorm
heeft zijn charme: b.v. de bondigheid van de formulering; hierbij herneemt hij zelfs
de termen van Tacitus die het in zijn Annales over de ‘imperatoria brevitas’ had(437).
Bondigheid in het hanteren van het woord is als het ware een gave, eigen aan wie
macht met gevoel voor eer, plicht en gezag uitoefent. Dezelfde bondigheid verleent
ook aan de schriftuur van het werk een indrukwekkende waardigheid en statigheid(438).
Komt hier de litteraire criticus in hem aan 't woord? Misschien horen we hier
terzelfdertijd de bedenking van de vennoot, of andere zakenrelatie, van de
drukker-uitgever! Deze beschouwing ligt alleszins ook in de lijn van de gewone
gedraging van de vertaler, die het lastige vertaalwerk geleverd heeft. Ook hij moet
af en toe zijn gemoed eens luchten kunnen. Grenewey doet dit dan ook, zó rustig en
zó bescheiden zelfs,

(436) Gaf H. Savile in 1591 de eerste Engelse vertaling van de Historiae en van de Agricola uit,
een Engelse versie van de Annales en van de Germania verscheen in 1598 tezamen met de
reeds in omloop zijnde vertaling van H. Savile van de Historiae en de Agricola; vandaar op
het titelblad de aanduiding: ‘The second edition’, vermelding die enkel juist is in verband
met de tekst van H. Savile. In 1605 kwam er een derde uitgave van de vier stukken.
(437) Cfr. infra.
(438) Cfr. o.m. E. Norden: Die antike Kunstprosa... 5. Aufl. Stuttgart, 1958. Daarin: I. Bd., p.
329-330.
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dat hij de oorzaak van veel van zijn miseries in het wazige van een subjonctief-vorm
hult(439).
Inderdaad, onmiddellijk na de ondubbelzinnige vermelding van de stilistische
eigenaardigheid van Tacitus, nl. de bondigheid die voor hem in feite af en toe een
bron van ergernis en last kon geweest zijn, meent hij te moeten verklaren dat juist
in het ervaren van deze trek, nl. de bondigheid van zijn schrijftrant, de oorsprong te
zoeken valt van de indruk die elke lezer of toehoorder overmant bij het aanvoelen
van die kalme waardigheid en van die koele statigheid die het proza van Tacitus
kenmerken. ‘Great grauitie’ schrijft Richard Grenewey!
Dienvolgens, Tacitus herhaaldelijk ter hand nemen is en blijft, voor wie met zin
voor oordeel, en met gevoel voor leer en levenswijsheid begaafd is, een zegen, want
het is een verrijking, waar of wanneer wij hier op deze aarde ook leven mogen!
Want op dit stuk moet Tacitus voor geen enkele wijze of geleerde onderdoen. Van
hem kan gezegd dat hij is ‘nothing yeelding to the best Philosophers no woord not
loaden with matter and as himselfe speaketh of Galba(440): he used Imperatoria
brevitate which although it breed difficultie, yet carrieth great grauitie’(441).

Terentius
Voor onze Cornelis van Ghistele, die de Comedien van Terentius ‘Rethorickelijck’
vertaalde(441bis), stak dit toneelwerk ‘vol goeder lee-

(439) Cfr. in de opdracht: ‘... he useth Imperatoria brevitate: which although it breed difficultie,
yet carrieth great grauitie’. Of moeten we in deze vorm ‘breed’ het bewijs zien dat hij, op
het stuk van de grammatica, onberispelijk Engels schrijven kon?
(440) Dit is een toespeling op een passus uit de Annales van Tacitius, nl. I. XVIII. 3: ‘Apud
frequentem militum contionem imperatoria brevitate... pronuntiat’.
(441) Uit het ‘To the Reader’ van ‘Richard Grenewey’ (Geen paginering of foliering!) in de 2e
uitg. in 1598 van de verzamelband, waarin de vertaling door H. Savile ook opgenomen is:
‘The ende of Nero and beginning of Galba. Fower Books of the Histories of Cornelius Tacitus.
The Life of Agricola. The second edition’.
(441bis) Terentius: Terentius Comedien. Nv eerst wt den Latine/in onser duytscher talen/door Cornelis
van Ghistele/ Rethorickelijck ouer ghesedt: vol goeder leeringhen ende playsant om lesen.
Antwerpen, Simon Cock, 1555.
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ringhen’ en was het tevens ‘playsant om lesen’. Dit tweevoudig aspect van deze
stukken wordt zelfs op het titelblad door de vertaler toegelicht. Inderdaad,
onmiddellijk onder de titel volgen daar een achtregelig gedicht gericht aan de
‘amoreuse jongers’ en een tweede onder de titel ‘Tot den studiosen iongher’!
Slaat het eerste vers op de ‘leeringhe’ van ‘redene/met mate of reghele’ inzake
liefde die 't jonge volk uit de lectuur van de Comedien van Terentius puren kan, zo
kan het tweede, het vierregelige gedichtje ‘Tot den studiosen iongher’ eerst en vooral
als een illustratie van, of althans als een verwijzing naar het aantrekkelijke van het
vormelijk element: de taal en stijl van dit werk beschouwd worden. Inderdaad, de
titel van dit vers, de aanspreekvormen - ‘ionghe Mineruisten/Palladis scholieren’;
uitdrukkingen als ‘verfrayen’ en ‘bloemkens plucken’ ‘die aen alle canten hier zijn
ghesaeyt’ - dit alles wijst m.i. erop dat de dichter-vertaler, Cornelis van Ghistele,
zich hier tot een jong publiek richt, dat veeleer belangstelling voor het formele, het
zuiver litterair aspect van het werk van Terentius overheeft. Kan ‘bloemkens plucken’
verwijzen naar de ‘goede leeringhen’ op moreel gebied, in deze context lijkt het mij
veeleer een allusie op stilistische ‘flores’, d.i. op traditionele stijlfiguren.
Cornelis van Ghistele was een bewonderaar van Terentius. Zijn ‘liefde der scientien
en der consten’ maakte van hem de gangmaker in ons taalgebied van Terentius en
diens Comedien, terwijl hij tevens door dit vertaalwerk van Latijnse toneelstukken
de oudheid en ook de continuïteit van de dramatische woordkunst wilde aantonen.
Wat hem blijkbaar in de schrijftrant van Terentius trof, was de ‘Elegantie’ van de
zegging en de eigen typische Latijnse verwoording door iemand als Terentius die
tevens, omwille van de wonderbare harmonie van nut en vermaak die hij wist te
bereiken, ‘bouen alle Poeten dan wel mach ghepresen’ worden (fol. [ ijvo]).
Deze twee vormelijke elementen - elegantie en natuurlijke, taalgetrouwe eigen
vormgeving - heeft hij in zijn Nederlandse versie niet gaaf, niet totaal kunnen
overhevelen (fol. [ ijvo]- iij]).
Oorzaak? ‘Ons slechte tale’! (fol. [ iij]). Hetzelfde gold eertijds voor de Romeinen
die uit het Grieks vertaalden. Met Terentius moesten ook zij vaststellen: ‘Qui ex
grecis bonis latinas fecit non bonas’ (fol. [ iij]).(441ter).

(441ter) Hierover allicht meer in een later opstel: ‘Taal en vertalers’.
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Thucydides-1533
Thucydides werd betrekkelijk vroeg in 't Duits vertaald, zij het ook via het Latijn.
Inderdaad, in 1535 verscheen er een vertaling van de de Bello Peloponnensiaco in
Augsburg(442). Hieronymus Boner, die aan dezelfde uitgever, H. Steiner, overzettingen
van o.a. Herodianus en van Plutarchus bezorgde, was de vertaler. Zijn basistekst zoals gewoonlijk bij hem - was een Latijnse versie van het werk, in casu: deze van
Lorenzo Valla.
In de titel wordt Thucydides als ‘der aller thewrest vnd dapfferest Historien
schreiber’ geloofd; en in de korte opdracht van de vertaling aan Eiteleck von Rüschach
heet H. Boner hem ‘den aller Edlesten Griechischen geschichtschreyber’(443). De
waarheidsliefde, ernst en degelijkheid van deze auteur wogen bij de vertaler (en
drukker (?)) zwaarder door dan zijn eventuele litteraire verdiensten als stilist, al mag
het van beide zijden - van H. Boner en vanzijn uitgever - een wijze beslissing geweest
zijn zich van elke uitspraak daarover te onthouden. De Latijnse versie van Valla was
immers hun basistekst, en van een gebeurlijke collatie met Griekse afschriften was
geen sprake.
In zijn opdracht heeft H. Boner het wel over de plicht van erkentelijkheid, over
de boosheid van de ‘nîders’ of criticasters, en over 't gebod van naastenliefde; doch
karig is hij in woord over vorm of inhoud van zijn basistekst. Slechts eenmaal, en
dan is het nog onrechtstreeks, maakt hij een toespeling op een stilistische
eigenaardigheid van Thucydides. Daarin wijst hij er op dat hij, Boner, op een bondige
wijze, de de Bello Peloponnensiaco vertaald heeft(444). ‘Kurtzlich’, schrijft hij(445).
Inderdaad, de straffe kracht en gespierdheid van Thucydides' stijl was
spreekwoordelijk geworden. Reeds in de Oudheid werd door een Cicero en door een
Quintilianus de bondigheid van de schriftuur

(442) Thucydides: Von dem Pelopennenser krieg.../Durch... Hieronymum Boner... inn Teütsche
sprach verwendet. Augsburg, H. Steiner, 1533.
(443) Thucydides: Von dem Pelopennenser krieg. Augsburg, 1533. Cfr. fol. ij.
(444) Thucydides: Von dem Pelopennenser krieg. Augsburg, 1533. Cfr. fol. ij: ‘Damit ich aber
gegen E. St. vmb mir hierinn vnd allzeyt bewysen gunst vnd freündtschafft/etlicher mass
danckpar erscheyn/vnd ich yetz kurtzlich den aller Edlesten Griechischen geschichtschreyber
auss dem Latein inn nachuolgend Teütsch verdolmetscht/hab ich den/... inn druck geben...’.
(445) Over ‘kurtzlich’ in deze betekenis cfr. Dt. Wtb. V. Bd. (Leipzig, 1873) s.vo kürzlich’, col.
2830.
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van Thucydides vermeld(446); trouwens in andere XVIde-eeuwse Duitse geschriften
als deze van H. Boner werd eveneens op deze karakteristiek van zijn stijl gewezen.
Bondigheid was het ijkmerk van de schrijftrant van Thucydides dat elkeen kende en
herkende. Was daar b.v. een Sigmund Feyrabend, de uitgever van een vertaling van
de Vitae van Plutarchus in 1580. S. Feyrabend looft Plutarchus als een auteur die
alle kwaliteiten van een historieschrijver bezit. In deze hoedanigheid ook wordt hem
als eerste ‘deugd’ de ‘kurtze’ - de bondigheid toegekend(447). Ten anderen, moderne
critici heeten ‘the diction of Thucydides' narrative passages... severe, grave and
terrifyingly intense’. Zo schrijft Michael Grant(448), en alleen staat hij niet om gebeurlijk
deze stelling te verdedigen. Dit oordeel kan trouwens gelden niet enkel voor het
woordgebruik, maar ook voor de stijl van Thucydides in 't algemeen.
*

(446) Instit. orat/ IX. IV. 16; X. I. 73. Voor Cicero, cfr. de Oratore 30.
(447) Plutarchus: Von den herrlichsten/loeblichsten/ namhafftsten Historien/Leben/handlungen
und Ritterlichen thaten... jetzt ertmals auss Griechischer Sprach (...) in die Hochteutsche
Zungen... transferiert... Durch... Guilielmum, Xylandrum/ von Augspurg/angefangen/und...
durch... Jonas Löchinger vollendet. Frankfurt a.M., 1580. Cfr. fol. (?) iij: ‘Denn so man dess
Thucydidis kurtze/dess Herodoti Auffrichtigkeit/Xenophontis Liebligkeit/Platonis
Lehre/Aristotelis grosse wissenschafft/menge.../Wird doch solches alles mit einander bey
diesem Historienschreiber dem Plutarcho ha uffig sich befinden’. In verband met zijn
karakterisering van Xenophon is het wellicht belangwekkend te herinneren aan wat Eduard
Norden in zijn Die Antike Kunstprosa. Vom VI. Jht. v. Chr. bis in die Zeit der Renaissance.
5. Aufl. (Stuttgart, 1958) schreef; cfr. Bd. I, p. 101: ‘Mit Xenophons Namen haben wir uns
gewöhnt, die Vorstellung einfacher Grazie... zu verbinden’.
(448) Michael Grant: Greek and Latin Authors 800 B.C.-A.D. 1000. New York, Wilson, 1980.
(The Wilson Authors Series). Cfr. p. 441: ‘The style of the climactic scenes, and of
Thucydides' speeches in general is archaic and harsh, the very opposite of the relaxed fluency
of Herodotus. Crammed with meaning and overtone, sentence after sentence of this diction
deliberately cultivates an astrigent, abrupt uneveness. The diction of Thucydides' narrative
passages, though less exaggerated than that of the speeches, is severe, grave and terrifyingly
intense’. Cfr. ook het Tusculum-Lexikon... Völlig neubearbeitet. Darmstadt, 1969. Cfr. p.
505: ‘Sein Stil ist knapp und strebt nach Abstraktion: in den erzählenden Teilen ist er schlicht,
in den Reden zeigt sich der Einfluss der zeitgenössischen sophistischen Rhetorik’. In het
Lexikon der Antiken Autoren, hrsg. v. Paul Kroh. Stuttgart, Kröner, 1972 (Kröners
Taschenausgabe. Bd. 366) wordt op p. 627-628 hoofdzakelijk de ‘moeilijkheid’ van de stijl
van Thucydides beklemtoond. - Er zijn verder de uitspraken van Wardale, over ‘virtue of
gravitas’ en over de ‘brevity’ van Thucydides (Cfr. p. 107-108).
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Uit een Engelse versie van Thucydides, waarvan de eerste uitgave in 1550 te Londen
van de pers kwam, is inzake mededelingen over stijl, niet méér te leren dan uit de
Duitse van Hieronymus Boner. Trouwens, Thomas Nicolls, de vertaler, vertrok al
evenmin als Boner van een Griekse tekst; zelfs niet eens van een Latijnse versie,
doch van een Franse vertaling die zelf op de Latijnse overzetting van Lorenzo Valla
teruggaat, dezelfde die de Duitser Boner gebruikt had.
Het is op basis van deze Franse versie dat Thomas Nicolls zijn ‘hystory... of the
warres that were amonge the Greekes’ in 1550 te Londen uitgaf(449). Hij moet nochtans,
volgens het privilegie van zijn druk, ook Latijn gekend hebben(450).
Belangwekkende verklaringen over taal of stijl van de oorspronkelijke auteur zal
geen lezer hier dan ook verwachten. Inderdaad, niets is normaler dan dat in deze
omstandigheden Thomas Nicolls zich verschanste in een verdediging van de studie
van de Oude Geschiedenis en in een verantwoording van zijn onderneming, veeleer
dan in een ontleding van de stijlkwaliteiten van ‘zijn auteur’.

Vergilius
In de tweede helft van de XVIde eeuw kende de Nederlandse versie van de Aeneis
van Vergilius een grote verspreiding in de zuidelijke Nederlanden. De vertaler was
Cornelis van Ghistele, die werkte in opdracht van ‘Hans van Liesvelt Boecprinter
woonende in onser Stadt van Antwerpen’ (Privilegie van 17 April 1554). De vertaling
werd door diens weduwe uitgegeven (o.m. in 1556); in 1583 kwam er een herdruk
van de persen van ‘Nicolaes Soolmans’ en in 1589 verscheen er een andere, die door
Jan van Waesberghe bezorgd werd; beiden laatste drukkers-uitgevers werkten
eveneens in Antwerpen.

(449) Thucydides: The hystory writtone by Thucidides the Athenyan of the warre... translated oute
of Frenche into Englysh language by Thomas Nicolls. London, 1550.
(450) Thucydides: The history writtone by Thucidides the Athenyan of the warre... translated oute
of Frenche into the Englysh language by Thomas Nicolls. London, 1550. Cfr. fol. A ij: Uit
het ‘privilegie’ ‘... our faythfull and welbeloued subiect Thomas Nicolls... hath not onely
translated the hystorye, wryttone by Thucidides... out of Frenche into Inglish, but also
intendeth contynuing in that his vertuous exercyse, therby to reduce and bring other profytable
hystories out of French and latenne into our sayd maternall language’.
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In de vroegste drukken omvat het voorwerk - buiten het ‘Privilegie’ en de vergunning
om het werk ‘te moghen drucken/vercoopen ende distribueren alomme binnen desen
lande van Brabandt’ - een twaalfregelig vers; titel ervan: ‘De Translateur’; verder
een woord van deze ‘Totten Lesere’ en ‘Het leven van Vergilius Maro’ van dezelfde
hand. Tot besluit: een Latijns gedicht, insgelijks van de vertaler.
Dat Jan van Liesvelt (ook al eens Hans genoemd) Cornelis van Ghistele om deze
vertaling zou verzocht hebben, belette de vertaler niet in zijn Nederlands versje te
beweren: ‘Liefde heeft alsulcx doen beghinnen’. Licht was deze opdracht nochtans
niet! In beide gedichten wijst hij erop dat deze overzetting was: ‘Ardua res... res
plena laboris’ en die van hem ‘arbeyt oft pijne’ gevergd heeft.
Van op 't titelblad leert Cornelis van Ghistele ons dat dit werk door hem in 't
Nederlands ‘Retorijckelijck ouer gheset’ werd; anderzijds stelt hij in zijn vers ‘De
Translateur’ dat het geschreven is ‘slechtelijck na der konsten treyn’.
Deze referentie naar zijn stijl is de enige die in al zijn inleidende stukken voorkomst.
Anderzijds is de aanhef van zijn adres ‘Totten Leser’ een belangwekkend stuk voor
de kennis van het litterair klimaat rond het midden van de XVIde eeuw. Stijlhistorisch
gezien is er echter uit zijn vaststellingen en beschouwingen in verband met zijn
Aeneisavontuur weinig te zanten! Dan mag hij nog Vergilius in ‘Het leven van
Vergilius’ hem ‘den gheleerden/wijsen en rijcken Poete’ heten! Toch is er nog dit:
in het zesde boek van de Aeneis waar het over het leven na de dood gaat heeft
Vergilius z.i. ‘constich fingiert’ en een ‘versierde fabele’ gebruikt. Veel is dit niet!

Xenophon
De Oeconomica van Xenophon, vertaald door Gentian Hervet, en dit in 't Engels uit
het Grieks, werd reeds in 1532 te Londen gedrukt en uitgegeven(451).

(451) Xenophon: Xenophons treatise of householde. Translated from Greek into English by Gentian
Hervet. London, Berthelet, 1537. (De eerste uitgave was deze van 1532; de volgende van
1534; een vierde werd in 1557 gedrukt; deze van 1537 is de enige die ik heb kunnen inzien).
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Op het verso van het titelblad is er een korte, zakelijke mededeling te lezen. De
aanhef ervan klinkt nochtans lyrisch. Xenophon wordt daar ‘the noble philosopher’
genoemd, en als een discipel van Socrates voorgesteld. Warm gevoel van waardering,
laat staan bewondering voor de stijl van Xenophon blijkt de schrijver van deze nota
echter niet aan de dag te kunnen leggen: het is alsof hij een half verwelkt
conventioneel tuiltje voor het borstbeeld van Socrates neerlegt, dit vanwege ‘the
scholer of Socrates, the which for his swete eloquence, and incredible facilitie, was
surnamed Musa Attica, that is to saye, the song of Athenes’(452).
In elk geval als kenmerken van Xenophons schriftuur werd het zacht vloeiende
en het zonder horten of stoten zich ontvouwende verloop van de prozastijl van
Xenophon geroemd.
Trouwens, ik heb de indruk dat hier de uitgever aan 't woord is, en niet de vertaler
zelf, al is het opvallend hoe koel de toon van dit stuk is; inderdaad, uitgevers (b.v.
een Feyrabend, een Gymnick) zijn door de band vinniger in het aanprijzen van hun
uitgaven.
*
William Barker, die ook werk van Xenophon vertaalde, (alleszins de Cyropaedia)(453),
en die hierbij denkelijk de Griekse tekst als basis

(452) Deze titel ‘Musa Attica’ is denkelijk als vertaling bedoeld van de Griekse titel ‘Attische Bij’
die aan Xenophon werd toegekend.
Ik dank hierbij collega Dr. A. Wouters van de K.U. Leuven die me vriendelijk op deze
benaming van Xenophon wees. Voor het gebruik van ‘bij’ ter aanduiding van een ‘Dichter,
Redner, Philosophen u.s.w.’ cfr. Paulys Real Encyclopaedie der classischen
Altertumswissenschaft. III. Bd. Stuttgart, 1899. Zie col. 447. - Weken na het opslaan van
deze wetenschap viel mij een verhandeling in handen van Jean-Antoine Rigoley de Juvigny.
De titel: De la décadence des lettres et des moeurs, depuis les Grecs et les Romains jusqu'à
nos jours. Nouvelle éd. Roulers, Stock-Werbrouck, 1824. Daarin leest men op p. 15-16:
‘Xénophon était à la fois grand capitaine, grand philosophe et grand historien; le surnom de
Muse et d'Abeile Athénienne, qu'il reçut de ses contemporains, prouve que la philosophie de
ces temps reculés n'étouffoit point le génie, ne corrompoit point le goût, ne refroidissoit point
l'imagination: qu'elle animoit tout du coloris de la poésie, qu'elle savoit répandre des fleurs
sur les sujets les plus arides, et adoucir son austérité, en s'abandonnant aux douces inspirations
des muses: que loin d'être sombre, froide et compassée, elle avoit tout l'élan du génie, et
tout le feu d'une imagination vive et brillante’.
(453) Xenophon: The Bookes of Xenophon, Contayning the discipline, schole, and education of
Cyrus, the noble Kyng of Persie. Translated... by M. William Barkar. London, Reyndie
Wolfe, 1560.
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nam(454), loofde de ‘schoonheid’ van Xenophons stijl, d.i. ‘the finenes of stile, most
pleasant and perfect in his owne tong’(455). Hijzelf heeft in zijn Engelse versie deze
perfectie nooit kunnen evenaren; één van de oorzaken van zijn falen was de ruwe en
armoedige staat waarin het Engels toen verkeerde(456).
***

Alles bij elkaar een schijnbaar zwaar dossier! Schijnbaar! Wellicht zijn daaruit toch
enkele gevolgtrekkingen te maken in verband met de aard, belang en betekenis van
bepaalde opvattingen op het stuk van litteraire stijl toen, met de verspreiding ervan
onder vroegere vertalers, met de mogelijke bron en teeltbodem van de letterkundige,
meer bepaaldelijk: de stilistische leer die deze zestiende-eeuwse vertalers beleden
en beleefden, en wellicht, eveneens met de voorafschaduwing en eerste tekens van
vernieuwing inzake stijlbegrip onder de vertalers van toen.

(454) C.H. Conley: The First English Translators of the Classics. New Haven Conn., Yale Univ.
Press, 1927. Cfr. p. 15-16, note 36: ‘Scarcely any books in Greek character were printed
in England before Grant's Graecae Linguae Speciligium... no translator “Savile excepted”
rendered a Greek author without recourse to a French version. Barker... Drant... Sanford...
and Wilson... may have constituted further exceptions to this statement’.
(455) Xenophon: The Bookes of Xenophon, Contayning the discipline, schole, and education of
Cyrus... Translated... by M. Wylliam Barkar. London, 1560. Cfr. fol. [VI].
(456) Op fol. [VI] heeft hij het inderdaad over ‘our grosse tongue is a rude and a barren tong, when
it is compared with so florishinge and plentifull a tongue...’. Cfr. ook Richard F. Jones: The
Triumph of the English Language. Stanford Cal., Stanford Univ. Press, 1953. Cfr. o.a. p. 23.
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Conventie en inventie in de naoorlogse nederlandse romantitel(*)
door R. De Belser (Ward Ruyslinck)
Ondervoorzitter van de Academie
Ik weet niet of ook u zich bij de aanschaf van een roman door de aantrekkelijke of
oorspronkelijke titel laat verleiden, maar ik weet wel dat tamelijk veel auteurs hun
lezers van zo'n instinctief koopgedrag verdenken en daar bij de keuze van een titel
rekening mee houden. Uit een opiniepeiling die ik onder een vijftiental prozaschrijvers
heb gehouden blijkt inderdaad, dat aan het psychologisch effect van een titel vrij
veel belang wordt gehecht. Verwonderlijk is dit niet, omdat de kennismaking van
de lezer met een nieuw boek onvermijdelijk in de allereerste plaats via de titel
verloopt, deze allesbehalve ‘verborgen verleider’ die op het kaft en de rug zo
uitdagend harten probeert te stelen. Het lijdt geen twijfel dat een titel, door de
verwachtingen en visioenen die hij oproept, de lezer kan fascineren. De illusie van
de literatuur begint waarschijnlijk bij de titel, en in sommige gevallen houdt ze daar
ook bij op. Er worden wel eens heel mooie, aansprekende titels voor minderwaardige
romans bedacht, net zo goed als men meesterwerken aantreft met een afgedragen
petje op. Een vaste regel is hier niet te hanteren. Conventie en inventie, vinding en
vondst, fantasie en gebrek aan verbeelding beheersen de titelgeving zoals zij de
literatuur in al haar andere creatieve uitingen beheersen.
Hoe komt een auteur aan zijn titel? Welke speculaties houdt de keuze van een titel
in? Is het een creatief element of een lekkermaker die de verbeelding van de lezer
moet prikkelen? In hoeverre dekt de vlag de lading? Wat verraadt de titel omtrent
de eigenheid, de filosofie en de literaire achtergronden van de schrijver? In een poging
om een min of meer bevredigend antwoord op al deze vragen te vinden heb ik een
groot aantal steekproeven in de naoorlogse Vlaamse en Nederlandse romantitels
genomen, en ik mag wel zeggen dat dit enkele verrassende

(*) Lezing gehouden in de openbare vergadering op het kasteel Beauvoorde te Veurne (16 juli
1986).
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conclusies heeft opgeleverd. Een van de voornaamste conclusies deel ik u,
vooruitlopend op het bewijsmateriaal, graag meteen mee. Ik ben nl. tot de vaststelling
gekomen dat een titel doorgaans méér omtrent de auteur zegt dan omtrent het boek.
Hij openbaart in vele gevallen meer omtrent de literaire gerichtheid, het geestelijk
reservoir, de inventiviteit van de schrijver en, zoals gezegd, zijn verhouding tot de
potentiële lezer dan omtrent de inhoud van de roman. Ik zou bijna durven zeggen
dat de titel een beknopt psychogram is, waaruit men de werkelijkheidservaring, de
ambivalentie, de neiging tot automythologisering, de neurotische geaardheid en zelfs
het ethos van de schrijver kan aflezen. Walter Van den Broeck mag dan beweren dat
de titel ‘moet beantwoorden aan de inhoud van het boek’, Mark Insingel mag dan
zijn titels beschouwen als ‘een onderdeel van een tekst’ en Willy Spillebeen mag
stellen dat de titel ‘de lading van het hele boek moet dekken’: deze formele uitspraken,
die veeleer ideële aanspraken zijn, kunnen geenszins de bevinding ontkrachten, dat
ook deze schrijvers onbewust, intuïtief, hun menselijke individualiteit en scheppende
persoonlijkheid in hun titels projecteren. Titels als ‘De troonopvolger’, ‘Brief aan
Boudewijn’ en ‘Het beleg van Laken’ zijn niet alleen onthullend met betrekking tot
de maatschappelijke en ethische preoccupaties van Van den Broeck, maar ook met
betrekking tot zijn frustraties en aspiraties. Het zou me niet verwonderen als Van
den Broeck, ondanks zijn bescheiden voorkomen, zo niet de koning dan toch de prins
der Nederlandse letteren zou willen worden. Een veel overtuigender voorbeeld ter
ondersteuning van mijn premisse treft men in de prozatitels van Spillebeen aan, die
op enkele uitzonderingen na alle ontleend zijn aan de dierenwereld: ‘De maanvis’,
‘De krabben’, ‘De sfinks op de belt’, ‘De vossejacht’, ‘Doornroosjes honden’ en ‘De
varkensput’. ‘Dat ik een hele dierentuin aan het maken ben is toeval’ laat de schrijver
mij weten, maar aan dit toeval hecht hij blijkbaar even weinig geloof als ik zelf, want
hij voegt er in tweede instantie aan toe: ‘Maar ten slotte schrijf ik over een soort
mondo cane, vandaar wellicht’. Persoonlijk geloof ik veeleer dat Spillebeen in zijn
titels de wortels van zijn mythischepische verbeeldingswereld blootlegt, een wereld
waarin de dierlijke figuratie en transfiguratie een opvallend grote rol speelt. Zijn
moderne transposities van klassieke fabels, sprookjes en epen - ik denk aan ‘De
vossejacht’, ‘Doornroosjes honden’ en ‘De levensreis van een man’ - maken die
veronderstelling uiterst geloofwaardig.
Een andere merkwaardige conclusie waartoe ik bij het rubriceren van enkele
honderden naoorlogse romantitels ben gekomen is dat in de ti-
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telgeving geijkte patronen zichtbaar worden, inventiemodellen die aan een traditionele
structuur of modernistische norm beantwoorden. De persoonlijke inventiviteit, die
hoe dan ook in de keuze van een titel tot uiting komt, wordt dus op bestaande
voorbeelden geënt. Dat gaat zelfs zo ver dat titels van andere auteurs, zoals ik straks
zal aantonen, zonder meer worden overgenomen of gevarieerd. Maar laten we die
inventiemodellen eerst even van wat naderbij bekijken.
De klassieke trefwoordtitel - en daarmee bedoel ik de titel bestaande uit een
substantief, al dan niet voorafgegaan door een lidwoord - is sinds Conscience's
‘Boerenkrijg’, ‘De loteling’, ‘De grootmoeder’, ‘Het goudland’ en ‘Moederliefde’
ook vandaag nog steeds in zwang. Bij de oudere generatie heeft Walschap tussen
1930 en 1975 een indrukwekkend spoor van trefwoordtitels achtergelaten, maar van
een opmerkelijke voorliefde voor dit soort titels getuigen ook drie vijftigers, die voor
het overige weinig of niets met elkaar gemeen hebben: Hugo Claus (met titels als
‘De hondsdagen’, ‘De verwondering’, ‘De vijanden’, ‘Het Verlangen’, ‘Schaamte’,
‘De verzoeking’), Jef Geeraerts (met ‘Schroot’, ‘De troglodieten’, ‘Gangreen’, ‘De
Coltmoorden’, ‘Diamant’, ‘Drugs’, ‘De trap’) en Jos Vandeloo (met ‘De muur’, ‘Het
gevaar’, ‘De vijand’, ‘De coladrinkers’, ‘De muggen’). Ook andere auteurs als Jan
Cartens, Bernard Kemp en Paul Koeck, die tot dezelfde generatie als de vorige drie
behoren, voeren enkele trefwoordtitels in hun literair blazoen. Het zou, geloof ik,
verkeerd zijn hieruit de gevolgtrekking te maken dat de vertegenwoordigers van deze
generatie, die het sentiment en de belijdenis schuwt, een zwak hebben voor dergelijke
nuchtere recht-voor-de-raaptitels. Het vaak sentimentele karakter van de geschriften
van Vandeloo en Cartens en de driftige, agressieve schriftuur van Geeraerts (althans
in zijn Gangreenperiode) rechtvaardigen zo 'n conclusie niet. In feite spreken hun
ongeschminkte, gedepouilleerde titels de gevoelsintensiteit van hun romans tegen,
en daar kan ik maar één verklaring voor bedenken: deze schrijvers zijn geen
onpraktische dromers, ze zijn vertrouwd met ‘sales promotion’, marktonderzoeken
en verkoopprognoses en weten bijgevolg dat korte, eenvoudige titels zich makkelijker
in het geheugen van de lezer en boekhandelaar nestelen dan lange, moeilijke of
cryptische titels. Dat niet alle auteurs zo efficiënt zijn en zo commercieel aangelegd
zal ik straks, bij de behandeling van de cryptische titels, met sprekende voorbeelden
illustreren.
De persoonsnaamtitel, een ander inventiemodel, gaat op een nog veel oudere
traditie terug dan de trefwoordtitel. In de Europese romantlite-
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ratuur van de 18de eeuw staan de titelhelden en -heldinnen vooraan in de hitparade.
De grondleggers van de moderne Engelse roman zou men zelf ook als de grondleggers
van de persoonsnaamtitel kunnen beschouwen: met ‘Pamela’, ‘Tom Jones’, ‘Tristam
Shandy’ en ‘Humphrey Clinker’ introduceren Richardson, Fielding, Sterne en Smollett
tussen 1740 en 1770 niet alleen een nieuw genre, maar bovendien een titelmode die
tot vandaag stand zal houden. Ook in het naoorlogse Nederlandse proza wemelt het
van de titelhelden en -heldinnen. Het volgende lijstje met voorbeelden is ongetwijfeld
vatbaar voor uitbreiding: Remco Campert, ‘Lodewijk Sebastiaan’; Aster Berkhof,
‘Patricia’; Hugo Claus, ‘Jessica’; Willy Corsari, ‘Isabelle’; Peter van Gestel, ‘Rosie’;
Hubert Lampo, ‘Hélène Defraye’ en ‘Wijlen Sarah Silbermann’; Paul Lebeau,
‘Johanna Maria’ en ‘Xantippe’; Monika Van Paemel, ‘Marguerite’; Filip de Pillecijn,
‘Elisabeth’; Siegfried van Praag, ‘Sarah’; Maria Rosseels, ‘Elisabeth’; Clem
Schouwenaars, ‘Baldriaan’; Nora Snyers, ‘Jessica’; Lucienne Stassaert, ‘Karen’; Jos
Vandeloo, ‘Sarah’. Afgezien van het feit dat de Sarah's, de Jessica's en de Elisabeths
bij onze schrijvers hoog in de gunst staan, ben ik zo vrij bij dit lijstje drie
constateringen te maken. Ten eerste: van het oorspronkelijke gebruik om een roman
met de volledige naam van de held of heldin te betitelen, d.w.z. met de voornaam én
de familienaam, werd in de moderne titelgeving afgeweken. Met uitzondering van
Lampo hebben zo goed als alle auteurs genoeg aan een simpele voornaam. De Tristam
Shandy's, de Eugénie Grandets en de Thérèse Raquins passen niet meer in het
onconventionele, moderne levensgevoel, dat de gepolijste omgangsvormen en de
burgerlijke etiquette afwijst. De lezer wordt hierdoor te verstaan gegeven, dat hij jij
mag zeggen tegen Monika Van Paemels grootmoeder of tegen Karen Bjolstad, de
tante van Edvard Munch in Stassaerts biografisch verhaal. Een tweede constatering
die ik zou willen maken is dat de titelheldinnen in de aangehaalde voorbeelden een
overweldigende meerderheid uitmaken; alleen Campert en Schouwenaars zijn een
uitzondering op die regel. Zowel mannelijke als vrouwelijke auteurs schrijven met
onblusbare geestdrift over vrouwen en daaruit blijkt niet alleen dat de vrouw na vele
eeuwen nog steeds een onuitputtelijke inspiratiebron is, een geliefd thema met een
oneindig aantal variaties, maar ook dat onze romanciers op dàt ruime en
onverzadigbare deel van het lezerspubliek mikken dat zich in de vrouw, haar
opwindende geheimen en hartstochten en haar complexe gevoelens wil inleven. Ten
slotte lijkt het me zinvol er de aandacht op te vestigen, dat de persoonsnaamtitel
vooral in Vlaanderen goed in de markt en in het
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gehoor schijnt te liggen. Bij de Noordnederlandse auteurs heb ik na lang schrapen
en scharrelen hooguit vier voorbeelden van zo'n titelgeving aangetroffen. Aan Corsari's
‘Isabelle’, Van Gestels ‘Rosie’ en Van Praags ‘Sarah’ zou ik nog Reve's ‘Werther
Nieland’ kunnen toevoegen, maar veel verder ben ik wat de naoorlogse periode
betreft niet gekomen. Een aannemelijke verklaring voor dit verschijnsel heb ik niet
gevonden, al vermoed ik dat hierin toch enigermate de kloof tussen het realistische
Noorden en het romantischer Zuiden zichtbaar wordt. Ondanks zijn pre-romantische
oorsprong roept de titelheld, en vooral de titel-heldin, toch altijd wel lyrische
aandoeningen en romantische illusies bij de daartoe ontvankelijke lezer op. Veel
romantische operacomponisten - ik denk aan Verdi, Puccini, Massenet, Bizet en von
Flotow - hebben overigens van de suggestieve klankwaarde van vrouwenamen
dankbaar gebruik gemaakt bij de betiteling van hun opera's.
Een derde inventiemodel, dat het in weerwil van een lange voorgeschiedenis
vandaag nog uitstekend doet, is de tweeluik-titel, waarbij het tweede luik of de
volgtitel door het voegwoord ‘of’ wordt voorafgegaan. Ik zou hier bijna durven
spreken van een oermodel, waarvan al vrij veel voorbeelden in de 16de en 17de eeuw
zijn terug te vinden, zij het niet altijd ter betiteling van werken die tot het romangenre
behoren. Ik beperk me tot drie klassieke voorbeelden uit onze eigen
literatuurgeschiedenis: Jan-Baptist Houwaerts ‘Pegasides Pleyn ofte den Lusthof der
Maechden’, P.C. Hoofts ‘Baeto oft oorsprong der Hollanderen’ en de anonieme
schelmenroman ‘Het kind van Weelde of de Haagsche Lichtmis’. Een twaalftal
hedendaagse voorbeelden mogen bewijzen dat de tweeluiktitel vandaag, vier eeuwen
later, nog steeds niet in onbruik is geraakt en zelfs enige populariteit geniet. Een
peiling in de bibliografie van Louis-Paul Boon levert niet minder dan drie
tweeluiktitels op: ‘Vaarwel krokodil of de prijslijst van het geluk’, ‘Pieter Daens, of
hoe in de negentiende eeuw de arbeiders van Aalst vochten tegen armoede en onrecht’
en ‘De Zwarte Hand of het anarchisme van de negentiende eeuw in het industriestadje
Aalst’. Ook Clem Schouwenaars en Alstein voelen zich aangetrokken tot dit soort
titels, de eerste met zijn romans ‘Cresus of hoe ik rijk en volksgeliefd werd’ en ‘Emily
Beyns of het heilig zwijgen’, en Alstein met ‘Mikel Janev of de vervreemding’ en
‘Liebrecht of de geruisloosheid van de bourgeoisie’. Verder noteerde ik van Herman
Teirlinck ‘Zelfportret of Het Galgemaal’, van W.F. Hermans ‘Een wonderkind of
een total loss’, van Maria Rosseels ‘Het oordeel, of vrijdag zingt de nachtegaal’, van
Jacques Hamelink ‘Ranonkel of de Geschiedenis van een verzelving’
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en van Claude Van de Berge ‘Indridi of de samenspraak met de engel’. De vraag die
hier onwillekeurig rijst is of de volgtitel geen gratuit toemaatje is, een soort
bijzettafeltje dat alleen maar te pronk staat en waarop niets wordt geëtaleerd dat van
wezenlijk belang is voor een duidelijker begrip van het onderwerp of de grondgedachte
waarop het boek steunt. Ik heb inderdaad de indruk dat de meeste van deze volgtitels
aan de eigenlijke titel zijn aangebreid uit literaire koketterie, uit een verlangen om
de lezer te biologeren met de magie van de taal en om aldus zijn nieuwsgierigheid
te prikkelen. Alleen bij de realist Boon heeft de volgtitel, althans in zijn
Daens-biografie en in ‘De Zwarte Hand’, wel degelijk een functionele waarde, d.w.z.
is hij verhelderend of onthullend met betrekking tot de inhoud en strekking van het
boek. In haast alle andere gevallen hebben we met een esthetiserend of poëtiserend
aanhangsel te maken, dat de lezer misschien charmeert maar hem bij nadere
overweging niets wijzer maakt. Dat de schrijvers zelf daar achteraf niet altijd zo
gelukkig mee zijn blijkt uit een reactie van Maria Rosseels, waarin zij zich min of
meer distantieert van haar titel ‘Het oordeel, of vrijdag zingt de nachtegaal’. Zij
verdedigt weliswaar de functionele betekenis van die titel, maar erkent tegelijk het
hermetisch karakter, de ontoegankelijkheid ervan. ‘Die titel’ zegt zij, ‘heeft geen kat,
laat staan een achtenswaardig criticus, begrepen. Waarschijnlijk is het beter een titel
te kiezen die van ver noch dichtbij iets met de inhoud heeft te maken, mààr die goed
klinkt’. Claude Van de Berge is wél gelukkig met de keuze van zijn titel ‘Indridi of
de samenspraak met de engel’, maar geeft ondanks zijn opmerking ‘dat een titel het
gehele werk in zich kan omvatten en vertegenwoordigen’ toch duidelijk te verstaan
dat de taalkleur, de klankwaarde ervan medebepalend is. ‘De iklank in Indridi’ zegt
hij, ‘staat esoterisch voor het opstijgende, het verzaligende, het heldere, dus
samenvallend met het engelmotief’. In zekere zin is in een tweeluiktitel als deze het
eerste luik dus een magisch toemaatje en de volgtitel in feite de werkelijke titel. ‘De
samenspraak met de engel’ zou inderdaad, functioneel gezien, hebben volstaan als
titel. Maar ik geef graag toe dat er van de titel in zijn geheel, zoals hij door Van de
Berge is geconcipieerd, een grotere eufonische bekoring uitgaat.
Van een aanzienlijk veel jongere oorsprong is ongetwijfeld de citaattitel, m.a.w.
de titel ontleend aan een vers of prozaregel van een andere schrijver. Ik vermoed,
maar bewijzen kan ik het niet, dat deze vorm van titelgeving in de roman in de jaren
1920-'30 is ontstaan. De vroegste, mij bekende voorbeelden van citaattitels in ons
taalgebied dateren van
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die periode: de romans ‘Hun grond verwaait’ en ‘Kinderen van ons volk’ van Antoon
Coolen danken beide hun titel aan een vers van Anton Van Duinkerken, en Maurice
Roelants liet zich tot de titel ‘Het leven dat wij droomden’ inspireren door een gedicht
van zijn geestgenoot Reimond Herreman. Dit inventiemodel overleefde de tweede
wereldoorlog en hoewel ik niet zou durven beweren dat het zich tot een trend
ontwikkelde, duikt het in de jaren '60 en '70 nog vrij regelmatig op bij zowel Vlaamse
als Nederlandse prozaïsten. Zo was Frans Van Isacker bij de keuze van zijn romantitels
‘De bruidegom van mijn ziel’ en ‘De reis naar Ispahan’ schatplichtig aan resp. Bredero
en P.N. Van Eyck. Paul De Wispelaere laat zich de titels voor ‘Mijn levende schaduw’
en ‘Mijn huis staat nergens meer’ inblazen door resp. Hugo Claus en Hans Andreus,
en W.F. Hermans laat zich de titel voor zijn roman ‘Uit talloos veel miljoenen’
aanreiken door Jacob Winkler Prins. ‘De helm van aarde’ is de titel van een roman
van Wim Hazeu, en die titel ontleende hij aan een gedicht van de onlangs overleden
Tsjechische Nobelprijswinnaar Jaroslav Seifert. Jan Siebelink ten slotte, ook een
Nederlander, verwijst met zijn romantitel ‘En joeg de vossen door het staande koren’
naar de bijbel, met name naar het Boek der Richteren. Hardnekkiger pluizers dan ik
vinden waarschijnlijk nog meer voorbeelden van citaattitels*. Wat mij persoonlijk
intrigeert is of dit pronken met andermans veren moet worden uitgelegd als een te
kort schieten van de eigen verbeeldingskracht of dat het is ingegeven door het
onschuldige verlangen om met een oorspronkelijke, exclusieve titel te kunnen
uitpakken, een titel die het risico uitsluit dat hij ooit door iemand anders werd
gebruikt? Uit het feit dat bijna uitsluitend dichterlijke bronnen worden gebruikt meen
ik te mogen afleiden, dat de laatste veronderstelling het dichtst bij de waarheid komt.
Voorts is mij opgevallen dat de romans, die een citaattitel meekregen, nagenoeg alle
werden geschreven door belezen, academisch geschoolde auteurs van het intellectuele
type. Het kan geen toeval zijn dat drie van de vijf aangehaalde schrijvers (Hermans,
De Wispelaere en Van Isacker) hoogleraren zijn of waren. Maar misschien ruikt deze
vaststelling al te zeer naar gefundenes Fressen.

*

Prof. Dr. C.A. Zaalberg maakte me attent op verschillende vroege voorbeelden van citaattitels
in de Engelse literatuur. Zo ontleende James Barrie zijn titel ‘Dear Brutus’ (1917) aan
Shakespeare's ‘Julius Caesar’ en Dorothy Sayers haar titels ‘Clouds of Witness’ (1926),
‘Strong Poison’ (1930) en ‘Have His Carcase’ (1932) resp. aan de Bijbel, een Engelse ballade
en de Habeas Corpus.
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Een nieuw verschijnsel in de naoorlogse romanliteratuur is wat ik zou willen noemen
de dossiertitel, een vlag die gehesen wordt op een nieuw genre: de documentaire
roman, het vaak literair gestileerde en gestructureerde journalistieke relaas van een
rechtszaak, een maatschappelijk schandaal of een historische episode. De beoefenaars
van dit genre, van wie sommige zich tot echte publicisten ontpoppen, hebben kennelijk
de behoefte gevoeld om een nieuw inventiemodel te creëren, dat zich bij voorkeur
van de sleutelwoorden ‘dossier’ en ‘zaak’ bedient. ‘De zaak Dr. Jaminez’ van Pliet
van Lishout, verschenen in '48, en ‘Dossier nr. 20.174’ van Johan Daisne, verschenen
in '50, moeten conceptueel weliswaar nog tot de fictie worden gerekend, maar
kondigen door de titelgeving en de schuchtere belangstelling voor het onderwerp
toch al min of meer de documentaire roman aan. Met ‘De zaak 40/61’ van Harry
Mulisch, een verslag van het geruchtmakende Eichmannproces, ‘Dossier Bakelandt’
van Fred Germonprez en ‘De zaak Jespers’ van Jef Geeraerts tekent de trend van de
dossiertitel zich duidelijker af. Dat dit titelmodel de verbeelding van schrijvers en
lezers aanspreekt in een maatschappij, die meer dan ooit beheerst wordt door
oververhitte ambtelijke en gerechtelijke apparaten, is niet te verwonderen. Het valt
zelfs zozeer in de smaak, dat het ook op andere genres wordt toegepast. In '68 werd,
n.a.v. de verfilming van De Pillecijns roman, een ‘Dossier Monsieur Hawarden’
gepubliceerd. Een bloemlezing uit de essays van Walschap verscheen onder de titel
‘Dossier Walschap’ en Geeraerts betitelde een van zijn misdaadromans ‘De zaak
Alzheimer’. Min of meer als een variant van de dossiertitels mogen de ‘project’-titels
worden beschouwd. Daarbij denk ik dan aan ‘Project I’, ‘Project II’ en ‘Project III’
van Enno Develing en aan ‘Het Oramproject’ van Walschap.
Beantwoordt de dossiertitel naar vorm en geest nog aan de conventionele sjablonen,
dan roept de jongste trend in de titelmode een radicaal afwijkend titelbeeld op. De
software-titel - zoals ik die zou willen noemen, omdat hij aan de programmeertaal
doet denken en er misschien ook door beïnvloed is - druist op een uitdagende, soms
ludieke, soms ironische manier in tegen de opvattingen en gebruiken die tot dusver
golden. De nieuwe generatie verlegt de enge grenzen van de traditionele titelconceptie
naar een grotere zegbaarheid. De titel hoeft niet langer beknopt, eenvoudig, welluidend
of commercieel te zijn. De titel wordt uitgebreid tot een tekst, niet zelden een
wijdlopige tekst, een complete volzin waarin een mededeling, een beschouwing, een
absurde zedenles, een stuk verhaal of wat dan ook vervat is. Aan de geestelijke
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luiheid van de lezer, verwend door korte en wel bekkende titels, wordt niet langer
tegemoetgekomen; zijn geheugen wordt niet zonder enig sadistisch genoegen geweld
aangedaan met irriterend lange, duistere of bizarre invallen en bedenksels.
Schoolvoorbeelden van software-titels zijn de romantitels waarmee Claude Van de
Berge in het begin van de jaren tachtig de aandacht trok: ‘Je droomt dat je hoort dat
iemand roept en dat je luistert’ en ‘Het bewegen van het hoge gras op de top van de
heuvel’. Dat is telkens een hele mondvol. Ik droom dat ik hoor dat iemand zucht: om
te beginnen de lezer, die zo'n titel onmogelijk onthouden kan en zo hij het wél kan
hem niet durft uit te spreken. Ook de boekhandelaar zal aan zo'n titel niet veel vreugde
beleven en de omslagontwerper van het boek nog veel minder: voor hèm zal de
droom van Van de Berge wel een nachtmerrie worden, want hij kan de grenzen van
het paperbackformaat niet verleggen. Daar hoeft de auteur zich uiteraard niets van
aan te trekken, dat is een technisch probleem, en dat doet Van de Berge terecht ook
niet. Hij rechtvaardigt de keuze van zijn titels door ze aan de lyrische, taalcreatieve
motoriek te koppelen die de hart- en polsslag van heel zijn werk is. ‘Vaak ook’ schrijft
hij in een brief die ik van hem mocht ontvangen ‘vormt de titel de stembepaling, de
toonhoogte, zelfs de melodische lijn. Dit is vooral het geval bij mijn langere titels,
die ik als gedichten concipieer, een soort van haikoe's’. Hugo Raes daarentegen is
lang niet zo opgetogen over zijn titel ‘Het smaràn, het vikka, de ronko en al de andere
kleuren van de geschiedenis’. ‘In alle opzichten een mislukking’ zegt hij. ‘Niet
representatief en evenmin aanlokkelijk. In zijn geheel veel te lang en dus niet te
onthouden voor criticus en lezer. Niet commercieel ook.’ Toch schijnt zijn titel indruk
te hebben gemaakt op Greta Seghers, die zeven jaar na ‘Het smaràn’, in 1980, met
‘Het blauwe meisje en de andere kleuren van de verschrikking’ voor de dag komt.
Is Raes' titel ‘niet te onthouden voor criticus en lezer’, hij is het blijkbaar wel voor
trendgevoelige collega's. Voor speelse, ironische software-titels kan men altijd bij
Dmitri Frenkel Frank terecht. Van hem citeer ik twee voorbeelden, die weliswaar
blijspeltitels zijn, maar toch te mooi en te geknipt als model om ze onvermeld te
laten: ‘Je hoeft Amsterdam niet voor me in te pakken, ik eet het hier wel op’ en
‘Spring uit het raam schat, we gaan trouwen’. Deze laatste wenk wordt door Fernand
Auwera resoluut afgewimpeld in zijn titel ‘Uit het raam springen moet als nutteloos
worden beschouwd.’ Ook in een van zijn andere titels conformeert Auwera zich
bewust aan de nieuwe lichting: ‘We beginnen de dag opgeruimd en lopen rond de
tafel’. Hier zijn ten slotte nog drie voorbeelden, die
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ik representatief acht voor het jongste inventiemodel: van Hugo Brandt Corstius (die
overigens een computer-freak is) ‘Zes dagen onbedachtzaamheid kan maken dat men
eeuwig schreit’, van Mark Insingel ‘Wanneer een dame een heer de hand drukt’ en
van Paul Koeck ‘Opgemaakt in zoveel exemplaren als er partijen zijn’. Ik geef Hugo
Raes gelijk: veel te lang, moeilijk te onthouden en niet commercieel. Ik ben er dan
ook van overtuigd dat deze titelmode van voorbijgaande aard is, om de voor de hand
liggende reden dat ze bij het grote lezerspubliek weinig of geen respons vindt.
Even oncommercieel als de software-titels zijn de cryptische of esoterische titels,
die vanwege hun duistere betekenis en ook vanwege het risico op stotteren de op
klare taal en ondubbelzinnige reclame ingestelde lezer afschrikken. In '62 verschenen
twee zulke titels: ‘Breiz Atao’ van Valère Depauw en ‘Baratzeartea’ van Johan
Daisne. ‘Breiz Atao’ is Bretoens en moet worden vertaald als ‘Eeuwig Bretanje’ en
‘Baratzeartea’ zou in het Baskisch ‘de ingang van de tuin’ betekenen, maar je moet
het natuurlijk weten. Zonder een toelichting van de schrijver of zonder het boek te
hebben gelezen heb je er waarschijnlijk geen houvast aan. Je moet de Griekse
mythologie onder de knie hebben om te weten wat ‘Ouroboros’ van Dirk Claus
betekent, nl. de slang die in haar eigen staart bijt, en een titel als ‘Orchis militaris’
van Ivo Michiels wordt alleen doorzichtig na raadpleging van een botanisch handboek.
Naar de betekenis van ‘Homoiostase’, een titel van Willy Roggeman, of van ‘La
ilaha illala’ van Ewald Vanvugt kan ik alleen maar gissen, en hoeveel Mulisch-lezers
van een titel als ‘Paralipomena orphica’ hoofdpijn dreigen te krijgen is zelfs bij
benadering niet te zeggen. Eerlijkheidshalve moet ik, met een vaag schuldgevoel,
mijn eigen titel ‘De apokatastasis’ aan dit lijstje toevoegen. Volgens mijn uitgever
is het hoofdzakelijk aan die floptitel - overigens een buitenbeentje in mijn werk - te
wijten dat het boek niet zo goed in de markt ligt als mijn andere romans. Dit mag
dan waar zijn, het blijft allicht ook waar dat de titel een beknopt psychogram van de
auteur is, zoals ik bij het begin van deze uiteenzetting heb gesteld, en daaruit volgt
onvermijdelijk dat ook schrijvers die cryptische titels bedenken heel wat omtrent
hun individualiteit openbaren, hun intellectualisme veronderstel ik, of hun elitaire
kronkel, of misschien hun neiging tot het occulte.
Hiermee heb ik dan zo wat de voornaamste naoorlogse inventiemodellen
doorgelicht. Zowel uit het titelonderzoek zelf als uit de verklaringen van de meeste
auteurs blijkt, samenvattend gesproken, dat de titel een combinatie van persoonlijke
inventie en conventionele voorbeel-
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den is. De werkelijk oorspronkelijke, taalschat geworden titels zijn zeldzaam en
hebben een eigen geschiedenis. Titels als ‘De man die zijn haar kort liet knippen’ en
‘Het verdriet van België’ maken wellicht het niveauverschil tussen vinding en vondst
duidelijk. Iedere schrijver beseft natuurlijk wel hoe vreselijk moeilijk het is om met
een titelvondst voor de dag te komen. Er zijn waarschijnlijk in de eeuwen
literatuurgeschiedenis die ons voorafgaan miljoenen romantitels bedacht en het risico,
dat men zich onbewust een al eerder gebruikte titel toeëigent, is dus hoegenaamd
niet denkbeeldig. Het merendeel van de door mij gepeilde auteurs schijnt daar ook
niet van wakker te liggen: ze calculeren die risicofactor nogal onbezorgd mee in.
Sommigen schrikken achteraf dan wel wanneer ze tot de vaststelling komen, dat hun
toch niet zo onaardige titel al eerder aan de verbeelding van een collega - en vaak
niet de geringste onder de goden - is ontsproten. Zo ontdekte De Wispelaere dat
Tsjechov een van zijn verhalen ‘Een dag op het land’ had betiteld en Spillebeen,
auteur van ‘De steen des aanstoots’, kwam er iets te laat achter dat François Mauriac
hem met ‘La pierre d'achoppement’ was voorafgegaan. Het toeval speelt hierin
voorzeker een rol, maar in een aantal gevallen vraag je je toch wel af of argeloosheid
en onwetendheid als een houdbaar alibi kunnen worden ingeroepen. Zou Mulisch
niet weten dat zijn titel ‘De versierde mens’ de letterlijke vertaling is van Ray
Bradbury's verhalenbundel ‘The illustrated man’ en dat de titel van zijn bestseller
‘De aanslag’ een repliek is van een novelle van Streuvels? Zou Vandeloo nooit
hebben gehoord van ‘Le mur’ van Sartre? Ik insinueer niets. Men kan gewoon pech
hebben, zoals Daniel Robberechts, die zijn zogenaamde zelfbeschrijving ‘De grote
schaamlippen’ liet herdrukken onder de titel ‘Open Boek’, niet wetend allicht dat hij
zich daarmee een titel van Vestdijk toeëigende, of zoals Bart Jansen, die met zijn in
'81 gepubliceerde ‘Thuiskomst’ een vijf jaar eerder verschenen romantitel van Jan
Cartens plagieerde. Om de een of andere reden schijnen de titels van Cartens overigens
de inspiratie van collega's aan te wakkeren - of verbeeld ik me alleen maar dat Aster
Berkhofs titel ‘Dat meisje uit het noorden’ een nagalm inhoudt van Cartens' twee
jaar eerder verschenen roman ‘Dat meisje uit München’? Hoe Hugo Claus aan zijn
titels komt vertelde hij op 22 februari van dit jaar in een vraaggesprek met ‘Hervormd
Nederland’, maar hij verzuimde wijselijk er de aandacht op te vestigen dat ‘De
verzoeking’ al vier jaar eerder door Lampo was gebruikt als titel voor een radiospel.
Je kunt niet altijd vondsten hebben. Nederland is ook niet te bedeesd om af en toe
eens een Vlaamse titel achterover te drukken.
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Twee jaar na mijn ‘Heksenkring’ liet de Nederlandse schrijfster Hieke de Jong hààr
‘Heksenkring’ op de lezers los. En of Seth Gaaikema in alle onschuld en argeloosheid
zijn cabaretteksten onder de titel ‘Terug naar de bron’ heeft verzameld is een open
vraag. Het is mogelijk dat Lode Zielens, auteur van de roman ‘Terug tot de bron’,
niet tot zijn literaire bagage behoort.
Mij persoonlijk bevreemdt het dat niet déze schrijvers, die met hun titel een
beduimelde kaart hebben getrokken, maar wel andere auteurs, wier titels als exclusief
of toch minstens als authentiek mogen worden beschouwd, na verloop van tijd de
behoefte gevoelen om een boek te hertitelen. Dat Robberechts van zijn ‘Grote
schaamlippen’ een ‘Open boek’ maakte kan nog als een poging tot herstel van een
beschadigd decorum worden uitgelegd en dat Leo Pleysier zijn naar toeristische
voorlichting zwemende titel ‘Het jaar van het dorp’ naderhand in ‘De razernij der
winderige dagen’ veranderde is ook niet zo onbegrijpelijk, maar wat Boon mag
hebben bezield om ‘Het nieuwe onkruid’ in gewijzigde vorm opnieuw uit te geven
onder de titel ‘Als het onkruid bloeit’ of wat de beweegredenen van Lampo waren
om ‘De goden moeten hun getal hebben’ te herdopen tot ‘Kasper in de onderwereld’
zijn vragen die ik, binnen de context van dit onderzoek, onbeantwoord moet laten.
Ik heb nl. de indruk - een indruk die door getuigenissen bevestigd wordt - dat
schrijvers niet altijd in volstrekte vrijheid kunnen beslissen over de keuze van een
titel. De invloed die uitgevers daar achter de schermen op uitoefenen, om commerciële
of ook wel eens ethische redenen, is groter dan de buitenwereld vermoedt. Daar
bestaan erg veel insidersverhalen over: stof genoeg voor een aparte lezing of een
uitvoerig artikel. In verband hiermee zal ik me beperken tot een persoonlijke ervaring
met de titel van mijn tweede boek, ‘Wierook en tranen’. Mijn uitgeefster had daar
niet zo veel mee op; ze vond het een plaktitel. Door haar medewerkers werd een hele
reeks van alternatieve titels gesuggereerd, waarvan ik me alleen nog ‘De wijkende
einder’ en ‘De uittocht’ kan herinneren. Zoals Maria Rosseels, wier uitgever meer
voelde voor ‘Ik ben een kristen’ dan voor ‘Ik was een kristen’, hield ik het been stijf.
Het werd na lange palavers uiteindelijk dus toch ‘Wierook en tranen’ en ik vind het
een troostende gedachte dat dit boek, ondanks of misschien juist door zijn plaktitel,
na 28 jaar aan een 25ste druk toe is. Op grond van deze ervaring mag ik mijn collega's
misschien wel toeschreeuwen: scheppende broeders en zusters, laat jullie niet
manipuleren! En collega's, die om een pakkende titel verlegen zitten, wil ik tot besluit
van deze titelparade graag door-
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verwijzen naar Gerard Reve, die in zijn brievenboek ‘Het Lieve Leven’ aan Ab Visser
een stuk of twaalf titels van zijn eigen vinding ten gebruike aanbiedt, ‘zonder moeite
of kosten’. Wie voelt er iets voor ‘Eén of Twee Schepjes Suiker?’, ‘Goed Dat Er
Polietsie Is’, ‘Werkvolk Steelt’ of ‘Jongens Van Beiderlei Kunne’? Laat ik eerlijk
zijn: ik niet. Wie een eigen gezicht heeft moet ook zijn eigen neus maar dragen. Het
verzinnen van titels, waar geen of nog geen boek bij hoort, is trouwens geen exclusieve
bezigheid van Reve. In mijn roman ‘Het ganzenbord’ heb ik me zelf ook geamuseerd
met het verzinnen van titels voor verhalen die ik nooit zou schrijven, en in het al
eerder aangehaalde interview bekent Claus dat hij in zijn ledige ogenblikken lijstjes
met verzonnen titels aanlegt. Laat ik het er maar op houden dat sommige schrijvers
- ik weet hoe het mezelf vergaat - met dit schijnbaar onschuldige tijdverdrijf hun
sluimerende verbeelding of misschien wel hun onderbewustzijn stimuleren. Je zou
ook kunnen zeggen dat schrijvers het niet kunnen laten met taal bezig te zijn. Wanneer
hun gloeilamp is gedoofd gaat de nachtpit aan. In het donker, zonder het licht van
de logos, kunnen zij niet leven.
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Over het lokaliseren van Middelnederlandse rijmteksten
door E. van den Berg
Wie het Repertorium van de Middelnederlandse Karelepiek(1) doorbladert, krijgt
binnen een kort bestek een schat aan informatie onder ogen. Zonder veel moeite kan
men beschikken over wetenswaardigheden met betrekking tot de handschriftelijke
overlevering van alle Middelnederlandse Karelromans, zoals gegevens omtrent
lokalisering en datering van de bewaard gebleven (resten van) handschriften en
drukken, en gegevens omtrent schrift en opmaak.
Voor het doel van dit artikel zijn vooral interessant de bijzonderheden aangaande
de lokalisering van de betrokken handschriften. Zoals Besamusca (p. 5) opmerkt,
zijn de meeste afkomstig uit het westen van ons taalgebied, waarvan een vrij groot
aantal uit Vlaanderen. Het is van belang in het oog te houden, dat lokalisering van
de handschriften hier betekent de vaststelling van het dialekt van de kopiist. Dat een
handschrift dat kennelijk door een Vlaamse kopiist geschreven is, ook werkelijk in
Vlaanderen tot stand gekomen is, kan evenwel moeilijk bewezen worden. Het mag
in theorie niet worden uitgesloten, dat een Vlaming elders werkzaam is geweest. Dat
kan blijkens Berteloot (1984) zeer wel het geval geweest zijn met enige in Mechelen
werkzame klerken, die in deze in Brabant gelegen stad Vlaamse vormen als vul,
commen en zoe gebruikten in plaats van de Brabantse vol, comen en si(2). Om mijn
beschouwing niet onmogelijk te maken, zal ik er echter van uitgaan, dat dergelijke
situaties uitzonderlijk zijn, en dat het dialekt van

(1) B. BESAMUSCA, Repertorium van de Middelnederlandse Karelepiek. Utrecht, 1983.
(2) A. BERTELOOT, Bijdrage tot een klankatlas van het dertiende-eeuwse Middelnederlands.
Gent, 1984, kommentaar bij de kaarten 63, 108 en 125. Het afwijkende gedrag van Mechelen
valt wellicht historisch te verklaren. Aanvankelijk Luiks bezit komt het in de tweede helft
van de veertiende eeuw in de Vlaamse invloedssfeer (vgl. H.P.H. JANSSEN, Middeleeuwse
geschiedenis van de Nederlanden2, Utrecht, 1971. Prisma Compendium 19, p. 95, 99, 105).
Een echt Brabantse stad is het dus pas later geworden.
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een handschrift c.q. kopiist voldoende aanleiding is om het betrokken handschrift te
lokaliseren in de streek waar het bewuste dialekt thuis hoorde.
Behalve de herkomst van de kopiist kan men ook proberen de herkomst van de
dichter te achterhalen. In ‘De Karelepiek’(3) heb ik door dialektonderzoek proberen
na te gaan, uit welke streek de auteurs van de Middelnederlandse Karelromans
afkomstig geweest zijn. De konklusie luidde, dat Vlaanderen niet alleen in de
verspreiding, maar ook in de oorsprong van deze werken een belangrijke rol heeft
gespeeld. Uiteraard heeft een en ander implikaties voor de geschiedschrijving van
de Middelnederlandse literatuur, maar die aspekten laat ik hier buiten beschouwing,
het doel van dit artikel ligt in de eerste plaats op taalkundig terrein.
Bij de lokalisering van de betrokken handschriften valt nogal eens de omschrijving
‘Westmiddelnederlands’ te lezen. Het is op het eerste gezicht niet duidelijk, wat daar
precies onder moet worden verstaan: betekent dat alleen Hollands en/of Vlaams, of
kan het ook (West-)Brabants betekenen? Nu kan men met een zekere vaagheid
genoegen nemen, maar er zijn ontwikkelingen in de bestudering van de
Middelnederlandse literatuur die juist hier een grotere nauwkeurigheid gewenst
maken. Er zijn namelijk de laatste tijd studies verschenen, die als onderwerp hebben
de relatie tussen literaire werken en het milieu waarin zij gefunktioneerd hebben. Zo
is het onder meer duidelijk geworden, dat er tussen ca. 1250 en ca. 1350 van een
Brabantse literatuur met een eigen gezicht gesproken mag worden en ca. 1400 van
een Hollandse met een evenzeer eigen gezicht, die onderling sterk verschillen(4).
Tegen die achtergrond krijgt de historische dialektgeografie een belangrijke funktie.
Aan de problemen die met zulk onderzoek gepaard gaan, is dit artikel gewijd.
Een eerste taak waarvoor de onderzoeker zich geplaatst ziet, is na te gaan, waar het
te onderzoeken werk vandaan komt, in welke streek het

(3) ‘De Karelepiek. Van voorgedragen tot individueel gelezen literatuur’. In Tussentijds. Bundel
studies aangeboden aan W.P. Gerritsen ter gelegenheid van zijn vijftigste verjaardag, onder
redactie van A.M.J. van Buuren, H. van Dijk, O.S.H. Lie en F.P. van Oostrom. Utrecht, 1985,
p. 9-24.
(4) zie bijv. F.P. van Oostrom, ‘Schetskaart of geschiedverhaal? Over methode en praktijk van
(een) geschiedschrijving van de Middelnederlandse letterkunde’. In Tussentijds, p. 198-216.
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ontstaan is. In een aantal gevallen geeft het werk daar zelf uitsluitsel over. Om een
paar voorbeelden te noemen: Melis Stokes Rijmkroniek is voor de Hollandse graaf
geschreven, Jan van Heelu's beschrijving van de slag bij Woeringen van 1288 voor
de Brabantse hertog, en Hendrik van Veldekes Sint Servaes voor de gravin van Loon.
In de meerderheid van de gevallen moeten we echter op een andere manier te weten
zien te komen voor wie een werk geschreven is. Soms zijn er dan inhoudelijke
aanwijzingen. Zo weet J.D. Janssens aannemelijk te maken, dat de Roman van
Limborch voor het Brabantse hof geschreven is: het werk bevat ‘knipoogjes’ die
betrekking hebben op politieke omstandigheden daar(5). Een enkele keer voeren ridders
iets in hun schild dat ons de gewenste informatie kan verschaffen: in Seghers
Trojeroman draagt de Trojaan Hektor het wapen van de Brabantse hertog, in Maerlants
Alexander de titelheld dat van de graaf van Holland(6). In veel gevallen lijken er echter
geen inhoudelijke aanwijzingen te vinden; dit geldt temeer bij werken die slechts
fragmentarisch overgeleverd zijn. Een weg die dan overblijft, is een taalkundig
onderzoek naar de herkomst van de dichter.
Hierbij doemt onmiddellijk een moeilijkheid op: dichters hoeven niet
noodzakelijkerwijs voor opdrachtgevers in hun eigen streek gewerkt te hebben. Zo
schrijft de Vlaming Maerlant zijn Spiegel historiael voor de Hollandse graaf, komt
de Limburger (?) Veldeke in Thüringen terecht, en er zijn zelfs aanwijzingen dat de
Roman van Limborch en de Roman van Cassamus door Vlaamse dichters aan het
Brabantse hof geschreven zijn(7). Desondanks zit er als men verder wil komen vaak
niet veel anders op dan toch maar naar taalkundige aanwijzingen te zoeken.
Een belangrijk aanknopingspunt omtrent de herkomst van de dichter vormen de
rijmwoorden die hij gebruikt. Deze kunnen het dialekt verraden waarin de tekst
oorspronkelijk gedicht is. Wanneer een dich-

(5) J.D. JANSSENS, ‘“Brabantse knipoogjes” in de Roman van Heinric en Margriete van
Limborch’. In Eigen Schoon en de Brabander 60 (1977), p. 1-16.
(6) zie F.P. VAN OOSTROM, ‘Maecenaat en Middelnederlandse letterkunde’. In Hoofsheid en
devotie in de middeleeuwse maatschappij. De Nederlanden van de 12e tot de 15e eeuw.
Hand. Wet. Colloquium te Brussel, 21-24 okt. 1981, ed. J.D. JANSSENS, Brussel, 1982, p.
22-40, en H.C. PEETERS, ‘Nieuwe inzichten in de Maerlant-problematiek’. In Hand. Kon.
Zuidned. Maatsch. voor Taal- en Ltk. en Gesch. 18 (1964), p. 261-285.
(7) zie E. VAN DEN BERG, Middelnederlandse versbouw en syntaxis. Utrecht, 1983 (in het vervolg
afgekort als MVS), p. 212 en 216.
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ter bijv. rijmparen gebruikt als hoot (hoofd): groot en vueren (voeren): uren, ligt het
voor de hand om aan een Brabander te denken, terwijl rijmparen als sinne: dinne
(dunne) en avonture: duere (door) naar (West-) Vlaanderen wijzen. De achterliggende
gedachte bij deze benadering is, dat wanneer een tekst in een ander dialekt
overgeschreven wordt, de rijmwoorden doorgaans hun oorspronkelijke vorm
behouden, omdat sinne bijv. nu eenmaal niet rijmt op dunne, en hoofd niet op groot.
En in gevallen waar ook een dialektisch rijmwoord vervangen wordt, is de
oorspronkelijke vorm doorgaans gemakkelijk te rekonstrueren. In het vervolg van
dit artikel zullen daarvan frappante voorbeelden gegeven worden.
Ook hier loopt de onderzoeker weer het risiko in enige valkuilen terecht te komen.
In de eerste plaats, Middelnederlandse dichters hebben nogal eens vormen aan andere
dialekten ontleend om aan een geschikt rijmwoord te komen. Maerlant komt daar
openlijk voor uit: ‘Men moet om de rime souken/Misselike tonghe in bouken’ (St.
Franciscus Leven 131-132). Het adjektief misselike krijgt hier voor de hedendaagse
onderzoeker wel een dubbele bodem. Van Loey heeft een in dit verband interessant
artikel geschreven(8). Hij merkt op, dat zowel Velthem als Boendale in het gebruik
van rijmwoorden door hun voorganger Maerlant beïnvloed lijken te zijn.
Merkwaardigerwijs sluit volgens hem het taalgebruik van Heelu (ca. 1290) en dat
van de dichter van de Sevenste Bliscap van Maria (ca. 1450) veel nauwer aan bij het
Brabantse dialekt. De door hem geboden verklaring ‘In de 13e eeuw werd een yeeste,
een verhaal van heldendaden, nog voorgedragen, in de 14e eeuw daarentegen werd
didactische literatuur als Der Leken Spieghel of een Spiegel Historiael veeleer door
weetgierigen gelezen, maar in de 15e eeuw moest een toneelstuk natuurlijk weer
gesproken worden’ verdient op zijn minst nader onderzoek, al mag men andere
mogelijkheden zeker niet uitsluiten. Zo werkte Velthem (o.a.?) voor Antwerpse en
Hollandse opdrachtgevers en Boendale was waarschijnlijk uit Antwerpen, nabij de
Vlaamse grens, afkomstig.
In de tweede plaats gaat er, zoals Duinhoven in een groot aantal studies heeft
aangetoond, bij het overschrijven van teksten van alles verkeerd: kopiisten maken
fouten, waardoor rijmen verstoord kunnen worden, die door een volgende kopiist
weer ‘rechtgebreid’ worden. En

(8) A. VAN LOEY, ‘Rijmonderzoek en Middelnederlandse dialectologie’. In TOPD 20 (1946),
p. 41-48.
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dat laatste kan in een tongval gebeuren die van die van de dichter afwijkt. Om een
fiktief voorbeeld te geven:
hi verhief enen slach so groot/datten ave voer dat hoot.

Een kopiist maakt bij het overschrijven de bekende fout van omkering binnen een
regel:
hi verhief enen slach so groot/datten dat hoot ave voer.

Een volgende Vlaamse kopiist ‘herstelt’ de tekst dan als volgt:
hi verhief eenen slach so groot/dats die cnape hadde noot/
want hem dat hovet of voer/ende viel upten vloer.

Het gevolg van de kreativiteit van de laatste kopiist is, dat niet alleen de Brabantse
origine van dit tekstgedeelte, die bleek uit hoot en ave, geheel uit zicht is geraakt,
maar dat er bovendien Vlaamse elementen in zijn opgenomen, namelijk of en upten.
Het zal duidelijk zijn, dat men bij het determineren van het dialekt van een dichter
nooit op één rijmwoord af mag gaan, maar dat men moet proberen zoveel mogelijk
inzicht gevende rijmwoorden te verzamelen. Wanneer in een werk bijv. zowel
Vlaamse als Brabantse kenmerken voorkomen, zal men slechts in gevallen van een
duidelijk domineren van een van de dialekten tot een ondubbelzinnige lokalisering
van de dichter kunnen besluiten. Wanneer de verhoudingen niet zo duidelijk liggen,
moeten andere mogelijkheden bij de beoordeling betrokken worden: de dichter kan
afkomstig zijn uit een grensgebied, een ouder werk kan grondig bewerkt zijn door
een latere dichter (men denke hierbij aan de Lancelotcompilatie, waarin verkortingen
van reeds bestaande teksten zijn opgenomen) en er kan een sterke invloed van een
of meer kopiisten aanwezig zijn. In de laatste gevallen kan men dan soms tot
aanwezigheid van meer lagen in de tekstgeschiedenis konkluderen.
Om een idee te geven van de verschillende mogelijkheden die zich in de praktijk
voordoen, bespreek ik nu een aantal karakteristieke gevallen(9). De eerste dichter die
aan de orde komt, is Vostaert, die het tweede deel van de Roman van Walewein (ed.
G.A. van Es, Zwolle, 1958) op zijn naam heeft staan. De rijmwoorden die deze
dichter gebruikt, zijn onmiskenbaar (West-)Vlaams (vgl. MVS 213):

(9) In de bijlage verantwoord ik de toewijzing van een groot aantal vormen aan bepaalde streken.
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duere (deur): ure (8138-39), toghen: ghedoghen (8173-74), hem: ic bem
(8863-64), sone: die gone (8481-82), hare: beghare (9771-72), brochte:
rochte (8405-6), zinne: liebaerdinne (9851-52), vor ju: nu (10085-86).
Enkele Brabantse vormen als (mede:) sede (zeide, 9147-48) en bekinden
(:vinden, 9306-7) zullen voorbeelden van ‘misselike tonghen’ zijn.
Op grond van het duidelijk overwegen van de Vlaamse vormen mag gekonkludeerd
worden, dat Vostaert uit Vlaanderen afkomstig was.
Het Leidse Walewein-handschrift (Leiden, UB, hs. Ltk. 195) is eveneens uit
Vlaanderen afkomstig; men vindt er immers geen dan Vlaamse vormen. Ik geef weer
enige karakteristieke voorbeelden:
slouch (9205), up (9207), karkerwarder (9222), ju (9239), of (af, 9244),
soe (zij, 9304), ic bem (9117), onsochte (9969), den gonen (10041), toghede
(9577).
Ook de Gentse fragmenten (Gent, UB, hs. 1619) zijn vermoedelijk in Vlaanderen
afgeschreven:
rudder (9076), brocht (9084), ic hem (9117), karker (9130), onger (9137),
up (9138), slouch (9147), cam (9178). Omdat deze fragmenten ook vormen
vertonen die meer oostelijk zijn (Oost-Vlaanderen en Brabant), lijkt dit
handschrift in Oost-Vlaanderen afgeschreven te zijn. Ik geef enige
voorbeelden: kercwerder (9189), si (9164).
Uit het onderzoek waarvan dit summiere overzicht de neerslag is, blijkt dat de Roman
van Walewein, te oordelen naar de handschriftelijke overlevering, in ieder geval in
Vlaanderen bekendheid genoten heeft. Daarmee staat dit werk in een Vlaamse traditie
die al in het begin van de twaalfde eeuw zichtbaar is, als de persoonsnaam
Walawaynus te Gent aangetroffen wordt(10).
Een andere Arturtekst is de Ferguut. Te oordelen naar de rijmwoorden hebben we
ook hier te maken met het werk van een Vlaamse dichter:
woch: noch (1619-20), varen: ontbaren (2197-98), mochte: brochte
(331-32), of: hof (505-6, maar af: staf, 387-88), comen: nomen (807-8).
vaert: liebaert (1140-41), gene: clene (3833-34), gedregen: jeghen
(3545-46), hi vaert: paert (3867-68). (Oost-)Oostvlaams en Brabants

(10) zie W.P. GERRITSEN, ‘Walewein van Melle (anno 1118) en de Oudnederlandse
Arturliteratuur’. In Naamkunde 16 (1984), p. 115-134.
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zijn coninginnen: kinnen (2857-58, maar payment: kent, 2389-90), steet:
gereet (957-58), leet: geet (1307-8, maar raet: staet, 4641-42, baraet: gaet
4699-4700), nuwe: uwe (897-98), galgenere: here (4735-36). Brabants
zijn zeilen: deilen (3187-88), sleet: leet (333-34), Zuidoostvlaams en
Brabants ave: grave (4515-16). Het komt me voor, dat een (Zuid-)
Oostvlaamse dichter het meest waarschijnlijk is, temeer daar de vele wochrijmen Zuidvlaams zijn.
In het handschrift (Leiden, UB, hs. Ltk. 191) is de Vlaamse ondergrond nog duidelijk
herkenbaar, zoals een groot aantal buiten het rijm staande woorden nog laat zien:
paert (52), up (458), wo(e)ch (578), soe (746), sullen (521), kende (3778),
mi dinket (3301), ofte (3511), brochte (3862) (ik geef van elke vorm slechts
één voorbeeld van de vele).
Over die Vlaamse ondergrond is echter een Brabantse laag heen gekomen:
beide (3005), wech (3102), vol (3109), selke (3111), selen (3186), af (3231),
kinne (3304), pert (3367), op (3431), ic ben (3078), mi dunct (3691).
Ook de korrektor die de tekst op een groot aantal plaatsen veranderd heeft (zie ed.
E. Rombouts, N. de Paepe en M.J.M. de Haan, Culemborch, 1976, p. 40-43), zal
getuige ward (woord, 5601) een Brabander geweest zijn.
Het is duidelijk, dat de Ferguut, anders dan de Roman van Walewein, naar alle
waarschijnlijkheid in Brabant bekend geweest is. De vraag aan welke Brabantse
kringen we moeten denken, is minder eenvoudig te beantwoorden. Het hertogelijk
hof lijkt me niet onmiddellijk in aanmerking te komen. Mogen we de
geïnteresseerde(n) in de sfeer van de plattelandsadel zoeken, waar men wellicht, met
Ferguut, met enige afgunst naar het hof keek?
Een derde tekst die ik aan de orde wil stellen, is de Borchgravinne van Vergi. Ria
Jansen-Sieben noemt in de inleiding bij haar uitgave van dit werk (Utrecht, 1984:
15-16) een groot aantal Brabantse rijmen, waarvan ik een aantal overneem:
kinnen: winnen (19-20), kinden: minden (60-61), waerde (woorden):
onghebaerde (15-16), waert (woord): beswaert (267-68). Daaraan zijn nog
toe te voegen sin: ic bin (756-57), steet: leet (3-4), geet: leet (880-81),
ghetoent: ghehoent (904-5).
Daarnaast komen echter ook de meer algemene rijmwoorden worde (:hoerde) (916-17)
en verstaet (:ghelaet, 125-26) voor. Hoe moet men
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een situatie als deze beoordelen? Een eerste argument voor Brabantse origine van
de dichter is de frekwentie van de oostelijke eigenaardigheden als de genoemde: ze
komen te vaak voor om aan rijmdwang te mogen denken. Bovendien, naast de
Brabantse vormen komen wel algemeen-‘Westmiddelnederlandse’ voor die ook in
Brabant in gebruik waren, maar geen exklusief Vlaamse. Op grond van deze
overwegingen is de konklusie gewettigd, dat de dichter inderdaad een Brabander
was.
In de redaktie van de Borchgravinne van Vergi die in het Hulthemse handschrift
(Brussel, KB, 15.589-623) is overgeleverd, domineren buiten het rijm eveneens de
oostelijke vormen:
huedt (26), suete (390), selc (79), herde (96, 104...), thoot (1076) seldi
(168), toende (i.p.v. het Vlaamse toghen, 121, 126), ochte (11, 320), af
(158), ic ben (en niet het Vlaamse bem, 287), hoosschen (hoofse, 555).
Dat daarnaast ook de algemene vormen voorkomen (hoedt, 15; noemde,
52; gaet: staet, 459-60; woorden, 555) is zoals zoëven betoogd géén
argument tegen lokalisering van het handschrift in Brabant.
Een vierde tekst, die door een aantal recente publikaties weer in het centrum van de
belangstelling staat, is de Beatrijs(11). Dat dit werk uit Vlaanderen afkomstig is, is
behalve op inhoudelijke ook op rijmtechnische gronden te verdedigen. Ik noem een
aantal bewijsplaatsen:
toghede: soghede (7-8), vertare: hare (3-4), mochte: onsochte (421-22)
wullen: vullen (135-36), verclaerde: paerde (287-88) (vgl. MVS: 218).
Meer oostelijke vormen als begaf: af (907-8) en bevlochten: versochten
(verzuchtten, 103-4, rijmdwang?) zouden op Oost-Vlaanderen kunnen
wijzen (zie voor uitgebreide gegevens MVS: 218).
De Vlaamse ondergrond is in het Brabants gekleurde handschrift (Den Haag, KB,
76E5) nog te herkennen:
wullen (513), gloyen (627), scone (schoenen, 806), evel (842), sulken (46,
51), soete (205), hoeft (262), ic scede (311), groene (335), hoven (oven,
626).
De Brabantse laag domineert echter:
hoet (hoofd, 281, 487), selen (503), seldi (598), toent (530), gruete (535),
selker (58), dwers (103), suete (140, 336), ic ben (114), kinnen (220), ocht
(308, 368).

(11) zie bijv. F.P. VAN OOSTROM, Beatrijs en Tweefasenstruktuur. Utrecht, 1983 en A.M.
DUINHOVEN, ‘Het toeval van de tekst. Over de geschiedenis van Beatrijs’. In Tussentijds, p.
82-100.
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Literair-historisch onderzoek zal moeten uitmaken, in welke Vlaamse en Brabantse
kringen dit werk gefunktioneerd kan hebben.
In de tot dusver besproken werken lagen de dialektische verhoudingen vrij duidelijk,
doordat de overgeleverde handschriften voldoende omvang hadden om tot een redelijk
gefundeerd oordeel te komen. In veel gevallen ligt dat anders, daar beperkt de
overlevering zich tot fragmenten met slechts een paar honderd verzen of nog minder.
In het nu volgende wil ik een poging wagen, om met de hiervoor gebezigde methode
verder te komen. Ik begin met Van den borchgrave van Couchi. De dichter van deze
14e-eeuwse ridderroman is een Vlaming geweest, zoals blijkt uit de volgende in het
(verdwenen) Atrechtse handschrift (ed. A. Goslinga, Leiden, 1949) aangetroffen
rijmparen:
doe: zoe (zij, 505-6), sone: tgone (795-96), pit: wit (453-54), mochte
ghedochte (423-24, maar grave: ave, 343-44), oghen: vertoghen (205-6),
alle bede: mede (53-54) en zinne: graefnedinne (269-70); het Brabantse
stede: zede (zeide, 99-100) zal ogenrijm of ‘misselike tonghe’ zijn.
Ook het Atrechtse handschrift was Vlaams.
In de eerste 200 verzen vond ik up (2, 22, 38), vul (3), soe (120), drouch
(32), zullen (57), hu (u, 131), geadt (61), daer of (176), sulc (199).
Het eveneens verdwenen handschriftfragment waarvan een afschrift door N. de Pauw
(in Middelnederlandsche gedichten en fragmenten, dl. 2, Gent, 1913, p. 21-42)
uitgegeven is, was Brabants:
Uit de westelijke grondtekst zullen stammen zwaerlike (1, 16), borchgrave
(1, 40), sulc (1, 190), stic (1, 227), sult (1, 260), ofte (2, 207). De Brabantse
laag in de overlevering blijkt uit seldi (1, 23) selt (1, 185), selc (1, 62),
selken (1, 176), borchgreve (1, 87; 179, 188 enz.), vol (1, 108), op (1, 203),
ocht (1, 120), gedachte (1, 200), af (1, 26; 40), reyne (2, 97), meine (2,
98), toent (2, 123), reynre (2, 249).
Zoals ook dit fragment laat zien, zijn kopiisten (lang) niet altijd volledig in het
aanpassen van de tekst aan het eigen dialekt. Daardoor kan behalve het
rijmwoordenbestand ook het voorkomen van vormen uit verschillende dialekten
aanwijzingen geven omtrent de herkomst van een tekst.
Een door Besamusca (1983: 115) op gezag van Deschamps Westmiddelnederlands
genoemd handschrift is manuskript B van het Roelantslied (Brussel, KB, hs. 21143,
ed. H. van Dijk, Utrecht, 1981). Zo-
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als hiervoor al vermeld verdient deze kwalifikatie echter nader onderzoek. De dichter
van de betrokken vertaling is in elk geval een Vlaming geweest.
Dat bewijzen rijmparen als aventure: duere (507-8), varen: ontbaren
(69-70), ghebrocht: vercocht (132-33), of: lof (230-31, 840-41, 1255-56,
verwaert: liebaert (1635-36). Daarnaast komen rijmen voor die zowel in
Oost-Vlaanderen als in Brabant inheems zijn: hooveerden: begheerde
(31-32), ghedachten: crachten (202-3), gaf: af (1062-63). Slechts een
enkele vorm is Brabants: bekint: ghemint, maar ook deze is in
Oost-Vlaanderen niet onbekend. Zoals ik in ‘De Karelepiek’ (:23) laat
zien, zijn de westelijke vormen ver in de meerderheid.
Handschrift B, waarvan slechts 80 verzen overgeleverd zijn, is echter Brabants.
Dat blijkt uit selen (4, 33), ochte (12), suete (34), die gene (56), brachten
(68). Mogelijk uit de Vlaamse grondtekst afkomstig is groene (64), een
vorm die in Brabant ook gangbaar was. Opmerkelijk is, dat uitgesproken
westelijke vormen ontbreken.
Dat Karelromans in Brabant cirkuleerden, is overigens niet verbazingwekkend: de
hertogen pretendeerden immers van Karel de Grote af te stammen en daardoor de
rechtmatige opvolgers te zijn van de hertogen van Lotharingen. In eenzelfde licht
moet het voorkomen van een Brabants afschrift van Karel ende Elegast gezien
worden, een werk dat evenals het Roelantslied door een Vlaming gedicht moet zijn.
Ik geef weer een aantal karakteristieke rijmparen (voor uitgebreidere
gegevens zie ‘De Karelepiek’: 22): ure: dure (door, 753-54), waren: daren
(deren, 943-44), paert: spaert (33-34), armen: carmen (585-86), brochte:
mochte (968-69), hof: of (29-30, 1168-69), comen: nomen (941-42). Meer
oostelijke vormen als deren (:weren, 1148-49), (nacht:) bracht (560-62)
zijn ook Oostvlaams; exklusief Brabantse vormen heb ik niet aangetroffen.
Handschrift M van Karel ende Elegast (Atrecht, Bibliothèque de la Ville, Ms.
227-383, ed. A.M. Duinhoven, Zwolle, 1969), door Besamusca (1983: 37) als
Westmiddelnederlands aangeduid en weer van beperkte omvang (243 verzen), is
echter, zoals gezegd, Brabants. Dat blijkt uit heylich (16), ghi selter (27), ic ben (67),
wechter (wachter, 157), luttel (158), en ic kinne (212).
Een interessant probleem is nu, te verklaren hoe deze teksten zowel in Vlaanderen
als in Brabant gefunktioneerd hebben, hoewel de poli-
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tieke, kulturele en ekonomische omstandigheden zeer verschillend waren: Brabant
heeft tussen ca. 1270 en 1350 een bloeiende Nederlandstalige literatuur die door het
Brabantse hertogelijke hof bevorderd werd, terwijl Vlaanderen in het bijzonder in
de eerste helft van de 14e eeuw een periode van ekonomische recessie meemaakte
en politiek aan de leiband van Frankrijk liep, dit alles onder een Frans sprekend
gravenhuis. Zou bijv. de Nederlandstalige Vlaamse plattelandsadel, waar de
opdrachtgevers voor veel van onze Karelromans gezocht moeten worden, zich vooral
in Elegast, een ridder in de periferie van het rijk die uiteindelijk toch maar de koning
het leven redt, herkend hebben, en zou het Brabantse hof vooral Karel bewonderd
hebben, die uiteindelijk iedereen recht doet en die zo evident door God beschermd
wordt?(12)
Lagen in de vorige teksten de zaken vrij duidelijk, Van den VII vroeden van binnen
Rome (ed. K. Stallaert, Gent, 1889) is een moeilijk, maar interessant geval. Dat blijkt
al uit de mededeling van het Middelnederlandsch Woordenboek (Bouwstoffen, 1177),
dat de taal Vlaams-Brabants noemt. Enerzijds bevat de tekst een groot aantal naar
het westen wijzende rijmparen:
Vooral Vlaams zijn:
u sone: degone (65-6, 157-8, 567-8, 1285-6, 2536-7), doene: degone
(617-8, 1689-90), verdoene: degone (3044-5);
verblenden: ende (3028-9), senden: ontbenden (3094-5), (volgens Van
Loey (II, 9) vooral Oostvlaams en Limburgs, maar ook Brabants);
das: was (1925-6), was: das (4218-9, 4290-1) (maar Anxilles: des (63-4,
71-2, 971-2), des: Anxilles (1185-6), es: des (1921-2);
hem: ic ben (uit bem, 1155-6, 2558-9);
bedrogen: togen (= tonen, 1809-10);
enwoch: noch (2944-5);
seit soe: doe (3322-3);
knecht: vrecht (= vrucht, 909-10).
Vlaams en Hollands zijn:
te doene: scone (1113-4), verdoene: trone (1425-6);
brochte: mochten (357-8), si sochten: brochten (363-4), mochte: onsochte
(433-4, 485-6, 2494-5), vercochte: brochte (4144-5), mochte: gedochte
(3148-9), tghelof: daerof (4178-9), belof: daerof (4192-3), hof: daerof
(547-8, 569-70, 213-4), of: hof (837-8, 1073-4, 2137-8), mochten: broch-

(12) Het laatste idee dank ik aan H. van Dijk; zie ‘La composition de Karel ende Elegast’, te
verschijnen in de Actes du Xe Congrès international de la Société Rencesvals.
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ten (1291-2), hove: daerove (1473-4), maar middernacht: bracht (2476-7),
vercracht: bracht (3446-7), lachter: sachter (1071-2), gaf: af (2570-1),
af: sach (2728-9), daeraf: plach (2892-3), grave: ave (1075-6, 3152-3),
daerave: grave (3138-9), graven: daerave (3158-9), dach: af (403-4), af:
mach (663-4);
ontbaren: varen (605-6), Malequidaert: begart (109-10), arten: begarten
(245-6), daren: ware (1163-4), ontbaren: te waren (1783-4), te waren:
ontbaren (2192-3);
ic: stic (1597-8), u (= uw) kint: mi dinct (2564-5), pit (uit pet): geset
(1309-10);
gescepen: toespreken (53-54);
leggen (=liggen): seggen (2031-2, 2015-6), leggen: wederseggen (1769-70).
Anderzijds zijn er ook nogal wat rijmparen die naar Brabant wijzen:
si hedde: opt bedde (337-8) (vgl. vL. II, 6 opm. I: vooral in het oosten,
spor. in het westen); so rechte: sine gedechte (601-2), maar gaet: raet
(75-6), raet: staet (113-4, 211-2), slaet: bestaet (1039-40), verslaet: tegaet
(1199-1200);
u sone: ic vermone (= vermane, 861-2);
gi selt: gewelt (1201-2) (omdat ic sel, wi sellen ook Hollands is (vL. I,
68), kan selt ook Hollands zijn);
te winde: se kinde (4004-5), (ghi sult) dinken: verdrinken (1567-8),
ondervinden: kinnen (3588-9);
groet (= groot): moet (1135-6), gehort: gevort (= gevoerd, 2196-7), moge:
droege (2622-3), bloet (= bloed): doet (= dood. 1403-4), doet (= dood):
goet (2180-1), goet: doet (= dood, 2200-1);
nacht: gesacht (= gezegd, 3178-9).
Een aantal rijmwoorden tenslotte kan weliswaar zowel op Brabantse als op Hollandse
herkomst van de dichter wijzen, maar in deze kontekst is de laatste mogelijkheid
weinig waarschijnlijk:
beide: betide (4023-4), liden: ontbeiden (4032-3), betide: ontbeide (1423-4),
betide: sonder beide (2464-5), waar de i gediftongeerd lijkt (vgl. vL. II,
66 en 68; volgens R. Jansen-Sieben (pers. comm.) voornamelijk
Zuidbrabants).
Het is duidelijk, dat analyse van de rijmwoorden niet rechtstreeks tot een konklusie
leidt: de dichter lijkt ongeveer even veel Brabantse als westelijke te gebruiken. Het
heeft er alle schijn van, dat de dialektgeografische benadering hier niets oplevert.
Echter, Van den VII vroeden van binnen Rome is in dit opzicht geen uitzonderlijk
werk geweest, er zijn er meer met zo'n gemengd taalgebruik. Zoals ik al in MVS (:
212 en 215-216) heb laten zien, is dat ook aanwijsbaar bij de Roman van Limborch
en de Roman van Cassamus. Daar heb ik de hypothese geop-
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perd, dat we met het werk van Vlaamse dichters aan het Brabantse hof te maken
hebben. Als argument werd naast het rijmwoordengebruik de verstechniek genoemd,
die eerder bij de Vlaamse van de tweede helft van de 13e eeuw lijkt aan te sluiten
dan bij de Brabantse uit die tijd. De versifikatie van die werken wordt namelijk
gekenmerkt door enerzijds gemiddeld vrij korte zinnen, anderzijds door een relatief
groot aantal plaatsen met diskrepantie tussen versgrenzen en syntaktische grenzen,
zoals ‘zware’ enjambementen en pauzes binnen de versregel, terwijl men in Brabant
al sinds ca. 1250 een stijl hanteert met lange zinnen en veel friktie tussen versgrenzen
en syntaktische grenzen. Nu is Van den VII vroeden in een stijl gedicht, die met die
van Limborch en Cassamus overeenkomt(13). Zou het werk evenals de andere twee
door een Vlaamse dichter voor het Brabantse hof geschreven kunnen zijn? Voor deze
hypothese pleit behalve het taalgebruik een inhoudelijk argument. Zoals de titel al
aangeeft, hebben we evenals met de Cassamus in zekere zin te maken met een late
vertegenwoordiger van de ‘klassieke’ roman, en dit genre lijkt in eerste instantie in
Vlaanderen weinig populariteit genoten te hebben. Zelfs de klassieke romans van
Maerlant zijn vermoedelijk niet voor Vlaamse, maar voor Hollandse opdrachtgevers
geschreven, en als de handschriftelijke overlevering een juist beeld geeft, pas in latere
tijd in zijn geboortestreek terecht gekomen(14). In Brabant daarentegen had dit genre,
en met name de Trojeroman, een funktie in het kader van de hertogelijke pretentie
van de Trojanen af te stammen; omdat hetzelfde via Aeneas met de Romeinen het
geval heette te zijn, kan Van den VII vroeden in dezelfde sfeer getrokken worden(15).
Kortom, er zijn goede argumenten vóór de veronderstelling dat Van den VII vroeden
in Brabant ontstaan is. De vele westelijke rijmwoorden kunnen dan verklaard worden
door aan te nemen, dat de dichter van dit werk een Vlaming geweest is.
Niet minder intrigerend dan het probleem van de oorsprong van de dichter is in
dit verband de geschiedenis van de tekst zelf. Deze bevat namelijk een groot aantal
verstoorde rijmen. Ik bespreek er eerst een aantal die wijzen op een westelijke kopiist
die Brabantse rijmen ‘wegwerkte’:

(13) zie E. VAN DEN BERG, ‘Genre en gewest: de geografische spreiding van de ridderepiek’, te
verschijnen in TNTL.
(14) zie het in noot 6 genoemde artikel van H.C. PEETERS.
(15) De relatie tussen de klassieke roman en Brabant komt in ‘Genre en gewest’ uitgebreider aan
de orde.
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ghine sult: ic hilt (2059-60), uit selt: helt, Brabants (Hollands);
ten kinde: hi sende (4128-9), uit kinde: sinde, Brabants;
si wilde: onsculde (4386-7), uit woude: onscoude, woude is ‘meer oostelijk’
(vL. I, 75, vgl. ook woude: onscoude (4384-5), soude: woude (2280-1),
maar wilde: schilde (2320-1));
(die tafelen sijn) gerecht: bracht (2093-4), wech: versach (4248-9), te
nacht: recht (2716-7, 3952-3), onrecht: bracht (3584-5), vgl. (hets wel)
racht: bedacht (3068-9); volgens MNW, Bouwstoffen (1025) zijn wach;
racht Brabants;
avijs: is (4242-3), sijn: met him (4214-5, 4268-9, 4278-9); deze rijmen
wijzen misschien op gesloten, gespannen (Brabantse) uitspraak van korte
i (R. Jansen-Sieben, pers.med.);
Anderzijds moet er ook een Brabander in de tekstgeschiedenis bezig geweest zijn,
die westelijke kenmerken probeerde weg te werken:
hof: daeraf (4232-3), uit daerof, Vlaams/Hollands;
mach: noch (1465-6), plach: noch (1519-20), mach: doch (3396-7); volgens
Van Loey (II, 2 opm. 4) zijn nach, dach, dachter Westvlaams, soms
Hollands; verder dochter (filia): lachter (1247-8, 1935-6, 2082-3), uit
dachter: lachter, vgl. achter: lachter (1761-2, 1913-4); volgens Berteloot
echter komt dachter in dertiende-eeuwse oorkonden alleen voor in Kortrijk
(Vlaanderen) en Mechelen (Brabant) (de mogelijke rekonstruktie tot
(dochter:) lochter (dat volgens MNW 4, 10 in Holland en naar Brabant toe
voorkomt, lijkt me wegens de achter: lachter-rijmen minder waarschijnlijk);
Malequidaert: gheert (1873-4), begert: Malequidaert (2194-5), uit
(be)ghaert, vgl. 109-10, Vlaams/Hollands;
lerene: bestierene (961-2, 1851-2), brieven: geven (4164-5), snime: nemen
(1225-6), spiegel: seghel (2318-9), nemen: snieme (2976-7, 3446-7), sleep
(uit sliep): gegreep (923-4), volgens Van Loey (II, 53) Westvlaams,
Zeeuws, Hollands en oostelijk, ook Limburgs;
stien: sien (1561-2), volgens Van Loey (II, 48 c 3) Zuidbrabants,
Zuidwestvlaams en Hollands;
vifte: ansichte (115-6), uit vichte: ansichte; volgens Van Loey (II, 109) is
de overgang ft → cht vooral zuidelijk Westmiddelnederlands, en komt ft
veel voor in Holland, Utrecht, in het oosten en in Noord-Brabant, en zeer
sporadisch verder zuidelijk;
stallicht: recht (2666-7), uit stallecht;
gerne: gevarene (2904-5), uit gaerne: gevarene (Vlaams/Hollands) of uit
gerne: geverne (wellicht Hollands. vgl. vL. II, 51 Opm. 2).
Tenslotte is er een aantal onzuivere rijmen dat moeilijk in een tegenstelling oost-west
te plaatsen valt:

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse taal- en letterkunde (nieuwe reeks). Jaargang 1986

kerstdach: hof (2089-90), du best: list (2970-1, vgl. bist: list, 2095-6), (hi
can) vanden: senden (2109-10), hi sal: wel (1825-6), wel: mi sal
(2399-2400), hol: wel (3716-7), vgl. wel: gevel (1871-2), smal: hol
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(3712-3), pot: tgat (2736-7), met willen: teswollen (1723-4), negeen: gefeen
(3976-7);
Tenslotte: sede: mede (3008-9), gebede: sede (3980-1), sede: dede (281-2,
4492-3) zijn weliswaar Brabants, maar komen ook in Vlaamse teksten
veelvuldig voor (zie MVS 221, vgl. ook geseit: leit, 1829-30, 2722-3).
Het is moeilijk tot een waterdichte konklusie te komen, maar het lijkt me het meest
voor de hand te liggen om aan te nemen, dat er achtereenvolgens een
Vlaams-Brabantse dichter, een Vlaamse kopiist en een Brabantse bewerker aan het
werk zijn geweest. De laatste kan dan verantwoordelijk geacht worden voor de
Brabantse kleur die het handschrift van Van den VII vroeden (Brussel, KB, II, 1171)
heeft. Deze blijkt uit vormen als de volgende:
geslechte: gedechte (23-24), selen (74, 140, 2092, 3027), selets (968)
(maar sult, 1206, 1936, 2082, 2965, 2976, sullen, 4239, suldi, 1997), sueken
(1934, maar soeken, 4010), suete (2973); de ue-vormen lijken geïsoleerde
gevallen te zijn), selken 4199, vgl. vL. II, 23, maar sulc, 4421), toonde
(1189, maar togede, 1150), hi hedde (1182), hi hed (3987) (beide
konjunktieven), te wermene (3163), daeraf (248, 1216, 3124, 4130, 4155),
brachten (1906, 3162), bracht (3062, 4001, 4047, 4055), brachte (4121),
af (4266) (buiten het rijm nooit o-vormen), stucke (1917), ic ben (66, 1156,
1204, 1214, 2076 enz., nooit ic bem), dlijf (1128, 1182), dbedde (2964),
dwater (2995, 3000); de laatste drie vormen zijn ook Oostvlaams. Tleven
(1218), tmes (2019) en tlijf (4087) zijn daarentegen Westvlaams.
Ondanks alle onzekerheden lijkt het onbetwistbaar, dat Van den VII vroeden van
binnen Rome zowel in Brabant als in Vlaanderen bekend geweest is. Dat het laatste
het geval is geweest, wordt gesteund door het vermoeden van I. van de Wijer (ter
perse), dat Seghelijn van Jherusalem, een werk dat omstreeks 1350 in Vlaanderen
geschreven moet zijn, van deze tekst afhankelijk is. De Seghelijn is overigens weer
in een stijl gedicht die overeenkomt met die van de VII vroeden(16).
Om onderzoekingen zoals die in het voorgaande zijn besproken, te kunnen verrichten,
heeft men betrouwbare gegevens nodig omtrent de geografische spreiding van een
zo groot mogelijk aantal dialektische eigenaardigheden. Een belangrijke bron van
zulke gegevens zijn de twee delen van Van Loeys Middelnederlandse Spraakkunst(17),
die als be-

(16) zie ‘Genre en gewest’.
(17) II Klankleer, Groningen-Antwerpen, 19767 en I Vormleer, id. 19777.
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zwaar hebben, dat de geografische aanduidingen veelal globaal zijn, en dat er geen
systematisch verschil wordt gemaakt tussen verschijnselen uit verschillende eeuwen.
In zijn Middelnederlandse vocaalsystemen(18) tracht J. Goossens, hoofdzakelijk door
hergroepering van het materiaal uit Van Loeys Klankleer, te achterhalen hoe de
vokalen in de diverse streken in onderling te onderscheiden systemen geordend
waren, waardoor veel aan inzicht in de achtergronden van de diversiteit aan klanken
gewonnen wordt. Een belangrijke aanvulling en een inspirerende aanzet tot hernieuwd
onderzoek is verder de Bijdrage tot een klankatlas van het dertiende-eeuwse
Middelnederlands van A. Berteloot(19). In deze studie komen echter alleen vroege
klankverschijnselen aan bod; gegevens uit latere eeuwen en morfologische en
lexikografische verschillen wachten nog op een nader onderzoek. Voorlopig valt er
voor de historische dialektgeograaf dus nog genoeg te doen. Dat zulk onderzoek niet
alleen voor de taalkunde, maar ook voor de Middelnederlandse letterkunde zin heeft,
hoop ik met dit artikel weer eens te hebben aangetoond.*

Bijlage
verschijnsel korte vokalen Holland
1.
das < des

Vlaanderen Brabant
lijkt
kuststreek

verwijzing
Mor. 39

2.

ambacht

OVL

Br

B. 11

3.

arve

ZH Z

Vl

WBr

B. 19

4.

nach, wach
<o

(H)

WVl

dachter ook VL. II, 2; B.
Mechelen
60

5.

darde

6.

racht < e

Br

Bouwst.
1025

7.

veertach

Br

VL. II, 2
opm. 3

8.

derst < o

spor.

VL. II, 10 a

9.

pet < u

WVl

WVl
H

B. 21

VL. II, 19

(18) Verslagen en Mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en
Letterkunde, jg. 1980, afl. 2.
(19) zie noot 2.
* Bij de totstandkoming van dit artikel heb ik veel steun gehad aan het bemoedigende en
kritische kommentaar van prof. dr. R. Jansen-Sieben en drs. J.A.A.M. Biemans, die ik hiervoor
van harte dank. Voor de resterende tekortkomingen ben ik uiteraard alleen verantwoordelijk.
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10.

leggen < i

H

11.

bennen < i

12.

lecht < i

Z

13.

sellen

H

14.

erm < a

15.

geslechte

16.

hedde

17.

selc < u

18.

lettel

19.

pit < u

20.

kinnen < e

21.

mit < e

22.

woch < e

23.

dorde < e

24.

WVl

B. 45
OVl Br

H

HZ

NVl

L B. 44
B. 40

Br

B. 59

OOVl

Br

B. 5-6

(OOVl

Br

L B. 4 (VL.
II, 6)

Br

L VL. II, 6
opm. 1

ZOVl

Br (WBr ook B. 53
u)

Vl

ZWBr
Mechelen

WVl Gent
OOVl

H

B. 54
B. 50

Br

B. 28

14e eeuw
Br, L

B. 31

ZVl

Mor. 46

HZ

Hulst

B. 21

brochte

HZ

Vl

14e eeuw Br B. 12

25.

of < a

HZ

Vl

Mechelen

B. 10

26.

vrocht, lost
<u

Br

L VL. II, 25
b

27.

commen

Mechelen

B. 108

28.

up

HZ

Vl ZVl = op WBr

B. 64

29.

vul

HZ

Vl

Mechelen

B. 63

30.

sullen

HZ

Vl

Antwerpen, B. 58
Mechelen

31.

rudder

OVl

WVl

B. 48

lange vokalen
1.

begaren

2.
3.

HZ

WVl

Antwerpen

B. 90

ave < af

ZOVl

Br

L B. 10

gestade (≠ ä) H Z

Vl

WBr

B. 82

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse taal- en letterkunde (nieuwe reeks). Jaargang 1986

4.

waert, wart
< oo

spor. west

Br

L VL. II, 2

5.

paert

Vl

WBr

Mor. 46

6.

spegel < ie

7.

selen

8.

gestede (ä)

9.

clene

10.

HZ

WVl
OOVL

L VL. II, 53
Br

B. 59

Br

L B. 82

Vl

Mechelen

B. 119

bede

Vl

WBr

B. 116

11.

sweert

OVl

Br

Mor. 46

12.

beide: tide

ZBr

VL. II, 66,
68

13.

beide

Aalst

Br

B. 116

14.

weider, eiten

WVl

B. 86

15.

die gone

WVl NVl

B. 89

16.

doene: scone H

Vl

VL. II, 85

17.

bloet: doot

Br

VL. II, 77 c
1

18.

vermonen <
â

Br

VL. II, 41

19.

soe = si

Vl

Mechelen

B. 121

20.

eur: uur

WVl

21.

gemien

22.

gruene

23.

luden <
lieden

H

24.

nuwe

H

HZ

(H)

H

ZWVl

OVl

VL. II, 60 b
ZBr

L B. 97

Br

L B. 113

OBr

L B. 124

Br

L B. 104
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25.

vrauwe

26.

behouf

OVl
Vl

B. 127
WBr

B. 113

konsonanten
1.

vichte <
vifte

Zuidwestmiddelnederlands VL. II, 109

2.

hoot < hovet

3.

ochte < ofte

OOVl

4.

tlant,
tambocht

WVl

5.

entie, entese

Vl

6.

alf

Vl

B. 140

7.

hute < ute

Vl

B. 141

8.

vrihe

ZH

NVl

B. 142

9.

after

H

Br

VL. II, 109

Br

B. 136
VL. II, 114
c, 115 f

(NBr)

B. 133 (VL.
II, 109)

WBr (ZBr)

G. 529

lexikale bijzonderheden
1.

toghen

2.

liebaert

3.

ju

4.

wale

HZ

H

Vl
Vl

Maerlant,
Nat. Bl.

WVl (kust)

Mor. 47
ZBr ZL

B. 149

morfologische eigenaardigheden
1.

ic bem

H

Vl

2.

gescepen,
gedregen

H: 14e

Vl

3.

G. 352, 501
WBr

B. 80

sede, geseet

Br

L VL. II,
142

4.

gesacht <
gezegd

Br

L VL. I, 52 c

5.

-nede

Vl

Schönfeld
189

6.

-scepe

Vl

Mor. 37
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7.

te doene

H

WVl

8.

gegolden <
ou

H

OVl

B. 76

9.

cam < quam Z

WVl

B. 147

10.

hi held

NVl

B. 103

11.

geet, steet

12.

staat, gaat

13.

here = hare

14.

(morden)-ere

H
H

NBr

B. 146

OOVl

Br

B. 79

Vl

WBr

B. 79

Br

Mor. 39

Gent, Aalst Br

Mor. 43

verwijzingen:
B.: A. Berteloot, Bijdrage tot een klankatlas van het dertiende-eeuwse
Middelnederlands, Gent, 1984
M.: Moriaen, ed. H. Paardekooper-van Buuren en M. Gysseling, Zutphen,
z.j., KLP 183
VL.: A. van Loey, Middelnederlandse Spraakkunst, Groningen-Antwerpen7,
1976 en 77, 2 dln.
G.: M. Gysseling, Corpus van Middelnederlandse teksten (tot en met het jaar
1300), reeks II, deel 1 (Fragmenten), 's-Gravenhage, 1980.
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De Friese beweging als gangmaker van Friese literatuur in de 19de
eeuw(1)
door Prof. Dr. A. Feitsma
(Vrije Universiteit, Amsterdam)
Enkele data
1603-1666 Gysbert Japicx, Fries renaissance-dichter
1821 uitgave van het werk van Gysbert Japicx (3de druk) door E. Epkema
1822 De lapekoer fen Gabe Skroor van de gebroeders Halbertsma (1ste druk)
1823 Gysbert Japicx feest in Bolsward
1824 Woordenboek op het werk van Gysbert Japicx door E. Epkema
1827 Oprichting van het Fries Genootschap voor geschied-, oudheiden taalkunde
1828 Bezoek van John Bowring aan Friesland
1829 de tweede druk van de Lapekoer van de Halbertsma's; de vertaling van
twee stukken van Shakespeare door Rinse Posthumus (The Merchant of Venice
en Julius Caesar); stukken van Bowring over de Friese literatuur
1829-1835 Friesch Jierboeckjen uitgegeven door het Fries Genootschap
1834 de derde druk van de Lapekoer van de Halbertsma's
1844 oprichting van het Selskip foar fryske taal en skriftekennisse
1845-1870 tijdschrift Iduna onder redaktie van Harmen Sytstra tot zijn dood in
1862; vanaf 1851 als uitgave van het Selskip
1850 oprichting van het jaarboekje Swanneblummen van het Selskip
1854 prijsvraag van het Selskip voor een Fries volksboekje
1856 Uwnk in lok van D. Hansma bekroond; een bijprijs voor De Kaertlizzer
van H.G. van der Veen

(1) De citaten uit het tijdschrift Iduna zijn in de tekst aangegeven met (Id., deel (jaargang),
pagina). De geciteerde stukken over de prijsvragen en andere Selskipszaken zijn te vinden
in het archief van het Selskip foar fryske taal en skriftekennisse op het FLMD (Frysk
Letterkundich Museum en Dokumintaasjesintrum) in Leeuwarden. De afkorting P.B. in de
noten staat voor Provinciale Bibliotheek, Leeuwarden.
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1860, 1862 prijsvraag voor historisch-romantisch verhaal
1864 inzending De waelske furie yn Dockum afgewezen
1865, 1866 prijsvraag voor historisch-romantisch verhaal
1868 inzendingen Marten Clant en En nye tîd kumt afgewezen
1869 prijsvraag voor historisch-romantisch verhaal
1870 geen antwoord op de prijsvraag binnengekomen
1884 prijsvraag voor historisch-romantisch verhaal
1885 inzending De âlde Friesen afgewezen

Literaire naïviteit en taalbevordering
De Friese literatuur van de eerste helft van de 19de eeuw draagt alle kenmerken van
een typische volksliteratuur, geïnspireerd door de romantische belangstelling voor
volksleven en volkstaal.
Natuurlijk, de bescheiden Friese literaire traditie, ingeluid door de 17de eeuwse
renaissance-dichter Gysbert Japicx, wordt voortgezet met b.v. godsdienstige en
gelegenheidspoëzie, vaak ook in taal en spelling nog in navolging van diezelfde
Gysbert Japicx, maar daarnaast ontstaat - deels al in het laatste kwart van de 18de
eeuw - een veel sterkere stroom van ‘nieuwe’ literatuur: humoristisch-satirisch
almanakproza, idyllische gedichten en prozastukken, grappige verhalen uit het gewone
leven, volksverhalen en sagen, hetzij in proza hetzij in poëzie.
De gebroeders Halbertsma geven sinds het verschijnen van de eerste druk van de
Lapekoer fen Gabe Skroor in 1822(2) de literaire toon aan. De Lapekoer is een steeds
aangroeiende raamvertelling waarin allerlei gedichten en prozastukken worden
ondergebracht. Door de aard van de raamvertelling en van de onderdelen daarvan
past de Lapekoer goed in de Europese literatuur van die dagen. Ik noem een paar
meer of minder vergelijkbare werken. Hebel publiceert in 1803 zijn Allemannische
Gedichte in Allemannisch dialekt(3) en tussen 1807 en 1819 zijn kalenderverhalen in
het Hoogduits(4). Van de Deense schrijver

(2) De Lape Koer fen Gabe Skroor. Dimter 1822. (Vertaling van titel: De lappenmand van Gabe
kleermaker).
(3) J.P. HEBEL, Allemannische Gedichte. Für Freunde ländlicher Natur und Sitten. Carlsruhe
1803.
(4) J.P. HEBEL, Schatzkästlein des rheinischen Hausfreundes. Tübingen 1811 (2. Aufl. 1816).
Der Rheinländische Hausfreund oder Neuer Calender mit lehrreichen Nachrichten und
lustigen Erzählungen. Carlsruhe 1808-1812; Lahr und Pforzheim 1813-1815; 1819.
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Steen Steensen Blicher verschijnt in 1842 een raamvertelling in Juts dialekt E
Bindstouw(5). In 1852 verschijnt de Quickborn van Klaus Groth(6) en in 1853 het eerste
deel van de Platduitse Läuschen un Riemels (= anekdoten en rijmen) van Fritz
Reuter(7).
De volkstaal is in deze werken als specifiek literair expressiemiddel gebruikt, de
‘naïviteit’ van de stukken wordt literair gewaardeerd, ook door literaire beroemdheden.
De karakteristiek ‘naïef’ geldt op dezelfde manier voor Fries werk uit die tijd.
Specifiek Fries is misschien de taalbevorderende bedoeling die voorzit bij het
werk van de Halbertsma's en heel veel andere Friese schrijvers. Joost Halbertsma
wil de Friese taal ‘nog wat zuiverder en langer [...] doen stand houden, dan zij, aan
haar eigen lot overgelaten, doen zou’. ‘Ten dien einde’, zo verklaart hij in 1829,
‘kwam mij niets natuurlijker voor dan haar door het zelfde middel vast te houden,
hetwelk de nabuur [= het Hollandsch] bezigt om haar te verdringen; namelijk, van
de spreektaal ene schrijftaal te maken, waarin vervloeiende of reeds vervloeide
woorden opgenomen, en als vluchtelingen bij de uiterste tippen van den mantel nog
teruggetrokken werden. Het moeilijkste in dezen was, om stukjes te vinden, wier
éénvoud in denkbeeld en uitdrukking met zo veel korrelen zouts gemengd was, dat
zij, door de ongeletterden begrepen, tevens op de tong der meer beschaafden niet laf
zouden wezen. Mijn broeder had gelukkig enige dichtstukjes in gereedheid, welke
mij van dien kant wonder bevielen; ik voegde er het één en ander van mij zelven bij,
en zie daar de Lapekoer van onder de snijderstafel te voorschijn gehaald’(8).
In deze doelstelling van Joost Halbertsma vinden wij een heel karakteristieke
kombinatie van taalbevordering, taalzorg en literaire naïviteit. Het idee dat Friese
schrijvers schrijven tot eer en tot behoud van de Friese taal, vinden we in heel veel
voorwoorden uit die tijd terug.

(5) S.S. BLICHER, E. Bindstouw, Fortaellinger og Digte i jydske Mundarter. Randers 1842.
(Vertaling van titel: De ‘breikamer’. Vertellingen en gedichten in Jutse dialekten).
(6) Klaus GROTH, Quickborn. Volksleben in plattdeutschen Gedichten dithmarscher Mundart
[...] Hamburg [November 1852] 1853.
(7) Fritz REUTER, Läuschen un Riemels. Plattdeutsche Gedichte heiteren Inhalts in
mecklenburgisch-vorpommerscher Mundart. Treptow an der Tollense. Im Selbstverlage des
Verfassers. 1853. (Läuschen un Riemels = anekdoten en rijmen).
(8) J.H. HALBERTSMA, Het geslacht der Van Haren's. Fragmenten. Deventer 1829.
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Ds. Rinse Posthumus (1824) dicht als Fries ‘to eere fen uwz Friezlân inne Friezen
[...] ijn uwz âde, schiere taele’, om ‘Oon dij taele to bouwjen, her op to snolckjen;
ijn her Gods lôf; de eere in it lock fenne Christene deugd to besjongen; de greate
mânnen fen uwz lijts lân, oarz faeck for-getten, uwz selm to in swiepe in spoare for
uwz eagen to pleatsjen’(9).
En in hetzelfde jaar schrijft J.C.P. Salverda in een Voorrede: ‘De lezer ontvange
en beschouwe deze weinige gedichten, als een blijk mijner onbegrensde hoogachting
voor de taal, welke ik tot dezelve gebruik. Eene taal, die, in den rij der thans levende
talen, zoo om hare eerbiedwaardige oudheid, onnavolgbare rondheid, kracht van
uitdrukking, en rijkdom, als om hare meeste oorspronkelijkheid, met fierheid mag
rondzien naar eene mededingster om de eerste plaats, verdient toch wel, dat een Fries,
onder geleide van zijnen onovertroffenen GIJSBERT, haar, hoe gebrekkig dan ook,
zijne eerbiedige hulde bewijst. Bevindt men, dat zij, als zoodanig, eenige verdienste
bezitten, en wekken zij den Fries op, tot warme deelneming aan den opbouw zijner
te jammerlijk verwaarloosde taal, dat zal mij hoogst aangenaam zijn, en mij met
blijdschap doen denken aan den tijd, dien ik daartoe besteedde; is men echter van
een tegengesteld oordeel, dan zal het mij niet smartelijk vallen, de beoefening der
dichtkunde te hebben vaarwel gezegd.’(10).
Rein Baukes Windsma (1829) hoopt dat zijn werk door de Friezen ‘mey goê njue
ontfinzen wirde schil, az in lijtse, mar naet alle-heel onworddige by-dreage to de
ijn-stân-hâdinge fen uwz oer-âde memmeteal’(11).

(9) R. POSTHUMUS, Prieuwcke fen Friesche Rijmmelerije. Grinz 1824, p. XI. Vertaling: ter ere
van ons Friesland en de Friezen in onze oude grijze taal om aan de taal te bouwen, haar op
te sieren; in haar Gods lof; de eer en het geluk van de deugd der christenen te bezingen; de
grote mannen van ons kleine land, anders vaak vergeten, ons zelf tot een zweep en een spoor
voor onze ogen te plaatsen.
(10) J.C.P. SALVERDA, IJtlijcke Friesche Rijmckes. Snits 1824.
(11) R. WINDSMA, Friesch Blom-koerke, aef: grijmanck fen ijtlijcke rijmckes, in hette oare kâterye.
Snits [1830; voorwoord van 1829].
Vertaling: met genoegen zal worden ontvangen, als een kleine, maar niet helemaal onwaardige
bijdrage tot de instandhouding van onze oeroude moedertaal.
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Ook de bekende volksschrijver Waling Dykstra (1850) hoopt dat zijn ‘teltsjes yn
rym in onrym’ ‘tsjinje kinne om de eare fen uws alde frysce tael mei op to halden’(12).
De Halbertsma's (1840) zien het leven en sterven van een taal als onvermijdelijk
in een mooi beeld uit de natuur: ‘Uwt de sodzige Grou, uwt de drjouwtillen fen it
wetterlân, komt sims ien âlde forwettere stobbe op, dij jier op jier wer griene twîgen
in nye uwtrinsels jouwt, sa lang as er sels weiquynt in him ta stjerren jouwt. Sa stiet
eak uws âlde earwirdige Frysce teale daer as ien stamme, dy forgean scil. Hy bringt
sims yette griene ranken oan it ljocht, om einlinge yn de nacht fen de tîden to
fordwinen in forgetten to wirden. Sokke uwtrinsels binne dizze twîgen, d'iene rjocht
in d'oare bryk, sa it de natuer opjown het. Nim se foär ljeaf, in formeitse jimme er
mei, Friezen; dat is uws winsce alinne.’(13).
Het schrijven omwille van de eer en het behoud van de Friese taal is een soort
topos geworden, ook al beperken veel schrijvers zich volgens hun voorredes tot de
belering en het genoegen van hun lezers als doel.
Er verschijnen vrij veel vertalingen in het Fries. Ten dele gaat het hierbij om
bekende niet te moeilijke schrijvers uit het buitenland, waaronder dialektschrijvers
een niet onbelangrijke plaats innemen. Zo voelt Eeltsje Halbertsma zich op grond
van hun naïeve toon verwant met Hoog- en Platduitse dialektschrijvers (zoals Hebel,
Grübel, Von Kobell, Klaus Groth)(14). De Friese schrijver R. Posthumus is de eerste
Shake-

(12) Waling DYKSTRA, It Heamiel by Gealeboer, Teltsjes yn rym in onrym. Frentsjer 1850.
Vertaling: vertellingen op rijm en in proza kunnen dienen om de eer van onze oude Friese
taal mee hoog te houden.
(13) E. HALBERTSMA, Twîgen uwt ien âlde stamme, mei oanteikeningen fen J.H. Halbertsma.
Dimter 1840.
Vertaling: Uit de moerassige Grou, uit de drijvende eilandjes van het waterland, komt soms
een oude verwaterde tronk omhoog, die jaar op jaar weer groene twijgen en nieuwe uitlopers
geeft, totdat hij zelf wegkwijnt en gaat sterven. Zo staat ook onze oude eerwaardige Friese
taal daar als een stam, die zal vergaan. Hij brengt soms nog groene ranken aan het licht, om
eindelijk in de nacht der tijden te verdwijnen en vergeten te worden. Zulke uitlopers zijn
deze twijgen, de ene recht en de andere krom, zoals de natuur het heeft opgeleverd. Neem
ze voor lief, en vermaak jullie ermee, Friezen; dat alleen is onze wens.
(14) E. HALBERTSMA, [Brieven aan J.H. Halbertsma van 20-1-1831 en 2-2-1842] (hs. 1169 P.B.
Leeuwarden, nr. 66 en 157).
E. HALBERTSMA, [Brieven aan J.H. Halbertsma van 18-3-1856 en 20-10-1856] (Halbertsma,
brieveboek I, nr. 161 en 162, FLMD Leeuwarden).
E. HALBERTSMA, De Quickborn. Plat Duetske Rymkes, yn it Friesk oerbrogt. Liouwerd 1857.

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse taal- en letterkunde (nieuwe reeks). Jaargang 1986

328
speare-vertaler in Nederland: in 1829 verschijnt van hem de Friese vertaling van The
Merchant of Venice en Julius Caesar, voorafgegaan door een samenspraak over de
Friese taal, de spelling, Shakespeare en de aard van de vertalingen van Posthumus(15).
Hier wordt de sfeer van de populaire vertelling, het volksverhaal en de idyllische
poëzie duidelijk doorbroken, en dat al in 1829, als de 19de-eeuwse Friese literatuur
nog maar nauwelijks op gang gekomen is.

Statusverhoging
Er waren in die tijd wel enkele faktoren die de status van het Fries en de Friese
literatuur wat hebben verhoogd. Zo is het opvallend dat in enkele Friese literaire
werken uit het begin van de 19de eeuw een opdrachtvers staat voor Jhr. Idsert AEbinga
van Humalda (1754-1834), gouverneur van Friesland van 1813-1826(16). AEbinga
van Humalda stond bekend ‘als ervaren vereerder van GYSBERTS verdiensten’(17), en
hij heeft door zijn gezag en zijn steun de Friese literatuur bevorderd. Hij schijnt mede
door prof. Everwinus Wassenbergh (1742-1826) tot zijn aktieve belangstelling voor
Gysbert Japicx gekomen te zijn. Wassenbergh had de traditionele verering voor
Gysbert Japicx een hechter fundament gegeven door zijn studies over diens leven
en werk. Hij had de belangstelling voor die dichter niet alleen aan AEbinga van
Humalda doorgegeven; een deel van de Friese schrijvers uit de eerste helft van de
19de eeuw was uit zijn leerlingen gerekruteerd.
Eén van die leerlingen, Ecco Epkema (1759-1832), heeft het werk van Gysbert
Japicx opnieuw uitgegeven (1821) en daar een woordenboek aan toegevoegd (1824)(18).
Op die uitgave was onder meer ingetekend door leden van het koninklijk huis (7
eksemplaren) en door gou-

(15) R. POSTHUMUS, De keapman fen Venetien in Julius Cesar, twa toneelstikken, fen Willem
Shakspeare: Uut it Ingels foarfrieske. Grinz 1829.
(16) B.v. in E. EPKEMA, Gysbert Japicx Friesche Rijmlerye (1821), J.C.P. SALVERDA, IJtlijcke
Friesche Rijmckes (1824), R. POSTHUMUS, Prieuwcke fen Friesche Rijmmelerije (1824), en
De keapman fen Venetien (1829).
(17) Hulde aan Gysbert Japiks bewezen, in de Sint Martini Kerk te Bolsward, op den 7 julij 1823.
Eerste Stuk. Bolsward 1824, p. xviij.
(18) E. EPKEMA, Gysbert Japicx Friesche Rijmlerye. Ljeauwert 1821. E. EPKEMA, Woordenboek
op de gedichten en verdere geschriften van Gijsbert Japicx. Leeuwarden 1824.
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verneur AEbinga van Humalda (10 eksemplaren). Het is m.a.w. een echt status-boek
geworden.
In 1823 was het Gysbert-feest in Bolsward, een feest zoals er ter ere van het
onderwijs verschillende gehouden zijn in die jaren (b.v. in 1820, 1821, 1822), maar
deze keer was het dan ter ere van de Friese renaissance-dichter Gysbert Japicx(19).
Gouverneur AEbinga van Humalda liep voorop in de optocht, Joost Halbertsma hield
de redevoering en tegen het einde van de plechtigheid ‘onder het spelen van het orgel
werd de menigte [...] plotseling verrast, door het onverwacht aanschouwen op den
predikstoel van den tachtigjarigen grijsaard E. WASSENBERGH. Met jeugdig vuur
sprak deze achtingwaardige geleerde eenige dichtregelen in de Friesche taal uit,
welke, even als het werk van den redenaar, aller toejuiching verwierven.’(20).
In 1827 werd het Provinciaal Friesch Genootschap ter beoefening der Friesche
Geschied-, Oudheid- en Taalkunde opgericht. Dat Genootschap stelde zich onder
meer tot doel: ‘de instandhouding van het nog aanwezige der Friesche volkstaal’ en
‘de beoefening der Friesche prosa en dichtkunst’(21). Van 1829-1835 gaf dat
Genootschap het Friesch Jierboeckjen uit, met een voornamelijk historische en
literaire inhoud, in het Fries. Het Genootschap deed hiermee een poging ‘om de te
veel vergetene Friesche taal vooral onder de stedelingen (want voor hen is deze
Almanak voornamelijk ingerigt) te doen herleven’(22). De poging had evenwel geen
blijvend sukses, en vanaf 1837 geeft het Genootschap De Vrije Fries uit, en dat
tijdschrift is in de 19de eeuw praktisch geheel in het Nederlands geschreven.
In oktober 1828 tenslotte bezocht de Engelsman John Bowring Friesland, en in
1829 schreef hij heel positieve artikelen over de Friese literatuur in de Foreign
Quarterly Review en in The Westminster Review. Die stukken verschenen in 1829
en 1830 ook in de vertaling van A. Telting in het Nederlands(23).

(19) A. FEITSMA, Frysk ûnderwiis, taelbifoardering en ideology yn de earste helte fan de 19de
ieu (in: Philologia Frisica Anno 1978. Ljouwert 1979, p. 28-70), p. 49-52.
(20) Hulde aan Gysbert Japiks I (1824), p. xx, xxiv-xxv.
(21) Verslagen van het Provinciaal Friesch Genootschap ter beoefening der Friesche Geschied-,
Oudheid- en Taalkunde. 1828-1841, p. 3-4.
(22) Verslagen, p. 55.
(23) John BOWRING, Language and literature of Friesland. [On the occasion of the third edition
of: Gysbert Japicx, Friesche rijmlerye (Ljeauwert, 1821)] In: Foreign quarterly review ±
1829.
(Vertaald door A. Telting in: John BOWRING, Brieven, geschreven op eene reize door Holland,
Friesland en Groningen; voorafgegaan door Iets over de Friesche letterkunde [...].
Leeuwarden 1830).
John BOWRING, Frisian Literature. [On the occasion of the publication of: De keapman fen
Venetien in Julius Cesar [...] uut it Ingels foarfrieske trog R. Posthumus, and: De lapekoer
fen Gabe Skroor [...] ed. of 1829.] In: The Westminster review. No. XXIII. 1829.
(Verkort in het Hollands vertaald door A. Telting in Leeuwarder Courant 1830. No. 66.
Mengelwerk).
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Al met al kunnen we konstateren dat er in de twintiger jaren van de vorige eeuw vrij
veel leven in de Friese brouwerij is geweest. Naast de bovengenoemde
status-happenings verscheen bovendien in 1822 de al genoemde eerste druk van de
Lapekoer fen Gabe Skroor (als relatiegeschenk voor de vrienden van de Halbertsma's)
(tweede vermeerderde druk 1829; derde vermeerderde druk 1834); dat onaanzienlijke
boekje staat aan het begin van de Friese literaire aktiviteiten van de Halbertsma's en
is tegelijk een bron van inspiratie en imitatie voor anderen.

Taal en literatuur bij het Selskip 1844
De poging tot taalbevordering van het Friesch Genootschap door middel van het
Friesch Jierboeckjen was geen blijvende zaak geworden. Geen wonder dat er behoefte
was aan een nieuwe geïnstitutionaliseerde vorm van Friese taalbevordering. Die
kwam er in 1844 in de vorm van het Selskip foar fryske taal en skriftekennisse, veelal
aangeduid als het Selskip 1844. Het (enige) doel van dat Selskip was ‘de bevordering
van Friesche Taal en Letterkunde’, in het bijzonder het schrijven en lezen en de
kennis van de Friese taal en geschriften. In die geschriften zal het volgens de officiële
doelstelling vooral moeten gaan om de taal en de levenswijze van het volk, de
geschiedenis van het land door de eeuwen heen en de godsverering van de oude
Friezen. De zakelijke inhoud zal zich m.a.w. vooral moeten richten op taal, zeden,
‘volkswezen’, geschiedenis en mytologie. Het Selskip is in de eerste decennia van
zijn bestaan een vereniging van schrijvers: de werkende leden moeten zelf stukken
schrijven en elkaars stukken beoordelen. Bij de oprichting van het Selskip in 1844
waren er 14 leden (waarvan 3 werkende leden), in 1854 waren dat er 158 (waarvan
27 werkende leden). Het plan van
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T.R. Dykstra tot zo'n elkaar beoordelend gezelschap staat aan de wieg van het Selskip
1844(24).
Van die beoordelingen is een en ander in handschrift bewaard gebleven in het
Oardielsboek waarvan delen zijn overgeleverd tot 1867. In dat Oardielsboek staan
o.a. interessante opmerkingen over vertalingen. Naar aanleiding van de vertalingen
van sprookjes van Grimm door Van Loon en Waling Dykstra worden b.v. de vloeiende
vertalingen van Dykstra vergeleken met de meer stotende maar wel getrouwere
vertalingen van Van Loon. Als vertaalstof worden vooral Hebel, Grimm en Andersen
gewaardeerd. Maar er gaan ook stemmen op dat er te veel vertaald en te weinig
oorspronkelijks geleverd wordt(25).
Dat er inderdaad veel vertaalde stof wordt aangeboden, blijkt ook uit het tijdschrift
Iduna (1845-1870), dat vanaf 1845 iedere maand verschijnt onder redaktie van
Harmen Sytstra (vanaf 1851 als uitgave van het Selskip). Maar in het nieuwe
jaarboekje van het Selskip, de Swanneblummen(26), dat in 1850 voor het eerst verschijnt,
wil de redaktie alleen oorspronkelijk werk opnemen.
Naast Iduna en Swanneblummen hebben - veelal buiten verantwoordelijkheid van
het Selskip - nog bestaan het jaarboekje De Byekoer (1846-1895), dat sinds 1850
onder redaktie van Waling Dykstra staat, en het tweemaandelijkse tijdschrift De
Frîske Hûsfrieun (1851-1869), eveneens onder redaktie van Waling Dykstra. En,
wat de min of meer literaire produktie betreft, voltrekt zich de uitgave van Friese
boekjes over het algemeen buiten het Selskip om. Verder verschijnen er almanakken
met Nederlandse en ook Friese stukken.
Feitelijk ligt het Selskip met zijn Oardielsboek, zijn tijdschrift Iduna en zijn
jaarboekje de Swanneblummen in het verlengde van de traditie van het Friesch
Jierboeckjen van het Genootschap. Dat Friesch Jierboeckjen was bestemd voor de
beschaafde stand, de taal was wat archaïsch gepolijst, in overeenstemming met de
heersende opvatting dat

(24) Tinkboek fan it hûndertjierrich bistean fan it Selskip foar Fryske tael en skriftekennisse
1844-1944. Ljouwert [1948], p. 66, 71, 92.
J.H. BROUWER en J.J. KALMA, Winst út forlies. Briefwiksel tusken T.R. Dykstra, J. van Loon
en H.S. Sytstra út 'e jierren 1841-1847. Ljouwert 1962, p. 74, 81, 85, 87, 100, 101.
(25) K. DYKSTRA, It Oardielsboek (in: It Beaken 43 (1981), p. 87-92), p. 89-91.
(26) Het woord swanneblummen betekent waterlelies; in de Friese vlag zitten zeven bladeren van
de waterlelie: ‘pompeblêden’.
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het op het platteland gesproken Fries maar een deel, een overblijfsel van de echte
Friese taal was(27). Het Fries werd ‘deftiger’ gemaakt dan het in de gesproken vorm
was, Epkema gaf in zijn Gysbert-uitgave een specimen van een grammatikaler (dus
Hollandser) gemaakte Gysberttaal(28), De Haan Hettema schiep een Oudfriese spelling
voor het Nieuwfries(29). Dat alles hoorde bij de taal-status van het Fries. De inhoud
van het Jierboeckjen was in overeenstemming met de doelstelling niet populair en
niet op het volk gericht(30).
Een ten dele vergelijkbare doelstelling had het Selskip. Harmen Sytstra handhaaft
zijn Oudfriese spelling voor het tijdschrift Iduna en in zijn grammatika; die z.g.
Iduna-spelling is een voortdurende bron van onenigheid met de mensen die vóór
alles een gemakkelijk leesbare spelling willen hebben. De Friese literatuur mag verder
niet overheerst worden door het komische en kluchtige(31), ook al zijn schrijvers en
lezers voor een deel minder hooggezeten in de maatschappij dan bij het Genootschap
het geval was. De doelgroep van het Selskip was een andere.
Iduna bevatte veel stukken die de mensen het goede voorhouden, veel sagen en
geschiedenis; ook mytologie, stukken over en voor het Fries en de Iduna-spelling,
lezingen, ernstige poëzie en natuurlijk toch ook de onvermijdelijke grappige stukjes.
Redakteur Sytstra streeft naar afwisseling tussen ernst en luim, maar wil wel ‘goede
stewige kost’ leveren (Id. I (1845), 1). Het doel van Iduna is ‘Fryske sin op to wekjen,
da kennisse fon der fryske tael to biforderjen, mear lêsers ynna tael to winnen’ (Id.
II (1846), 2)(32). Tekenend voor de opvattingen en idealen van Sytstra zelf is het ons
door T.G. van der Meulen overgeleverde levensplan: Sytstra wilde een grammatika,
een woordenboek en een heldendicht schrijven, en dat heldendicht over de komst
van de

(27) A. TELTING, Iets over de grammaticale beoefening der Friesche taal in haren geheelen
omvang (in: De Vrije Fries III (1844), 158-192), p. 160-163.
(28) E. EPKEMA, Woordenboek (1824), Inleiding, p. XLIV.
(29) A. FEITSMA, Tussen volkstaal en schrijftaal. Ljouwert/Leeuwarden 1978, p. 25.
(30) Ph.H. BREUKER, Friesch Jierboeckjen (1828-1835). In: It Beaken 43 (1981), p. 72-86.
(31) J.H. BROUWER, en J.J. KALMA, Winst út forlies (1962), p. 110.
(32) Vertaling: Friese zin op te wekken, de kennis van de Friese taal te bevorderen, meer lezers
in de taal te winnen.
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Friezen in Friesland zou beginnen bij de heidense goden. Alleen een deel van de
grammatika heeft hij klaar gekregen(33).
Het Fries moet zich op twee fronten waar maken. De mensen moeten leren en zich
er aan wennen om Fries te lezen, en het Fries moet zodanig gebruikt worden dat het
als een volwaardige taal kan worden beschouwd. Tussen die Scylla en Charybdis
moet de Friese taalbevordering en de voor een belangrijk deel in dienst daarvan
staande literatuur heen varen.
Die tweestrijd komt ook tot uiting in de beoordelingen van Harmen Sytstra, en
ook van zijn vriend T.R. Dykstra, in het Oardielsboek en in Iduna (voor het hier
volgende zijn van Iduna bekeken de jaargangen 1845-1856). Stukken in de volkstrant
worden door Sytstra en Dykstra wel gewaardeerd, die zijn ook voor de taalbevordering
van groot belang, in het bijzonder de zangen en liedjes (Id. V (1849), 9). Er wordt
met blijdschap gekonstateerd dat van boekjes van Waling Dykstra een tweede en
een derde druk nodig zijn: er zijn dus kopers voor deze boeken (Id. X (1854), 157).
Waling Dykstra wordt hoog geschat als dichter in de volkstrant (Id. VI (1850), 145),
maar daarbuiten (b.v. in het droevige of plechtige) is zijn kunst machteloos (Id. VIII
(1852), 5). Om de stukken van Waling Dykstra kun je lachen. ‘Doch ac - hwa
fulksteltsjes nei hiar aerd birîmd, eft în unrîm natûrlik forteld hère wol; hwa fon d'
ienfaldige mòyens end bûchsummens der frîske sprake en nye prôve sian wol,
GEALE-boers Heamiel moat er keapje.’ (Id. VI (1850), 147-148)(34).
De recensenten zijn er zoals gezegd op tegen dat het schrijven van kluchtige stukjes
het hoofddoel zou worden; daarentegen zouden ‘ware verhalen’ het ware beeld van
het volk kunnen weergeven (Oardielsboek). Door slechte stukken wint de literatuur
niets; daardoor

(33) T.G. VAN DER MEULEN, Myn freonskip mei Harmen Sytstra (geciteerd uit: Tsjibbe Gearts
van der Meulen, In brulloft yn 'e Wâlden en oare wiere forhalen (útj. F. Dam en dr. Y.
Poortinga). Ljouwert 1974, p. 89-96), p. 94-95. H.S. SYTSTRA, Inleiding tot de Friesche
spraakkunst. Leeuwarden 1854.
H.S. SYTSTRA, Klank- en Schriftleer der Friesche taal, of Eerste afdeeling der Friesche
spraakkunst. Leeuwarden 1856.
H.S. SYTSTRA, Woordenleer der Friesche taal of Tweede afdeeling der Friesche spraakkunst.
Leeuwarden 1862.
(34) Vertaling: Maar ook - wie volksvertellingen naar hun aard berijmd of in proza natuurlijk wil
horen vertellen; wie van de eenvoudige schoonheid en buigzaamheid van de Friese taal een
nieuwe proeve wil zien, hij moet Gealeboers heamiel kopen.
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komt er alleen maar meer boers in de wereld (Id. VIII (1852), 9). En de term ‘boersk’
of ‘boerefrysk’ wordt in Iduna heftig bestreden. Men begint meer en meer in te zien,
aldus de recensent, ‘dat laffens end smörgens ûtslaen, naut -et selfde is as frîsk
sprekka; det boersk end frîsk TUA wirden benna’ (Id. X (1854), 157)(35). Ruwe en
platte uitdrukkingen moeten vermeden worden. Dezelfde opvatting vinden we bij de
oud-redakteur van het Friesch Jierboeckjen J.D. ANKRINGA (1859), die vindt dat de
schrijvers in de Friese taal, ‘die nog al betrekkelijk velen zijn, zich in hunne
geschriften, de een meer de ander minder, maar dikwijls te veel, richten naar de
denkbeelden hunner lezers, de leden van lagere en mindere klassen der samenleving,
en jacht maken op zoogenaamde naïve, dikwijls alles behalve kiesche, uitdrukkingen.
Wie Uwer [...] gevoelt niet met my dat dergelijke handelwijze meer geschikt is om
de achting voor die taal te doen zinken, dan haar te verheffen. Velen dier schrijvers
zijn ook niet altijd voor hunne taak genoegzaam berekend. Velen ook hier vatten de
pen op, die beter zouden doen haar stilletjens te laten rusten. Er zijn uitzonderingen,
en van het, misschien wat hard, door my geuite oordeel, wil ik gaarne ettelijke in de
jaarboekjens voorkomende stukjens, en de bemoeiingen van het Selscip foar Frysce
Tael in Scriftenkinnisse vrygesproken hebben.’(36). Sytstra zal niet licht zo afstandelijk
over de lagere standen spreken, maar wat de overeenkomst in literair beleid betreft,
spreekt de verwijzing van Ankringa naar het Selskip voor zichzelf.
Om terug te keren tot Iduna: een volksschrijver mag niet alleen behagen, hij behoort
tegelijk op te leiden, te leren (Id. VI (1850), 146). ‘Sumlike jenwirdige scriwers skine
mei hiar scrifton nen oar wît to bieagjen, as um hiar lesers oan 't laitzen to kryen.
Nen spoar fon heagor bidoeling is er în hiar wirk to fînden. Se forleagje hiaself ta
hansworsten - end det licht um er en stoerke mei to forthianjen. (?!). Harkje, du
fulkscriwer! end harkje elk, der fulkscriwer wese wol: wes kortswilich, end smît hit
up sîn tiid to grabbel, sa fulle as jima dugge; diu wearde fon jima scrifton stiet under
nul, as se bleat en thenslease heap hâgje kenne, doch oan goede seden end sund
oardiel nen fieding jowe, eft

(35) Vertaling: dat flauwe en smerige taal uitslaan, niet hetzelfde is als Fries spreken; dat boers
en Fries twee woorden zijn.
(36) J.D. ANKRINGA, Proeve van de geschiktheid der Friesche taal voor het verhevene (in: De
Vrije Fries VIII (1859), 89-102), p. 91 (een lezing voor het Friesch Genootschap, gehouden
in de winter 1857-58; zie Ph.H. BREUKER, Friesch Jierboeckjen, p. 75).
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forkeardens end misbigrîp nawt jenwirkje. D' upmakker fon en fulksboek heart d'
upwekking fon fulksdeugd to bieagjen, heart er op ût to wesen um sîn lesers nuttige
kennis oan to brengen, moat-et fulksluk as heachste wît fon sîn gaestwirk stelle. En
fulksboek moat bigrîplik, end sá scriwen wese, det stîl end foardracht ter lesing
ûtlokje; doch da foarnaemste eginskip fon en goed fulksboek is - det thruch da lesing
forstond end herte foredele wirde.’ (Id. VII (1851), 163)(37).
Wat lektuur voor kinderen betreft, die mag het hart niet bederven en een goede
denkwijze niet schaden; hij moet nuttige lering bevatten en geen aanleiding geven
tot ‘forkeardens’. De schrijver mag al evenmin aanleiding geven tot verachting voor
de ‘ûtmon’ of voor de ‘stedmon’. Ook mag het respekt voor de ouders niet worden
aangetast (Id. VII (1851), 162-166).
De waarschuwing tegen politieke tinnegieterij in het voorwoord van Minne Jorrits'
reis van de hand van Eeltsje Halbertsma (1851) heeft de volle instemming van de
recensent. Iedere ware volksvriend moet het doel om de mensen daarover te beleren,
prijzen (Id. VII (1851), 181). Minne Jorrits' reis wordt verder natuurlijk en naïef
genoemd (Id. VII (1851), 180). Leed in Wille en De Flotgaerzen van de gebroeders
Halbertsma worden geroemd om hun ‘liaflike ienfald, sēfte weamoed, diup herte
end snaekske bīserye’(38) zoals in hun Lapekoer fen Gabe Skroor, en ook om hun
‘losse stîl end frîske tael’ (Id. XII (1856), 8). Over het algemeen worden de stukken
van de Halbertsma's gekenmerkt door ‘diu gaestigens fon en snòde hulle end en gau
ferstond’ (Id. VII (1851), 180)(39).

(37) Vertaling: Sommige tegenwoordige schrijvers schijnen met hun geschriften geen ander doel
te beogen dan hun lezers aan 't lachen te brengen. Geen spoor van hogere bedoeling is er in
hun werk te vinden. Ze verlagen zichzelf tot hansworsten - en dat wellicht om er een centje
mee te verdienen (?!). Luister jij volksschrijver! en luister een ieder die volksschrijver wil
zijn: wees humoristisch en gooi het op zijn tijd te grabbel, zo veel als jullie doen; de waarde
van jullie geschriften ligt onder nul als ze enkel een gedachtenloze massa kunnen behagen,
maar aan goede zeden en gezond oordeel geen voedsel geven, of verkeerde dingen en
misverstand niet tegengaan. De maker van een volksboek hoort zich de opwekking van de
volksdeugd ten doel te stellen, hoort er op uit te zijn om zijn lezers nuttige kennis bij te
brengen, moet het volksgeluk als hoogste doel van zijn geestesarbeid stellen. Een volksboek
moet begrijpelijk, en zó geschreven zijn, dat stijl en voordracht tot lezing uitlokken; maar
de voornaamste eigenschap van een goed volksboek is - dat door de lezing verstand en hart
veredeld worden.
(38) Vertaling: liefelijke eenvoud, zachte weemoed, diep hart en snaakse ondeugendheid.
(39) Vertaling: de geestigheid van een pienter hoofd en een vlug verstand.
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T.G. van der Meulen wordt verweten dat hij het, in plaats van in geestigheid en
vernuft, zoekt in de voorstelling van ‘th' malle, minne end gekke’ (Id. VIII (1852),
8)(40).
Als gunstige karakteristiek van de Friese geschriften wordt genoemd dat zij vrij
zijn ‘fon der weakhertigens end th' flawe fimelian fon manich heachskupt end
heachforèra hollondsk poeet’ (Id. X (1854), 158)(41).
Verdere aanwijzingen voor de schrijvers zijn bijvoorbeeld:
de afbeeldingen van het leven moeten waar zijn (Id. X (1854), 142);
het gaat om waarheid en natuur (Id. IX (1853), 41);
de mensen moeten beschreven worden zoals ze zijn, de voorstelling van zaken
moet ‘libbend end natûrlik’ zijn (Id. VIII (1852), 8);
een handeling geheel uit het volksleven wordt gewaardeerd, en als een stukje lief,
eenvoudig en onschuldig genoemd wordt, is dat ook zeer positief (Id. III (1847), 8);
een stuk mag niet onwaarschijnlijk zijn (Id. IX (1853), 41)
en evenmin te omslachtig (Id. X (1854), 137).
Over het standpunt en de werkwijze van de schrijver van een verhaal wordt dit
gezegd: ‘Scil en forhael goed wirde, den moat dy gaest des upmakkers, um sa to
sidzen, hiel ende ol tomids fon d' umstondichedon des forhaels oanscòger wese; d'
upmakker - mei òre wirdon - moatet forhael den nawt upthenke, sîn înbîlding moat
him den gung erfon foarspegelje.’(42). Anders wordt het verhaal soms onnatuurlijk
(Id. VIII (1852), 7).
De stijl kan verder echt Fries zijn, de voordracht duidelijk (Id. III (1847), 8), en
een stuk kan ‘los, end fix înna folkstrant’ geschreven zijn (Id. V (1849), 9); ook dat
zijn positieve zaken.
Het vers behoort er in poëzie voor het volk, ‘sa mar hinne to róljen’ (Id. VI (1850),
149); dat geldt in nog sterkere mate in lektuur voor kinderen: zo'n vers moet vlot
lopen (Id. VII (1851), 168). Zonden tegen het metrum worden bekritiseerd; een vers
mag niet hard zijn (Id. VI (1850), 151); er mogen geen stotende kombinaties zijn
van mede-

(40) Vertaling: 't malle, slechte en gekke.
(41) Vertaling: van de weekhartigheid en 't flauwe gekwezel van menige hoogvereerde Hollandse
poëet.
(42) Vertaling: Zal een verhaal goed worden, dan moet de geest van de maker, om zo te zeggen,
helemaal temidden van de omstandigheden van het verhaal toeschouwer zijn; de maker met andere woorden - moet het verhaal dan niet bedenken, zijn verbeelding moet hem de
loop ervan voorspiegelen.
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klinkers (Id. III (1847), 180). Een dichter kan geprezen worden omdat hij ‘fix los’
dicht (Id. X (1854), 132) of omdat hij vlot en los dicht ‘end sûnder thuang, în en
forskaet fen fersmiete’ (Id. X (1854), 138-139)(43).
Er wordt meerdere malen bezwaar tegen gemaakt als schrijvers verzuimen
ontleningen en bronnen waaraan ontleend is, te vermelden.
Verder nemen uiteraard taal en spelling een grote plaats in in de beoordelingen,
maar die faktor willen we in dit verband zoveel mogelijk buiten beschouwing laten.
Een levensgroot probleem dat door de critici naar voren wordt gebracht, zijn
persoonlijke vriendschappelijke verhoudingen die een recensie soms haast onmogelijk
maken, terwijl bespreking van eigen uitgaven van het Selskip - en soms ook van met
het Selskip konkurrerende uitgaven - onmogelijk wordt geacht.
Interessant is een beschouwing van redakteur Sytstra bij het begin van de
Iduna-jaargang 1856, waarin hij de invloed van de algemene politieke omstandigheden
op de beoefening van het Fries nagaat. Als er vrede gesloten wordt, dan zal de
daardoor ontstane rust de vorsten hopelijk niet verleiden tot despotisme, maar in
ieder geval de kans op revolutie verminderen. En die rust zal ‘för da wirksumheid
fon forstōnd end herte, för forliachting end reine deugdsin, ollicht ginstich wesa, end
ak di blôi user frîske sprake ken înna lyte derfon foarûtgean.’ Door de toenemende
duurte ‘is manich biôvener fon en liafhabbery-witnisse, manich biförderer fon en
goede, doch nen jildwinst-jaende sake, er ta driwen um da sörge för sîn bistean to
fordubelian, end sîn wirkian în òre nuttige sakon för en diel rēsta to letan.’ Ook ‘di
frîske lettermon’ moet zich wat dat betreft niet te veel van de vrede voorstellen; de
duurte zal wel blijven. Tenslotte acht Sytstra de aanhangige wet op het lager onderwijs
van groot belang. ‘Diu dumperparty’ is op de wet tegen: ‘Hit is 't libben eft di dead
fon th' ûnderwīs up en hopen pleatzon’. Aanneming van het wetsontwerp betekent
winst voor het Fries. ‘Huent by mear end heagor forliachting ûnder th' fulk, by en
wol upkleara forstōnd ken ûs sprake olene blôya. Diu dummens end weanwit heth
se jimmer bineara, end krigath dummens end weanwit yete fîrdor d' oerhōnd, se scil
dermei umkumma.’ (Id. XII (1856), 1-7)(44). Syt-

(43) Vertaling: en zonder dwang, in een verscheidenheid van versmaat.
(44) Vertalingen:
voor de werkzaamheid van verstand en hart, voor verlichting en reine deugdzin, allicht gunstig
zijn, en ook de bloei van onze Friese taal kan in de luwte daarvan vooruitgaan.
is menig beoefenaar van een amateurwetenschap, menig bevorderaar van een goede, maar
geen geldwinst-gevende zaak, ertoe gedreven om de zorg voor zijn bestaan te verdubbelen,
en zijn werken in andere nuttige zaken voor een deel te laten rusten.
Het is 't leven of de dood van het onderwijs op veel plaatsen.
Want bij meer en hoger verlichting onder het volk, bij een goed verlicht verstand kan onze
taal alleen bloeien. De domheid en waanwijsheid heeft ze altijd benauwd, en krijgt domheid
en waanwijsheid nog verder de overhand, dan zal ze daarmee omkomen.
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stra zet zich in het laatste citaat af tegen de konfessionelen die ijveren voor wat later
het bijzonder onderwijs zal heten; Sytstra noemt hen de domperpartij. Belangrijker
voor ons is in dit verband dat Sytstra een goede verstandelijke ontwikkeling,
verlichting enz. gunstig acht voor de positie van de Friese taal en dat hij oog heeft
voor het belang van de sociaal-ekonomische en politieke infrastruktuur voor de
positie van de kultuur in het algemeen en voor de beoefening van het Fries in het
bijzonder.

De prijsvraag 1854-1856
Over de tegenzin bij het Selskip in grappige stukjes schrijft T.G. van der Meulen in
zijn brief aan T.R. Dykstra van 10-6-1853; hij stuurt Dykstra een stukje voor de
Swanneblummen ‘mei opset oan da frolike side om det, det jierboekje folle to earnstich
is’ en schrijft verder: ‘Ik hab fen jimme sîde licht wol (faeks net sounder reden) it
foroardiel jin my’(45). Op 15-6 reageert T.R. Dykstra daarop: hij is niet tegen vrolijke
stukken, maar vraagt zich af of het steeds maar uit zijn op flauwe, platte en soms
‘unhure’ grappen taal en volk verbetert of vermoordt; hij waardeert de humor van
Waling Dykstra en Van der Meulen. Zulke goede humoristische stukken verheffen
het volk, en zijn voor de taal en de zeden van belang. Maar de stukken moeten wel
Fries blijven in hun voorstelling van zaken.
In zijn antwoord van 29-6-1853 komt Van der Meulen dan met het voorstel een
prijsvraag uit te schrijven voor een Fries volksboekje, ‘'t mei

(45) Vertalingen:
met opzet aan de vrolijke kant omdat het jaarboekje veel te ernstig is.
Ik heb van jullie kant allicht (wellicht niet zonder reden) het vooroordeel tegen mij.
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waese ien teltsje - of forscaet, în rím en onrîm oltíd in goed doel habbende en
befoarderlik goede seden en forbettering fen 't friesk folkskarakter.’(46)
Op 11 oktober 1854 wordt inderdaad (op voorstel van Harmen Sytstra) een
dergelijke prijsvraag uitgeschreven voor een ‘fulksskrift, în der Frîske tael skriwen,
end en oarsprunkelik forhael befettiande’(47). Het stuk moet tenminste twee vel (32
pagina's van 30 regels) beslaan. Het moet een goede strekking hebben, en inhoud,
stijl en spelling moeten getuigen van een goede kennis van de Friese taal. De prijs
bedraagt f 50,- en de jury zal bestaan uit deskundigen die geen lid zijn van het Selskip.
De bedoeling van het laatste is dat er geen enkele verdenking van partijdigheid bij
de beoordeling kan ontstaan (vergelijk p. 337). De bekroonde inzending zal op kosten
van het Selskip worden uitgegeven.
Er komen vier inzendingen binnen die worden beoordeeld door een jury van vijf
mensen, allen bekend als schrijvers, dichters, recensenten en meer of minder nauw
verbonden met het Friesch Genootschap: A. Telting, J.D. Ankringa (twee
oud-redakteuren van het in 1835 opgehouden Friesch Jierboeckjen), M. de Haan
Hettema (bekend om zijn Oudfriese tekstuitgaven en zijn Oudfriese spelling), ds. R.
Posthumus van Waaxens (W.D.) (Shakespeare-vertaler en vriend van J.H. Halbertsma)
en dr. J.G. Ottema (een klassikus met een romantische visie op Frieslands verleden).
Ankringa en Ottema schrijven hun rapport in het Nederlands, Telting en De Haan
Hettema in het Fries, evenals ongetwijfeld Posthumus, maar diens beoordeling heb
ik niet in het Selskips-archief terug kunnen vinden. De strijd gaat tussen Uwnk in lok
van D. Hansma (= Geluk en ongeluk; een zeer moraliserend verhaal waarin een goed,
ordelijk gezin geplaatst wordt tegenover een slecht, uithuizig gezin) en De Kaertlizzer
van H.G. van der Veen (= De Kaartlegger; een veel reëler en genuanceerder verhaal
waarin niet regelrecht chronologisch wordt verteld en waarin de personages en hun
handelingen niet zo zwart-wit worden beschreven). Ankringa en De Haan Hettema
kiezen voor De Kaertlizzer, de andere drie voor Uwnk in lok, dat daarmee de prijs
krijgt.

(46) Vertaling: 't mag zijn één vertelling - of van alles, op rijm en in proza, altijd een goed doel
hebbende en bevorderlijk voor goede zeden en verbetering van 't Friese volkskarakter.
(47) Leeuwarder Courant 17-10-1854.
Vertaling: een volksgeschrift, in de Friese taal geschreven, en een oorspronkelijk verhaal
bevattende.
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Ankringa noemt De Kaertlizzer ‘een niet onaardig verhaal, vol leven, en de
nieuwsgierigheid prikkelend’, maar wel eens wat duister. ‘De beschrijvingen van
natuurtooneelen en plaatsen zijn boeiend, die van gewoonten en zeden juist, de
gesprekken naar waarheid voorgesteld’. Ook stijl en taal worden geprezen. Maar de
titel van het boekje is misleidend, en op de strekking is aan te merken dat wij de
schuldigen verlaten ‘in het genot hunner wenschen’. Uwnk in lok bestaat uit ‘een
paar aangename, met oordeel fiks geschreven tafereelen’, strekking en doel worden
geprezen evenals taal en stijl.
Telting meent dat Van der Veen een betere romanschrijver is, maar het
niet-chronologisch vertellen is voor een volksboek niet duidelijk en eenvoudig genoeg.
Maar vooral de zedelijke zin is niet duidelijk genoeg. Daarentegen is Uwnk in lok
eenvoudig, helder, leerzaam, aangenaam om te lezen en met een goede strekking.
De Haan Hettema ziet in De Kaertlizzer een goed wapen in de strijd tegen het
bijgeloof en hij vindt het aangenamer (‘liafliker’) om te lezen dan Uwnk in lok. Dat
laatste boekje acht hij qua taal, stijl en strekking vrij goed, maar hij betwijfelt of het
wel eigen werk is. Ook is het hem ‘al to modelik umb mith fordele lesan to wirthan’(48).
Ottema heeft waardering voor de ‘vinding en levendigheid van voorstelling,
gemakkelyke dialogiseering [...] en onderhoudenden verhaaltrant’ van De Kaertlizzer.
‘Maar hier en daar komen ruwe en plompe uitdrukkingen voor den dag, die ja
waarheid zyn in zoo verre, als men ze dikwyls hoort, maar die in geschrifte niet zoo
gebruikt moeten worden, als of zy essentieel en integreerend tot de Friesche taal
behooren.’ Qua beschrijving van bijgeloof staat het stuk van Van der Veen achter
bij het werk van de Halbertsma's, en amoureuze intriges van een vijftigjarige
vrouwelijke hoofdpersoon vindt hij ‘walgelyk’. Uwnk in lok bevalt Ottema ‘ook om
de geest en strekking’ beter ‘als zedelyk volks leesboek’. Beide stukken zijn z.i.
‘goede opstellen’, maar de taal van Uwnk in lok is nog iets beter dan die in De
Kaertlizzer, waarvan de ‘onfriesche woorden en uitdrukkingen’ al door één van de
andere beoordelaars zijn onderstreept.
Bij de beoordelingen spelen taal, stijl, verteltrant en strekking een grote rol; het
karakter van de beoordelingen verschilt niet principieel van dat van de recensies in
Iduna. De echtheid van de gesprekken wordt

(48) Vertaling: al te ‘modelik’ om met voordeel te worden gelezen.
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door Ankringa positief gewaardeerd, door Ottema met een zekere reserve tegenover
de ruwe en plompe uitdrukkingen. Men kan zich wat dat betreft in het Fries (en
vermoedelijk ook in het Nederlands) op schrift maar weinig veroorloven in die tijd.
Daar komt bij dat het Fries, zoals al eerder vermeld, moet worden verdedigd tegen
de status van dialekt en/of boerenfries.
De Haan Hettema, die in Uwnk in lok plagiaat meent te bespeuren, acht de
bestrijding van het bijgeloof zo belangrijk dat hij - in tegenstelling tot de anderen de strekking in De Kaertlizzer het hoogst waardeert.
Uwnk in lok wint het bij de jury op het nippertje van De Kaertlizzer als volksboek
omdat het zo eenvoudig is en zo'n duidelijke strekking heeft.
Op de vergadering van het Selskip van 22-5-1856 wordt op voorstel van Sytstra
en Kielstra besloten dat er niet alleen een eerste prijs van f 50,- zal worden toegekend
aan Hansma, maar ook een ‘bijprijs’ van f 15,- aan Van der Veen.
In een brief van 11-8-1856 over de uitgave van zijn boek verdedigt Van der Veen
bepaalde punten in zijn werk waarop kritiek was geleverd door de prijsvraag-jury.
Bepaalde Hollandse (onfriese) woorden hebben de funktie om bepaalde wat deftiger
personen of specifieke uitingen te karakteriseren; en ‘ruwe en plompe’ uitdrukkingen
zijn noodzakelijk in de mond van ruwe, driftige personen.
De vrouwelijke hoofdpersoon van 50 jaar met haar amoureuze intriges is als
zodanig uit het leven gegrepen, aldus Van der Veen, maar hij stemt erin toe haar
‘fatsoenshalven’ zo'n tien jaar jonger te maken.
Een roman moet tot het einde toe duister zijn, meent de auteur verder: je moet niet
dadelijk kunnen zien hoe het afloopt; daarom moest de schrijver een keer een sprong
terug doen, ‘om begin end ein fon en oar to halden sa fier en sa lang as 't koe’. Maar
‘Mîn Kaertlizzer scil lesen wirde end th' publiek scil th' fonnis felle, n't wier?’ schrijft
Van der Veen tenslotte(49).
Over de oplage en de verkoop van De Kaertlizzer is mij overigens weinig bekend.
Op 29-6-1863 schrijft het hoofdbestuur van het Selskip over oplagen van Friese
boeken in het algemeen: ‘In de rigel liketh it wol,

(49) Vertalingen:
om begin en eind van elkaar verwijderd te houden zo ver en zo lang als 't kon. Mijn Kaertlizzer
zal gelezen worden en 't publiek zal 't vonnis vellen, niet waar?
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dat me fen thrye oant fiowerhúnderd ôfprintsels fen en bôek útjaen end forkeapje
moät, scil it en gôede rekken jaen.’(50). Ter vergelijking: de oplagen van De Graaf
van Devonshire van A.L.G. Bosboom-Toussaint (1838) en haar Media-Noche (1852)
bedroegen resp. 400 à 500 en 1100(51).

Prijsvragen historisch-romantisch verhaal 1860-1884
Na het sukses van de prijsvraag van 1854-56 wordt er 22-9-1860 weer een prijsvraag
uitgeschreven, nu voor een oorspronkelijk, in het Fries geschreven
historisch-romantisch verhaal of novelle, waarvan de stof aan de Friese geschiedenis
ontleend moet zijn. Het werk moet minstens 16 vel (256 pagina's) beslaan(52). Om de
ter beschikking te stellen prijs van f 100,- bij elkaar te krijgen is op een lijst ingetekend
door leden van het Selskip.
Als op die prijsvraag geen reaktie komt, wordt op 7 november 1862 dezelfde
prijsvraag weer uitgeschreven; maar dan met een omvang van minimaal 8 vel (128
pagina's)(53). Het ingezonden manuscript wordt in 1864 afgewezen door de commissie
van beoordeling van het Selskip, dat van nu af aan werkt met jury's uit eigen kring.
Het gaat om het verhaal De waelske furie yn Dockum; dat zal wel het verhaal zijn
van D. Hansma, de winaar van 1856, dat in 1872 bij T. Telenga in Franeker wordt
uitgegeven onder de titel: Sippe Scheltema of De Dockumer furie troch de Waelen
in 't jier 1572. De jury bestaat uit J. van Loon,

(50) Vertaling: In de regel lijkt het wel, dat men van drie tot vierhonderd afdrukken van een boek
moet uitgeven en verkopen, als het financieel uit zal kunnen.
(51) De oplage van De Graaf van Devonshire is op te maken uit: ‘Contract van Verkoop tusschen
Mejufvrouw A.L.G. Toussaint, en P.R. Otto, Boekhandelaar te Amsterdam, wegens het
Copijregt van het werk, getiteld De Graaf van Devonshire [...]’ (Gemeente Archief Alkmaar.
Aanwinsten 392); het contract is opgemaakt in november 1837.
De oplage van Media-Noche staat aangegeven in een bijlage Statistiek van kosten der werken
uitgegeven door A.C. Kruseman, p. 502, achterin het tweede deel van bepaalde eksemplaren
van: J.W. ENSCHEDÉ, A.C. Kruseman, 2 dln. Amsterdam, Van Kampen & Zn., 1899. Bijdragen
tot de geschiedenis van de Ned. boekhandel dl. 9 en 10.
Mededeling van drs. Els van der Geest.
(52) Leeuwarder Courant 28-9-1860.
(53) Leeuwarder Courant 18-11-1862.
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W. Dykstra, J.G. van Blom, D.B. Nieuwenhuis, G. Colmjon en D.B. Camstra. Wij
hebben alleen het beoordelingsrapport van J.G. van Blom van 23-10-1864 over. Hij
heeft waardering voor de keuze van het onderwerp; het verhaal geeft ‘eene vry
levendige schildering van het aandeel dat het Friesche volk in den aanvang van den
80jarigen oorlog nam in den algemeenen opstand’. Maar de behandeling laat wel
iets te wensen over, meent Van Blom. ‘Ik althans had er wel wat meer schildering,
wat meer frappante situaties en wat meer boeyende dialoog in gewenscht.’ Mocht
het Selskip de tekst willen uitgeven, dan heeft die een ‘beschavende hand’ nodig. En
de taal is ‘beneden alle critiek’: ‘uit het Hollandsch vertaald, althans in het Hollandsch
gedacht’. De spelling is ‘zonder eenigen regel’. Merkwaardig dat de taal van Hansma
die in 1856 in Uwnk in lok zo was geprezen, nu bij Van Blom zo'n dikke onvoldoende
haalt.
In de prijsvraag van 27-4-1865 (herhaald op 9-9-1866) wordt de omvang van het
gevraagde historisch-romantische verhaal nog eens verlaagd, nu tot 6 vel (96
pagina's)(54). Vóór 1-1-1868 zijn daarop twee antwoorden binnengekomen: Marten
Clant, en historisk-romantisk forhael ût 'e skiednis fen Frîsland en een verhaal uit
de geschiedenis van Leeuwarden: En nye tîd kumt, oarsprunkelik historisk-romantisk
forhael ût 'e skiednis fen 'e sted Liowerd. Deze stukken worden in 1868 beoordeeld
door J. van Loon Jz., J. Troelstra en D.B. Nieuwenhuis en afgewezen. Bij de
beoordeling wordt nagegaan
1.
of het historisch-romantische verhalen uit de geschiedenis van Friesland zijn,
2.
of ze aan literaire eisen voldoen,
3.
of ze aan de eisen van strekking en moraal voldoen,
en of ze in goed Fries geschreven zijn.
4.
Marten Clant werd niet als historisch-romantisch verhaal uit de geschiedenis van
Friesland beschouwd; het is een roman die voor het grootste deel niet in Friesland
speelt. Literair werd er veel moois in gevonden, anderzijds was het niet genoeg
uitgewerkt, te wild, te veel op effekt berekend en onnatuurlijk; de samenhang tussen
de hoofdstukken was te los, het was te episodisch, de karaktertekening was te zwak
en het slot te opzettelijk. De strekking was te onbepaald, de moraal bleef te veel op
de achtergrond. De taal was goed, maar er werden hollandismen en te onbeschaafde
uitdrukkingen in aangetroffen.

(54) Leeuwarder Courant 12-5-1865 en 28-9-1866.
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En nye tîd kumt daarentegen was te veel kroniek, te weinig verhaal. Literair was er
veel kritiek. Niet met forse, mannelijke trekken geschreven, onnatuurlijk,
onwaarschijnlijk en niet vlot genoeg. De strekking was te eenzijdig-godsdienstig; de
schrijver mag geen partij kiezen voor een bepaalde godsdienstige richting; hij moet
daarin onpartijdig zijn. Taal en stijl waren niet zuiver Fries, en bepaalde uitdrukkingen
waren, evenals in Marten Clant, niet beschaafd genoeg, ‘binammen as dy net în 'e
dialooch foarkamen’(55).
De meerderheid van de beoordelaars vond Marten Clant het beste, maar zij wilden
(eenstemmig) de prijs niet toekennen, want een stuk dat door 't Selskip als antwoord
op een prijsvraag zou worden uitgegeven, ‘moast wêse en masterstikje, dat it oars
skea dwaen scoe oan ûs literatûr; end as sadanich koe me net ien fen disse stikken
oannimme’(56). Toch zou het de meeste beoordelaars spijten, als ze niet zouden worden
uitgegeven.
Er kwam inderdaad een uitgave van P. Bleeksma's Marten Clant in 1871, bij A.
Jongbloed in Leeuwarden.
Dezelfde prijsvraag wordt op 15-4-1869 opnieuw uitgeschreven, maar daarop
komt weer geen reaktie(57).
Eerst in 1884 wordt weer een prijsvraag uitgeschreven voor een
historisch-romantisch verhaal uit de geschiedenis van Friesland; omvang 48 of meer
pagina's(58). Er is één inzending De âlde Friesen, die wordt afgewezen. De commissie
(Ph. van Blom, J. Hoekstra en H. Fennema) heeft nogal wat aanmerkingen: de poëzie
aan het begin is slecht; in het verhaal zelf kan de schrijver de hoge vlucht niet lang
volhouden; er is haast geen intrige, de karakters zijn niet uitgewerkt, de lezer komt
haast niets te weten van wat er in de personages omgaat; wel vertoon van geleerdheid,
maar de Noordse en Germaanse godenleer is nogal met elkaar verward; de spelling
is slecht; de taal meer Hollands dan Fries.

(55) Vertaling: vooral als die niet in de dialoog voorkwamen.
(56) Vertaling: een meesterstukje moest zijn, dat het anders onze literatuur zou schaden; en als
zodanig kon men niet één van deze stukken aannemen.
(57) Leeuwarder Courant 25-5-1869.
(58) 9 augustus 1884; Leeuwarder Courant 12-8-1884.
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Slotbeschouwing
De respektievelijke jury's van de Selskipsprijsvragen voor een volksboek en voor
een historisch-romantisch verhaal blijken een open oog te hebben voor de literaire
kwaliteiten en het gebrek daaraan van de inzendingen. Over Hansma's boek De
waelske furie en Bleeksma's Marten Clant zouden wij nu even kritisch oordelen als
zij toen. Merkwaardig lijkt in onze ogen de hoge waardering voor Uwnk in lok van
Hansma; die hangt ongetwijfeld samen met de behoefte aan eenvoudige volkslektuur
met een duidelijke strekking. Als alleen het literaire element had gegolden, dan zou
De Kaertlizzer het, gezien de jury-rapporten, wel gewonnen hebben. De literaire
smaak van toen en nu is niet gelijk, maar blijkt toch minder te verschillen dan men
uit de toekenning van de prijs aan Uwnk in lok in 1856 zou kunnen opmaken(59).
In de Friese literatuur van de 19de eeuw is het grotere proza, zeg maar de roman,
heel zwak vertegenwoordigd. Het Selskip heeft geprobeerd daar met zijn prijsvragen
wat aan te doen. Dat is maar zeer ten dele gelukt. De Friese literatuur van de 19de
eeuw blijft, globaal gezien, een literatuur van het kleine proza en de kleine poëzie.
Als we daarbij in ogenschouw nemen op welk niveau van taalkennis schrijvers en
lezers in de 19de eeuw moesten beginnen, dan is dat eigenlijk niet zo verwonderlijk.
Er mag in het begin van de 19de eeuw en vroeger wel Fries gesproken zijn in de
scholen, onderwijs in het Fries bestond nog niet.
Dat alleen al is voor de Friese literatuur een doorslaggevende handicap geweest.
En dan hebben we het nog niet eens over de zwakke en eenzijdige
sociaal-ekonomische infrastruktuur van een plattelandssamenleving als de Friese.
Het 19de-eeuwse Friesland en in het bijzonder de Friessprekende
plattelandsgemeenschap uit die tijd vormt voor de ontwikkeling van een eigen
literatuur vermoedelijk een vrij ongunstige grondslag.
De vraag die we ons moeten stellen, is dan ook niet in de eerste plaats: hoe komt
het dat de grotere prozawerken in de 19de-eeuwse Friese literatuur zo gering in aantal
zijn gebleven, maar veeleer: hoe komt het dat de Friese literatuur in de 19de eeuw
zo'n betrekkelijk hoge vlucht heeft genomen?

(59) Voor een analyse van De Kaertlizzer, Uwnk in lok en Marten Clant zie Tr. RIEMERSMA,
Proza van het platteland. Een onderzoek naar normen en waarden in het grotere Friese
proza van 1855-1945. Bolswert 1984.
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Verslagen over bekroonde prijsantwoorden
De partikels van de al/nog/pas- groep in het Nederlands. een
semantische en pragmatische studie
door Willy Vandeweghe
Verslag van de heer V.F. Vanacker, eerste beoordelaar
Sedert het verschijnen van de studie ‘Het probleem van de woordsoorten, in het
bijzonder van het bijwoord in het Nederlands’ (1964), waarin de auteur, H. Roose,
grotendeels steunend op distributionele kenmerken, duidelijk maakte dat het begrip
‘bijwoord’ een zeer heterogene verzameling taalelementen omvat, hebben
verschillende soorten bijwoorden en bijwoordelijke bepalingen ruim aandacht
gekregen. Bij sommige bijwoordelijke elementen is o.m. grote belangstelling ontstaan
voor de pragmatische aspekten in het taalgebruik. Uit de uitvoerige studie van de
heer Vandeweghe blijkt hoe semantiek een zeer ruime aanvulling kan krijgen uit de
pragmatiek. Zeker verdienden de elementen al/nog/pas nader onderzoek. Het werk
dat de Kon. Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde als antwoord op de
prijsvraag ter beoordeling werd aangeboden, toont op een overtuigende wijze hoe
semantiek en pragmatiek in de karakterisering van taalgebruikverschijnselen elkaar
kunnen aanvullen. Het werk van de heer Vandeweghe beschouw ik als een
uitzonderlijke prestatie, waarin een belangrijk en moeilijk deel van de Nederlandse
grammatika op een voortreffelijke wijze wordt beschreven en ook verklaard.
De ruime inleiding plaatst het onderzoek terecht op het terrein van de konversatie,
het taalgebruik. Duidelijk heeft het onderzoek van pragmatisch gekonditioneerde
taalgebruikfeiten niets of maar weinig te maken met waarheidskondities. De studie
van de heer Vandeweghe moet daarom binnen het kader van de pragmatiek worden
geplaatst. Juist daardoor zal het hele onderzoek zo vernieuwend en enigszins
ongewoon lijken. Terecht wijdt de auteur een vrij lange bespreking aan de
pragmatische geleding van de zin in de tekst (p. 37-55). In dat verband zijn de
voorafgaande bladzijden over de konversatie uiterst belangrijk.
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De heer Vandeweghe schenkt speciaal aandacht aan het aspekt van de gerichtheid
op de hoorder. In dat verband vraag ik me af of de voorstelling op p. 23 dat de zender
de boodschap zo zal formuleren dat ze door de hoorder zo efficiënt mogelijk kan
worden geassimileerd, d.w.z. zo snel en ook, zo getrouw en zo volledig mogelijk,
wel juist is. Observatie van gesprekken brengt me ertoe aan te nemen dat het niet
altijd zo is dat de spreker ‘zo volledig mogelijk’ formuleert. Vaak streeft de spreker
geen volledigheid na, doordat hij linguïstische en a-linguïstische feiten bij de hoorder
als bekend beschouwt. Vermoedelijk is alleen de formulering van de heer Vandeweghe
hier misleidend, want uit de beschrijvingen van het materiaal blijkt duidelijk een
andere opvatting. Trouwens, op p. 59 wordt juist voor de partikels gewezen op de
wet van de geringste inspanning.
Het Hoofdstuk 2 behandelt de terminologie en de begrippen i.v.m. de partikels.
De voorgestelde indeling in schaalpartikels en in logische partikels, met de indeling
in zinspartikels en graadpartikels is verantwoord, maar de door de heer Vandeweghe
voorgestelde tegenstelling ‘fokuspartikel’ tegenover zinspartikel lijkt beter, vooral
voor het te onderzoeken taalgebruikmateriaal.
Op enkele plaatsen wens ik toch een vraagteken te plaatsen:
p. 69. Dat helaas, waarschijnlijk, jammer genoeg gebonden zijn aan een bepaald
illokutief type (= mededelende zin) is juist, maar heeft een verklaring niet alleen in
het illokutieve type, maar vooral in het feit dat met die partikels door de spreker geen
positie kan worden gekozen tegenover een situatie waarvan men nog niet weet of ze
gerealiseerd zal worden of is. Daardoor komen die partikels niet voor in een
gebiedende zin of in een ja-neen-vraag.
Op p. 73 heeft de auteur ten onrechte geen oog voor de bijzondere gevallen met
niet als zinsdeel vooraan in de zin. (Zie artikel L. Koelmans ‘Zinnen met aanloop in
het Nederlands’, in N.Tg. 63 (1970), p. 21-27).
In de beschrijving van het materiaal zelf in Deel 2 bewijst de auteur dat zijn inzichten
heel wat tot nog toe onbekende karakteriseringen mogelijk maken. Buitengewoon
vruchtbaar blijkt het begrip ‘perspektiviteit’ te zijn. Ook het steunen op het begrip
‘sekwentie’, met de tegenstelling binair-skalair biedt heel wat mogelijkheden voor
een sekure beschrijving (Hoofdstuk 3). Sommige delen van die beschrijvingen zijn
heel verhelderend en zijn bijzonder goed geslaagd. De auteur toont er overtuigend
hoe een pragmatische aanpak veel beter inzicht geeft in het
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gebruik van al en pas. Zeker zal bij een onderzoek van andere partikels door anderen
gebruik moeten worden gemaakt van het overzicht van de perspektiviteit op p. 121.
In de volgende hoofdstukken gaat de auteur speciaal in op het gebruik van het
partikel al/reeds in verschillende kombinaties. Hier vindt men een buitengewone
rijkdom van subtiele onderscheidingen, die steunen op een konsekwent aanwenden
van semantische en pragmatische karakteriseringen. De grote rijkdom van de
beschreven konstrukties wordt ingedeeld in verschillende kombinaties van al en zijn
negatieve tegenhanger met kwantiteitsaanduidingen, met polaire predikaten, met
tijdsduurbepalingen en met tijdstipbepalingen. Het geheel van de rijke observaties
verdient alle lof en bewijst duidelijk hoe uitzonderlijk beschrijving van taalgebruik
verduidelijkt wordt door een beroep te doen op pragmatische faktoren. Voor de
verstandige en konsekwente wijze waarop dat gebeurd is, verdient de heer
Vandeweghe alle lof.
Bij een zo geslaagd werk kan het eng lijken als op een paar plaatsen wordt gewezen
waar enige twijfel rijst bij de lektuur, maar het is nu eenmaal de taak van een
beoordelaar kritiek uit te brengen.
Op p. 112 wordt voorgehouden dat een temporele omkering niet mogelijk is: Het
zou altijd zijn van ‘vroeger’ naar ‘later’. Ik vraag me af wat de heer Vandeweghe
zou denken bij een predikaat met ‘terugdenken’.
Op p. 112-113 in het ‘geografische’ voorbeeld met Eupen en Monschau wordt een
lokale richting aanvaard. Dat kan juist zijn, maar is het niet noodzakelijk. Zo vraag
ik me af of
Voeren ligt nog in Limburg.
ekwivalent is met
Voeren ligt nog niet in Brabant.
Hier kan men, vermoed ik, niet spreken van een geografische of zelfs van een
temporele gerichtheid. Die beide zinnen zijn maar mogelijk als men ze in de sfeer
van een administratieve of misschien politieke beslissing plaatst.
Op p. 124 in voetnoot 19 is over het hoofd gezien dat er wel een distributionele
overeenkomst is tussen al en reeds, wanneer die als fokuspartikel na een substantief
zijn geplaatst:
Caesar al heeft dat gezegd
Caesar reeds heeft dat gezegd.
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Op p. 199 zou ik bij zin (18) interpreteren, niet alleen dat de spreker verandering in
de SvZ verwacht, maar dat de SvZ een gevolg is van een evolutie. Zie daarvoor citaat
WNT bij zin (19), waar sprake is van een voortgang.
Op p. 245 wordt een asterisk geplaatst bij
(26) Hij woont al korte tijd in Antwerpen.
Ik vraag me af of de oorzaak niet kan liggen in de tegenstelling korte tijd ↔ een
korte tijd of een tijdje.
Zo is toch mogelijk: Hij woont al een korte tijd in Antwerpen.
Hij woont al een tijdje tijd in Antwerpen.
In beide zinnen hebben kort en de diminutiefvorm in de groep met het onbepaald
lidwoord een positieve waarde tegenover 0. Juist die positieve waarde maakt al
mogelijk. De auteur had hierop kunnen wijzen.
Misschien is er een onvolledigheid in de voorstelling op p. 341 dat kontinuatieve
werkwoorden als blijven, doorgaan onverenigbaar zijn met al op de grond van het
kenmerk [+ persistent]. Zo krijgt zin (9a):
Ik blijf hier al vijf jaar.
een dubbel vraagteken. Wat met een kontinuatief werkwoord als verblijven?
Ik verblijf hier al vijf jaar.
Maar ik wens deze enkele voor kritiek vatbare punten niet te sterk te beklemtonen.
Het zijn trouwens maar detailpunten, die eigenlijk niets verminderen aan de
wetenschappelijke waarde van deze fundamentele studie. Die is buitengewoon groot,
niet alleen om de zeer strenge methodologische aanpak, waarin geen enkel moeilijk
punt omzeild wordt, maar ook om de vele verhelderende inzichten die gegeven
worden.
Belangrijk lijkt me in deze studie ook dat daaruit blijkt dat ook
semantisch-pragmatische elementen helpen om een inzicht te krijgen in de visie op
de werkelijkheid binnen een bepaalde taalgemeenschap. Hier wordt op die manier
een terrein van onderzoek voorbereid voor de metalinguïstiek.
In de studie van de adverbiale partikels mag het werk van de heer Vandeweghe
als richtinggevend worden beschouwd. Het geeft een degelijke en fijnzinnige basis
waarop verder kan worden gebouwd, en verdient alle lof en bewondering.
Met volle overtuiging stel ik dan ook voor de studie van de heer Vandeweghe te
bekronen. Ik dring ook aan op publikatie in de nabije toekomst.
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Verslag van de heer O. Leys, tweede beoordelaar
Aan het eind van dit werk (blz. 446) schrijft de auteur dat de partikels een moeilijk
toegankelijk onderzoeksgebied vormen. En men kan het, wat dat betreft, volkomen
met hem eens zijn. Wie de taalpartikels bestudeert moet niet alleen vertrouwd zijn
met de problemen van de ‘engere’ syntaxis en semantiek. Hij dient ook een grondige
kennis te hebben van bv. pragmatiek en tekstgrammatika. En hij zal heel wat
vakliteratuur moeten doorworstelen, wat dan weerom veronderstelt dat hij vertrouwd
is met oudere en jongere modellen van taalbeschrijving.
Van deze vertrouwdheid met problemen en modellen levert de auteur van dit werk
een schitterend bewijs. Bovendien is het werk dat hij voorlegt zeer konsistent
opgebouwd, helder gestruktureerd en met grote taalvaardigheid geschreven. Kortom,
dit werk is een werk van hoog niveau en ik sluit mij dan ook gaarne aan bij het oordeel
van de eerste verslaggever, die voorstelt dit werk te bekronen en uit te geven.
Bij de huidige diversifikatie in de moderne linguïstiek kan men het een verslaggever
zeker niet euvel duiden, wanneer hij moet bekennen dat hij met de problematiek van
een te beoordelen werk niet zó vertrouwd is, dat hij ook nog kritiek ‘ten gronde’ zou
kunnen leveren. Ook in dit verslag zal men niet méér vinden dan enkele
kanttekeningen, misschien een paar nuttige aanvullingen, hier en daar ook een
voorzichtige vraag of een voorstel, waarmee de auteur bij een eventuele uitgave
wellicht rekening zou kunnen houden.
***

Allereerst zou ik met betrekking tot de ‘lay-out’ van deze verhandeling een paar
bedenkingen willen opperen.
Bij publikatie zou de beschrijving van het notionele apparaat veel korter mogen
gehouden worden dan nu het geval is. Voor de ingewijde lezer zijn veel uitweidingen
in het eerste en ruim 100 blz. tellende inleidende deel overbodig en voor de
niet-ingewijde zullen zij toch sowieso niet volstaan. Ook verderop in het werk zijn
niet alle uitweidingen even strikt noodzakelijk (bv. blz. 206 vv.).
Het zou de lektuur vergemakkelijken als er wat minder afkortingen gehanteerd
werden. Vooral afkortingen die maar de duur van een (sub)kapittel hoeven mee te
gaan en dus nauwelijks wat uitsparen, zouden dienen vermeden te worden (RTS,
SWK, AWK, GvZ enz.). Het bevordert anderzijds evenmin een vlotte lektuur wanneer
afkortingen als
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NP, VP, OS gebruikt worden, die iets anders moeten betekenen dan wat die in de
moderne linguïstiek steevast betekenen! Een auteur mag niet vergeten dat de lezer
niet voortdurend het volledige begrippenapparaat van een werk voor ogen heeft en
dat ook een inlegblad met afkortingen niet meteen alle hindernissen voor een vlotte
lektuur oplost!
De kommentaar bij de voorbeeldzinnen is soms nodeloos uitgesponnen en verloopt
daardoor ook niet steeds zo duidelijk in de richting van een generaliserende verklaring
(bv. blz. 433; 434).
Het begrip ‘monotone stijging’ wordt op blz. 236 toegelicht; op deze plaats echter
blijkt nog niet dat men deze term voor een beschrijving van de al-groep nodig heeft.
De relevantie van de term wordt pas echt duidelijk op blz. 270.
Soms moet men bij introduktie van een stelling of van een tabel te lang wachten
op een verhelderend voorbeeld (bv. blz. 161, 436, 437), zodat de lezer dan in de tekst
heen en weer moet ‘lopen’, wat weerom niet bevorderlijk is voor een vlotte lektuur.
***

Wat de inhoud van deze studie betreft, heb ik o.m. het volgende genoteerd:
Blz. 21: het wordt wat gevaarlijk om thans nog zonder meer van inherente
betekeniskenmerken te spreken of om te stellen dat de pragmatische keuzes na de
semantische gemaakt worden. - Blz. 69: maar in (20) lijkt mij niet onmisbaar. - Blz.
110: de overgang die in (8-11) in het geding is, is ook enigszins van implikationele
aard en niet louter deskriptief. - Blz. 128: wat nog betreft, had op de disambiguerende
rol van steeds kunnen gewezen worden (trouwens ook op blz. 198 i.v.m. (17)). - Blz.
182: in (18) is al kombineerbaar met inderdaad; uit zichzelf bewerkt al dus niet de
implikatie dat de stand van zaken bereikt is. - Blz. 207: er zou terloops nog kunnen
gewezen worden op het feit dat er geen morfologische komparatief bestaat ter
uitdrukking van een minder-waarde, wat blijkbaar samenhangt met het feit dat de
normale interpretatie van een negatie reeds die is van een minderwaarde. - Blz. 263:
om (19b, 20b) te accepteren, hoeft men zelfs geen alternatieve wereld te bedenken.
- Blz. 307: het verzwegen B-punt in (19) kan m.i. gerust wat anders zijn dan de
ego-lokalisatie. - Blz. 321: de statusverschillen tussen (3) en (4) zijn blijkbaar door
de kotekst van al/nog bepaald. Dat de funktie van beide partikels in (4) op zichzelf
wat anders zou zijn dan in (3) is dus niet zonder meer dui-
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delijk. - Blz. 343: uitspraken als (19a) worden toch gehoord (vgl. bv. nog ‘hij spreekt
al in geen jaren meer met zijn gebuur’). - Blz. 347: de evenredigheid al/pas =
voldoende/noodzakelijk laat het principieel perspektivische karakter van beide partikels
buiten beschouwing en is dus als definitie minder geschikt dan de perspektivische
definitie onder (c) op blz. 348. Overigens bewijst (13) op blz. 350 dat de gelijkstelling
‘pas = noodzakelijk’ gevaarlijk is. - Blz. 357: (5a) impliceert dat het later had kunnen
zijn. Wat ‘de vervulling der tijden’ betreft, geldt dus dat VW een meer-waarde bezit:
RW < VW; anderzijds impliceert (5b) dat de ‘vervulling’ van de handeling vroeger
had kunnen gebeuren en in die zin geldt weerom dat VP een meerwaarde bezit: AP
< VP. De ordening van de meer-waarden verloopt m.a.w. in een andere richting in
(5a) dan in (5b), wat meteen de zgn. omkering der implikaties inhoudt. De
later-richting hoeft dus niet steeds de negatieve op de t-lijn te zijn (zoals op blz. 372
gesteld). - Blz. 406: ook bij zgn. situerende tijdsbepalingen is er een oriëntatiepunt
in het spel, nl. de situerende bepaling zelf. Het onderscheid situerend/relationeel lijkt
dan ook niet zo geslaagd. Het ware wellicht adekwater uit te gaan van een primaire
dichotomie [± in]. - Blz. 410: Het verschil [± samengesteld] is van een andere orde
dan het verschil [± situerend] of [± gemengd]. Daardoor kan er ook verderop geen
subkapittel zijn dat handelt over ‘al/pas en de samengestelde bepaling’! - Blz. 440:
langzaam heeft m.i. wel degelijk een temporele betekenis, zij het dan ook geen
relatiefrelationele zoals spoedig. Verder is het aspekt van zinnen met al spoedig m.i.
niet noodzakelijk perfektief; men denke in dit verband slechts aan zinnen als ‘ik
begon al spoedig in te zien dat...’; ook in (20) op blz. 437 is het aspekt niet perfektief,
maar eerder resultatief.
Ik heb een meer fundamenteel bezwaar tegen de opvatting dat al cs. aspektivische
elementen zouden zijn (p-, f-, r- aspektivisch) zoals op het eind van het werk (blz.
444) nog eens in alle duidelijkheid gesteld wordt. Deze partikels impliceren weliswaar
een transitionaliteit en dus een vorm van aspekt. Maar men kan m.i. niet aan een
taalvorm een betekenis of funktie toekennen die alleen toekomt aan een implikatie
of implikatuur. Aldus zou bv. elke uitdrukking van richting een modale uitdrukking
moeten genoemd worden (omdat richting het futurisch bereiken van een doel
impliceert). Overigens impliceert het perspektivische ook een zekere modaliteit, nl.
het denkbaar andere, en zo zou men dus het perspektivische ook nog modaal kunnen
noemen! Blijkbaar zal men ‘perspektiviteit’ van modaliteit en aspekt moeten scheiden.
Vermoedelijk kunnen ook het f- en het r-aspektivische al/nog evenzeer tot
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dit algemene begrip ‘perspektiviteit’ herleid worden als het paspektivische al/nog.
Tenslotte vraag ik me af of men al cs. wel degelijk telisch, begrenzend of
doelaangevend kan noemen (blz. 123 en passim). Deze partikels impliceren weliswaar
gerichtheid, maar de richtingskonstituent funktioneert niet noodzakelijk als
doelkonstituent (wat trouwens op blz. 233 wordt toegegeven; op blz. 252 is er wel
degelijk sprake van gerichte maar onbegrensde processen).
***

Deze aanmerkingen tasten geenszins de intrinsieke waarde van dit werk aan. Zoals
ik al zei, verdient het m.i. te worden bekroond. Na reduktie van deel I en na enkele
kleinere aanpassingen in deel II kan het zeker ook worden uitgegeven.

Verslag van de heer J. Goossens, derde beoordelaar
Dit is een werk van zeer goede kwaliteit: het getuigt van scherpzinnigheid, van goede
linguistische vakkennis en belezenheid, van een systematische aanpak, van het
vermogen logisch door te construeren, het is goed geformuleerd. De resultaten zijn
- dat ligt in de aard van het onderwerp - niet spectaculair, maar in hun subtiliteit
duidelijk. Het tot dusver vrij magere onderzoek van deze partikels is door het werk
van Vandeweghe in belangrijke mate vooruitgekomen, ook al stelt de auteur dat het
grotendeels explorerend van karakter is. Het valt wel op dat de ontwikkeling van de
theorie veelal aan de hand van geconstrueerde zinnetjes gebeurt; voorbeelden uit het
corpus der ‘primaire bronnen’ (p. 447-448) spelen slechts een bescheiden rol. Hier
lijkt mij sterk te zijn bijgestuurd.
Dit werk verdient zonder twijfel bekroond en uitgegeven te worden. Ik sluit mij
echter aan bij de mening van de tweede beoordelaar dat het inleidende deel 1 ingekort
zou moeten worden: het zou de beschrijving van het tweede deel moeten inleiden,
meer niet.

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse taal- en letterkunde (nieuwe reeks). Jaargang 1986

354

Toponymie van Tienen
door Paul Kempeneers
Verslag van de heer K. Roelandts, eerste beoordelaar
De auteur heeft zich in deze studie vooral toegelegd op een gedetailleerd
historisch-topografisch onderzoek van de plaatsen binnen het vroeger grondgebied
van Tienen en van daaruit de naamgeving beschreven en geïnterpreteerd. Dat blijkt
al onmiddellijk uit de indeling van het werk, die hoofdzakelijk steunt op de benoemde
realia en achtereenvolgens betrekking heeft op de stad en omgevende wijken,
waterlopen en stilstaand water, hoogten en laagten, houtbegroeiing, gras- en akkerland,
omheiningen (stadsvesten met poorten en torens), wegen en straten (volgens de
respektieve sekties), bouwwerken als molens, bruggen, kerken en kloosters, scholen,
huizen (per straat) enz.; tenslotte andere konstrukties, o.m. sluizen, pompen, galgen,
monumenten. Onder deze rubrieken, eventueel voorzien van nadere historische en
geografische gegevens, wordt het oude en moderne namenmateriaal gerangschikt en
bestudeerd met terechte aandacht ook voor de desbetreffende appellatieve
woordenschat die in interessante gevallen mede uit de geëxcerpeerde bronnen werd
opgetekend. In dit verband vermelden we speciaal een innovatie in het concept van
een toponymische studie, met name de beschrijving van de syntaktische en
morfologische patronen gebruikelijk in wegbenamingen en het overzicht van de
appellatieven waarmee verschillende soorten van wegen ter plaatse werden en worden
aangeduid (blz. 311-318). Beide paragrafen geven een duidelijk beeld van de gangbare
omschrijvingen en de courante terminologie, aan de hand van oordeelkundig
geselekteerde excerpten en trefwoorden. Ze zouden nog aangevuld kunnen worden
(1) met een grondiger onderzoek van het type Bunsbeekweg (versus Bunsbeekse
weg), steunend op gedateerde voorbeelden waaruit kan blijken in hoever die
samenstelling oorspronkelijk is, ofwel administratief onder Franse invloed, of door
hervertaling is ingevoerd (vgl. bovendien het type Leuvenerstraat/Leuvenarenstraat,
gecontamineerd lovenersche straet ao 1681, op blz. 282); (2) met een verwijzing naar
andere appellatieven die tevoren werden behandeld (o.m. kruisweg of kruis(ken) blz.
309, gang en aardgat blz. 304-308)
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en andere varianten b.v. bij diminutief streetken/strecken (blz. 317) ook stre(e)telken
(blz. 275, 277 en passim), naast niet-umgelautet straetken/straetien (passim), of een
enkele keer straeieken (blz. 299 in de naam bordeel straeieken ao 1780: een vorm
uit de spreektaal?).
Een van de meest opvallende verdiensten ligt in de aanschouwelijke voorstelling
van de besproken situaties door middel van een groot aantal (32) ingelaste kaartjes
en schetsen, technisch fijn verzorgd en getuigend van een onmiskenbare
vertrouwdheid met het bestudeerde terrein in heden en verleden. De historische
rekonstruktie van Tienen ao 1635, in de toponymische kaart op blz. 139 (op groter
schaal afzonderlijk toegevoegd) is op zichzelf al een bewijs daarvan. Die grondige
kennis van namen en plaatsen komt ook tot uiting in de identifikatie en de lokalisatie
van de toponymische items: de schrijver heeft geen moeite gespaard om klaar te zien
in de puzzel van de wisselende naamgeving, in het onderscheid tussen gelijkluidende
c.q. in de identiteit van verschillende benamingen ter aanduiding van waterlopen,
wegen en huizen, molens, kerken en kapellen. De ligging van de huizen (met opgaaf
van historische bijzonderheden zoals in andere rubrieken) wordt zelfs vaak
geprecizeerd door vermelding van het kadasternummer of van het thans geldende
huisnummer, wat vooral de Tienenaars zal interesseren. Bij al dat tijdrovende werk
werd P. Kempeneers ongetwijfeld geholpen door zijn kennis van de voorhanden
publikaties die hij in de inleiding (blz. 1-3) bespreekt en zo nodig ook passim citeert
onder de afzonderlijke lemmata. Maar herhaaldelijk wijst hij daarin op fouten en
tekortkomingen die mede op basis van grondiger archiefonderzoek worden verbeterd.
Van het toponymisch materiaal dat zijn voorgangers (o.m. A. Wauters, F. de
Ridder, E. Dewolfs) hebben bijeengebracht citeert hij af en toe een excerpt om de
eigen originele dokumentatie aan te vullen. Deze berust op een aanzienlijk aantal
archivalische en andere meestal onuitgegeven bronnen en kaarten waarvan de lijst,
samen met die van de geraadpleegde werken en tijdschriften, te vinden is op blz.
465-494. Tot slot volgt daarop een alfabetische index van de behandelde toponiemen
(blz. 495-523).
De gevolgde methode biedt het voordeel dat de stads- en landschapsgeschiedenis
duidelijker in de toponymie weerspiegeld wordt en dat ze de ontwikkeling van de
lokale naamgeving meer op systematische wijze belicht in nauwe samenhang met
de aard van het benoemde, waarvan de eventuele meernamigheid dan ook direkt in
het oog springt. Maar aan de andere kant komt het taalkundige aspekt beter tot zijn
recht in een alfabetisch glossarium, waar de grondwoorden samen met hun af-
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leidingen en samenstellingen gegroepeerd staan zodat de respektieve excerpten elkaar
aanvullen en in voorkomend geval een steviger basis kunnen vormen voor de
interpretatie. Op blz. 67 b.v. wordt Vosselborn, gelegen in het Vossel, verklaard op
grond van twee spellingen met vors- uit 1536 resp. 1674-1709, zonder rekening te
houden met de oudere vormen die onder de rubriek ‘Hoogten en laagten’ geciteerd
worden (blz. 81) vanaf 1340 iuxta voshol, ca. 1400 aent vossel enz. Voor de verklaring
van een naam en zijn dialektische varianten moet men alleszins volledigheid nastreven
in de opgave van de oudste vormen en de verschillende grafieën (met hun relatieve
frekwentie). Als die verspreid of slechts voor een deel worden opgegeven, verkleint
men de kans om een gemotiveerd oordeel uit te spreken over materiaal dat niet
onmiddellijk doorzichtig is. En moeilijkheden zijn er nog genoeg in de etymologie
van plaats- en persoonsnamen, in om 't even welke streek. De Tiense toponymie
vormt daarop geen uitzondering. Naast de vele verantwoorde interpretaties zijn er
hier ook minder gelukkige hypothesen, b.v. met betrekking tot Mulk (blz. 26-27,
waarbij Mulk(er)delle blz. 83), Carlewijk (blz. 98), Vrankerikstraat (blz. 171),
Kanisstraat (blz. 217), de zgn. Zalm (blz. 448, in 1407 huisnaam den psalme).
Anderzijds ontbreekt een woord uitleg bij interessante varianten, b.v.
couwestrate/coyestraete > Koeiestraat (blz. 207), coubruggen/coyebrugghe >
Koeiebrug (blz. 335), couvoet/coyevoiet > Koevoet (blz. 444 huisnaam); of bij een
minder bekende vorm zoals luebe/lubbe, een relikt met geminatie, evenals ohd.
louppea naast louba (Kluge-Mitzka s.v. Laube), en synoniem met verwant mnl.
love/leuve ‘luifel, uitbouwsel, uitstek, voorportaal enz.’ blijkens de excerpten die mij
bij de huisnamen zijn opgevallen: 1698-1701... van dat hij een luebe maecken maech
aen sijn huijs & van d'vuijt haengen van den pelijcaen (blz. 414) - 1699-1701... te
moegen vuijt haengen een gulde maene met een luebe te stellen mits betaelende...
(blz. 424) - 1689... van eender lubbe staende voor haer huijs (blz. 450). Over de
betekenisontwikkeling van mnl. love, bij germ. * lau jō- waaruit anderzijds (via
frank.) mlat. laubia > ofra. loige (loge) > ital. loggia resp. ndl. loods enz., zie thans
M. Devos en J. Van Keymeulen, Namen voor het ‘afdak’ in de Vlaamse dialekten
(Hulde-Album Prof. dr. Marcel Hoebeke. Gent 1985, 183-209), blz. 202-204. Over
de areale verbreiding van ‘Loods en loge’ schreef A. Weijnen in: Wortes anst, verbi
gratia, donum natalicium Gilbert A.R. De Smet (Leuven/Amersfoort 1986), 521-525.
Een løzə, ontrond lezə, diende in de Rupelstreek om handgevormde stenen vóór het
bakken in luchtig gestapelde rijen te laten drogen (droogloods).
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In zijn geheel is het onderhavige prijsantwoord een degelijk en verdienstelijk werk
dat naar inhoud en opbouw als een karakteristiek type van toponymische
stadsmonografie kan gelden.
Het is - na zijn verschillende voorafgaande publikaties - een nieuw getuigenis van
Kempeneers' bekwaamheid en werklust, wat met de intrinsieke waarde van de
ingediende studie mede in aanmerking mag komen om deze voor bekroning aan te
bevelen.

Verslag van de heer M. Gysseling, tweede beoordelaar
Doorgaans bestaat een toponymische monografie uit twee delen: een alfabetische
lijst met opgave van de excerpten, en een systematisch exposé. Kempeneers hanteert
een geheel andere methode: een thematisch ingedeelde monografie, met
opeenvolgende hoofdstukken over nederzettingen, waterlopen, heuvels en dalen,
bossen, velden, stadsvesten, poorten, torens, wegen, molens, bruggen, kerken en
kloosters, openbare gebouwen, particuliere huizen, enz.; bij elk daarin opgenomen
toponiem worden de excerpten medegedeeld. Dit alles wordt niet alleen naamkundig,
maar tevens historisch belicht. Zo krijgen we bv. een uitvoerige geschiedenis van de
stadsvesten, een historiek van elk apart gebouw, of, op taalkundig gebied, een prachtig
overzicht over hoe men vroeger een weg aanduidde. Het enorme werk dat daarachter
schuilt, bv. de precieze lokalisering van elk in de bronnen vermeld huis, dwingt
bewondering af.
Aan deze vooral historisch gerichte methode zit in taalkundig opzicht toch een
grote schaduwzijde vast: etymologisch en topografisch samenhorende namen worden
namelijk gescheiden naargelang zij een veld, een straat, een huis enz. benoemen.
Alleen via de index achteraan kan men samenhangen reconstrueren. Door
kruisverwijzingen zou veel zoekwerk kunnen vermeden worden, maar met
kruisverwijzingen is Kempeneers spaarzaam geweest.
Zo bv. ontbreekt een kruisverwijzing bij p. 111 aard en p. 308 aardgat, hoewel
het ene het andere kan belichten.
Bij p. 59 Kabbeek, met één enkel excerpt van 1321, wordt niet verwezen naar p.
273 Kabbeekstraat (met excerpten vanaf 1285), p. 154 Kabbeekstraatpoort en p.
355 Hof van Kabbeek (met jongere grafieën van de naam Kabbeek zelf).
Zo bv. nog ontbreekt een kruisverwijzing tussen p. 287 Vetteriestraat (zonder
naamverklaring) en het daaraan ten grondslag liggende Vetterie op p. 376.
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Een ander tekort van de gevolgde methode is, dat fonetisch waardevolle gegevens
verdrinken in een zee van tekst. Op grond van de index kan men toch niet vermoeden
dat bv. de naam Ketelstraat bijzonder interessante voorstadia heeft (1448 Cotelstrate,
1466 Cuetelstrate).
Zoals dat doorgaans het geval is in toponymische werken, is de etymologie de
zwakste kant.
Ten dele is dit het gevolg van het feit dat Kempeneers voor Middelnederlandse
woorden uitsluitend het Middelnederlandsch Handwoordenboek geraadpleegd heeft
en niet het grote Middelnederlandsch Woordenboek dat ontzaglijk veel meer
inlichtingen geeft. Zo bv. verklaart hij op p. 67 Vosselborn door versch, hoewel de
uit versch ontstane vorm vorsch Hollands is, niet Brabants. Zo nog verklaart hij p.
68 Kraaibon door bon ‘wijk’, hoewel dit woord alleen in Holland (en Friesland?)
voorkomt.
Daarnaast is het natuurlijk zo dat etymologisch onderzoek een ontzaglijke
voorkennis vergt. Hier volgen enkele bedenkingen.
P. 396 Hof van Alvernen, een leengoed van de hertogen van Brabant, is niet ‘de
grote varens’; Alverne is integendeel een oude vorm van Auvergne, dus migratienaam.
Zo nog zie ik in p. 281 en 402 land van der Mennen, naam van een huis en van de
belendende straat, vermeld sedert 1636, niet een prehistorisch waterwoord menne,
dat een hypothese is van Schönfeld, maar veeleer le Maine, landstreek in Frankrijk,
dus eveneens een migratienaam.
Dat hypothetische menne zie ik evenmin in p. 64 Minneborn, dat ik integendeel
zou vergelijken met Minnemeers en Minnebrug te Gent (1322 ter Minnen brucge,
1353 ter Minnen mersch, waarin minne ‘watergeest’, zie mijn Gents vroegste
geschiedenis).
P. 301 Waaiberg (1333 in Wayenberghe) wordt verklaard als wad, zonder rekening
te houden met de vroegste vermeldingen elders (1215 de Waienberge, te
Geraardsbergen, zie mijn Toponymisch Woordenboek, 1030). Ik heb het woord (wāgi
‘glooiend’) uitvoerig behandeld in mijn Gents vroegste geschiedenis.
In p. 41 Ekkersbeek zou ik het eerste lid veeleer verklaren als ontstaan uit nekker
‘watergeest’, niet ekker ‘akker’.
In p. 302 Wolfhage, een ook elders voorkomend toponiem, zou ik het eerste lid
als het appellatief wolf opvatten, niet een persoonsnaam.
Bij p. 111 ander aert vraag ik mij af of dit niet het uit Limburg en oostelijk Brabant
bekende aard ‘slag in het drieslagstelsel’ is. Cf. der ander aart van den somerkorne
in het oudste goederenregister van Oudenbiezen, 163. Zie thans ook mijn De naam
Oudenaarde in het Hulde-album Marcel Hoebeke, 243-246.
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P. 109: over de etymologie en betekenisevolutie van dries zie mijn artikel Dries in
Naamkunde 7, 1975, 258-265.
De ligging van de Bruul, p. 133, tussen de Borggracht, p. 55, en de Gete, herinnert
aan die van de Briel te Deinze, tussen Oude en Nieuwe Kaandel, en die van de diverse
Brielen te Gent. Ik zou derhalve bruul opvatten als ‘domaniale (vaak vorstelijke)
meers’ en Borggracht als ‘gracht van een burg’, niet gracht van Tienen; de Borggracht
ligt toch aan de kant van de Gete die tegenovergesteld is aan de stad. Zie over briel
mijn Oude toponiemen te Deinze, in Bijdragen tot de geschiedenis der stad Deinze
en van het land van Leie en Schelde 51, 1984, 9-20, en Hans Ramge, Hessische
Flurnamengeographie, in Giessener Flurnamen-Kolloquium 1984, Heidelberg 1985,
660-693, inz. 686-692 (Brühl ‘Herrenwiese’).
Voor Schavei, p. 130, lijkt ‘onvruchtbare grond’ gesuggereerd te worden. Ik zie
er Romaans excav ata ‘uitholling’ in.
Zou p. 394, ao 1536 calck hoven niet veeleer kalkoven dan kalkhof zijn?
P. 269 Veemarkt: dat ook wede (een blauwe verfstof) en wede, een archaïsch woord
voor ‘bos, hout’ in aanmerking komen, begrijp ik niet.
In de riviernaam Gete, p. 53, zie ik een prehistorische waternaam, en niet, zoals
door Kempeneers uit Carnoy overgenomen, iets dat verwant is met gat ‘opening’ en
Gotisch gatwo ‘straat’.
De nederzettingsnaam p. 26 Mulk (1260 Mulke) kan toch niet molenkin ‘molentje’
zijn; veeleer een Gallo-Romeinse naam Muniliaco; cf. Meully, onder Le Quesnoy,
dep. Nord (885 kopie 11de Munliaco).
P. 24 Avendoren: de geromaniseerde grafie 1034 kopie ± 1700 Evrendore sluit
toch doorn uit Germaans thurnu- uit. Misschien toch een van de bij ons zeldzame
Keltische namen met duron ‘burg’.
P. 19 Tienen: de voorgestelde etymologie steunt op een slordig artikel in Pokorny,
Indogermanisches etymologisches Wörterbuch. Ik vraag mij af of het toch niet een
prehistorische naam voor een berg of (in dit geval) een heuvel is. Cf. het gebergte
Taunus in Hessen, la Tune, berg in de Pyreneeën, le Thunon, berg in de Alpen. De
diverse namen Tienen, Thynes, etc., dienen nog topografisch onderzocht te worden.
P. 22 Grimde: in 956 kopie 13de Grimides is er toch geen gedekte nasaal?
Een laatste bezwaar dat ik tegen het werk van Kempeneers heb, is dat het op
menige plaats blijk geeft van overhaasting. Enkele voorbeelden:
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P. 120: ‘kouter schijnt meer in Brabant en West-Vlaanderen thuis te horen dan bv.
in de Kempen’. Behoort Oost-Vlaanderen dan niet tot het kerngebied?
P. 314: in straatnamen zou het bepalend woorddeel nooit een gemeentenaam als
zodanig zijn. En het op p. 313 aangehaalde ao 1681 Vissenaecken wegh dan? Dit is
integendeel het oudste straatnaamtype.
P. 106: het uiterst bondige excerpt van ± 1400 betreffende het intrigerende woord
wariscap, aldaar niet gelokaliseerd, staat veel vollediger op p. 391: aent wariscap
ende de beke... geheyten Rufershof, hetgeen toch een approximatieve lokalisering
toelaat.
Op p. 162 vraagt Kempeneers zich af of het woord schrans uit de stadsrekening
van 1470-71, zoals het overgeschreven is door Wauters, wel juist gelezen is. Waarom
niet even verifiëren op het origineel in het Algemeen Rijksarchief te Brussel, dat
Kempeneers zelf geraadpleegd heeft blijkens p. 106?
Er zijn transcriptie- of tikfouten die een mens doen schrikken. Bv. p. 268 in foro
porcoris; is dat juist gelezen? Op p. 365 staat een Nederlands excerpt uit een tekst
van 1279, die ontbreekt in mijn Corpus, maar blijkens de bronopgave op p. 472 is
die tekst van 1379.
Sommige beweringen die uit andere werken overgenomen zijn, stemmen sceptisch
en zouden dienen gecontroleerd te worden. Bv. p. 232 en 388: het begijnhof zou al
vermeld worden in 1202; dat is een erg vroege datum. P. 319: voor de oudste
vermeldingen van windmolens dient thans het tijdschrift Molenecho's geraadpleegd
te worden.
Het werk van de heer Kempeneers heeft een bekroning door de Academie
ruimschoots verdiend. Maar de auteur zou het rustig dienen te herlezen en te
verbeteren vooraleer het (liefst door het Tiense stadsbestuur) gepubliceerd wordt.

Verslag van de heer M. Hoebeke, derde beoordelaar
Ik sluit mij aan bij de kritiek van de twee vorige beoordelaars en kan me beperken
tot enkele kanttekeningen bij de behandelde lemmata en een paar opmerkingen van
meer algemene aard.
Ad:
ZOUW, blz. 38. Ik heb bezwaar tegen de afleiding van zuwe uit ogm. * sōwō (bij een idg. wortel * seu, * se ə, * sū ‘vloeien’) en van
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zouw uit zuwe. K. zegt: ‘ogm. * sōwō -, waaruit klankwettig zuwe, later zouw’. Hij
had niet alleen mogen verwijzen naar Kempeneers 1982, 855 (zijn onuitgegeven
doctorale scriptie, die men moeilijk of niet kan raadplegen), maar ook hier de
ontwikkeling zoals hij die ziet moeten expliciteren.
Uit het door K. geconstrueerd ogm. * sōwō verwacht men in het Ndl. klankwettig
zouw(e), terwijl zuwe op een germ. basis met ū wijst. Omdat ablaut ō : ū mogelijk
is kan men zouw(e) / zuwe vergelijken met stouwen: stuwen. Vgl. R.C. Boer, Oergerm.
Handboek, 19242, § 106, 99 en M.J. Van der Meer, Historische Grammatik der
Niederländischen Sprache, 1927, 6 § 64, A. 1, blz. 65-66. Maar zouw(e) kan ook als
Brab.-Holl. vorm naast wvl. zuwe van een basis met û uit wgm. û of iu voor w
klankwettig worden afgeleid. Zie M. Schönfeld-A. van Loey, Hist. gram. van het
Ndl., § 54, blz. 63-64 en Van der Meer, o.c., §§ 47 en 64.
GAAS-, in Geyse, Gaese(beke), blz. 45. Ik zou de mogelijkheid dat de vorm met ei
(voor a) hypercorrect is niet z.m. verwerpen.
KRAAIBON, blz. 68. K. ziet in het tweede lid van dit woord mnl. bon ‘wijk’. Maar
wat moet kraaibon betekenen?
Blijkens het MW, I, 550 en 1357, is bon trouwens een woord uit Hollandse bronnen
en (misschien) een Westfriese vorm voor ban ‘rechtsgebied, etc.’.
KUITE, blz. 81. Het woord kuite wijst niet noodzakelijk op een ‘groeve’ ontstaan
door ontginning van zand en/of steen. Te Nukerke (arr. Oudenaarde) bestaat een
natuurlijke diepte, gelegen in het nog vrij goed bewaarde bos op de steil naar Zulzeke
toe dalende ‘berg’, het ‘kuithol’, welk woord naar mijn gevoel in de jaren 1940 (nog)
geen propriale betekenis had. Thuis (d.i. te Melden) gebruikten we het woord als
appellatief voor een ‘diep en afgelegen, moeilijk te bereiken plaats’. Ook te Nukerke
zelf heb ik ooit het woord horen gebruiken. Niet bij Is. Teirlinck, Z.-O.-Vl. Idioticon.
POPULIER, blz. 93. De populier kwam in Vlaanderen zeker al voor in de 13e eeuw.
Te Ronse wordt ao 1291 de veldnaam ten popliere vermeld (archief van het
O.-L.-Vrouwe-hospitaal van Oudenaarde; zie Corpus Gysseling, I, Ambtelijke teksten,
nr. 1040, blz. 106).
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WATERSCHAP, blz. 106. Onder dit lemma worden twee woorden met elkaar
verward: mlat. wariscapium en watriscapum. Mlat. wariscapium (c.s.) heeft in het
frans het woord waréchaix (pik. wareskaix) opgeleverd en betekende ‘heide:
onbebouwd land, gereserveerd voor gemeen gebruik’: zie J.F. Niermeyer, Mediae
latinitatis Lexicon minus, Leiden 1976: 1130. In Henegouwen omvatten de ‘wareskaix’
de openbare wegen en pleinen, de onbebouwde landen en de oevers van de waterlopen
(L. Verriest, Le régime seigneurial dans le comté de Hainaut (XIe s. - 1789), Louvain,
(1917-1956: 306-307). Het mlat. woord watriscapum, diets waterscap, waterscep
betekende o.m. ‘gracht, -put; bron’. Niermeyer, o.c., t.a.p. 1131 en zie MW, IX,
1830-31). Te Oudenaarde (stad) was het waterschep, -schap een plaats in de Schelde
(of in een Scheldearm) waar de dieren gedrenkt konden worden of de bewoners water
konden putten.
Volgens Niermeyer (1131) kan wariscapium gevormd zijn naar het model van
watriscapum. K. had ook het artikel van Gysseling over Enkele oudndl. woorden in
het Frans § (Med. Ver. Naamk. 1953, 81-82) kunnen raadplegen.
De Tiense excerpten bij K. laten blijken, dat in enkele ervan inderdaad wariscapium
aanwezig is (1297 omnia wariscapia, 1340 iuxta wariscapium, 1400 wariscap) in
andere watriscap ‘gracht’ (1470 van den waterscaepe te vaegene e.v.). Wat ‘die
waterscaep (ao 1536)’ betreft, moet nauwkeurig worden nagegaan waarop de term
doelt.
STANKTEERSKEN, blz. 113. Dit ‘eigenaardig toponiem’ kan m.i. beter ontleed
worden in stank + eers dan in stank + teers ‘mannelijk teellid’. De t in stankt kan
op segmentatie van de k berusten (cf. Luykt = Luik op blz. 122). Voor eers ‘aars’ =
uiteinde, zie Dittmaier, Rheinische Flurnamen (1963), i.v. Arsch, blz. 16.
CRYTKENSTOREN, blz. 161. De aangenomen klankevolutie: de diftongering van
/y/ tot ui? en ontronding van ui tot /ei/ (ook al y gespeld) omstreeks 1500 zou een
toelichting verdienen.
POTTERIJSTRAAT, blz. 236. Voor de verklaring van de betekenis van Fr. poterie
en de betekenisontwikkeling van de afleidingen op -erie bestaan voortreffelijke
wetenschappelijke artikels en werken. De verwijzing naar Maas, Prisma Handw.
Frans-Nederlands (1971) alleen doet enigszins armoedig aan.

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse taal- en letterkunde (nieuwe reeks). Jaargang 1986

363
COMMERIJ(STRAAT), blz. 271-272. In de 14e e. commeria en commerie. De
voorgestelde etymologieën lat. communis + rie (‘denkelijk’ = straat: Dewolfs) en
lat. communia + suffix erie overtuigen me niet. Als ik het goed zie, lag de commerie
bij de Gete en bij de Borggracht en ik vraag me af of commerie niet teruggaat op het
aan het Oudfrans ontleend combres (merovingisch latijn * comboros en uit het
gallisch), bet. ‘vlechtwerk in een rivier om vis te vangen’ (Meyer-Lübke, Rom. Etym.
Wtb., 1935, nr. 2075) en Niermeyer, o.c., s.v. combrus = barrage van boomstammen
in een rivier (om vis op te houden en te vangen; d. Fischwehr). Zie ook W. Von
Wartburg, Fr. Etym. Wtb. II, 938-939, i.v. *comboros (gall.). ‘Verhau’ en mnl.
commer ‘hindernis’, mhd. kumber en vgl. de etymologische wdb. van De Vries (i.v.
kommer) en Kluge-Mitzka (i.v. kummer).
Voor combres in pln. in Frankrijk, zie Vincent, Top. de la Fr., 1937, nr. 784. Over
deze wijze van visvangst, zie M. Schönfeld ‘Van vis en visvangst’ in Med. Ver.
Naamk., 1953, blz. 41-51, inz. blz. 43.
Of hetzelfde woord *comboros in een tweede betekenis, te weten ‘puin, puinhoop’,
letterlijk ‘het bijeengebrachte’: zie Von Wartburg t.a.p. en Dittmaier, o.c. 171, i.v.
Kummer (Kommer).
ZAVEL(STRAAT), blz. 277. Indien de oude vormen de klemtoon op de 2e lettergreep
droegen (1294 sauile, 1340 sauilen, 1488 sauijle), wat de grafieën toch laten
vermoeden, kan zeker niet aan zavel, lat. sabulum worden gedacht en dient de
aflossing van savile-straat door zavelstraat (1577) te worden toegelicht. Zoals de
tekst nu geredigeerd is, wekt hij de indruk dat savile de voorganger van het vrij laat
geattesteerde woord zavel is.
BAKELEIN, blz. 90. Ik mis de bewijsvoering van de stelling dat bakelein een
hybridisch diminutief is van beek (met waalse ontwikkeling van e tot a en -laine als
waals diminutiefsuffix).
Zoals hij vaak doet, verwijst K. weer naar zijn onuitgegeven doctorale dissertatie,
Hydronymie van het Dijle- en het Netebekken (Leuven, 1982), die ik niet in handen
heb gekregen. Ik heb dus bij Kempeneers ook niet kunnen nagaan uit welke bronnen
de verklaring van het ‘Romaans’ diminutief- suffix- -laine stamt. K. had hier ten
minste de namen en het werk van de romanisten A. Vincent en J. Herbillon dienen
te vermelden die hem in de verklaring van bakelein/baquelaine (en van het suffix-laine) voor zijn gegaan. Zie HCTD, 1945, blz. 73-91 en 93-102.
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BEGIJNHOF, blz. 388. De begijnhoven blijken in de 13e e. curiae te zijn geweest
(zo te Oudenaarde en elders) zodat men zich kan afvragen of curia in begijnhof geen
model heeft gestaan voor hof en niet omgekeerd. De auteur had m.i. dieper moeten
ingaan op de semantische samenhang tussen mlat. curia en hof. Wat K. nu onder
9.5.1. over de betekenissen van mnl. hof in het algemeen zegt, lijkt mij te weinig en
de omschrijving ‘omsloten ruimte’ is te vaag.
Hoe lonend het ingaan op de betekenissen van curia had kunnen zijn, moge ook
blijken uit het feit dat de auteur de behoefte zou hebben gevoeld ook andere lat.
benamingen bij de zaak te betrekken, zoals curtis en zelfs domus. Dat zou ook meer
licht geworpen hebben op de betekenis van hof in Meinaertshof (blz. 395) en Hof
van Avendoren (blz. 396, ao 1333 de curte de auendoren) en op (blz. 397, ao 1276)
domus de Avendoren.
Hebben we hier soms niet te maken met oude exploitatiecentra van (kleine)
domeinen? Ook de omschrijving ‘Hof als woonstede voor “aanzienlijken”’ vind ik
te vaag.
WILDE MAN, blz. 401. Hebben er in Tienen geen Wildemannen bestaan? K. maakt
er in elk geval geen gewag van en vermeldt ook geen lokale volkskundige literatuur.
Hij volstaat met een herinnering aan ‘een oude sage’, maar deze verklaring zou stellig
aangevuld en verbeterd kunnen worden door een beroep te doen op onze
middeleeuwse literatuur, waarin de populaire ‘homo salvaticus’ (salvaticus <
silvaticus) goed vertegenwoordigd was. Zie Rombauts-De Paepe-De Haan in hun
inleiding tot de Ferguut (M. Nijhoff 's-Gravenhage, 1982, blz. 13-16 en voor meer
literatuur o.m. R. Bernheimer, Wild Men in the Middle Ages, Cambridge 1952.
ARK, blz. 455. K. neemt uit het Mnl. Hwdb. 44 de betekenis ‘val- of schuifdeur van
een sluis’ over, maar gaat weer niet nader in op de semantische ontwikkeling van
lat. arca ‘kist’ (≠ lat. arcus ‘boog’) tot ‘houten gewelf, boog waaronder het rad van
een door water gedreven molen draait’ (MW, I, 457) en ‘sluis’ ‘val- of schuifdeur
van een sluis’. Het MW geeft t.a.p. onder Arke de betekenis ‘sluis of sluisdeur’ niet
expliciet op, al kan die uit het eerste excerpt wel enigszins blijken. Kempeneers had
m.i. de functie van de Arke te Tienen moeten preciseren en had steun kunnen zoeken
bij andere auteurs, zoals b.v. Dittmaier, o.c. blz. 16, die Arke (Erke) kent als
‘Flurname’ in de Kreis Koblenz en Ahrweiler en verwijst naar het Rheinisches Wörter-
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buch. Daar is het woord opgetekend in de zin van ‘Grabenwehr, bes. für die Ableitung
des Mühlgrabens zum Mühlteich; kleine Schleuse der Wiesenbewässerungsgräben’.
Heeft het woord arke te Tienen soms wat te maken gehad met watermolens? Het
blijkt er immers ook spui te hebben betekend en spuien konden in de middeleeuwen
met watermolens gecombineerd zijn. De verwijzing naar de afbeelding in Kempeneers,
Tienen in vroeger tijden (1984) heeft me niet kunnen helpen, doordat ik ook dit werk
niet in handen heb gekregen. Een woordje uitleg (naast de verwijzing) was hier zeker
op z'n plaats geweest.
HAMEIDE, blz. 457. Het verwondert mij dat de auteur voor de etymologische
verklaring niet verwijst naar Hemethe bij M. Gysseling, TW, 473, (12e e.). Gysseling
gaat daarbij niet uit van onl. *hamithi maar van germ. *hamiþja, afgeleid van hamjan
‘beteugelen, belemmeren’ en met de betekenis van ‘het voorbehoudene, weide
voorbehouden voor de gemeenschap’, welke betekenis m.i. nog aanwezig kan zijn
in het oudste Tiens excerpt (ao 1340). Ook hier is de al te beknopte
betekenisomschrijving ‘beschutting’ te vaag.
Bovendien treft het mij dat K. de ei van hameyde (1340 en 1470) niet verklaart:
*hamithi moest in de 2e syllabe toch ē opleveren (vgl. Hemethe). Daarom moet in
de eerste plaats gedacht worden aan mnl. hameide, ontleend aan het oudfrans hamaide
‘barrière’, zelf misschien uit rom. hamata, afl. van hetzelfde germ. *hamjan. Zie M.
Gysseling, TW, 586-587 i.v. Lahamaide (ao 1158 Hamaida) en het MW, III, 65-67
i.v. hameide c.s. en de vele betekenissen van het woord in het middelnederlands.
Voorts ook Dittmaier, o.c., 98-99, i.v. hameide, waar naast de bet. ‘Umgrenzüng,
Umzäunung, Verhau’ voor het Rijnland ook de betekenissen ‘gewisse
Sperrvorrichtungen an den Durchlässen der Landwehren’ en ‘zusätzliche Sicherungen
neben den üblichen Sicherungen’ zijn opgetekend.
Tot slot nog een paar algemene opmerkingen. Dat de auteur zijn uitspraken vaak
te summier toelicht en te gemakkelijk volstaat met een verwijzing naar andere meer
dan eens moeilijk te vinden geschriften of publikaties (van hemzelf en ook wel van
anderen) is hierboven al gebleken. Die verwijzingen mogen verantwoord zijn, de
lezer wenst in het werk dat hij ter hand heeft genomen zoveel mogelijk alle nodige
informatie te vinden. Te veel verwijzingen onderbreken en storen de vlotte lectuur
en maken een overigens exhaustieve toponymische monografie ook als naslagwerk
minder aantrekkelijk.
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Hoewel er in de Academie al een hele tijd een consensus bestaat om bij de beoordeling
van de ingezonden prijsantwoorden wel op het taalgebruik van de auteurs te letten,
maar er in de verslagen over te zwijgen, moet ik er de auteur attent op maken, dat ik
zijn archaïserend gebruik van het woord renen (aan) = grenzen (aan) niet wens aan
te moedigen.
Zoals mijn collega's Roelandts en Gysseling ben ik van oordeel, dat de heer
Kempeneers de jury een goed werk heeft voorgelegd, dat de bekroning verdient.
Vraagt men mij echter welk belang het werk voor de naamkunde in het algemeen
kan hebben, dan moet ik daarop antwoorden, dat het inhoudelijk overwegend van
lokaal belang is en de studie van de naamkunde maar weinig vooruit helpt. Ik stel
de Academie dan ook voor het werk wel te bekronen maar niet uit te geven.
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Sociale linguïstiek. Bouwstenen voor een interactionele linguïstiek
op hermeneutische grondslag
door Piet van de Craen
Verslag van de heer R. Willemyns, eerste beoordelaar
Het proefschrift van Dr. van de Craen is 777 + xix = 796 bladzijden lang en toch
begint de Inleiding met de zin ‘In deze studie stel ik geen afgewerkt onderzoek voor’.
Deze beperking is correct, aangezien slechts één hoofdstuk, het zesde getiteld ‘Proeve
van sociaal linguïstisch onderzoek’ een empirisch(1) onderzoek is op basis van zgn.
data, t.w. klasobservaties, gesprekken en interviews. De bedoeling van dit hoofdstuk
is dan ook slechts(!) als een voorbeeld te dienen voor de linguïstische aanpak, die in
de voorafgaande vijf hoofdstukken wordt voorgesteld, toegelicht en beargumenteerd.
De massa aangedragen materiaal, de zorgvuldige formulering, de overtuigingskracht,
de eruditie en de bijzonder systematische en uitstekend beargumenteerde redenering
dwingen de allergrootste eerbied af voor de jonge geleerde en linguïst die hier aan
het woord is en voor zijn werkkracht en intellectuele capaciteiten.
Ik stel me voor dat ook wie het niet (helemaal) met Van de Craens ideeën en
inzichten eens is geen moeite zal hebben de bovenstaande lof te onderschrijven. Mij
komt ze zeker nog gemakkelijker uit de pen omdat ik het met de gedachtengang van
de auteur zeker in globo eens ben en ik bovendien herhaaldelijk de prettige ervaring
had om ideeën, die intuïtief bij mij leefden, hier beargumenteerd en kundig
geformuleerd terug te vinden.
***

De belangrijkste verdienste van dit baanbrekende werk ligt op het vlak van de
theoretische vernieuwing die een, nog uit te werken, methodologische vernieuwing
voor gevolg moet en zal hebben.

(1) De auteur zelf heeft bezwaren tegen de term ‘empirisch’ (cfr. blz. 514-515 en 703-704); ik
kom daar op terug.
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Niet helemaal ten onrechte wordt beweerd dat de vernieuwende aanpak die de
sociolinguïstiek is, theoretisch minder goed onderbouwd is, dan die van de
voorafgaande grote veranderingen in de linguïstiek (structuralisme, TGG). Eigenlijk
kan men het als inherent aan de sociolinguïstische aanpak beschouwen, dat de praktijk
voorrang kreeg op de theorie, het onderzoek van concrete situaties op hypothetische
beschrijvingen en veronderstellingen. Toch stellen niet alle sociolinguïsten zich
daarmee tevreden en Dr. van de Craen is iemand die daar inderdaad geen vrede mee
heeft en zich met deze studie voorneemt niet alleen de uitgangspunten van de
sociolinguïstiek opnieuw te bekijken, maar zich ook vragen wil stellen bij het hele
linguïstische denken. Hij neemt zich voor een methode te bedenken om taalfeiten te
onderzoeken, maar ook om het gedrag te bestuderen en te interpreteren van diegenen
die taal gebruiken; hij wil weten hoe de taal functioneert, maar ook hoe diegenen
zich gedragen die, o.m. door middel van taal maar daarom ook anderszins contact
met elkaar hebben. Voor de studie van het wezen van taalfenomenen, met name
communicatie, is ‘de traditionele, op rationalistische leest geschoeide linguïstiek
ontoereikend’ vindt hij en daarom wil hij ‘in de plaats van een statistisch
rationalisme... de mogelijkheden van een dynamisch interaktionisme (onderzoeken),
dat een methodologisch platform wil bieden voor de studie van de sociale betekenis
van linguïstische variabiliteit’. Die zin, zoals die in het ‘Woord Vooraf’ staat, geeft
met een zelden voorkomende duidelijkheid weer wat de ambitie van dit werk is, maar
ziet er tegelijk zo verraderlijk eenvoudig uit, dat de lezer zich allicht niet direct
realiseert hoe ambitieus Van de Craens opzet is, noch dat het niet één mens of één
boek gegeven kan zijn daarvoor een oplossing te bieden.
Hoewel Van de Craens methodologische en theoretische bezigheden passen in
een lange rij, al lang geleden begonnen denkwerk (zoals hijzelf overigens overtuigend
aantoont) is de interactionele en hermeneutische richting in de ontwikkeling van de
pre-sociolinguïstische taalkunde altijd een buitenbeentje geweest en is zij, zelfs in
de huidige tijd van de triomferende sociolinguïstiek - die van in de beginne door
correlationistische onderzoekingen beheerst werd - zo weinig vanzelfsprekend, dat
Van de Craen het nodig vindt voor zijn benadering een aparte naam te gebruiken,
t.w. sociale linguïstiek. De titel van zijn studie meldt, nogal bescheiden, dat hier
daartoe ‘bouwstenen’ worden aangedragen, maar wat we hier werkelijk krijgen is
een bijzonder kritische studie van het moderne linguïstische denken, die getuigt van
een enorme belezenheid, een voorbeeldige eruditie en een zo brede kennis dat, zoals
dat
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trouwens bij de uitgangspunten past, het linguïstische ruim overschreden en het hele
terrein van de wetenschapsfilosofie en de communicatie bestreken wordt. De logisch
opgebouwde werkmethode is dat de auteur, als linguïst, van een bespreking van het
linguïstische denken uitgaat, in een tweede hoofdstuk de relatie tussen linguïstiek
en wetenschapsfilosofie in het algemeen bespreekt en daardoor in het derde hoofdstuk
onvermijdelijk bij de multidisciplinaire aanpak terechtkomt, die een conditio sine
qua non is voor een interactionistische benadering en zo uiteindelijk weer naar zijn
uitgangspunt terugkeert, d.w.z. nagaat welke gevolgen het interactionistische standpunt
heeft voor de taalwetenschap. Het vijfde hoofdstuk is getiteld ‘Sociale linguïstiek’
en bespreekt zowel de vroegere theorieën die op een of andere wijze op deze benaming
aanspraak kunnen maken als de methodologische ontwikkeling van de
sociolinguïstiek. In de tweede helft van dat hoofdstuk bespreekt hij dan zijn eigen
theoretische fundering van de sociale linguïstiek (die ik straks meer in detail bespreek)
om de studie tenslotte te besluiten met een zesde hoofdstuk waarin hij, als voorbeeld
van de mogelijke toepassing van zijn theorie, de linguïstische interactie bij leerlingen
en leerkrachten van enkele klassen uit het Antwerpse basisonderwijs beschrijft en
analyseert. Dat hij juist dit milieu onderzoekt is natuurlijk geen toeval omdat precies
in de klassepraktijk de aanzetten voor een interactioneel en hermeneutisch
communicatieonderzoek voor het grijpen liggen. Het laatste hoofdstuk, getiteld ‘Naar
een interaktionele linguïstiek’ is het kortste, maar daarom niet het onbelangrijkste,
aangezien hier de conclusies worden samengevat. Bescheidenheid aan ambitie
koppelend geeft Van de Craen daarin toe dat de ideeën die ‘vandaag nieuw en
revolutionair’ lijken te zijn, morgen misschien ‘triviaal en onbeduidend’ genoemd
zullen worden, maar toch is hij van mening dat de ‘interaktionele studie van
taalfenomenen’ de enige mogelijkheid biedt om misschien te ontkomen aan wat
volgens Janik en Toulmin(2) wel eens het resultaat zou kunnen blijken te zijn van alle
twintigste-eeuwse ‘criticisms, agonies and revolutions’, t.w. ‘the mere substitution
of one static, inflexible system for another’. Ambitieus is dat inderdaad, te meer
wanneer men weet dat de auteur de gevolgen van die andere, grote vernieuwing in
de linguïstiek, de zgn. Chomskyaanse ‘revolutie’ wil beperken tot ‘waardevolle
inzichten in strikt grammaticale fenomenen’, die uiteindelijk niets anders zijn dan
de ‘voortzetting van de aloude aristoteliaanse taalkunde’.

(2) A. JANIK & S. TOULMIN, Wittgenstein's Vienna. New York 1973, 275.
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Wat bedoelt Van de Craen nu met zijn ‘dynamisch interactionisme’? Het is goed te
weten, dat hij zich plaatst in de lijn van de ‘antropologische traditie in de Verenigde
Staten met eertijds Sapir aan het hoofd en nu Hymes’ (p. 702); men zou slechtere
inspiratoren kunnen kiezen!
In hoofdstuk vijf omschrijft Van de Craen zijn linguïstische aanpak als een
‘niet-empirische, niet-normatieve wetenschap’, hoewel hij weet dat zowel
normativiteit als (vooral) empirisme door velen als serieuze kwaliteiten van elke
wetenschapsbeoefening worden beschouwd. Dat normen interactieproducten zijn
die ‘in principe naar willekeur (kunnen) worden gewijzigd’ zal wel niet iedereen
vinden, maar men kan er zeker geen bezwaar tegen hebben (en ik heb die zeker niet)
in een pleidooi voor een interactionistische, hermeutische aanpak van het
communicatieproces. De gevoeligheden tegen de term ‘anti-empirisch’ zijn (ook bij
mij) groter, maar toch wil ik dat vooral tot een terminologisch misverstand reduceren.
Ik kan namelijk wel met Van de Craen meegaan wanneer hij zegt dat ‘niet-empirisch
niet zozeer betekent dat er geen rekening wordt gehouden met reële feiten, maar
eerder dat het extraheren van zgn. reële feiten een interpretatief gebeuren is’ (p. 514),
maar ik blijf de formulering ‘niet-empirisch’ niet helemaal passend vinden. Een
ietwat langer citaat om te verduidelijken wat ik bedoel. Ik ben het ermee eens dat
interpreteren niet beperkt mag blijven tot een statistisch proces en ik begrijp de auteur
die schrijft:
‘Interpreteren maakt veeleer deel uit van een niet-empirische,
hermeneutische methodologie. M.a.w. door het feit dat elke waarneming
bevooroordeeld is(3), zijn we verplicht zo goed en zo kwaad mogelijk te
interpreteren met het oog op de werkelijkheid waarin deze observatie tot
stand is gekomen. Pas daarna is het mogelijk een theorie... op te stellen
waarin deze bevindingen hun plaats hebben. Hieruit volgt dat een
nietempirische, niet-normatieve linguïstiek, anders gezegd, een
interaktionele linguïstiek op hermeneutische grondslag rigoureus afstand
moet doen van elk positivisme opdat verschijnselen zoals betekenis en
kommunikatie met kans op sukses kunnen worden bestudeerd. De
uitdrukking interpreteren met het oog op de werkelijkheid houdt ook in
dat de inhoud van het begrip ‘werkelijkheid’ slechts kan worden bepaald
naargelang van de interpretatie van de participanten die van deze
werkelijkheid deel uitmaken’ (p. 514-515).

(3) de ‘te beschrijven produkten (worden) mede door de beschrijvers zelf voortgebracht’
noteert hij op p. 703 terecht.
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De methode die hier beschreven wordt is echter ook wat bv. een arts doet bij het
stellen van een diagnose: hij interpreteert een boel feiten (= symtomen), die op
zichzelf nu eens zus en dan weer zo kunnen worden uitgelegd, al naar gelang van de
omstandigheden (= variabelen). Toch wil ik dit graag empirisch noemen, aangezien
er van de realiteit wordt uitgegaan. De taaluitingen, net als de ziektesymptomen,
staan vast: ze worden door de linguïst, resp. de arts, niet verzonnen of verondersteld.
In die zin is er sprake van empirie en omdat die term m.i. inderdaad interpretatie
impliceert, zou ik er niet graag afstand van doen. Op zichzelf is het niet zo belangrijk
hoe men iets noemt, maar de auteur geeft zelf toe dat ‘niet-empirisch’ een pejoratieve
bijklank heeft. Op grond van een interactionele, hermeneutische analyse kom ik
derhalve tot de conclusie dat de kwalificering ‘niet-empirisch’ ongeschikt is. Het
voorbeeld met de uiting ‘neem een stoel’, door Van de Craen aangehaald, is m.i. niet
dwingend aangezien volgens mij precies het soort interpretatie dat hij aanbeveelt
‘empirisch’ en het nalaten ervan ‘niet-empirisch’ moet worden genoemd(4).
In mijn verdere verhaal blijf ik uiteraard Van de Craens eigen terminologie
behouden, aangezien mijn bezwaar slechts de term en niet de inhoud die hij eraan
geeft betreft. Zo begrijpen we waarom hij de TGG ‘niet-empirisch, normatief’ en
het structuralisme ‘empirisch, normatief’ noemt. Belangrijker is dat op basis van het
‘niet-empirische’ precies het onderscheid stoelt dat Van de Craen maakt tussen de
(traditionele) sociolinguïstiek en de sociale linguïstiek. Door haar ‘empirische’ aanpak
heeft de sociolinguïstiek een ‘gebrek aan interpretatief vermogen, waardoor de
resultaten beperkt blijven tot een juxtapositie van weliswaar sociaal-relevante, maar
haast oninterpreteerbare fenomenen’. Met de sociale linguïstiek heeft de
sociolinguïstiek wel de hermeneutische benadering gemeen:
‘Het grote verschil tussen beide ligt echter in de doelstellingen van het
wetenschappelijk werk. Sociaal linguïstisch onderzoek neemt een
maatschappelijk standpunt in waardoor het in staat is aan dezelfde
juxtapositie betekenis en bijgevolg een richting toe te kennen. Hierdoor
is een zinvolle interpretatie van de aard van de interaktieprocessen mogelijk
en kunnen eventueel maatregelen worden overwogen’. (p. 517).

(4) Eigenlijk is Van de Craen een beetje het slachtoffer van het feit dat transformationalisten
hun eigen methode ‘empirisch’ noemen. De zaken zouden veel duidelijker en juister zijn
indien Chomsky zou toegeven ‘niet-empirisch’ te werk te gaan (wat hij doet); dat zou Van
de Craen makkelijker toelaten te zeggen dat hijzelf ‘empirisch’ werkt (wat hij doet).
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Een uitermate interessant aspect is wel dat Van de Craen de in dit proefschrift
verdedigde ideeën in latere publicaties heeft uitgewerkt en verfijnd. Het blijkt dus
dat hij hier een vruchtbare bron heeft aangeboord en een denkstimulerend werk heeft
geschreven.
***

In mijn conclusie wil ik twee dingen heel duidelijk onderscheiden. Enerzijds is er
het standpunt t.a.v. linguïstiek en communicatie, dat door Van de Craen wordt
ingenomen, anderzijds is er de manier waarop dat wordt behandeld, voorgesteld en
verdedigd.
Ik kan me voorstellen dat niet iedereen het helemaal met Van de Craen eens zal
zijn; ik ben het wel en ben daarom graag bereid de kwalificatie ‘baanbrekend’ te
gebruiken. T.a.v. het tweede kan er echter geen probleem zijn: de manier waarop
Van de Craen zijn stelling voorstelt is die van een doorgewinterd wetenschapper,
die op een heldere, luciede, erudiete, logische en m.i. ook overtuigende manier zijn
standpunten formuleert en verdedigt en daarbij blijk geeft van een belezenheid,
interpretatievermogen, wetenschappelijk vernuft én voorzichtigheid die de grootst
mogelijke lof verdienen.
Het is daarom met het grootste enthousiasme dat ik zowel bekroning als publicatie
door de Academie voorstel!

Verslag van de heer G. Geerts, tweede beoordelaar
De dikte van het boek (796 blz.) maakt de vergelijking een beetje gewaagd, maar in
principe niet onmogelijk: de eerste beoordeelaar heeft de fraaie zijde van de medaille
belicht, mijn aandacht gaat meer naar de keerzijde daarvan. Als het goed is zijn we
ons niettemin allebei ten volle bewust van de andere kant. Om die reden heb ik er
dan ook geen moeite mee me aan te sluiten bij de waardering die de eerste beoordelaar
heeft uitgesproken voor de kwaliteiten van het werk. Daarbij denk ik niet alleen aan
het vele materiële werk dat het bestuderen van zo ontzaglijk veel literatuur de auteur
heeft bezorgd, maar ook aan de geestelijke spanning, de wetenschappelijke twijfels,
de methodologische onzekerheden, kortom de intellectuele gewetensconflicten die
daarmee gepaard zijn gegaan, er misschien wel aan de basis van hebben gelegen.
Want dat is duidelijk: de Ahasverusachtige zoektocht door de literatuur van de
menswetenschappen, met zelfs belangrijke excursies in die van
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de exacte wetenschappen, getuigt niet alleen van een grote nieuwsgierigheid en een
levendige belangstelling voor het intellectuele klimaat van onze tijd, maar is tevens
een teken van een fundamentele onrust. En, ook al is het ongetwijfeld een bron van
veel ongemak, het is niettemin een goed teken. Het is inderdaad misschien wel
gemakkelijk om op het moment dat in de taalkunde eindelijk ook eens geteld, gecijferd
en gemeten wordt, gewoon opnames te gaan maken en daarna het verzamelde
materiaal volgens de in zwang zijnde methodes te analyseren. Op zo'n moment gaan
twijfelen, kost tijd en levert moeilijkheden op. De onderzoeker die daar niet voor
terugschrikt, geeft blijk van wetenschappelijke eerlijkheid en intellectuele moed. En
dat zijn eigenschappen die routineuse, onkritische bezigheden kunnen helpen
voorkomen en daardoor ook verstarring kunnen verhinderen. Dat is m.b.t. de toekomst
van de wetenschappen in kwestie een hele geruststelling. Met name in het zesde
hoofdstuk heeft de auteur zelf een aantal keren aangegeven dat bepaalde bevindingen,
opmerkingen of beweringen nadere adstructie nodig hebben en daarom ‘schreeuwen’
(p. 692) om verder onderzoek. En dat is maar goed ook - zo zou ik daar in enigszins
onverbloemde keerzijdetermen aan toe willen voegen. Want wie zoveel (theoretisch)
hooi op zijn vork neemt, komt vanzelfsprekend tijd tekort. Tijd voor rustige bezinning,
voor wikken en wegen, voor controleren; en uiteindelijk ook voor onderzoek. In het
zesde hoofdstuk, dat het verslag bevat van het eigenlijke onderzoek, lopen de
onderdelen naar mijn smaak te vaak uit op de conclusie dat een en ander verder
uitgewerkt zou moeten worden, dat er slechts een aanzet is gegeven (681) dat er een
uitgangspunt is gevonden ‘dat waard is om nader te worden onderzocht’ (699).
Bij zulke passages ben ik geneigd geweest gevoelens van ontgoocheling te laten
opkomen. Wat mij betreft, zo heb ik toen gedacht, had het boek beter op p. 486 of
zelfs op 559 kunnen beginnen, als dat meer tijd had vrijgelaten voor de uitwerkingen
in kwestie. Daar wordt nu van gesuggereerd dat ze erg verhelderend zullen zijn; maar
wie de lange queeste naar de hermeneutische graal geduldig en blijmoedig heeft
meegemaakt, zou in hoofdstuk zes toch liever tastbaarder beloning hebben gevonden.
Ik begrijp wel - dat heb ik zoëven op een andere manier al duidelijk proberen te
maken - dat de auteur zelf die lange zoektocht heeft moeten ondernemen, maar ik
vraag me af of hij daar zo uitvoerig verslag van had moeten doen. Wat mij persoonlijk
betreft heeft al zijn moeite per slot van rekening geresulteerd in een ommekeer van
veel
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sympathie voor de onvrede met het aristotelische rationalisme en het daaruit
voortvloeiende ‘keurslijf van het reduktionisme’ (703) naar de vrees het slachtoffer
te zullen worden van een vorm van zelotisme. Meet dan vóór de lezing van dit boek
vraag ik me nu weer af of een taboe op beperkingen - waar beperkingen worden
aangebracht, bloeit de rationaliteit - een ander alternatief laat ontstaan dan vruchteloos
relativisme. ‘Rationaliteit ontstaat uit wijze zelfbeperking, aldus de
wetenschapsfilosoof K. van Berkel (bij een bespreking van Der Wissenschaftler und
das Irrationale (van H.P. Duerr) in NRC Handelsblad 9 april 1982), relativisme en
irrationalisme ontstaan als we alles tegelijk willen doen. Wie alles wil weten, merkt
al gauw dat dat niet kan. Relativisme is met andere woorden de keerzijde van een
totalitair verlangen naar alwetendheid, een verlangen net zo onvervulbaar als het
verlangen naar gene zijde van de immer wijkende horizon’. Ik ben dan ook geneigd
het niet-uitwerken van de onderzoeksopzet in hoofdstuk 6, toch niet als een gevolg
van gebrek aan tijd te beschouwen. Je kunt inderdaad niet alles doen. Maar het
alternatief voor de dominante traditie van het rationalisme, een alternatief dat met
Plotinus ook zijn wortels in de Griekse oudheid heeft, en zoals de auteur zelf
constateert sinds de 16e eeuw regelmatig aanhangers heeft gehad, dat alternatief, dat
de laatste vijftig jaar, zo zegt de auteur zelf, in verschillende ‘humanistische modellen’
(425) de basis is geweest voor een ‘niet-empirische, nietnormatieve maatschappelijk
gerichte aktietheorie’ (ib.), dat lijkt steeds maar weer niet tot acties te kunnen komen.
‘We staan nergens’ roept de auteur (p. 9) en daar verbindt hij dan het voornemen
aan ‘funktioneel’ (elders heet dat sociaal of interaktionalistisch of interaktioneel) te
gaan werken te meer, zo volgt daar dan op p. 10, ‘omdat er al een funktioneel-sociale
traditie bestaat.’ In wat dit laatste betreft heeft hij zeker gelijk. Hij noemt b.v.
Kozybski (1933) en hij besteedt aandacht aan vele andere geleerden die sindsdien
niet zozeer een bijdrage tot de wetenschap hebben geleverd als wel, zoals p. 453
waarderend wordt geconstateerd ‘een bijdrage tot een beter begrip van de mens.’.
Hoe komt het dan toch, zo blijft men zich maar afvragen, dat we nog nergens staan?
Had de auteur zich, op basis van zijn overtuiging, niet beter kunnen aansluiten bij
de op p. 559 genoemde beweging van sociaallinguïstische wetenschapsbeoefening,
die naar hij zegt in Groot-Brittanië sinds Hargreaves (1967) een ruime verspreiding
heeft gekend? Hij geeft daar eigenaardig en jammer genoeg verder nauwelijks uitleg
over, zodat we niet te weten komen wat de bedoelingen van die richting zijn, in welke
mate hij het daar wel resp. niet mee eens is en waarom hij zich
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daar dan inderdaad niet al in een vroeg stadium bij heeft aangesloten om een basis
voor het eigen onderzoek in Antwerpen te vinden. Dat had hij beter kunnen doen
dan eerst het hele wetenschapsfilosofische universum te fragmenteren en, eerder
pamflettair dan doordacht, in een notedop samen te persen (in hoofdstukken 2 en 3).
Ik kan niet beoordelen wat de toetsing van de ‘inneïstische principes... aan filosofisch,
psychologisch, biologisch, fysiologisch en linguïstisch onderzoek’ (279) precies
waard is, omdat ik, behalve dan van de linguïstiek, van geen van die benaderingen
daar voldoende voor op de hoogte ben. De manier waarop de auteur daarbij te werk
gaat wekt niet de indruk meer dan parafrasen van de standpunten van anderen op te
leveren. Zo ‘bespreekt’ hij b.v. de problematiek van de taalverwerving sinds 1939
aan de hand van een tiental publikaties in een tiental pagina's (216-227) en op p. 227
wordt de zaak min of meer afgerond met de vermelding van nog eens 10 auteurs,
van wie de aanwezigheid niet noodzakelijker lijkt dan die van een willekeurig aantal
anderen die niet worden genoemd. Zo komt p. 414 Sampson ter sprake met de
mededeling dat ‘het weinig zin heeft uitvoerig op Sampsons argumentatie in te gaan’
omdat ‘de bespreking van het inneïsme... het onderwerp [uitmaakt] van mijn derde
hoofdstuk’ (415). Maar waarom is Sampson dan niet in dat derde hoofdstuk
behandeld? En als daar geen redenen voor waren, waarom wordt die passage dan in
het vierde hoofdstuk toch gehandhaafd? Dezelfde overrompelingstactiek wordt op
vele andere plaatsen toegepast, nu eens door het plaatsen van overbodige opmerkingen
(zo b.v. de voetnoot p. 617 waarin gezegd wordt dat ‘ook Mc Guire (1960) een
uitstekende inleiding’ op het attitudeonderzoek is, of het citaat uit een ‘programma
voor bewaarscholen’ uit 1923, waarbij dan een paar keer ‘sic’ geplaatst wordt), dan
weer door het behandelen van een groot aantal ‘modellen’ (428) (zo b.v. de bespreking
in een 50-tal bladzijden van 15 auteurs als representanten van de sociale linguïstiek
in hoofdstuk 5). Auteurs als De Boer, Carp en Van der Beeck worden p. 426 alleen
opgevoerd om er over te zeggen dat ze ‘hier onbesproken’ blijven; ze danken daar
wel hun opneming in het register en in de bibliografie aan... Er is dus veel onrecht
in de linguïstiek waartegen de auteur ‘ten strijde’ (p. V) trekt. Maar als dat allemaal
opgeruimd is (op het einde van hoofdstuk 5) en ook geconstateerd is dat er een
nieuwe, d.w.z. niet-empirische en niet-normatieve linguïstiek nodig is (514) blijkt
die niet anders te willen dan ‘de rol van spreker en hoorder bestuderen in het
kommunikatieproces’ (516) en ‘de noodzakelijke interpretatieprocessen die sprekers
en hoorders hanteren, rekreeëren aan
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aan de hand van de gefundeerde aanpak van Glaser en Strauss (1967)’ (ib.) ‘De aard
van de linguïstische werkelijkheid wordt stap voor stap opgebouwd aan de hand van
de konfrontatie van de onderzoeker met de te onderzoeken realiteit.’ (ib.). Ik
veronderstel dat dat de ‘verklaring’ van ‘rekreeëren’ moet zijn. Maar wat maakt dat
duidelijk? En als we via het register aan de weet proberen te komen wat ‘de
gefundeerde aanpak’ van Glaser en Strauss (1967) is, dan komen we via p. 359 uit
bij de veronderstelling dat die verbinding hier staat voor ‘de gefundeerde theorie’
(dat zelf de vertaling is van ‘grounded theory’), maar meer dan dat ‘theorievorming’
een proces is ‘dat via interaktie met het onderzochte tot stand komt’ (361) blijkt er
als uitleg niet voorhanden te zijn. Alle hoop op helderheid over de vraag wat de
gewenste ‘niet-empirische, niet-normatieve methodologie’ (VI) concreet is, komt op
dat moment op het laatste hoofdstuk te liggen (557-699). ‘Het eigenlijke probleem’,
zo sluit de inleiding van hoofdstuk 6, ‘kan als volgt worden geformuleerd. Wat zijn
de gevolgen en in hoeverre is het wenselijk de thuistaal van het kind expliciet bij het
onderwijs te betrekken?’ (570). Het hoofdstuk brengt een aantal bevindingen aan het
licht die in het beste geval bevestigen wat andere onderzoekers eerder al hadden
gemeld, en dus tot de verworvenheden van het vroegere sociolinguïstisch onderzoek
in Vlaanderen behoren, maar komt met ‘de centrale probleemstelling’ (698) niet
verder dan dat ‘via de thuistaal naar de schooltaal... een stevig gefundeerd
uitgangspunt (is) dat waard is om nader te worden onderzocht’ (699). Als ‘tenatieve
poging om de waarde van de sociaal-linguïstische principes af te tasten’ (VI) is
hoofdstuk 6 dus alles behalve overtuigend.
Voor een bekroning door de Academie lijkt dit werk m.i. niet in aanmerking te
komen.

Verslag van de heer W. Couvreur, derde beoordelaar
Het proefschrift Sociale linguïstiek. Bouwstenen voor een interactionele linguïstiek
op hermeneutische grondslag (Brussel 1982) van Dr. Piet van de Craen beweegt zich
op het terrein van de sociale linguïstiek, een vrij recente uitloper van de
sociolinguïstiek. Bepalend voor het verschil is de tegenstelling tussen een traditionele
louter formele en een moderne funktionele benadering van het taalfenomeen.
Schr. gaat uit van de stelling, dat het formele taalonderzoek ontoereikend is voor
de studie van het wezen van de taal, terwijl de funktio-
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nele benadering wel inzicht verschaft in het kommunikatief interaktioneel gedrag,
dat kenmerkend is voor het taalgebeuren.
Hoewel het boek ruim 700 blz. telt met bovenop nog 50 blz. literatuurlijst, beweert
schr. in alle ernst ‘geen afgerond onderzoek’ te hebben geleverd, doch alleen
‘bouwstenen’ voor een later onderzoek. Is dit valse bescheidenheid, pose of, wat ik
vermoed, dreigen de taalproblemen door een al te ruime interdisciplinaire inbreng
de taalkundigen boven het hoofd te groeien? In elk geval, het voortreffelijk geschreven
boek staat bol van geleerdheid.
In een slothoofdstuk Sociaal-linguïstisch onderzoek wordt de door schr. gehuldigde
sociaal-linguïstische onderzoeksmetode getoetst aan de interaktieprocessen dialekt
versus standaardtaal in een Antwerpse volksschool van de vierde wijk. Aan de
samenstelling van de vragenlijst en het uitpluizen van 128 antwoorden van scholieren
en ouders worden liefst 150 blz. besteed. Ook hier van het goede te veel.
M.i. verdient het in een haast onberispelijke vlotte taal geschreven boek bekroond
te worden.
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Advies over de toekenning van de Prof. Dr. L. Elautprijs 1984-1985
door Walter Couvreur
De jury bestaande uit mevr. Deprez en de heren Coupé en Couvreur ontving als enige
inzending voor de Prof. Dr. L. Elautprijs het gepubliceerde proefschrift Blauwvoeters
en taalflaminganten. De katholieke Vlaamse studentenbeweging 1830-1894 (Leuven
1984) van mevr. Dr. Lieve Gevers, buitengewoon docent in de hedendaagse
kerkgeschiedenis aan de universiteit te Leuven.
De jury had weinig moeite met de bekroning van een werk, dat waardevol is voor
de kennis van een belangrijk facet van de Vlaamse taalbeweging in de 19de eeuw.
Schr. die talrijke publikaties op hetzelfde gebied op haar naam heeft staan, heeft zich
de moeite getroost om uit merendeels onbenutte archieffondsen (waarvan de lijst op
blz. 457-463) de geschiedenis van de Vlaamse taalstrijd van 1830 tot ca. 1894 aan
de Leuvense universiteit en de seminaries en kolleges in Vlaanderen te rekonstrueren.
Schr. geeft een (soms al te) gedetailleerd overzicht van de harde en niet aflatende
strijd van studenten, seminaristen en middelbare scholieren tegen de diktaten van
een denationaliserende hogere klerus, trouwe bondgenoot van de verfransende
staatsmacht. Centraal staat hierbij het ingewikkelde probleem van de verhouding
Vlaams of Nederlands tegenover Frans binnen het nieuwe Belgische staatsverband.
De taaltoestanden in het openbaar onderwijs vielen buiten het bestek van het werk
en komen dan ook slechts zijdelings ter sprake. Wat schr. over het rijksonderwijs
zegt, strookt niet altijd met de werkelijke toestand. Zij kent blijkbaar alleen maar een
‘vrijzinnige Vlaamse studentenbeweging’ (alsof het openbaar onderwijs geen katolieke
leerlingen telde). Haar bewering op blz. 450, dat ‘op het einde van de 19e eeuw de
mate van vernederlandsing van het katholiek onderwijs die van het officiële nagenoeg
evenaarde’ is volkomen bezijden de waarheid. Wat ze op blz. 306 over de ‘zgn.
Waalse afdelingen’ in de Vlaamse atenea schrijft, strookt evenmin met de
werkelijkheid. Men ontkomt
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moeilijk aan de indruk, dat schr. de toestand in het katoliek onderwijs te rooskleurig
voorstelt en de hogere klerus wil sparen (o.a. blz. 129, 142, 306, 440, 449).
Al met al brengt het ruim 500 blz. tellende proefschrift een schat aan gegevens
betreffende de Vlaamse taalstrijd in het katoliek onderwijs. Wel mist men een register
(minstens op de persoonsnamen), waardoor de bruikbaarheid van het al te wijdlopige
en soms onoverzichtelijke boek in aanzienlijke mate zou zijn verhoogd. De vele
onbekende jeugdige en hardnekkige vechters voor het behoud van eigen taal en
volksaard hebben dit ruimschoots verdiend.
De op blz. 8129 vermelde advokaat Albert Fredericq is (naar kollega Van Elslander
mij meedeelt) een volle neef van de Gentse hoogleraar Paul Fredericq.
Promotor van het proefschrift was de Leuvense historicus Lode Wils, die ook zijn
stempel op het werk heeft gedrukt. Zo prijkt op blz. 35 het sofisme, dat ‘de Belgische
omwenteling niet alleen verfransing [voortbracht]. Uit het enthousiasme van de
revolutie ontstond eveneens de Vlaamse beweging, waarbinnen zich een Vlaams
bewustzijn ontwikkelde als onderdeel van het Belgische’. Begrijpe wie kan.
Voor de jury,
WALTER COUVREUR
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Werkzaamheden van de Academie in 1986
Vergaderingen van 15 januari 1986
I. Plenaire vergadering
Aanwezig: de heren MOORS, voorzitter, DESCHAMPS, ondervoorzitter, en HOEBEKE,
vast secretaris;
de heren ROELANDTS, DEMEDTS, VANACKER, GYSSELING, VAN ELSLANDER, LEYS,
DECORTE, mevrouw DEPREZ, mevrouw D'HAEN, de heren COUPÉ, DE BELSER,
GOOSSENS, COUVREUR, KEERSMAEKERS, DE PAEPE, VAN HERREWEGHEN en GEERTS,
leden;
de heer VANDERHEYDEN, binnenlands erelid;
de heer LANGVIK-JOHANNESSEN, buitenlands erelid.
Afwezig met kennisgeving: de heren LISSENS en JANSSENS, leden.

Agenda
Notulen
De notulen van de plenaire vergadering en van de commissievergaderingen van 18
december 1985 worden goedgekeurd.

Mededelingen van de vaste secretaris
1. Bestuur 1986. - De verkiezing van het bestuur voor 1986 werd goedgekeurd bij
ministerieel besluit van 31 december 1985.
2. Ingekomen stuk.
De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen deed op het secretariaat
een uitnodiging toekomen voor de afscheidsbijeenkomst van Prof. Dr. D.P. BLOK
die op 31 januari zijn functie van directeur van het P.J. Meertensinstituut officieel
neerlegt.
De afscheidsbijeenkomst zal op die dag gehouden worden in het Trippenhuis te
Amsterdam om 15 u.
De Academie beslist de heer DESCHAMPS, voorzitter, als haar vertegenwoordiger
af te vaardigen.
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3. Dankbetuigingen:
a) Bij telegram van 24 december 1985 dankte de kabinetschef van de Koning de
Academie voor de vriendelijke Kerst- en Nieuwjaarswensen die de Vorst werden
aangeboden.
b) Bij brief van 6 januari jl. dankte de kabinetschef van de Koning het secretariaat
voor de gelukwensen die de Koning en de Koningin t.g.v. hun 25ste
huwelijksverjaardag van de Academie ontvingen.

Overdracht van het ambt van voorzitter
De heer MOORS, aftredend voorzitter, draagt zijn ambt over aan de heer DESCHAMPS,
voorzitter voor 1986, die zijn ambt aanvaardt. De tekst van de toespraak van de heer
MOORS wordt, op zijn verzoek, niet gepubliceerd.
Toespraak van de heer DESCHAMPS bij het aanvaarden van het ambt van voorzitter
voor het jaar 1986.
De overdracht van het voorzitterschap heeft ieder jaar plaats in de eerste plenaire
vergadering van het jaar. Als nieuwe voorzitter wil ik daarom mijn eerste toespraak
beginnen met U allen een gelukkig en voorspoedig jaar toe te wensen, waarin U de
onmisbare goede gezondheid zou genieten om Uw veelvuldige taken naar behoren
en tot eigen voldoening te volbrengen. Mocht het jaar 1986, waarin onze Academie
haar eeuwfeest luisterrijk hoopt te kunnen vieren, voor haar een jaar worden van
intense wetenschappelijke bedrijvigheid, van bezinning over haar rol en roeping en
van toenemende uitstraling.
Staat U me toe een oude herinnering op te halen en daaraan een beschouwing vast
te knopen. Als jonge afgestudeerde werd ik in oktober 1941 tot tijdelijk leraar aan
het Koninklijk Atheneum, op de hoek van de Ottogracht en de Baudelostraat, dus
vlak in de buurt, aangesteld. Ik kende de stad helemaal niet, als kleine jongen was
ik eenmaal in Gent geweest. Toen ik in de eerste dagen na mijn aanstelling de stad
liep te verkennen, kreeg ik vanuit de Belfortstraat, die toen nog Borluutstraat heette,
door de Kammerstraat kijkend, een majestatisch herenhuis met een prachtige
rococo-gevel in het oog. Ik wandelde de Kammerstraat in en stond weldra
bewonderend vóór het merkwaardige gebouw. Boven de poort stond in gouden letters
geschilderd: Koninklijke Vlaamse Academie. Alsof het gisteren was, weet ik nog
goed wat ik toen dacht: Dit
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is dus het gebouw, waarin de Academie is gevestigd, die in het wetenschappelijk
leven in het Vlaamse land zo'n voorname rol speelt, waarvan zovele eminente
taalgeleerden en beroemde letterkundigen deel uitmaken, die zoveel belangrijke
publikaties over de Nederlandse taal- en letterkunde in het licht heeft gegeven. Mij
kennende, zal het U niet verwonderen dat ik als jonge belangstellende in de
Middelnederlandse taal- en letterkunde, dacht aan Willem de Vreese, toen nog geen
vier jaar overleden, die in deze Academie zo'n belangrijke vernieuwende rol heeft
gespeeld, die in deze Academie in de jaren 1900 tot 1902 zijn onvoltooid gebleven
standaardwerk De handschriften van Jan van Ruusbroec's werken heeft gepubliceerd
en in 1904 in deze Academie zijn gedenkwaardige programmatische rede Over eene
Bibliotheca Neerlandica Manuscripta heeft gehouden, een reusachtige onderneming,
waaraan zijn naam onafscheidelijk verbonden zal blijven.
In 1941 had ik géén ogenblik durven denken dat ik in 1977, 36 jaar later, om mijn
beoefening van de Middelnederlandse handschriftkunde, waarin Willem de Vreese
door zijn talrijke geschriften mijn voornaamste leermeester is geweest, tot lid van
dezelfde Academie zou worden verkozen en thans, 45 jaar daarna, in het jaar dat zij
haar honderdjarig bestaan zal vieren, als voorzitter van dit genootschap zou optreden.
U allen betuig ik mijn welgemeende dank voor het vertrouwen dat U in mij heeft
gesteld. Ik hoop dit vertrouwen niet te beschamen. Toch moet mij iets van het hart.
Toen onze secretaris me vroeg, of ik mij in dit jubileumjaar als voorzitter kandidaat
wou stellen, heb ik geruime tijd geaarzeld. Tenslotte heb ik toch aanvaard, omdat ik
geen voldoende reden had om mij aan deze eervolle, maar zware taak te onttrekken.
Toen ik in 1977 tot lid werd verkozen, had ik niet de minste ervaring in het leiden
van een vergadering. Sindsdien heb ik van de achtereenvolgende voorzitters veel
geleerd. Tot voorbeeld heb ik vooral collega Moors genomen, die de vergaderingen
steeds met vaste hand en doeltreffend wist te leiden. Als eminent kenner van de
Nederlandse rechtstaal heeft hij er angstvallig op toegezien dat in teksten, die in de
bestuursvergaderingen werden opgesteld, steeds het juiste woord en de gepaste
formulering werd gebruikt. Ofschoon ver van Gent woonachtig, heeft hij in maart,
april en mei 1984, toen hij als ondervoorzitter de zieke voorzitter verving, en in 1985,
toen hij zelf voozitter was, trouw alle vergaderingen voorgezeten en vele malen op
allerhande plechtigheden de Academie vertegenwoordigd. Om al deze redenen heeft
collega Moors recht op ons aller dankbaarheid.
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Met een gerust gemoed neem ik in dit jubileumjaar het voorzitterschap over, omdat
ik weet op de steun en de raadgevingen van collega Hoebeke, onze voorbeeldige en
onvermoeibare vaste secretaris te kunnen rekenen. De voorzitters volgen elkaar op,
maar hij verzekert en waarborgt de continuïteit in het bestuur en de werkzaamheden
van de Academie. Hij neemt het dagelijks bestuur waar en bereidt de vergaderingen
voor. Misschien beseffen we niet altijd hoe zwaar en ingewikkeld zijn taak is, vooral
in deze crisistijd, nu de Academie met een personeelstekort heeft af te rekenen. Zoals
de leden van de voorbereidingscommissie wel weten en de andere leden kunnen
vermoeden, wordt zijn dagelijkse taak nog verzwaard door de voorbereiding van de
eeuwfeestviering, welke voorbereiding, hoezeer hij ook door de
voorbereidingscommissie terzijde wordt gestaan, voornamelijk op hem en zijn
personeel neerkomt. Als voorzitter in dit jubileumjaar prijs ik mij gelukkig eveneens
op de raadgevingen en de hulp van collega De Belser, ondervoorzitter, en van de
collega's Roelandts en Van Elslander, bestuursleden, te mogen rekenen. Ten slotte
weet ik mij verzekerd van U aller bereidwillige medewerking om van dit jaar, waarin
de Academie plechtig haar honderdjarig bestaan viert, een in alle opzichten
gedenkwaardig jaar te maken.
Was dit een gewoon jaar, dan kon ik thans mijn toespraak beëindigen. Maar dit is
geen gewoon jaar, want op 14 en 15 oktober a.s. hoopt onze Academie haar eeuwfeest
te vieren. In de laatste honderd jaar zijn de toestanden en omstandigheden zodanig
veranderd dat het me wenselijk voorkomt dat onze Academie deze heuglijke viering
als aanleiding zou aangrijpen om zich over haar roeping, haar rol, haar werking, haar
invloed en haar uitstraling grondig te bezinnen. Het verleden van de Academie is
onherroepelijk voorbij, we kunnen het niet meer beïnvloeden of veranderen, we
kunnen het slechts doorvorsen en te boek stellen, zoals W. Rombauts voor de
achtentwintig eerste jaren van haar bestaan zo voortreffelijk heeft gedaan. Maar de
toekomst van de Academie ligt nog voor ons, we kunnen ze door nieuwe initiatieven
en doelmatige aanpassingen, als die na bezinning en bespreking wenselijk mochten
worden geacht, in de gewenste richting sturen. Wetend hoezeer de toekomst van de
Academie U allen ter harte gaat, twijfel ik er niet aan op U aller medewerking te
mogen rekenen, opdat onze Academie in de komende jaren zou blijven, wat zij in
de voorbije honderd jaar geweest is: een genootschap, waarin ten bate van onze
taalgemeen-
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schap de Nederlandse taal, letterkunde en cultuur naar beste vermogen wordt
bestudeerd en beoefend en de bestudering ervan met alle beschikbare middelen wordt
bevorderd en aangemoedigd.
Tot slot zou ik nog iets willen zeggen over de eeuwfeestviering, die in deze
toespraak al herhaaldelijk ter sprake is gekomen. Het tien-, vijfentwintig- en
vijftigjarig bestaan van de Academie werden met luister herdacht. De verslagen van
de feestelijkheden bevinden zich in de gedenkboeken, die bij die gelegenheden zijn
uitgegeven. De vijfenzeventigste verjaardag werd niet gevierd om een bepaalde
reden, die de oudste leden zich nog wel zullen herinneren. Een
voorbereidingscommissie, waarvan ik de niet geringe verdiensten in het licht wil
stellen, heeft een feestprogramma samengesteld. Hieruit heeft zij, gelet op de benarde
tijdsomstandigheden, bewust alle buitensporigheden geweerd. Toch heeft zij gemeend
dat een tot dusver uniek feit in de geschiedenis van het Vlaamse volk met passende
luister verdient te worden gevierd: het honderdjarig bestaan van de oudste en tot
1938 enige Nederlandstalige academie in ons land, die door de grote verdiensten van
haar leden en door haar talrijke wetenschappelijk hoogstaande publikaties in binnenen buitenland eer en roem heeft verworven.
Het bestuur en de leden van de Academie vertrouwen erop dat het Ministerie van
de Vlaamse Gemeenschap, zich bewust van de rol, die onze Academie in het Vlaamse
cultuurleven heeft gespeeld en hoopt te blijven spelen, de nodige middelen beschikbaar
zal stellen om haar honderdste verjaardag met passende luister te vieren.

Mededelingen en voorstellen van het bestuur
1. Lidmaatschap.
De zetel van wijlen de heer OPPERMAN, buitenlands erelid, wordt vacant verklaard.

2. Jubileumviering 1986: problemen.
De vaste secretaris werd er door de dienst van de heer Mortelmans, Directeur-generaal,
van op de hoogte gebracht, dat de Vlaamse Gemeenschap vóór 1 april e.k. over geen
goedgekeurde begroting 1986 zal beschikken, zodat er geen aanvang kan worden
gemaakt met de uitvoering van het programma dat door de voorbereidingscommissie
is opgesteld, door de bestuurscommissie is aanvaard en ten slotte in onze be-
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grotingsvoorstellen voor 1986 is opgenomen. Het bestuur zal dus zeer laattijdig
kennis krijgen van het door de Vlaamse Executieve toegestane bedrag. De dienst
van de heer Mortelmans is bereid voor de voorzitter en de vaste secretaris een
onderhoud bij de gemeenschapsminister voor cultuur aan te vragen.
Uit een gedachtenwisseling, waaraan de voorzitter, de vaste secretaris en de heren
VAN HERREWEGHEN, KEERSMAEKERS en DECORTE deelnemen, besluit de Academie
dat met een alternatief minimaal programma, waaraan het bestuur denkt, zo lang
mogelijk moet worden gewacht. De Academie is het wel eens met het voorstel van
het bestuur om dringend een onderhoud te vragen met de ministers Geens en Dewael
en om te gelegener tijd de voorbereidingscommissie samen te roepen.

3. Ingekomen stuk: Openbare vergadering te Beauvoorde.
Bij brief van 7 januari jl. vraagt de heer W.A. Dezitter, arrondissementscommissaris
voor Veurne en Diksmuide, of het niet mogelijk is, dat de lezing door een Academielid
in 1986 handelt over ‘schrijftaal zoals die te lezen was vroeger, nu is en in de toekomst
best zou zijn’. De heer GOOSSENS laat opmerken dat uit het schrijven van de heer
Dezitter niet blijkt wat bedoeld wordt: de spelling of de verhouding
schrijftaal-spreektaal.
De vaste secretaris doet dan voorlezing van de brief en na een bespreking, waaraan
mevrouw D'HAEN en de heer MOORS deelnemen, komt de Academie tot het besluit
dat ze op de suggestie van de heer Dezitter niet kan ingaan.

4. Vertegenwoordiging van de Academie.
Op zaterdag 21 december 1985 vertegenwoordigde de heer HOEBEKE, vast secretaris,
onze Academie op de jaarlijkse Openbare Algemene Vergadering van de Koninklijke
Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van België.

Lezing
‘De fragmenten van de historie van Troyen’, lezing door de heer VAN ELSLANDER.
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Geheime zitting
1. Lidmaatschap.
a) Opvolging van wijlen de heer Oehmann. - Ter vervanging van wijlen de heer
OEHMANN wordt mevrouw Olga KRIJTOVA tot buitenlands erelid van de
Academie verkozen.
b) Opvolging van wijlen de heer Stuiveling. Samenstelling van een commissie van
voordracht. - Het bestuur stelt voor de heren WEISGERBER en KEERSMAEKERS
aan het bestuur toe te voegen.
Het voorstel wordt goedgekeurd.

2. Samenstelling van de jury's belast met het beoordelen van de
prijsantwoorden voor 1986:
- Prijzen voor taalkunde (ten bedrage van 25.000 F.):
a) ‘Sociale linguïstiek. Bouwstenen voor een interactionele linguïstiek op
hermeneutische grondslag’, door de heer Dr. Piet VAN DE CRAEN, p.a.V.U.B.,
Faculteit der Letteren en Wijsbegeerte, Sectie Germaanse Filologie, Pleinlaan
2, 1050 Brussel.
Voorstel: de heren WILLEMYNS, GEERTS en COUVREUR.
b) ‘Toponymie van Tienen’, door de heer Dr. Paul KEMPENEERS, Leuvensestraat
43-45, 3300 Tienen.
Voorstel: de heren ROELANDTS, GYSSELING en HOEBEKE.
c) ‘De partikels van de al/nog/pas-groep in het Nederlands. Een semantische en
pragmatische studie’, door de heer Dr. Willy VANDEWEGHE, Kromme Leie 11,
9820 Sint-Denijs-Westrem.
Voorstel: de heren VANACKER, LEYS en GOOSSENS.
De voorstellen worden goedgekeurd.

II. Commissievergaderingen
Vaste commissie voor moderne letteren
Verslag door de heer JANSSENS, lid-secretaris.
Aanwezig: de heren VAN ELSLANDER, voorzitter, en JANSSENS, secretaris;
de heer DEMEDTS, mevrouw DEPREZ, de heren COUPÉ en DE BELSER, leden.
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Hospiterende leden: de heren ROELANDTS, VANACKER, GYSSELING, MOORS, LEYS,
HOEBEKE, GOOSSENS, COUVREUR, DESCHAMPS, KEERSMAEKERS, DE PAEPE en
GEERTS;
de heer VANDERHEYDEN, binnenlands erelid;
de heer LANGVIK-JOHANNESSEN, buitenlands erelid.
Afwezig met kennisgeving: de heer LISSENS, lid.

Agenda
1. ‘Literaire tijdschriften in West-Vlaanderen (eerste helft: 19e eeuw tot 1875)’,
lezing door de heer DEMEDTS;
2. Opmaken van de agenda voor de volgende vergadering (19 maart 1986).
De heer DEMEDTS zal zijn lezing over ‘Literaire tijdschriften in West-Vlaanderen’
voortzetten.

Vaste commissie voor Middelnederlandse taal- en letterkunde
Verslag door de heer GEERTS, lid-secretaris.
Aanwezig: de heren DE PAEPE, voorzitter, en GEERTS, secretaris;
de heren ROELANDTS, VANACKER, GYSSELING, MOORS, LEYS, HOEBEKE,
GOOSSENS, COUVREUR, DESCHAMPS en KEERSMAEKERS, leden.
Hospiterende leden: de heren DEMEDTS, VAN ELSLANDER, DECORTE, mevrouw
DEPREZ, de heren DE BELSER, VAN HERREWEGHEN en JANSSENS;
de heer VANDERHEYDEN, binnenlands erelid;
de heer LANGVIK-JOHANNESSEN, buitenlands erelid.

Agenda
1. ‘Een Antwerps “Spel van Alexander de Medicis” (1631)’, lezing door de heer
KEERSMAEKERS.
In ‘Eenen nieuwen Antwerpschen Liekens-Boeck’ (1654) werden drie liederen
opgenomen, ‘ghesonghen op het Spel van Alexander de Medicis ghenaempt het
Lust-hof van Florencen’. Het stuk was van de hand van I. Spierincx, die als kenspreuk
voerde ‘Allencxkens niet’. De bundel bevat alleen gedichten van ‘Const. barende
Poeten vande Goudt. blom Camer tot Antwerpen’.
Het ‘Liekens-Boeck’ verdient een nadere bestudering, omdat het blijkbaar een
tweede druk is en veel vragen doet rijzen; bovendien is er van de Goudbloem-kamer
weinig bewaard.
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Over de dichter van het stuk zijn tot nog toe zo goed als geen bijzonderheden bekend.
Het stuk zelf blijkt de dramatisering te zijn van een novelle uit de Tragische
Historien (I, 11), de vertaling van een Franse bewerking van novellen van Matteo
Bandello, een verzameling die trouwens de stof voor verschillende toneelstukken
heeft geleverd, ook in de Nederlandse literatuur.
Wat bewaard bleef, kan erop wijzen dat de stof behandeld werd als een herdersspel,
en door de Antwerpse kamers werden in die jaren verschillende ‘pastorale’ spelen
opgevoerd.
Direct verband met het bezoek van Maria de Medicis aan Antwerpen (4
augustus-september 1631) schijnt er niet te bestaan; wel is het mogelijk dat het stuk
ook tijdens haar verblijf te Antwerpen werd opgevoerd.
Bespreking: de heren DECORTE, DE PAEPE, GOOSSENS en VAN HERREWEGHEN
nemen aan de bespreking deel.
2. Gelegenheid tot voorstellen en mededelingen.
De door de heer W.L. Braekman aangeboden bijdrage voor de Verslagen en
Mededelingen ‘Het Leids handschriftenfragment met Middelnederlandse recepten
en bezweringen’ zal worden beoordeeld door de heren ROELANDTS en GYSSELING.
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Vergaderingen van 19 februari 1986
I. Plenaire vergadering
Aanwezig: de heren DESCHAMPS, voorzitter, DE BELSER, ondervoorzitter, en
HOEBEKE, vast secretaris;
de heren ROELANDTS, DEMEDTS, VANACKER, GYSSELING, MOORS, VAN
ELSLANDER, LEYS, DECORTE, COUPÉ, GOOSSENS, COUVREUR, KEERSMAEKERS, DE
PAEPE, WILLEMYNS en GEERTS, leden;
de heer VANDERHEYDEN, binnenlands erelid;
de heer LANGVIK-JOHANNESSEN, buitenlands erelid.
Afwezig met kennisgeving: de heer LISSENS, mevrouw DEPREZ, de heren HADERMANN,
VAN HERREWEGHEN, mevrouw ROSSEELS en de heer JANSSENS, leden;
de heer ROMBAUTS, binnenlands erelid.

Agenda
In memoriam P.J. Meertens, buitenlands erelid
door J. Deschamps
Voorzitter van de Academie
Op 28 oktober 1985 overleed op 86-jarige leeftijd Dr. Pieter Jacobus Meertens, die
op 16 maart 1960 ter vervanging van Prof. Dr. Gerard Brom tot buitenlands erelid
van onze Academie verkozen. Met hem ontviel ons een veelzijdig medelid, die als
literair-historicus, dialectoloog, naamkundige, volkskundige en sociaal-historicus
boeken en bijdragen van blijvende waarde heeft geschreven. Vele van zijn publikaties
hebben betrekking op Zeeland, zijn geboortestreek, die hij jong heeft verlaten, maar
tot zijn levenseinde trouw heeft gediend.
P.J. Meertens werd op 6 september 1899 in Middelburg geboren. Van 1913 tot
1919 doorliep hij het gymnasium van zijn vaderstad. Van 1919 tot 1924 studeerde
hij Nederlandse letteren aan de Rijksuniversiteit te Utrecht. In 1925 en 1926 was hij
eerst leraar aan de HBS in Woerden, daarna leraar aan het gymnasium in Doetinchem.
Van 1926 tot 1930 was hij verbonden aan de Bibliotheek der Rijksuniversiteit te
Utrecht. Op 1 juli 1930 trad hij in dienst van de Koninklijke Nederlandse Akademie
van Wetenschappen te Amsterdam als secretaris-
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penningmeester van de Dialectencommissie. In 1934 werd hij eveneens
secretaris-penningmeester van de Volkskundecommissie. In 1943 promoveerde hij
aan de Rijksuniversiteit te Utrecht bij Prof. Dr. C.G.N. de Vooys op een lijvige
dissertatie, getiteld Letterkundig leven in Zeeland in de zestiende en de eerste helft
van de zeventiende eeuw, waarin hij niet alleen, zoals de titel aangeeft, de letterkunde,
maar ook het onderwijs, de wetenschap en de kunst behandelde. In 1948 werd hij
ook secretaris-penningmeester van de Naamkundecommissie. In hetzelfde jaar werden
de Dialecten-, de Volkskunde- en de Naamkundecommissie in de Centrale Commissie
voor het Onderzoek van het Nederlandse Volkseigen samengevoegd. In 1950 werd
P.J. Meertens benoemd tot directeur van de bureaus, horend bij de bovengenoemde
commissies. Wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd trad hij op 30
september 1965 af als secretaris-penningmeester van de voormelde commissies en
als directeur van de voornoemde bureaus. In 1975 werd hij op 75-jarige leeftijd door
een beroerte getroffen. De laatste tien jaren van zijn leven bracht hij, zwaar
gehandicapt, maar moedig zijn lot dragend, in het Zonnehuis in Amstelveen door.
Als literair-historicus schreef P.J. Meertens, behalve zijn proefschrift, een aantal
bijdragen, waarvan we vermelden Pieter van Gelre, een Thools dichter uit de
zeventiende eeuw (1936), Jacob en Johanna Hobius, twee Brouwershavense dichters
(1942), De Groot en Heinsius en hun Zeeuwse vrienden (1950), De boer in de
literatuur en de beeldende kunst (1951), Het culturele leven in Vlissingen in de tijd
van Betje Wolff (1955), Mr. Johan Moorman, een Hulsters dichter (1956), De
Walcherse Arkadia (1956), Cats als Zeeuw (1962), Multatuli in Zeeland (1965),
Bloei, inzinking en opleving, letterkundig leven in Zeeland (1970) en Henriëtte Roland
Holst (1970). Als dusdanig gaf hij nog Het esbattement van den appelboom (1965)
en Een esbattement ter ere van keizer Karel V (1967) uit; publiceerde hij, meestal
met anderen, facsimile-edities van Een nieu Liedt-boeck, genaemt Den Druyuentros
der Amoureusheyt (1929), de Nederlandtsche gedenck-clanck van Adriaen Valerius
(1942) en de Zeevsche nachtegael (1982), en bezorgde hij, weer meestal met anderen,
de bloemlezingen De lof van den boer. De boer in de Noord- en Zuidnederlandsche
letterkunde van de middeleeuwen tot heden (1942), Mr. Johan de Brune, bancket-werk
van goede gedachten (1943) en Van De Dene tot Luiken. Bloemlezing uit de Noorden Zuid-Nederlandse emblemata-literatuur der 16de en 17de eeuw (1956).
Na zijn benoeming tot secretaris-penningmeester van de Dialectencommissie legde
P.J. Meertens, ofschoon literair-historicus van oplei-
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ding, zich eveneens op de studie van de Nederlandse dialecten toe. Op dialectologisch
gebied publiceerde hij een groot aantal bijdragen, waarvan we slechts vermelden Het
Vlaamsche karakter van de Zeeuwsche dialecten (1937), Vlaamse invloed op de
Zeeuwse woordenschat (1944), De taal van Utrecht (1950), Dialectologie en literatuur
(1950), De plaats van het Zeeuws onder de Nederlandse dialecten (1951) en Een
Middelburgse dialectbrief uit 1795 (1960). Met E. Blancquaert publiceerde hij een
Dialectatlas van de Zeeuwse eilanden (1941) en met B. Wander een Bibliografie der
dialecten van Nederland 1800-1950 (1958). Ook werkte hij mee aan de Taalatlas
van Noord- en Zuid-Nederland (1939-1972).
Als secretaris-penningmeester van de Volkskundecommissie bekwaamde P.J.
Meertens zich eveneens in de volkskunde. Op volkskundig gebied publiceerde hij
bijdragen als De Zeeuwen (1938), Het heulen: een oud-Zeeuws volksgebruik (1948),
Waardering der volkskunde (1960), Een Zeeuwse volkskundige enquête uit 1860
(1961), Geloof en volksleven (1966), Zwerfsagen in Zeeland (1975) en werkte hij
mee aan de Volkskunde atlas voor Nederland en Vlaams-België.
Reeds vóór zijn benoeming tot secretaris-penningmeester van de
Naamkundecommissie bewoog P.J. Meertens zich op het gebied van de antroponymie
en de toponymie blijkens zijn bijdragen Betekenis van de Nederlandse familienamen
(1941) en Zeeuwse familienamen van plaatsen veldnamen afgeleid (1944), zijn boek
Zeeuwse familienamen (1947) en zijn uitgave, met W. Pee, van Dr. L. Grootaers' en
Dr. G.G. Kloeke's systematisch en alfabetisch register van plaatsnamen voor
Noord-Nederland, Zuid-Nederland en Fransch-Vlaanderen (1934). Na 1948
publiceerde hij op dit gebied nog, samen met K. Roelandts, Nederlandse familienamen
in historisch perspectief (1951) en, samen met W. Moll, Middeleeuwse en moderne
straatnaamgeving (1953). Onder zijn redactie verscheen een Nederlands repertorium
van familienamen (1963-1977).
Socialisme en christendom waren voor P.J. Meertens volkomen verenigbaar. Hij
was zowel een strijdbaar socialist als een overtuigd christen. Als religieus socialist
schreef hij een aantal bijdragen over figuren, gebeurtenissen en stromingen uit de
maatschappelijke en godsdienstige geschiedenis van Nederland, voornamelijk van
Zeeland. Van deze bijdragen vermelden we Saint-Simonisme in Nederland (1925),
De oudste geschriften der Zwijndrechtsche nieuwlichters (1925), Johan Willem
Vijgeboom, de voorloper der Afscheiding (1934), Eewoud Teelinck, de pampflettist
van het Zeeuwsche poëtisme (1936), Godefridus Cornelisz.
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Udemans (1936), De jeugd van Gerrit de Clercq (1821-1843) (1944), De opkomst
van het socialisme in Middelburg (1961) en Een Middelburgse burgerfamilie uit de
negentiende eeuw. Kornelis Baart en zijn dochters (1970). P.J. Meertens werkte ook
mee aan de Encyclopedie van Zeeland (1982-1984), het Biografisch lexikon voor de
geschiedenis van het Nederlandse protestantisme, deel I (1983) en het Biografisch
woordenboek van het socialisme en de arbeidersbeweging in Nederland, deel I
(1986). Verder schreef hij tal van boekbesprekingen, mededelingen, in memoriams
en jaarverslagen van de commissies, waarvan hij secretaris-penningmeester was. In
1969 telde zijn (onuitgegeven) bibliografie reeds 2000 nummers.
De buitengewone wetenschappelijke verdiensten van P.J. Meertens werden
algemeen erkend. Bij zijn zestigste verjaardag werd hem een bundel opstellen over
Nederlandse dialectologie aangeboden, getiteld Bijdragen, P.J. Meertens aangeboden
op 6 september 1959 bij zijn zestigste verjaardag (= Taal en Tongval, 11, 1959, p.
105-267). In 1960 werd hij tot buitenlands erelid van onze Academie verkozen. In
1964 werd hem de Zeeuwse Prijs voor Kunsten en Wetenschappen voor het jaar
1963 toegekend. In 1966 werd hij tot lid van de Koninklijke Nederlandse Akademie
van Wetenschappen benoemd. Op zijn zeventigste verjaardag werd hem een album
met naamkundige bijdragen aangeboden, getiteld Feestnummer P.J. Meertens I en
II (= Naamkunde, 1, 1969, p. 61-244 en 2, 1970, p. 1-156). Op 6 september 1979,
precies op zijn tachtigste verjaardag, werd de naam van het Instituut voor
Dialectologie, Volkskunde en Naamkunde, tot 1969 Centrale Commissie voor
Onderzoek van het Nederlandse Volkseigen, gewijzigd in P.J. Meertens-Instituut
voor Dialectologie, Volkskunde en Naamkunde, afgekort P.J. Meertens-Instituut.
Naar aanleiding van zijn tachtigste verjaardag kwam hij zelf met het voorstel zijn
voornaamste Zeeuwse bijdragen, als ultiem geschenk aan zijn geliefde geboortestreek,
te herdrukken. Het werd een lijvige bundel, getiteld Meertens over de Zeeuwen,
waarin dertig van zijn Zeeuwse opstellen zijn opgenomen. In 1981 zijn tien van zijn
bijdragen over de socialistische beweging in Nederland onder de titel In het voetspoor
van Henriëtte Roland Holst. Radicalen en religieuze socialisten in Nederland opnieuw
uitgegeven. In 1982 werd hij erelid van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde,
een eer die slechts weinigen te beurt valt.
Kenmerkend voor P.J. Meertens waren zijn liefde tot zijn geboortestreek, zijn
belangstelling en genegenheid voor Vlaanderen, zijn veelzijdigheid, zijn drang naar
kennis, zijn werklust, zijn organisatietalent,
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zijn strijdbaar socialisme, samengaande met een diepgewortelde godsdienstigheid.
Alleen op zijn liefde tot Zeeland en zijn belangstelling en genegenheid voor
Vlaanderen willen we nader ingaan. Hij was een Zeeuw in hart en nieren. In Utrecht
en Amsterdam is zijn geliefde Zeeland nooit uit zijn gedachten geweest. Zoals uit
de bovengenoemde titels blijkt, handelen tal van zijn geschriften over zijn
geboortestreek. In Amsterdam woonde hij in een herenhuis uit 1670 (‘In den ouden
Samson’, Prinsengracht 1101), maar sedert 1967 bezat hij ook een achttiende-eeuws
huis in Middelburg (‘De spelende leeuw’, Dam 48), waar hij rustig kon werken. Op
15 juli 1981 schonk hij aan de Provinciale Bibliotheek van Zeeland, thans Zeeuwse
Bibliotheek, alle op Zeeland betrekking hebbende publikaties, die zich in zijn huis
in Middelburg bevonden.
In de slotparagraaf van De Zeeuwen, verschenen in De Nederlandse volkskarakters
(1938), schreef hij de ontroerende woorden: ‘Die deze regelen schreef is zelf van
ouder tot ouder een Zeeuw, in Zeeland geboren en getogen. Hij heeft zijn land en
zijn volk lief als zijn eigen bloed, maar hij kent de zonden en tekortkomingen van
zijn volk als wie een kwaal aan eigen lijve heeft geleden. Hieraan meende hij het
recht te ontlenen, ook de schaduwzijden van het Zeeuwse volkskarakter naar voren
te brengen. Mochten de feiten hem dienaangaande eenmaal in het ongelijk stellen,
niets zou hem liever zijn’. En in 1964, 26 jaar later, zei hij in een toespraak, nadat
hij de Zeeuwse Prijs voor Kunsten en Wetenschappen in ontvangst had genomen:
‘Wij Zeeuwen in de verstrooiing hebben een grote en duurzame liefde voor het land
waar wij geboren en getogen zijn, voor het land waar wij onze eerste opvoeding en
ons eerste onderwijs hebben genoten en waar de grondslag is gelegd voor ons later
leven en onze latere loopbaan. Het valt mij weleens op dat we vanuit de verte het
leven in Zeeland met een nog groter aandacht en een nog grotere liefde volgen dan
vele Zeeuwen zelf.’
Vlaanderen, zo dicht bij Zeeland gelegen, droeg hij een warm hart toe en Vlaamse
vakgenoten behoorden tot zijn beste vrienden. Door zijn toedoen werkten de drie
commissies, waarvan hij secretarispenningmeester was, nauw samen met gelijkaardige
lichamen in Vlaanderen. De tijdschriften Taal en Tongval, Mededelingen, later
Naamkunde, en Volkskunde waren jarenlang of zijn nog de gemeenschappelijke
organen van de drie Amsterdamse commissies en gelijkaardige Vlaamse instituten
of verenigingen. Met P.J. Meertens verloor onze Academie een eminent buitenlands
erelid. Zij zal zijn nagedachtenis steeds in ere houden. Hij ruste in vrede.
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Notulen
De notulen van de plenaire vergadering en van de commissievergaderingen van 15
januari 1986 worden goedgekeurd.

Mededelingen van de vaste secretaris
1. Onderscheidingen:
a) Op voordracht van de ‘Bundesminister des Auswärtigen’ werd aan de heer
GOOSSENS ‘das Grosze Verdienstkreuz des Verdienstordens der Bundesrepublik
Deutschland’ verleend. Op 5 februari jl. werd hem door de Minister für
Wissenschaft und Forschung van het land Nordrhein-Westfalen, mevrouw
Brunn, het ordeteken persoonlijk overhandigd. De vaste secretaris heeft collega
GOOSSENS uit ons aller naam van harte gefeliciteerd.
b) Bij brief van 10 februari jl. liet de heer RUH het secretariaat weten, dat de
Theologische Faculteit van de Universiteit Uppsala hem tot Dr. h.c. heeft
benoemd. De brief is pas ingekomen en de vaste secretaris zal onmiddellijk na
de vergadering de heer RUH gelukwensen.

2. Vertegenwoordiging:
Op 31 januari jl. vertegenwoordigde de heer DESCHAMPS, voorzitter, de Academie
op de afscheidsbijeenkomst van Prof. Dr. D.P. BLOK als directeur van het P.J.
Meertensinstituut.

3. Dankbetuiging:
Bij brief van 30 januari jl. dankte mevrouw Olga KRIJTOVA de Academie voor haar
benoeming tot buitenlands erelid.

4. Jubileumfeest 1986:
a) Begrotingsvoorstellen 1986.
De vaste secretaris werd op 6 februari jl. ontvangen door de Heer E. de Ryck,
Secretaris-generaal. Deze heeft hem meegedeeld dat de Inspectie van Financiën het
in de begrotingsvoorstellen 1986 van de Academie opgenomen bedrag van 1,8 miljoen
gehalveerd heeft en maar 0,9 miljoen wil toekennen. Reden: soberheid.
De Secretaris-generaal heeft de vaste secretaris de raad gegeven de begroting van
de kosten van de jubileumviering te herzien en bij de Gemeenschapsminister van
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Cultuur een toelage ten bedrage van 1,2 à 1,3 miljoen te bepleiten. Hij zal het nodige
doen om te verkrijgen, dat de
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Minister zo spoedig mogelijk de voorzitter en de vaste secretaris ontvangt.
b) Bijzondere postzegel.
Bij brief van 28 januari jl. liet mevrouw P. D'Hondt-Van Opdenbosch,
Staatssecretaris voor Posterijen, Telegrafie en Telefonie, de vaste secretaris weten,
dat er t.g.v. de 100ste verjaring van de Koninklijke Academie voor Nederlandse
Taal- en Letterkunde toch nog een bijzondere postzegel zal worden uitgegeven.
Op 5 februari ontving het secretariaat nadere gegevens betreffende deze
aangelegenheid vanwege de Regie der Belgische Posterijen, Directie Filatelie (brief
d.d. 3 februari 1986). In dit schrijven vraagt de Directie Filatelie kennis te krijgen
van onze wensen betreffende het motief van deze zegel en of er op de zegel een
embleem of gebouw dient te worden gereproduceerd.
De toegestane zegel is een zegel van 9 F., blijkbaar zonder toeslag.
De bestuurscommissie zal de bovengenoemde Directie voorstellen op de zegel de
gevel van het Academiegebouw, liefst gegraveerd, te laten afbeelden.

Mededelingen en voorstellen van het bestuur
1. Lidmaatschap. Procedure inzake de opvolging.
De vaste secretaris heeft er de aandacht van het bestuur op gevestigd, dat de zetel
van de heer MEERTENS vacant is en dat het ‘In memoriam’ MEERTENS in de
vergadering van 19 februari e.k. zal worden uitgesproken. Volgens het oude reglement,
dat nog altijd geldig is, moet deze zetel in de vergadering van 19 maart e.k. vacant
worden verklaard. Op dit ogenblik loopt nog de procedure voor de opvolging van
de heer STUIVELING en is de zetel van de heer OPPERMAN vacant verklaard
(vergadering van 15 januari 1986).
In haar vergadering van 21 maart 1984 heeft de Academie, op voorstel van de heer
LEYS, evenwel het principe aanvaard geen benoemingsprocedures nog gelijktijdig
te laten verlopen, behalve de vacantverklaring.
Het bestuur stelt de vraag of in de vergadering van 19 februari e.k. de
opvolgingsprocedure OPPERMAN moet worden voortgezet en in de vergadering van
19 maart e.k. de zetel van de heer MEERTENS vacant zal worden verklaard. Indien
de Academie de in haar vergadering van 21 maart 1984 aanvaarde regeling volgt,
kan het gebeuren, dat de heer
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MEERTENS, overleden op 28 oktober 1985, pas begin 1987 wordt vervangen.
Na de bespreking waaraan de heren GOOSSENS, LEYS, KEERSMAEKERS, MOORS,
DECORTE en HOEBEKE deelnemen, beslist de Academie de procedure te volgen die
ze in haar vergadering van 21 maart 1984 heeft goedgekeurd. De zetel van de heer
MEERTENS zal in de vergadering van 19 maart e.k. vacant worden verklaard en
vervolgens kan de procedure worden opgeschort.

2. Vertegenwoordiging van de Academie.
Op 6 februari jl. vertegenwoordigde de heer HOEBEKE onze Academie op de
Academische zitting waarop de 2e aflevering van het tweede deel van het
Woordenboek van de Vlaamse dialekten werd voorgesteld.
De zitting had plaats in de Universitaire Club Het Pand te Gent.

Lezing
‘Was Hadewych zo “hysteriek”?’, lezing door de heer DE PAEPE.

Geheime zitting
1. Lidmaatschap:
a) Opvolging van wijlen de heer Stuiveling.
De vaste secretaris doet voorlezing van het vertrouwelijk verslag van de
vergadering van de commissie belast met het voordragen van twee kandidaten
voor de opvolging van wijlen de heer STUIVELING, buitenlands erelid.
Op verzoek van de heer LEYS wordt de kandidatuur van de heer G. Droste door
de Academie aan de lijst toegevoegd.
b) Opvolging van wijlen de heer Opperman.
De samenstelling van de commissie van voordracht voor de opvolging van
wijlen de heer OPPERMAN, buitenlands erelid, wordt verdaagd.

2. Samenstelling van de jury's voor de fondsprijzen 1986.
De jury's voor de fondsprijzen 1986 worden als volgt samengesteld:
a) voor de Karel Bouryprijs (tijdvak 1982-1985), ten bedrage van 20.000 F.: de
heren VAN HERREWEGHEN, LOUËL en CORIJN;
b) voor de August Beernaertprijs (tijdvak 1984-1985), ten bedrage van 25.000 F.:
de heer DE BELSER, mevrouw ROSSEELS, de heren DE-
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en KEERSMAEKERS; het vijfde lid wordt door de minister benoemd;
voor de Nestor de Tièreprijs (tijdvak 1984-1985), ten bedrage van 20.000 F.:
de heren DECORTE, VAN HERREWEGHEN en JONCKHEERE;
voor de Joris Eeckhoutprijs (tijdvak 1984-1985), ten bedrage van 20.000 F.: de
heren WEISGERBER en JANSSENS en mevrouw D'HAEN;
voor de Arthur H. Cornetteprijs (tijdvak 1981-1985), ten bedrage van 50.000
F.: mevrouw D'HAEN en de heren LAMPO en BITTREMIEUX;
voor de Leonard Willemsprijs (tijdvak 1984-1985), ten bedrage van 30.000 F.:
de heren VAN ELSLANDER, DESCHAMPS, DE PAEPE, GOOSSENS en GYSSELING;
voor de Leon Elautprijs (tijdvak 1984-1985), ten bedrage van 100.000 F.:
mevrouw DEPREZ en de heren COUPÉ en COUVREUR.
CORTE

c)
d)
e)
f)
g)

3. Verslag van de vergadering van de bestuurscommissie.
Het verslag van de vergadering van de bestuurscommissie van 12 februari 1986 wordt
aan de Academie voorgelegd en goedgekeurd.

II. Commissievergaderingen
Vaste commissie voor cultuurgeschiedenis
Verslag door de heer DESCHAMPS, lid-wnd. secretaris.
Aanwezig: de heren DE PAEPE, voorzitter, en DESCHAMPS, plaatsvervangend
secretaris;
de heren DEMEDTS, VAN ELSLANDER, DECORTE en DE BELSER, leden.
Hospiterende leden: de heren ROELANDTS, VANACKER, GYSSELING, MOORS, LEYS,
HOEBEKE, COUPÉ, GOOSSENS, COUVREUR, KEERSMAEKERS, WILLEMYNS en GEERTS;
de heer VANDERHEYDEN, binnenlands erelid;
de heer LANGVIK-JOHANNESSEN, buitenlands erelid.
Afwezig met kennisgeving: de heer VAN HERREWEGHEN, ondervoorzitter;
de heer LISSENS, mevrouw DEPREZ, mevrouw ROSSEELS en de heer JANSSENS,
leden;
de heer ROMBAUTS, binnenlands erelid.
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Agenda
‘Kruis, kruisteken en lelie’, lezing door de heer GYSSELING.
Er is geen verband tussen het kruis en het kruisteken. Ons woord kruis is ontstaan
door contaminatie van Latijns crux, crucem met een substraatwoord dat, met korte
u, bewaard is als Nederlands kruk, Frans crosse, en met eu, ū als kruis, Oudfries
krioze. Het Latijnse woord en het substraatwoord zijn overigens met elkaar verwant.
Het substraatwoord is denkelijk ook gebruikt geweest voor de kruisstaf; het zwaard
van de zwaarddansers is vermoedelijk oorspronkelijk hetzelfde. Ook het Griekse
stauros en het Gotische galga moeten een dubbele betekenis gehad hebben; cf.
Oudnoords gelgja.
Het kruisteken is reeds in voorchristelijke tijd ontstaan uit het (vierspakig,
zesspakig) zonnewiel, met weglating van de velg. Het vierresp. zesarmig kruisteken,
al dan niet voorzien van een velg, werd in vroegchristelijke tijd verchristelijkt door
van de paal een Griekse P te maken, zodat het een ligatuur werd van beide beginletters
van XPISTOS. Door de paal tevens te voorzien van een linkerboogje als spiegelbeeld
van het rechterboogje (6de eeuw) en door een latere combinatie daarvan met de speer
als koninklijk symbool, ontstond de Franse lelie. Deze is aansluitend ook de scepter
geworden. Op de leliespeer gaan ook alle symbolen uit het kaartspel terug.
Het crucifix lijkt in Koptisch Egypte ontstaan te zijn door combinatie van het
Oudegyptische ankh-teken met de figuur van de gekruisigde Christus.
Het vierspakig zonnewiel is ook de aureool geworden rond het hoofd van Christus;
de zonneschijf werd de aureool van vorsten en heiligen.
De bol als attribuut van keizers en van Christus is eigenlijk de zonnebol.
Aan de bespreking namen de heren GOOSSENS, LANGVIK-JOHANNESSEN, MOORS,
DECORTE en LEYS deel.
VASTE COMMISSIE VOOR ONDERWIJS EN NEDERLANDSE LEXICOGRAFIE
Verslag door de heer HOEBEKE, lid-secretaris.
Aanwezig: de heren COUVREUR, voorzitter, GEERTS, ondervoorzitter, en HOEBEKE,
secretaris;
de heren ROELANDTS, VANACKER, GYSSELING, MOORS, LEYS, COUPÉ, GOOSSENS,
KEERSMAEKERS en WILLEMYNS, leden.
Hospiterende leden: de heren DEMEDTS, VAN ELSLANDER, DECORTE, DE BELSER,
DESCHAMPS en DE PAEPE;
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de heer VANDERHEYDEN, binnenlands erelid;
de heer LANGVIK-JOHANNESSEN, buitenlands erelid.
Afwezig met kennisgeving: de heer HADERMANN, lid;
de heer ROMBAUTS, binnenlands erelid.

Agenda
‘Hoe ontstaat een klankwet?’, lezing door de heer ROELANDTS.
In het uitgebreide onderzoek, dat sinds de vorige eeuw aan de interpretatie van de
klankwetten werd gewijd, heeft men vooral belangstelling gehad voor de oorzakelijke
problemen en weinig aandacht geschonken aan de even fundamentele vraag van de
genese: de manier waarop een klankverandering regelmatig of konsekwent in een
kommunikatiegroep wordt doorgevoerd, dus in de gesprekssituatie zelf waarin zo'n
vernieuwing normaal opkomt en zich verder ontwikkelt. Om daarin meer klaarheid
te brengen wordt getracht vanuit dat standpunt het veranderingsproces te analyseren
en naargelang van de verschillende types van klankwetten telkens te rekonstrueren.
Omdat een klankverandering uiteraard berust op de reproduktie van akoestisch
waargenomen klankverbindingen, is de manier waarop deze worden uitgesproken
van essentieel belang voor het al dan niet ontstaan en de aard van een nieuwe variant.
De output is immers grotendeels afhankelijk van de input. De lexicale en sociale
expansie van de nieuwe variant is afhankelijk van een regelvorming die vanzelf door
fonotaktische overeenkomsten en eventueel ook analogisch door uitbreiding volgens
een bepaald model tot stand komt, in een kommunikatiekring waarin het gebruik van
die variant de maatschappelijke integratie kan bevorderen. Deze zienswijze is moeilijk
met strikt bewijskrachtig feitenmateriaal te staven, maar ze biedt tenminste een
principieel plausibele verklaring voor het intrigerende raadsel, waarom precies hier
en nu die bepaalde verandering heeft plaatsgehad. Het probleem is allicht onoplosbaar
maar blijft niet langer onbegrijpelijk.
Aan de discussie namen de heren GOOSSENS, WILLEMYNS en VANACKER deel.
(De tekst van deze lezing is gepubliceerd in de Verslagen en Mededelingen, jg.
1986, Afl. 1, blz. 1-21).
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Vergaderingen van 19 maart 1986
I. Plenaire vergadering
Aanwezig: de heren DESCHAMPS, voorzitter, DE BELSER, ondervoorzitter, en
HOEBEKE, vast secretaris;
de heren LISSENS, ROELANDTS, DEMEDTS, GYSSELING, MOORS, VAN ELSLANDER,
DECORTE, mevrouw DEPREZ, mevrouw D'HAEN, de heren COUPÉ, GOOSSENS,
COUVREUR, KEERSMAEKERS, DE PAEPE, VAN HERREWEGHEN, mevrouw ROSSEELS
en de heer GEERTS, leden;
de heer VANDERHEYDEN, binnenlands erelid;
de heer LANGVIK-JOHANNESSEN, buitenlands erelid.
Afwezig met kennisgeving: de heren VANACKER, LEYS, WILLEMYNS en JANSSENS,
leden;
de heer ROMBAUTS, binnenlands erelid.

Agenda
Notulen
De notulen van de plenaire vergadering en van de commissievergaderingen van 19
februari 1986 worden goedgekeurd.

Mededelingen van de vaste secretaris
1. Lidmaatschap. - De verkiezing van mevrouw Olga KRIJTOVA tot buitenlands
erelid van onze Academie werd bij ministerieel besluit van 13 februari 1986
goedgekeurd.
2. Vertegenwoordiging van de Academie. - De heer DESCHAMPS, voorzitter,
vertegenwoordigde de Academie op de hierna volgende plechtigheden:
- kennismaking met het ‘Winkler Prins Lexicon van de Nederlandse Letterkunde’
te Antwerpen op 8 maart jl.;
- overhandiging van een ‘Liber Amicorum’ aan de heren J. Andriessen, A.
Keersmaekers en P. Lenders in het Provinciaal Centrum Arenberg te Antwerpen
op 15 maart jl.

3. Aangeboden bijdragen. - Door Dr. S.A. Vosters uit Breda (Nederland) werd een
bijdrage voor publikatie in de Verslagen en Mede-
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delingen aangeboden: ‘De bekendheid met de Nederlandse letterkunde in het Spanje
van de gouden eeuw’.
Op grond van de gegevens waarover de vaste secretaris beschikt, zou het stuk
mogen worden opgenomen. Zie o.m. de verslagen van de heren KEERSMAEKERS,
VAN ELSLANDER, JONCKHEERE en WEISGERBER.
De Academie stemt met de publikatie in.
- Door Dr. W.L. Braekman werd een bijdrage voor publikatie in de ‘Verslagen en
Mededelingen’ aangeboden: ‘Het Leidse handschriftfragment met middelnederlandse
recepten en bezweringen’. De heren ROELANDTS en GYSSELING, commissarissen ter
beoordeling, brachten een gunstig advies uit. De Academie geeft ook voor de
publikatie van deze bijdrage haar toestemming.
4. Ingekomen stukken.
a) Beauvoorde Blues en Jazz.
Bij brief van 4 maart 1986 verzoekt de V.Z.W. ‘Beauvoorde Blues and Jazz’ de
Academie om de vergunning om op 12 en 13 juli 1986 in de Nonnenwegelweide te
Beauvoorde een ‘Blues- and Jazzconcert’ te mogen organiseren.
De brief is op het secretariaat toegekomen op donderdag 6 maart jl. De vaste
secretaris heeft op 7 maart geantwoord en de schrijver van de brief meegedeeld, dat
hij het verzoek in de eerstvolgende vergadering aan de bestuurscommissie zou
voorleggen.
b) Openbare vergadering van 26 november 1986. Spreker afgevaardigd door de
Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen te Amsterdam.
Bij brief van 7 maart jl. liet het bestuur van de Afdeling Letterkunde der
Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen het secretariaat van onze
Academie weten, dat de heer Dr. C. Reedijk gaarne bereid is in de vergadering van
26 november 1986 voor onze Academie een spreekbeurt te houden.
5. Gelukwensen.
Het secretariaat deed aan de heer KEERSMAEKERS t.g.v. zijn huldiging te Antwerpen
op 15 maart jl. de gelukwensen van de Academie toekomen.
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6. Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen te Amsterdam.
Uitnodiging.
Bij brief van 10 maart jl. deelt de Akademie van Wetenschappen te Amsterdam
mee, dat ze op maandag 14 april haar jaarlijkse Verenigde Vergadering der beide
Afdelingen zal houden. Tijdens de bijeenkomst zal Dr. M.H. Cohen een
wetenschappelijke voordracht houden over ‘Medische technologie in het kader van
de demografische ontwikkelingen’. In de vergadering wordt eveneens de
Akademiepenning, uitgegeven ter gelegenheid van het 175-jarig bestaan van de
Akademie, in zilver uitgereikt aan twee personen die zich bijzondere verdienste voor
de ontwikkeling en beoefening van kunsten en wetenschappen in Nederland hebben
verworven. Het Algemeen Bestuur der Akademie zou het op prijs stellen een
vertegenwoordiger van onze Academie te mogen begroeten.
De reiskosten van onze gedelegeerde op Nederlands gebied en de overige kosten
van verblijf zullen voor rekening van de Akademie van Wetenschappen zijn.
De Academie beslist de heer DESCHAMPS, voorzitter, als haar vertegenwoordiger
af te vaardigen.

Mededelingen en voorstellen van het bestuur
1. Lidmaatschap. - De zetel van wijlen de heer MEERTENS, buitenlands erelid, wordt
vacant verklaard.
2. Vertegenwoordiging van de Academie. - De heer HOEBEKE, vast secretaris,
vertegenwoordigde de Academie op de hierna vermelde plechtigheden:
- Dies Natalisviering en de Uitreiking van Eredoctoraten in de aula van de R.U.G.
op 7 maart jl.;
- Huldezitting in het Paleis der Academiën te Brussel ter ere van de heer Maurice
Leroy, Vast Secretaris eershalve van de ‘Académie Royale des Sciences, des
Lettres et des Beaux-Arts de Belgique’ (14 maart).

3. Ingekomen stuk.
Vertegenwoordiging van onze Academie in het bestuur van de Stichting ter
bevordering van de vertaling van Nederlands letterkundig werk te Amsterdam.
Bij brief van 24 februari jl. deelde de heer J. de Wit, directeur van de Stichting,
aan het bestuur van onze Academie mee, dat het bestuur
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van de Stichting in zijn vergadering van 20 februari jl. besloten heeft mevr. A. DEPREZ
voor een tweede, laatste periode (tot einde maart 1990) als vertegenwoordigster van
onze Academie in het Stichtingsbestuur te benoemen.
Het bestuur stelt de Academie voor het mandaat van mevr. DEPREZ te bekrachtigen.
4. Telegram.
De voorzitter deelt de Academie mee, dat onze collega Lode ROOSE geopereerd
is en in het Universitair Ziekenhuis Pellenberg verblijft.
De Academie verzoekt de vaste secretaris aan de heer ROOSE een telegram met
de wensen voor een spoedig herstel te doen toekomen.

Lezing
‘Verkenningen in vroegere vertalingen 1450-1600. Vroegere vertalers en de “stijl”
van “hun auteurs”’, door de heer VANDERHEYDEN, binnenlands erelid.

Geheime zitting
1. Lidmaatschap.
a) opvolging van wijlen de heer Stuiveling.
Ter vervanging van wijlen de heer STUIVELING wordt de heer Kees FENS tot
buitenlands erelid van de Academie verkozen.
b) opvolging van wijlen de heer Opperman. Samenstelling van een commissie van
voordracht.
Het bestuur stelt voor de heren GYSSELING en COUPÉ aan het bestuur toe te voegen.
Het voorstel wordt goedgekeurd.

2. Samenstelling van de Prijsvragencommissie (prijsverhandelingen 1989).
De heren HADERMANN en DE PAEPE worden aan het bestuur toegevoegd.
In deze commissie zijn de vier vaste commissies vertegenwoordigd (H.R. art. 65).
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3. Verslag van de vergadering van de bestuurscommissie.
Het verslag van de vergadering van de bestuurscommissie van 5 maart 1986 wordt
aan de Academie voorgelegd en goedgekeurd.
Naar aanleiding van dit verslag vraagt de heer GOOSSENS enige uitleg betreffende
de zaak van de Nonnenwegelweide te Beauvoorde, welke weide door pachter Rabaey
ter beschikking was gesteld van de organisatoren van ‘Beauvoorde Blues and Jazz’
voor een muzikale happening (culturele manifestatie?) op 12 en 13 juli e.k. De vaste
secretaris heeft zich daartegen verzet. Hij verstrekt de gewenste uitleg en antwoordt
ook op de vraag van de heer MOORS, die wenst te weten of er juridische gronden
aanwezig zijn om de heer Rabaey te beletten die weide te laten gebruiken door derden
of te verhuren.

4. Rekeningen van de Academie (dienstjaar 1985).
Deze rekeningen liggen ter tafel en worden goedgekeurd.

II. Commissievergaderingen
Vaste commissie voor Middelnederlandse taal- en letterkunde
Verslag door de heer GEERTS, lid-secretaris.
Aanwezig: de heren DE PAEPE, voorzitter, en GEERTS, secretaris;
de heren ROELANDTS, VANACKER, GYSSELING, MOORS, HOEBEKE, GOOSSENS,
COUVREUR, DESCHAMPS en KEERSMAEKERS, leden.
Hospiterende leden: de heren LISSENS, DEMEDTS, VAN ELSLANDER, DECORTE,
COUPÉ, DE BELSER en VAN HERREWEGHEN;
de heer VANDERHEYDEN, binnenlands erelid;
de heer LANGVIK-JOHANNESSEN, buitenlands erelid.
Afwezig met kennisgeving: de heer WILLEMYNS, ondervoorzitter;
de heer LEYS, lid;
de heer ROMBAUTS, binnenlands erelid.

Agenda
‘Alle dinghe syn mi te inghe’, lezing door de heer DE PAEPE.
Aan de discussie namen de heren ROELANDTS, VAN ELSLANDER, GOOSSENS, VAN
HERREWEGHEN en GEERTS deel.
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Vaste commissie voor moderne letteren
Verslag door de heer VAN HERREWEGHEN, lid-wnd. secretaris.
Aanwezig: de heer VAN ELSLANDER, voorzitter;
de heren LISSENS, DEMEDTS, DECORTE, COUPÉ, DE BELSER en VAN
HERREWEGHEN, leden.
Hospiterende leden: de heren ROELANDTS, VANACKER, GYSSELING, MOORS,
HOEBEKE, GOOSSENS, COUVREUR, DESCHAMPS, KEERSMAEKERS, DE PAEPE en
GEERTS;
de heer VANDERHEYDEN, binnenlands erelid;
de heer LANGVIK-JOHANNESSEN, buitenlands erelid.
Afwezig met kennisgeving: de heer JANSSENS, secretaris;
de heer ROMBAUTS, binnenlands erelid.

Agenda
‘Westvlaamse letterkundige tijdschriften tussen 1805 en 1940’ (vervolg), lezing door
de heer DEMEDTS.
Op woensdagen 15 januari en 19 maart 1986 hield het academielid André Demedts
een lezing over de Westvlaamse tijdschriften tussen 1805 en 1940, een merkwaardige
periode omdat zij het begin en de volle opbloei insluit van een reeks periodieken,
die tot vandaag de dag de belangstelling van wetenschappers en liefhebbers verdienen.
In 1805-1806 verscheen te Ieper, gesticht door de geneesheer Donaat Van Daele,
onder zijn pseudoniem-anagram Vaelande de periodiek Tyd-Verdryf, die merkwaardig
blijft om de ideeën van de hoofdredacteur, die de voortreffelijkheid van het
Westvlaams benadrukte en meteen een eigen spelling voorstond. Daarop volgde het
tweetalige tijdschrift Le Spectateur belge (1815-1825) van Leo De Foere, dat in die
tijd als een der toonaangevende bladen geprezen werd en historisch beschouwd voor
de Belgische geschiedenis van belang gebleven is.
Omstreeks 1853 ontstonden op verschillende plaatsen periodieken waarin onder
de invloed van de romantiek en van sociale tendenzen een breder en dieper invloed
op de bevolking beoogd werd. Zo te Tielt, Rumbeke, Roeselare en in het bijzonder
in Frans-Vlaanderen, met de oprichting van het Comité flamand de France - Vlaemsch
Comiteyt van Vrankryk, tot behoud en wederopleving van de eigen volkstaal, zeden
en gewoonten. Lodewijk Vanhaecke, de bekende humorist en kapelaan van de Heilige
Bloedkapel te Brugge, was met zijn maandschrift
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Zeesterre een voorganger van Guido Gezelle, de veelzijdige kunstenaar en oprichter
van Rond den Heerd en verscheidene andere bladen, die een blijvende invloed
uitgeoefend en een ongemene rijkdom voor het nageslacht redde. Hugo Verriest heeft
met De Vlaamsche Vlagge de nationale bewustwording en een breder intellectuele
vorming van de studerende jeugd kunnen bewerkstelligen, die door de vroeg gestorven
Albrecht Rodenbach en Pol de Mont in Het Pennoen voortgezet werd. In 1896 stichtte
Hugo Verriest samen met de gebroeders Emiel en Achiel Lauwers een algemeen
weekblad, dat het vijf jaar kon volhouden. Het bracht naast een overwicht aan literaire
bijdragen, ook beschouwingen van algemeen politieke en sociale aard waarin voor
een rechtmatige verbetering van de levensvoorwaarden van de arbeiders, kleine
ambachtslieden en landbouwers gepleit werd. Minder belang daarentegen had Nieuwe
Wegen (1909-1914), dat op de medewerking van jonge regionalisten afgestemd bleef
en het literair en heemkundige blad dat van 1 januari 1916 tot einde 1917 onder de
naam Rond den IJzer achter het front in het onbezette West-Vlaanderen verscheen.
Na de eerste wereldoorlog ontstond in Frans-Vlaanderen een verrassende
wederopleving van het Vlaamse bewustzijn, dat ten dele in de oude moedertaal tot
uitdrukking kwam. Namelijk in De Vlaemsche Stemme in Vrankrijk (1923-1926) en
Onze Taal (1927-1930). Twee tijdschriften die in het Frans verschenen en een langer
leven kenden waren Le Beffroi de Flandre (1921) dat te Duinkerke uitkwam en Le
Mercure de Flandre (1919), die qua inhoud niet bij de Franse maandschriften uit dat
decennium ten achter bleven, maar verdwenen in 1928, toen het Vlaamsch Verbond
van Frankrijk erin slaagde een organisatie op te richten, die terzelfder tijd in het
Frans Le Lion de Flandre, ‘spécialement destiné à l'élite intellectuelle du pays’ en
voor degenen die Nederlands konden lezen en verstaan De Torrewachter oprichtte.
Beide bladen verdwenen in 1944.
In België verschenen tussen de twee oorlogen het maandschrift Ter Waarheid
(1921-1924) dat door Joris Van Severen opgericht werd en een bijzondere
belangstelling betoonde voor het ‘gedachteleven in Vlaanderen en in de Wereld’,
naast De Tijdstroom (1930-1934), orgaan van de jongere generatie, en Seinen (1931),
een blad van jongeren voor ‘literaire en economische aangelegenheden’, waarvan
amper vier afleveringen bestaan.

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse taal- en letterkunde (nieuwe reeks). Jaargang 1986

407

Vergaderingen van 16 april 1986
I. Plenaire vergadering
Aanwezig: de heren DESCHAMPS, voorzitter, DE BELSER, ondervoorzitter, en
HOEBEKE, vast secretaris;
de heren LISSENS, ROELANDTS, DEMEDTS, GYSSELING, VAN ELSLANDER,
WEISGERBER, DECORTE, mevrouw D'HAEN, de heren HADERMANN, COUVREUR,
LAMPO, VAN HERREWEGHEN en GEERTS, leden;
de heer VANDERHEYDEN, binnenlands erelid;
de heer LANGVIK-JOHANNESSEN, buitenlands erelid.
Afwezig met kennisgeving: de heren VANACKER, JONCKHEERE, MOORS, LEYS,
mevrouw DEPREZ, de heren COUPÉ, GOOSSENS, KEERSMAEKERS, DE PAEPE,
WILLEMYNS, mevrouw ROSSEELS en de heer JANSSENS, leden;
de heer ROMBAUTS, binnenlands erelid.

Agenda
Notulen
De notulen van de plenaire vergadering en van de commissievergaderingen van 19
maart 1986 worden goedgekeurd.

Mededelingen van de vaste secretaris
1. Vertegenwoordiging van de Academie. - De heer DESCHAMPS, voorzitter,
vertegenwoordigde op 23 maart jl. de Academie op de feestelijkheden n.a.v. het
honderdjarig bestaan van de Koninklijke Kring voor Oudheidkunde, Letteren en
Kunst van Mechelen.
Op 25 maart 1986 vertegenwoordigde de heer DECORTE de Academie op de
prijsuitdeling van SABAM te Brussel.
De heer DE BELSER, ondervoorzitter, vertegenwoordigde op 9 april 1986 in het
Ontmoetingscentrum Krankhoeve te Bonheiden de Academie op de huldiging van
de heer JONCKHEERE n.a.v. zijn tachtigste verjaardag. Tijdens deze plechtigheid werd
Jonckheeres nieuw ‘Herinneringenboek’ Vraag me geen leugens voorgesteld.
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2. Onderscheiding. - Op 20 maart jl. ontving de heer JONCKHEERE voor zijn
gezamenlijk literair oeuvre ‘de premie van de provincie Antwerpen’.
3. Dankbetuiging. - Bij brief van 28 maart 1986 dankt de heer FENS de vaste
secretaris voor de gelukwensen die hij t.g.v. zijn verkiezing tot buitenlands erelid
mocht ontvangen. De heer FENS laat tevens weten, dat hij de benoeming aanvaardt.
4. Gelukwensen. - Het secretariaat deed aan de heer JONCKHEERE ter gelegenheid
van zijn tachtigste verjaardag (9 april 1986) de gelukwensen van de Academie
toekomen.
5. Jubileumviering.
Het verslag van de vergadering van de voorbereidingscommissie van 10 april 1986
werd in de ochtend aan de leden overhandigd.

Voorstellen van het bestuur
Levensberichten van overleden leden.
De voorzitter brengt namens het bestuur het voorstel ter tafel om in de toekomst weer
de levensberichten van overleden leden in het Jaarboek op te nemen. Daardoor zou
aangeknoopt worden bij een traditie die in 1959 werd afgebroken en zouden de
voorzitters de in memoriams kort kunnen houden. Voor het schrijven van de
levensberichten zou een beroep worden gedaan op een lid wiens werkterrein het best
overeenstemt met dat van de overledene.
Na de discussie, waaraan de heren VAN ELSLANDER, GEERTS en DECORTE, de
voorzitter en de vaste secretaris deelnemen, blijkt een consensus te bestaan om op
het voorstel in te gaan. De vraag of ook voor de overleden ereleden (buiten- en
binnenlandse) een levensbericht zou worden geschreven, wordt positief beantwoord.
Er wordt wel overeengekomen, dat de lacune 1960-1985 niet zal worden aangevuld.
De vaste secretaris vestigt dan de aandacht op een financieel probleem: in 1966 heeft
het Rekenhof (nota van 18.5.66) er zich tegen verzet, dat de jaarboeken (die een
administratief karakter hebben) nog van de gelden van het Nationaal Fonds voor de
Letterkunde werden gedrukt en sedertdien worden de drukkosten van de jaarboeken
betaald op art. 12.02 (vroeger 12.03), d.i. het artikel voor bureau- en werkingskosten.
In 1979 werden echter de eerste tekenen van de crisis merkbaar en wer-
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den de kredieten op bovenvermeld artikel sterk verminderd. De jaarboeken 1980 en
1981 werden trouwens in een schraal bundeltje samen uitgegeven. Op dit ogenblik
mag de jaarlijkse kostprijs voor het publiceren van de jaarboeken niet meer dan
50.000 F. bedragen, tenminste indien we andere noodzakelijke uitgaven voor de
werking niet onmogelijk willen maken. Begrotingsvoorstellen die het verkrijgen van
een hoger krediet beoogden werden tot nog toe niet ingewilligd.
Na een korte discussie wordt besloten, dat de vaste secretaris aan de overheid een
brief zal richten, waarin op de desiderata van de Academie wordt gewezen en op een
verhoging van het krediet op art. 12.02 wordt aangedrongen.

Geheime zitting
1. Lidmaatschap. - De vaste secretaris doet voorlezing van het vertrouwelijk verslag
van de vergadering van de commissie belast met het voordragen van twee kandidaten
voor de opvolging van wijlen de heer OPPERMAN, buitenlands erelid.
2. Academische prijsvragen. - De volgende prijsvragen worden uitgeschreven voor
1989:
LETTERKUNDE
- ‘Een studie over de middelnederlandse vertalingen van preken van Bernardus
van Clairvaux’;
- ‘Werkelijkheid en fictie in het Reynaertlandschap. De rol van ruimte en
naamgeving’.
Het voorstel van de commissie voor de prijsvragen om aan elke prijs een bedrag van
50.000 F. te hechten wordt goedgekeurd.
3. Verslag van de vergadering van de bestuurscommissie. - Het verslag van de
vergadering van de bestuurscommissie van 9 april 1986 wordt aan de Academie
voorgelegd en goedgekeurd.

II. Commissievergaderingen
Vaste commissie voor onderwijs en Nederlandse lexicografie
Verslag door de heer HOEBEKE, lid-secretaris.
Aanwezig: de heren COUVREUR, voorzitter, GEERTS, ondervoorzitter, en HOEBEKE,
secretaris;
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de heren ROELANDTS, GYSSELING en HADERMANN, leden.
Hospiterende leden: de heren DEMEDTS, DECORTE, mevrouw DEPREZ, de heren DE
BELSER, DESCHAMPS, LAMPO, DE PAEPE, VAN HERREWEGHEN en JANSSENS;
de heer VANDERHEYDEN, binnenlands erelid;
de heer LANGVIK-JOHANNESSEN, buitenlands erelid.
Afwezig met kennisgeving: de heren VANACKER, MOORS, LEYS, COUPÉ, GOOSSENS,
KEERSMAEKERS en WILLEMYNS, leden;
de heer ROMBAUTS, binnenlands erelid.

Agenda
‘Waarom is het Nederlands geen internationale taal geworden?’, lezing door de heer
GEERTS.
In de recente discussies over de wenselijkheid om voor het Nederlands een plaats(je)
op te eisen op het internationale forum is herhaaldelijk het argument gebruikt dat
Nederland daar te onbelangrijk voor is, te weinig macht voor heeft. Dat leidt naar
de vraag of macht zonder meer voldoende is om van gesprekspartners talige
convergentie af te dwingen. En vervolgens kan men zich dan afvragen waarom het
Nederlands in de glorietijd van de Republiek geen wereldtaal is geworden. Toen
behoorde Nederland tot de machtigste landen ter wereld, maar nergens heeft het
Nederlands zich definitief kunnen handhaven.
Er moeten dus (ook) andere factoren een rol spelen...
Aan de discussie namen deel: de heren LANGVIK-JOHANNESSEN, DESCHAMPS,
ROELANDTS en COUVREUR.
(De tekst werd in de Verslagen en Mededelingen opgenomen onder de titel ‘De
internationale verspreiding van het Nederlands in glorierijke dagen’; zie jg. 1986,
Afl. 1, blz. 132-152).

Vaste commissie voor cultuurgeschiedenis
Verslag door de heer LAMPO, lid-secretaris.
Aanwezig: de heren DE PAEPE, voorzitter, VAN HERREWEGHEN, ondervoorzitter, en
LAMPO, secretaris;
de heren LISSENS, DEMEDTS, VAN ELSLANDER, DECORTE, mevrouw DEPREZ, de
heren DE BELSER, DESCHAMPS en JANSSENS, leden.
Hospiterende leden: de heren ROELANDTS, GYSSELING, HOEBEKE, HADERMANN,
COUVREUR en GEERTS;
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de heer VANDERHEYDEN, binnenlands erelid;
de heer LANGVIK-JOHANNESSEN, buitenlands erelid.
Afwezig met kennisgeving: de heer JONCKHEERE en mevrouw ROSSEELS, leden;
de heer ROMBAUTS, binnenlands erelid.

Agenda
‘Het fenomeen van de literaire tijdschriften in de jaren 1960’, lezing door de heer
LISSENS.
Tijdens de roerige jaren 1960 ontwikkelt het Vlaams literair tijdschriftwezen een tot
dan toe nooit geziene activiteit. Opvallend is het aantal, meestal efemere, tijdschriften
die kort voor en in de loop van het decennium ontstaan. Ze spelen perfect in op de
wisselingen van de tijd en vinden er een spontane uitdrukking voor die het boek niet
in die mate te zien geeft.
In de aanloopjaren 1956-1959 wordt een klein dozijn nieuwe tijdschriften opgericht.
Ze verschijnen naast de oude gevestigde, Dietsche Warande en Belfort, De Vlaamse
Gids en Nieuw Vlaams Tijdschrift, en naast die van de Vijfenvijftigers, Het Kahier,
Gard Sivik en De Tafelronde. Van 1960 tot begin 1966, nauwelijks een goede zes
jaar, komen ruim dertig nieuwe tijdschriften tot stand; elf zijn gestencild, daaronder
de opmerkelijkste: Labris en een viertal bladen waarrond de contestatie zich
concentreert.
Een onderzoek van de belangrijkste tijdschriften leidt tot volgende constateringen:
1. Duidelijk is de internationale oriëntering. Deze blijkt uit de vele vertalingen
van progressieve teksten, de opname van teksten in vreemde talen, voorts allerlei
informatie.
2. Labris is het belangrijkste literair undergroundblad en drijft vaak het
taalexperiment door onder inspiratie van de jazz, die intense belangstelling
geniet.
3. De zgn. ‘gestencilde revolutie’ wordt vooral vertegenwoordigd door Bok, dat
de lont in het kruit werpt, Heibel, Mep, Daele en Totems. Deze bladen vertalen
in het literair milieu de geest van contestatie waarvan de werking op grote schaal
in de samenleving wordt waargenomen. Behalve Heibel, dat in die jaren een
christelijke achtergrond heeft, zijn ze agressief vrijzinnig en antireligieus. Het
zijn geen literairprogrammatische maar in hoofdzaak kritisch-polemische bladen.
Ze evolueren globaal gezien van een anarchistisch vrijheidsbeleven naar het
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4.
5.

6.
7.

provotariaat. Totems vertegenwoordigt het stadium waarin onder de druk van
het sociaal-politiek engagement het grootste onbehagen tegenover de literatuur
heerst.
Ruimten introduceert de pop-art en is een voorloper van het nieuw-realisme.
Dit laatste krijgt geleidelijk gestalte in Yang, Kreatief en Revolver.
Diagram en Komma zijn van het grootste belang voor het vernieuwend proza
dat zich van de werkelijkheid weg naar het autonoom gestructureerd werk
ontwikkelt.
Naast het nieuw-realisme komt een neo-experimentele strekking op, met name
in Morgen en Impuls.
In 1970 treedt de zgn. stille generatie aan in Witte Bladen, symbool van het
einde van een beroering, al zetten diverse op gang gekomen tendensen zich door
in de literaire produktie.

Aan de discussie namen deel: de heren JANSSENS, GEERTS en VAN HERREWEGHEN.
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Vergaderingen van 21 mei 1986
I. Plenaire vergadering
Aanwezig: de heren DESCHAMPS, voorzitter, DE BELSER, ondervoorzitter, en
HOEBEKE, vast secretaris;
de heren GYSSELING, VAN ELSLANDER, LEYS, DECORTE, COUPÉ, KEERSMAEKERS,
WILLEMYNS, GEERTS en JANSSENS, leden;
de heer LANGVIK-JOHANNESSEN, buitenlands erelid.
Afwezig met kennisgeving: de heren LISSENS, ROELANDTS, DEMEDTS, VANACKER,
mevrouw DEPREZ, de heren GOOSSENS, COUVREUR, DE PAEPE, VAN HERREWEGHEN
en mevrouw ROSSEELS, leden;
de heer VANDERHEYDEN, binnenlands erelid.

Agenda
Notulen
De notulen van de plenaire vergadering en van de commissievergaderingen van 16
april 1986 worden goedgekeurd.

Mededelingen van de vaste secretaris
1. Vertegenwoordiging van de Academie.
De heer DESCHAMPS, voorzitter, vertegenwoordigde de Academie op 18 april jl. op
de opening van de Felix Timmermanstentoonstelling ‘Met pen en penseel’. Deze
tentoonstelling werd gehouden in het Timmermans-Opsomerhuis te Lier.

2. Jubileumviering.
a) Aanwezigheid van de Vorsten.
Bij brief van 29 april liet de Grootmaarschalk van het Hof het secretariaat weten,
dat de Koning en de Koningin zullen aanwezig zijn in het tweede gedeelte van
de zitting.
b) Kredieten.
Op 29 april jl. werd ik er door de heer Meyers, medewerker van de Heer
Gemeenschapsminister voor Cultuur, telefonisch van op de hoogte gebracht,
dat er in de begroting 1986 voor onze Jubileumviering een be-
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drag van 1.200.000 F. is ingeschreven. Dit werd mij op 7 mei, bij een bezoek
aan de Dienst Kunst en Toerisme, door de medewerkers van de Heer Mortelmans,
Directeur-generaal, bevestigd.

3. Gelukwensen.
Collega VANACKER werd op 13 mei jl. 65 jaar. Het secretariaat deed hem de
gelukwensen van de Academie toekomen.

4. Dankbetuigingen.
De heer JONCKHEERE dankte bij schrijven van 9 april de Academie voor de
gelukwensen die ze hem t.g.v. zijn 80ste verjaardag deed toekomen.
De heer VANACKER schreef zijn dankbetuiging nog op zijn verjaardag zelf neer.

Mededelingen en voorstellen van het bestuur
1. Volgorde van de werkzaamheden in de plenaire vergadering.
Het Bestuur heeft vernomen dat een aantal collega's er de voorkeur aan geven, dat
de werkzaamheden in onze plenaire vergaderingen in een andere volgorde verlopen
dan nu het geval is.
De heren GOOSSENS en WILLEMYNS, hebben al in februari aan de vaste secretaris
gevraagd te overwegen of de lezing niet best na de geheime zitting en dus aan het
einde van de vergadering wordt geplaatst. En nu heeft ook de heer VANDERHEYDEN
zich bij het Bestuur in dezelfde zin uitgesproken.
Het Bestuur wil graag het oordeel van de Academie kennen.
De heer WILLEMYNS merkt op, dat het collega GOOSSENS en hem meer te doen
was om de discussie die ook op de lezingen in de plenaire vergaderingen kan volgen
dan om de volgorde van de werkzaamheden.
Na de bespreking van het voorstel worden de volgende punten aanvaard:
1.
ook in de plenaire vergaderingen zal in de toekomst de gelegenheid tot
bespreking van de lezing worden geboden; de duur van de discussie moet
evenwel beperkt worden gehouden;
2.
er zal naar gestreefd worden de lezingen niet langer te laten duren dan 20 à
30 minuten;
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3.

de beperking van de duur van de lezingen geldt ook voor de lezingen in de
Commissiezittingen. Deze zouden best de duur van 30 minuten niet
overschrijden.

Aan deze bespreking namen vooral de voorzitter en de heren WILLEMYNS, LEYS,
KEERSMAEKERS en HOEBEKE deel.

2. Plaats van het Bestuur in de grote vergaderzaal.
De heer VANDERHEYDEN heeft het Bestuur gevraagd te overwegen of het niet
verkieslijk is, dat het Bestuur weer op het podium plaats neemt. Dat zou o.m. de
werking van de geluidsinstallatie, die vrij recent is en meer dan 100.000 F. heeft
gekost ten goede komen.
Ook hierover wenst het Bestuur de mening van de Academie te kennen.
De vergadering beslist de bespreking van dit voorstel tot de vergadering van 18
juni e.k. uit te stellen.

3. Advies betreffende het schrijven van de Taalunie d.d. 21 april 1986.
Bij brief van 21 april 1986 heeft de Taalunie het advies van onze Academie gevraagd
betreffende het ‘Voorlopige advies inzake Wetenschappelijk Onderzoek’ uitgebracht
door de Raad voor de Nederlandse Taal en Letteren (10 februari 1986). De teksten
werden op 12 mei jl. aan de leden toegezonden.
Na een inleiding door de voorzitter krijgt de heer WILLEMYNS, die lid van de
bedoelde Raad is, het woord. Hij beklemtoont, dat de Taalunie niet aan
wetenschappelijk onderzoek doet en er nu een advies gevraagd wordt aan een aantal
wetenschappelijke gremia, waaronder onze Academie, betreffende twee punten:
1.
Moet de Taalunie aan wetenschappelijk onderzoek doen?
2.
Indien hierop bevestigend wordt geantwoord, wenst de Taalunie verdere
adviezen in te winnen.

Voorts is de spreker van oordeel dat de vraag als een formele vraag mag worden
beschouwd: onze Academie is immers geen instelling die wetenschappelijke projekten
kan financieren.
N.a.v. de vraag van de heer KEERSMAEKERS of de Taalunie dan over zoveel
geldmiddelen beschikt, geeft de heer WILLEMYNS een verduidelijkend antwoord:
neen, de Taalunie heeft geen grote middelen, maar de grote vraag is of de Taalunie
meer moet doen dan ze al doet. Pas nadien komt de vraag hoe het verder moet.
Aangezien de Academie de Taalunie niet financiëel kan steunen zou ze best geen
advies geven.
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- De heer LEYS doet de Academie opmerken, dat ze de Taalunie ten minste moet
laten weten, dat ze zich voor medewerking aanbevolen houdt. Hij is van mening dat
de Academie er de Taalunie in kennis moet van stellen dat ze het nuttig acht, dat de
Taalunie zich met het wetenschappelijk onderzoek bezig houdt en dat ze zich voor
medewerking ter beschikking stelt, zij het als raadgevende en informatie verstrekkende
instelling.
- De heer GEERTS spreekt in dezelfde zin. De Academie moet de gedachte dat de
Taalunie het wetenschappelijk onderzoek bevordert en stimuleert, ja zelfs organiseert,
ondersteunen. Ze hoeft niet naast de andere instanties op te treden, maar moet erboven
staan.
- De heer WILLEMYNS wijst erop, dat de Taalunie alleen geïntegreerde projecten
(waaraan Noord en Zuid deelnemen) steunt en dat men daar rekening moet mee
houden.
Het N.F.W.O. en het Z.W.O. houden zich met deze integratie bezig.
- De heer GEERTS vindt dat de Academie, hoe dan ook, het idee dat de Taalunie
op het gebied van het wetenschappelijk onderzoek een overkoepelende functie heeft,
moet steunen. Hij wordt bijgevallen door de heer JANSSENS, die zegt dat de Taalunie
niet hetzelfde hoeft te doen als het N.F.W.O. en het Z.W.O., maar ze kan het beleid
wel sturen.
Tot besluit neemt de vergadering aan, dat de Academie in haar advies de gedachte
zal verwerken, dat de Taalunie bij het wetenschapsbeleid een overkoepelende en
integrerende rol moet spelen. Het Bestuur zal de zaak in de vergadering van 18 juni
opnieuw ter tafel brengen.

Geheime zitting
Lidmaatschap. - Overeenkomstig art. 42 van het huishoudelijk reglement wordt de
verkiezing van een buitenlands erelid ter vervanging van wijlen de heer OPPERMAN
uitgesteld.

II. Commissievergaderingen Vaste commissie voor moderne letteren
Verslag door de heer JANSSENS, lid-secretaris.
Aanwezig: de heren VAN ELSLANDER, voorzitter, en JANSSENS, secretaris;
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de heer DECORTE, mevrouw DEPREZ, de heren COUPÉ, DE BELSER en VAN
HERREWEGHEN, leden.
Hospiterende leden: de heren GYSSELING, LEYS, HOEBEKE, DESCHAMPS,
KEERSMAEKERS, WILLEMYNS en GEERTS;
de heer LANGVIK-JOHANNESSEN, buitenlands erelid.
Afwezig met kennisgeving: de heren LISSENS, DEMEDTS en mevrouw ROSSEELS,
leden;
de heer VANDERHEYDEN, binnenlands erelid.

Agenda
‘Het meervoudige ik-verhaal. Een onderzoeksproject’, lezing door de heer JANSSENS.
Spreker brengt verslag uit over een onderzoeksproject waarvan het corpus ongeveer
150 narratieve teksten uit verscheidene literaturen bevat (daaronder een 50-tal uit de
Nederlandse literatuur). Het onderzoek betreft narratieve teksten met verschillende
ik-vertellers die 1) naar verschillende sprekers verwijzen, en 2) nevengeschikt zijn.
Tal van varianten (combinaties van hij en ik, ondergeschikte ikken, enz.) werden uit
het onderzoek geweerd. Het prototype van deze verteltechniek is As I lay dying van
William Faulkner (1930). In het Nederlandse literaire systeem werd het procédé
gepopulariseerd door Hugo Claus met De Metsiers (1950). De meest ‘moderne’
varianten van meervoudig ik-verhaal verwijderen zich het verst van de klassieke
vertelsituatie. Dat is het geval in Menuet (1955) van Louis-Paul Boon. Het procédé
kan ook beïnvloed zijn door bepaalde films (bij voorbeeld Rashomon van Akira
Kurosawa). Een van de conclusies uit het onderzoek kan van epistemologische aard
zijn: het achterhalen van de ‘waarheid’ blijkt een polyfonische en polymorfe
onderneming te zijn; het meervoudige ik-verhaal is een uitgelezen vindplaats om
dergelijke fenomenen die de literatuur ver te buiten gaan, op het spoor te komen.
Na de lezing volgde een boeiende bespreking, waaraan de heren KEERSMAEKERS,
LEYS, LANGVIK-JOHANNESSEN, GEERTS, DECORTE en DE BELSER deelnamen.
De tekst van deze lezing is gepubliceerd in de Verslagen en Mededelingen, jg.
1986, Afl. 1, blz. 153-163).
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VASTE COMMISSIE VOOR MIDDELNEDERLANDSE TAAL- EN LETTERKUNDE
Verslag door de heer GEERTS, lid-secretaris.
Aanwezig: de heren WILLEMYNS, ondervoorzitter, en GEERTS, secretaris;
de heren GYSSELING, LEYS, HOEBEKE, DESCHAMPS en KEERSMAEKERS, leden.
Hospiterende leden: de heren VAN ELSLANDER, DECORTE, mevrouw DEPREZ, de
heren COUPÉ, DE BELSER, VAN HERREWEGHEN en JANSSENS;
de heer LANGVIK-JOHANNESSEN, buitenlands erelid.
Afwezig met kennisgeving: de heer DE PAEPE, voorzitter;
de heren ROELANDTS, VANACKER, GOOSSENS en COUVREUR, leden;
de heer VANDERHEYDEN, binnenlands erelid.

Agenda
‘Perifere woordenschat in het Nederlands’, lezing door de heer WILLEMYNS.
De lezing werd gevolgd door een levendige discussie, waaraan ook de heer GEERTS,
secretaris, deelnam.
(De tekst werd in de Verslagen en Mededelingen opgenomen onder de titel
‘Regionalismen in het Nederlands’; zie jg. 1986, Afl. 1, blz. 108-131).
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Vergadering van 18 juni 1986
Plenaire vergadering
Aanwezig: de heren DESCHAMPS, voorzitter, DE BELSER, ondervoorzitter, en
HOEBEKE, vast secretaris;
de heren ROELANDTS, DEMEDTS, GYSSELING, VAN ELSLANDER, WEISGERBER,
LEYS, DECORTE, mevrouw D'HAEN, de heren COUPÉ, HADERMANN, COUVREUR,
KEERSMAEKERS, LAMPO, DE PAEPE, WILLEMYNS, VAN HERREWEGHEN, GEERTS en
JANSSENS, leden;
de heer LANGVIK-JOHANNESSEN, buitenlands erelid.
Afwezig met kennisgeving: de heren LISSENS, VANACKER, JONCKHEERE, MOORS,
mevrouw DEPREZ, de heer GOOSSENS en mevrouw ROSSEELS, leden;
de heer VANDERHEYDEN, binnenlands erelid;

Agenda
Notulen
De notulen van de plenaire vergadering en van de commissievergaderingen van 21
mei 1986 worden goedgekeurd.

Mededelingen van de vaste secretaris
1. Telegram. - Op 11 juni jl. verjaarde Hare Majesteit Koningin Fabiola. Bij die
gelegenheid heeft het secretariaat de Koningin een telegram met gelukwensen doen
toekomen.
De secretaris van de Koningin dankte de Academie bij brief van 13 juni jl.
2. Lidmaatschap. - De verkiezing van de heer Kees FENS tot buitenlands erelid werd
bij ministerieel besluit van 28 april 1986 goedgekeurd.

Mededelingen en voorstellen van het bestuur
1. Bekrachtigingscommissie 1986-1987. - Bij brief van 5 juni jl. verzoekt de heer
M. Deloz, bestuursdirecteur bij het Ministerie van Onderwijs, Dienst Universitair
Onderwijs, de Academie hem mee te delen wie
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van onze emeriti bereid is zitting te nemen in de commissie voor de bekrachtiging
van de academische diploma's. Overeenkomstig de wettelijke bepalingen mogen
hoogleraren in functie van deze commissie geen deel uitmaken.
De heer LISSENS zal namens de Academie in de commissie zitting nemen.
2. Ingekomen stuk. Brief van collega J.L. Pauwels.
Naar aanleiding van het verslag van de vergadering van 16 april 1986 ontving de
vaste secretaris van collega PAUWELS een brief (d.d. 16 mei 1986) met de volgende
inhoud:
Betreft: Levensberichten van overleden academieleden.
‘Er wordt overeengekomen dat de lacune 1960-85 niet zal worden
aangevuld’. Waarde Collega,
Ik meen me te herinneren dat niet alle voor 1960 overleden academieleden
een levensbericht ‘gekregen’ hebben. Lang geleden is een paar keren een
oproep gericht tot de leden om een levensbericht te bezorgen van overleden
confraters van wie er nog geen was verschenen. Een dergelijke oproep
kan m.i. nu weer herhaald worden; hij zou dan ook gelden voor de tussen
1960 en 1986 overledenen.
Waarom zouden Herman Teirlinck, Nest Claes, Willem Van Eeghem,
Maurice Gilliams, Luc Indestege, Raymond Herreman, José Aerts,
Raymond Brulez, Achilles Mussche, en zoveel andere goede vrienden,
een vergeten generatie moeten vormen, weggeknipt uit de geschiedenis
van onze Academie?
Met mijn beste groeten aan alle collega's.
De voorzitter leest de brief voor en vraagt namens het bestuur naar het oordeel van
de Academie. Na een gedachtenwisseling wordt het voorstel van de collega's
WEISGERBER en DECORTE bijgevallen om een tijdelijke commissie op te richten, die
de toestand zal onderzoeken en de mogelijkheden om de achterstand op te halen zal
nagaan. Op verzoek van de vaste secretaris zal dat echter na de jubileumviering
gebeuren.
3. Plaats van het bestuur in de grote vergaderzaal. - Het voorstel VANDERHEYDEN
wordt opnieuw ter tafel gebracht. (Zie het verslag van de vergadering van 21 mei).
Na een korte bespreking wordt het voorstel in stemming gebracht en er wordt
gestemd door opsteken der handen. De uitslag levert geen uitgesproken meerderheid
op: 9 × ja, 5 × neen en 7 onthoudingen.
4. Advies bij het ‘Voorlopig advies van de Raad voor de Nederlandse Taal en
Letteren inzake wetenschappelijk onderzoek’.
De voorzitter komt terug op de zaak die door de voorzitter van het Comité van
Ministers van de Nederlandse Taalunie bij brief van 21 april
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1986 aan de Academie werd voorgelegd (zie het verslag van de plenaire vergadering
van 21 mei 1986). Er moet nu immers een antwoord worden gegeven.
De voorzitter ontleedt nog even de inhoud van het voorlopige advies van de Raad,
dat eigenlijk al van 10 februari 1986 dagtekent, en vat de belangrijkste punten samen.
Hij deelt de vergadering ook mee dat Prof. Dr. G. de Smet in opdracht van de
Koninklijke Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten een bezoek
heeft gebracht aan de heer HOEBEKE om te informeren naar de zienswijze van de
Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde en het antwoord van
de twee Academiën zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen. De heer De Smet heeft
de vaste secretaris van onze Academie inmiddels al in kennis gesteld van de
commentaar van de Brusselse zusteracademie. Deze commentaar wordt door de vaste
secretaris voorgelezen en de Academie constateert, dat er geen tegenspraak bestaat
tussen de standpunten van de twee Academiën.
Tot besluit beslist de Academie het opstellen van het antwoord aan het Comité
van Ministers aan de vaste secretaris over te laten. Hij zal er de door de Academie
gemaakte opmerkingen en de door haar geformuleerde standpunten in verwerken.

Lezing
De lezing ‘Op stap met Gaston Burssens’ door de heer JONCKHEERE werd uitgesteld
wegens ziekte van de spreker.

Geheime zitting
1. Lidmaatschap.
a) Opvolging van wijlen de heer Opperman.
Ter vervanging van wijlen de heer OPPERMAN wordt de heer Willy SANDERS
tot buitenlands erelid van de Academie verkozen.
b) Opvolging van wijlen de heer Meertens. Samenstelling van een commissie van
voordracht.
Het bestuur stelt voor de heren DECORTE en JANSSENS aan het bestuur toe te voegen.
Het voorstel wordt goedgekeurd.
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2. Verslag van de vergadering van de bestuurscommissie.
Het verslag van de vergadering van de bestuurscommissie van 28 mei 1986 wordt
aan de Academie voorgelegd en goedgekeurd.

3. Prijzen van de Academie en Fondsprijzen.
Na bespreking worden de volgende prijzen toegekend:
a. Prijzen voor taalkunde:
- aan de heer Dr. Willy VANDEWEGHE, Kromme Leie 11, 9820 Gent
(Sint-Denijs-Westrem), voor zijn studie ‘De partikels van de al/nog/pas-groep in het
Nederlands. Een semantische en pragmatische studie’. De jury dringt aan op een
spoedige publikatie.
- aan de heer Dr. Paul KEMPENEERS, Leuvensestraat 43-45, 3300 Tienen, voor
zijn studie ‘Toponymie van Tienen’. De Academie zal het werk echter niet uitgeven.
- aan de heer Dr. Piet VAN DE CRAEN, Brederodestraat 23, 2000 Antwerpen, voor
zijn studie ‘Sociale linguïstiek. Bouwstenen voor een interactionele linguïstiek op
hermeneutische grondslag’. De Academie zal het werk echter niet uitgeven.
De som verbonden aan deze prijzen bedraagt telkens 25.000 F.
b. Fondsprijzen:
- August Beernaertprijs (periode 1984-1985, ten bedrage van 25.000 F.): aan de
heer Lieven TAVERNIER, Gaverse steenweg 178, 9220 Merelbeke, voor zijn werk
‘Over water’.
De jury stelt voor dat in de toekomst aan de juryleden voor deze prijs tijdig zou
worden gevraagd titels te signaleren van werken die niet werden ingezonden, maar
die volgens hen tot de belangrijkste publikaties van de betrokken periode dienen te
worden gerekend.
- Nestor de Tièreprijs (periode 1984-1985, ten bedrage van 20.000 F.): aan de heer
Achilles GAUTIER, Kruisstraat 60, 9930 Zomergem, voor zijn toneelspel ‘De kikker
heeft zes poten’.
- Joris Eeckhoutprijs (periode 1984-1985, ten bedrage van 20.000 F.): aan de heer
Paul CLAES, P. Daensstraat 12, 3200 Kessel-Lo, voor zijn letterkundig essay ‘De
mot zit in de mythe’.
- Arthur H. Cornetteprijs (periode 1981-1985, ten bedrage van 50.000 F.): aan de
heer Paul CLAES, P. Daensstraat 12, 3200 Kessel-Lo, voor zijn essay ‘Claus-reading’.
- Leonard Willemsprijs (periode 1984-1985, ten bedrage van 30.000 F.): aan de
heer Dr. Joris REYNAERT, Avennesdreef 10, 9810
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Gent (Drongen), voor zijn gezamenlijk werk op het gebied van de Middelnederlandse
letterkunde.
- Prof. Dr. Leon Elautprijs (periode 1984-1985, ten bedrage van 100.000 F.): aan
mevrouw Dr. Lieve GEVERS, Naamsevest 162, 3000 Leuven, voor haar studie
‘Blauwvoeters en taalflaminganten. De katholieke Vlaamse studentenbeweging
1830-1894’.
Indien de Academie dit werk wil publiceren, zou de jury het op prijs stellen mocht
schrijfster de houding van de geestelijke overheid kritischer benaderen. De jury is
verder van oordeel, dat de taal dient bijgeschaafd te worden. Op voorstel van de heer
DECORTE zullen de juryleden de ev. publikatie aandachtig volgen.
- De Karel Bouryprijs voor de periode 1982-1985 werd niet toegekend.
De jury laat opmerken, dat de formulering van de genres op dit ogenblik als te
eng overkomt en ziet daarin de reden waarom deze prijs geen belangstelling meer
geniet. Ze stelt voor de punten 2 en 3 van het reglement te wijzigen.
De Academie zal t.g.t. het reglement van de K. Bouryprijs herzien.
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Openbare vergadering te Beauvoorde
(16 juli 1986)
Aanwezig: de heren DESCHAMPS, voorzitter, DE BELSER, ondervoorzitter, en
HOEBEKE, vast secretaris;
de heren LISSENS, ROELANDTS, DEMEDTS, VANACKER, GYSSELING, VAN
ELSLANDER, LEYS, DECORTE, mevrouw DEPREZ, de heren COUPÉ, KEERSMAEKERS,
LAMPO, DE PAEPE, VAN HERREWEGHEN, GEERTS en JANSSENS, leden;
de heer VANDERHEYDEN, binnenlands erelid.
Afwezig met kennisgeving: de heer GOOSSENS, lid.
In zijn openingstoespraak verwelkomde de heer DESCHAMPS, voorzitter, de heren J.
VAN HEE, Burgemeester van de stad Veurne, E. DE RYCK, Secretaris-generaal van
het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, M.C.F. DENEVE, Ere-luitenant-generaal
en Oud-Algemeen Commandant van de Rijkswacht, J. MORTELMANS,
Directeur-generaal van de Administratie voor Kunst en Toerisme, Prof. Dr. A.
COTTENIE, Ere-rector van de Rijksuniversiteit Gent, R. ELSEN, Adviseur-Hoofd van
Dienst bij het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, J. HUYS, Adviseur voor
Schone Kunsten bij het Kabinet van de Gemeenschapsminister van Cultuur
(vertegenwoordigt de minister), Prof. Dr. J. MATON, em. hoogleraar aan de R.U.G.,
Ir. J. CEUSTERS, Hoofdingenieur-Directeur van Bruggen en Wegen bij de Regie der
Gebouwen: Dienst Oost-Vlaanderen, Dr. L. SIMONS, Directeur van de Stadsbibliotheek
en van het A.M.V.C. te Antwerpen, Dr. P. HUYS, Cultureel Adviseur van de Provincie
Oost-Vlaanderen, Drs. H.A.A. MAES, Ambassadesecretaris bij de Nederlandse
Ambassade te Brussel, A. DUJARDIN, Vrederechter voor Veurne-Nieuwpoort, en A.
FAURE DIDELLE, Ere-Arrondissementscommissaris.
Voorts deed hij voorlezing van de lijst van de notabelen die een bericht van
verhindering hadden gestuurd.
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Toespraak
van de heer J. Deschamps
Voorzitter van de Academie
Mijnheer de Vertegenwoordiger van de Gemeenschapsminister van Cultuur,
Waarde Collega's,
Dames en Heren,
Op de openbare vergaderingen in Beauvoorde is het gebruikelijk dat de voorzitter,
na het begroeten van de aanwezigen en na het vermelden van degenen die zich hebben
laten verontschuldigen, het academielid dat de feestrede houdt het woord verleent.
Van dit gebruik moet ik dit jaar afwijken, omdat ik U nadere bijzonderheden wil
mededelen over een feest dat een hoogtepunt in de geschiedenis van onze Academie
belooft te worden, nl. de eeuwfeestviering van ons genootschap op 14 en 15 oktober
a.s. Sta me toe eerst de stichting van onze Academie en de vieringen van het tien-,
het vijfentwintig- en het vijftigjarig bestaan even in herinnering te brengen.
Onze Academie werd in 1886 opgericht. Op 8 juli van dat jaar verschenen twee
koninklijke besluiten. Bij het ene besluit werd de Academie ingesteld, bij het andere
de eerste 18 leden, onder wie de voorzitter en de ondervoorzitter, benoemd. Beide
besluiten waren vanwege de koning ondertekend door ridder Alphonse de Moreau,
minister van Landbouw, Nijverheid in Openbare Werken, maar de werkelijke stichter
van de Academie was August Beernaert, eerste minister van een gematigd katholiek
kabinet, dat bijna tien jaar aan de macht is gebleven. De eerste plechtige vergadering
had plaats op 10 oktober 1886 in de aula van de Rijksuniversiteit te Gent en werd
namens de regering door minister de Moreau voorgezeten. Hij hield zijn toespraak
in het Frans, maar prees zich gelukkig als Waal een Vlaamse Academie te mogen
oprichten.
De eerste gewone vergadering had plaats op 27 oktober 1886. Als eerste punt op
de agenda stond de verkiezing van zeven bijkomende werkende leden en de verkiezing
van een nieuw lid ter vervanging van een benoemd lid, die zijn benoeming niet had
aanvaard. Op 12 februari 1887 werden de leden van de pas gestichte Academie door
koning Leopold II, die met elk lid persoonlijk wenste kennis te maken, in audiëntie
ontvangen. In 1892 kreeg de Academie als zetel de beschikking over het Huys van
Oombergen, het voormalige Dammansteen. Achter in de

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse taal- en letterkunde (nieuwe reeks). Jaargang 1986

426
tuin werd een vergaderzaal met daarboven een bibliotheekruimte bijgebouwd.
Op 18 oktober 1896 werd in de aula van de universiteit, in aanwezigheid van prins
Albert, graaf van Vlaanderen, het tienjarig bestaan van de Academie gevierd. Edward
Gailliard, de toenmalige voorzitter, gaf een overzicht van de werkzaamheden in de
voorbije tien jaar en prins Albert hield een toespraak in het Nederlands, die luidruchtig
werd toegejuicht.
In 1911 was het 25 jaar geleden dat de Academie werd gesticht. Van 7 tot 9 oktober,
dus gedurende drie dagen, hadden allerhande plechtigheden plaats. Het hoogtepunt
van de viering was een plechtige vergadering in de aula van de universiteit in
aanwezigheid van de heer Prosper Poullet, minister van Wetenschappen en Kunsten.
Kanunnik Jacob Muyldermans, de toenmalige ondervoorzitter, bracht verslag uit
over de werkzaamheden van de Academie in de voorbij 25 jaar en Willem de Vreese
hield een opmerkelijke rede over de roeping van onze instelling, die thans, na 75
jaar, nog steeds het lezen en overwegen ruimschoots waard is.
In 1936 werd het halve eeuwfeest van onze Academie nog veel luisterrijker dan
het 25-jarig bestaan gevierd. Van 3 tot 6 oktober, dus vier dagen lang, waren er
plechtigheden, ontvangsten en vergaderingen, die achtereenvolgens in Gent,
Antwerpen en Brussel plaatshadden. Een hoogtepunt in Gent was een plechtige
openbare vergadering in de aula van de universiteit met toespraken van Julius Hoste,
minister van Onderwijs, en van Jozef Muls, de toenmalige voorzitter van de Academie.
Hoogtepunten in Antwerpen waren de plechtige ontvangst van de Academie en haar
genodigden eerst in het stadhuis en daarna in het provinciehuis en de opvoering van
Elckerlyc in de Koninklijke Nederlandse Schouwburg. Glanspunten in Brussel waren
een tweede plechtige openbare vergadering in het Paleis der Academiën te Brussel
met toespraken van Julius Hoste, minister van Onderwijs, en van Johan Huizinga,
professor te Leiden en afgevaardigde van de Koninklijke Nederlandse Akademie
van Wetenschappen, alsook een plechtige ontvangst in de Koninklijke Bibliotheek,
waar te dier gelegenheid een tentoonstelling, getiteld De Nederlandsche taal en
letterkunde in België en bestaande uit niet minder dan 423 handschriften en drukken,
werd gehouden. In 1961 bestond de Academie 75 jaar, maar bij deze gelegenheid
hadden geen bijzondere plechtigheden plaats.
Dit jaar kan ons genootschap op 100 vruchtbare jaren terugblikken. Deze heuglijke
gebeurtenis mocht, zoals het 75-jarig bestaan, niet on-
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opgemerkt voorbijgaan. Twee jaar geleden werd er in de schoot van de Academie
een commissie samengesteld, die de feestelijkheden ter gelegenheid van het
honderdjarig bestaan van onze instelling zou voorbereiden. Gelet op de financiële
toestand van ons land viel er niet aan te denken feestelijkheden te organiseren, die
de plechtigheden ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan zouden evenaren. Daarom
stelde de voorbereidingscommissie een sober programma samen, waaruit alle
overbodige luister is weggelaten, maar dat toch ons jubilerend honderjarig
genootschap waardig zal zijn. We zijn de heer P. Dewael, gemeenschapsminister
van cultuur, bijzonder dankbaar, omdat hij in deze tijd van noodzakelijke
bezuinigingen, zich ten volle bewust van de onschatbare verdiensten van onze
Academie op het gebied van de studie en bevordering van de Nederlandse taal,
letterkunde en cultuur, welwillend de nodige middelen ter beschikking heeft gesteld,
om het sobere, maar waardige feestprogramma, zoals de voorbereidingscommissie
het heeft samengesteld, onverminderd ten uitvoer te brengen. Een woord van
bijzondere dank richt ik ook aan collega M. Hoebeke, de onvolprezen vaste secretaris
van onze Academie, die niet alleen als lid van de voorbereidingscommissie een zeer
voorname rol heeft gespeeld, maar ook met zijn medewerkers vele dagen heeft besteed
en nog vele dagen zal dienen te besteden aan het uitvoeren van de beslissingen van
de voornoemde commissie.
Ten zeerste verheugt me het te kunnen meedelen dat er met het oog op de
eeuwfeestviering sedert enkele maanden in het academiegebouw belangrijke
onderhouds- en verfraaiingswerken worden uitgevoerd. Van 14 oktober a.s. af zal
onze Academie kunnen vergaderen en haar gasten ontvangen in een volkomen
opgeknapt en verfraaid gebouw dat weer voor vele jaren een waardige vestiging van
ons genootschap zal zijn. Ten zeerste dank ik de heer Julien Ceusters,
hoofdingenieur-directeur van de Regie der Gebouwen, Dienst Oost-Vlaanderen, die
met kennis van zaken en bijzondere toewijding de werken in het academiegebouw
heeft geleid. Noodgedwongen zullen de feestelijkheden van dit jaar dus heel wat
bescheidener zijn dan de plechtigheden in 1936: géén vier dagen, maar slechts twee
dagen feestelijkheden, géén plechtigheden in drie steden, maar slechts in één stad,
géén grote hoeveelheid, maar een beperkt aantal buitenlandse gasten. Toch zal de
eeuwfeestviering een waardig en bij de uitzonderlijke gebeurtenis passende karakter
vertonen. Op het programma staan de volgende plechtigheden: op dinsdag 14 oktober
een openingszitting in het academiegebouw met een lezing van collega J. Weisgerber,
getiteld Kritische beschouwingen over de literaire kritiek:
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de Vlaamse literatuur in nationaal en internationaal verband, en op donderdag 15
oktober een zitting in het academiegebouw met een lezing van collega Goossens,
getiteld Het Nederlandse taalgebied, en een feestzitting in de aula van de Universiteit,
in aanwezigheid van Hunne Majesteiten Koning Boudewijn en Koningin Fabiola,
met een toespraak door Prof. Dr. A.L. Sötemann, lid van de Koninklijke Nederlandse
Akademie van Wetenschappen te Amsterdam en buitenlandse erelid van onze
Akademie namens de buitenlandse ereleden van ons genootschap, en een feestrede
door collega R. Lissens.
Ofschoon deze plechtigheden heel wat bescheidener zullen zijn dan in andere
omstandigheden het geval zou geweest zijn, zullen ze toch, zo hoopt de
voorbereidingscommissie, onze honderjarige instelling waardig zijn, die zich op het
gebied van de Nederlandse taal, letterkunde en cultuur onwaardeerlijke verdiensten
heeft verworven en in de culturele opgang en de bewustwording van ons volk een
zo voorname rol heeft gespeeld.
Na zijn toespraak verleende de voorzitter het woord aan de heer DE BELSER (Ward
Ruyslinck) die een lezing hield over ‘Conventie en inventie in de naoorlogse
Nederlandse romantitel’.
(De tekst van deze lezing is gepubliceerd in de Verslagen en Mededelingen jg.
1986, aflevering 2, blz. 291-303).
In zijn slotwoord dankte de heer DESCHAMPS de spreker en nodigde de aanwezigen
uit tot het koffiepartijtje in open lucht.
Zoals gebruikelijk is, legde het bestuur van de Academie, bloemen op het graf van
wijlen Jonkheer A. Merghelynck, erflater van het domein Beauvoorde.
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Vergaderingen van 14 en 15 oktober 1986
Jubileumviering
Op dinsdag 14 en woensdag 15 oktober 1986 herdacht de Academie haar stichting
op 8 juli 1886 en haar honderjarig bestaan.
Het verslag van de vergaderingen en plechtigheden wordt in het Gedenkboek
gepubliceerd.
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Vergaderingen van 19 november 1986
I. Plenaire vergadering
Aanwezig: de heren DESCHAMPS, voorzitter, DE BELSER, ondervoorzitter, en
HOEBEKE, vast secretaris;
de heren LISSENS, ROELANDTS, VANACKER, VAN ELSLANDER, LEYS, DECORTE,
mevrouw DEPREZ, mevrouw D'HAEN, de heren COUPÉ, GOOSSENS, COUVREUR,
KEERSMAEKERS, LAMPO, VAN HERREWEGHEN, GEERTS en JANSSENS, leden.
Afwezig met kennisgeving: de heren DEMEDTS, GYSSELING en DE PAEPE, leden;
de heren VANDERHEYDEN en ROMBAUTS, binnenlandse ereleden.

Agenda
In memoriam W.A.P. Smit, buitenlands erelid
door J. Deschamps
Voorzitter van de Academie
Op 20 juni van dit jaar overleed, tweeëntachtig jaar oud, Prof. Dr. W.A.P. Smit,
emeritus hoogleraar in de geschiedenis van de Nederlandse letterkunde aan de
Rijksuniversiteit te Utrecht, buitenlands erelid van onze Academie. Wisse Alfred
Pierre Smit werd op 6 december 1903 als zoon van een predikant in Heumen (prov.
Gelderland) geboren. Hij studeerde aan de Rijksuniversiteit te Leiden, waar Albert
Verwey zijn leermeester was. In 1928 promoveerde hij tot doctor in de letteren en
wijsbegeerte op een proefschrift, getiteld De dichter Revuis. Van 1928 tot 1934 was
hij leraar te Bandoeng (Java). In 1934 werd hij directeur van de MMS te Deventer.
In 1946 volgde hij Prof. Dr. C.G.N. de Vooys op als hoogleraar in de geschiedenis
van de Nederlandse letterkunde. In 1968 legde hij om gezondheidsredenen zijn functie
als hoogleraar neer.
Sedert 1925 heeft hij een opmerkelijke literairhistorische bedrijvigheid aan de dag
gelegd. Zijn eerste wetenschappelijke liefde betrof Jacobus Revius. Niet alleen
bestudeerde hij hem in zijn proefschrift als dichter, maar ook bezorgde hij een uitgave
van diens Over-Ysselsche sangen en
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dichten, waarvan het eerste deel in 1930 en het tweede deel in 1935 verscheen. Als
rijpe vrucht van zijn studie van de protestantse poëzie vóór Revius verscheen in 1939
Dichters der Reformatie in de zestiende eeuw. Een overzicht met bloemlezing. In
1953 bezorgde hij uitgaven van werken van Jan vander Noot: Epitalameon, oft
houwelyckx sanck voor Otto van Vicht en Cornelia van Balen (1583), met een bijdrage
over de drukgeschiedenis door W. Gs. Hellinga, en Het bosken en Het theatre, met
medewerking van W. Vermeer. Resultaat van zijn grondige Vondelstudie zijn Van
Pascha tot Noah. Een verkenning van Vondel's drama's naar continuïteit en
ontwikkeling in hun grondmotief en structuur, waarvan de drie delen resp. in 1956,
1959 en 1962 het licht zagen, en, samen met P. Brachin, Vondel (1587-1679).
Contribution à l'histoire de la tragédie au XVIIe siècle, verschenen in 1964. In het
kader van de werkzaamheden voor een nieuwe uitgave van de werken van Hooft
onder hoofdredactie van Prof. Dr. W. Gs Hellinga was hij voorzitter van de Commissie
voor de Lyriek. Resp. in 1961 en 1968 verschenen twee delen Proeven van tekst en
commentaar voor de uitgave van Hoofts lyriek. In het eerste deel, met als ondertitel
De psalmberijmingen, schreef hij de commentaar met taalkundige medewerking van
F.L. Zwaan. Een vrucht van zijn studie van Hoofts lyriek was in 1968 ook Hooft en
Dia. Een onderzoek naar Hooft's verzen-bouquet van 1608-1609 voor DIA, de
identiteit van deze geliefde, andere verzen van Hooft voor haar en de implicaties van
dit alles.
In het begin van zijn hoogleraarschap heeft hij een reeks colleges gegeven over
de bijbelse epen vanaf Vondels Joannes de Boetgezant tot en met Hoogvliets Abraham
de Aartsvader. Deze colleges waren het begin van zijn steeds toenemende
belangstelling voor het Nederlandse epos in de periode tussen de opkomst van de
Renaissance en de doorbraak van de Romantiek. Zijn plan de geschiedenis van het
Nederlandse epos te schrijven kon hij slechts tijdens zijn emeritaat verwezenlijken.
Hij begrootte het werk op drie delen, maar kon slechts het eerste en het tweede deel
voltooien. De twee delen van Kalliope in de Nederlanden. Het Renaissancistisch
klassicistische epos van 1550 tot 1850 verschenen resp. in 1975 en 1983 en tellen
resp. XVI-820 en XX-871 p. Ofschoon onvoltooid, is het zijn opus magnum, zijn
onvolprezen meesterwerk.
Al de tot dusver vermelde werken namen een groot deel, maar niet geheel zijn
literairhistorische bedrijvigheid in beslag. Van 1947 tot 1968 maakte hij deel uit van
de redactie van De Nieuwe Taalgids, waarin hij tal van bijdragen, boekbesprekingen
en aankondigingen publiceerde. Zijn redacteurschap van De Nieuwe Taalgids belette
hem niet tal van
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bijdragen in andere tijdschriften en in gedenkboeken en feestbundels in het licht te
geven. Bij zijn afscheid als hoogleraar en redacteur van De Nieuwe Taalgids in 1968
publiceerden collega's onder de titel Twaalf studies een keuze uit de talrijke bijdragen,
die hij in tijdschriften en andere publikaties had laten verschijnen, en verscheen een
W.A.P. Smitnummer van De Nieuwe Taalgids met bijdragen van collega's, leerlingen
en vakgenoten. Hij zat ook in redacties van literairhistorische verzamelwerken en
reeksen. Mede onder zijn redactie verschenen in 1948 Panorama der Nederlandse
letteren en Meesterwerken der literatuur. Inleidende beschouwingen over tien der
voornaamste werken uit de wereldliteratuur. Hij zat in de redactie van de
literairhistorische reeksen Lessen in literatuur, Zwolse drukken en herdrukken voor
de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden, Zwolse reeks van taal- en
letterkundige studies, Neerlandica Traiectina en Studia Litteraria Rhéno-Traiectina.
Hij maakte deel uit van verschillende geleerde genootschappen. Op 16 januari 1957
werd hij ter vervanging van Johannes Joergensen tot buitenlands erelid van onze
Academie verkozen. In ons genootschap hield hij twee lezingen: in 1959 over Een
cyclus van liefdesgeluk bij Hooft en in 1971 over Het Baeto-epos dat geschreven
werd. Sedert 1958 was hij lid en sedert 1973 rustend lid van de Koninklijke
Nederlandse Akademie van Wetenschappen te Amsterdam.
Zijn drukke literairhistorische bedrijvigheid mag ons niet doen vergeten dat hij
ook een begenadigd dichter was. Als dichter debuteerde hij in 1924 in Opwaartsche
Wegen, het orgaan van de jong protestantse dichters. Later werd hij redacteur van
het christelijk tijdschrift De werkplaats. Daarin stelde hij als eis aan de protestantse
dichters: ‘Niet bij de 19de eeuw en niet bij Bilderdijk moeten wij aansluiting zoeken,
maar bij de werkelijke bloeiperiode van ons protestantse verleden: de 17de eeuw’.
De eerste poging daartoe was in 1927 de bundel Feesten van 't jaar, getuigend van
bevindelijke vroomheid en vol expressionistische beeldspraak. In 1941 zette in
Masscheroen, geïnspireerd op het wagenspel in Mariken van Nieuweghen, die
expressionistische tendens voort. In Stedetroost, in 1945 onder het pseudoniem W.v.d.
Maze verschenen, sprak de geest van Huygens het zwaar geteisterde 's-Gravenhage
bemoedigend toe. In hetzelfde jaar verscheen illegaal onder het pseudoniem Evert
J. Pot Dagboek onder het kruis, zijn beste dichtbundel. Voor de Jan van
Riebeeckherdenking in 1952 schreef hij in opdracht van het Gemeentebestuur van
Culemborg, in nauwe samenwerking met de componist Marius Monnikendam, het
oratorium Jan van Riebeeck dat in 1956 zonder de muziek als declamatorium is
gepubli-
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ceerd. Tussen juni 1984 en februari 1985 dichtte hij 150 kwatrijnen, die onder de
titel Ontmoeting met de dood postuum zullen worden uitgegeven.
Uit wat voorafgaat blijkt ten overvloede dat met W.A.P. Smit ons een van de
eminentste literair-historici, tegelijk een begenadigd dichter, is ontvallen. Vooral
zijn twee grootste werken Van Pascha tot Noah en Kalliope in de Nederlanden zullen
blijven voortleven en met vrucht worden geraadpleegd, zolang de Nederlandse
literatuurgeschiedenis door de komende geslachten zal worden bestudeerd. Onze
academie zal de nagedachtenis van haar eminent buitenlands erelid Prof. Dr. W.A.P.
Smit steeds in ere houden. Hij ruste in vrede.

Notulen
De notulen van de plenaire vergadering van 18 juni 1986 en van de openbare
vergadering van 16 juli jl. worden goedgekeurd.

Mededelingen van de vaste secretaris
I. Overlijden.
Op 20 juni 1986 overleed te Utrecht de heer W.A.P. SMIT, buitenlands erelid van
onze Academie.

II. Goedkeuring.
De verkiezing van de heer W. SANDERS tot buitenlands erelid werd bij ministerieel
besluit van 14 juli 1986 goedgekeurd.

III. Gelukwensen en dankbetuigingen.
1. Op 6 september jl. deed het secretariaat aan Zijne Majesteit de Koning t.g.v.
Zijn verjaardag een telegram met gelukwensen toekomen. De kabinetschef van
de Koning dankte de Academie per telegram van 11 september 1986.
2. De heer DEMEDTS werd op 8 augustus jl. 80 jaar. Het secretariaat liet hem een
telegram met de gelukwensen van de Academie toekomen. De heer DEMEDTS
dankte daarvoor in een schrijven van 12 augustus 1986.
3. Op 10 september werd de heer VAN ELSLANDER 65 jaar. Het secretariaat deed
hem een brief met gelukwensen toekomen. De heer VAN ELSLANDER dankte in
een schrijven van 18.11.86.
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4. Mevrouw ROSSEELS werd op 23 oktober jl. 70 jaar. Het secretariaat wenste haar
geluk bij brief van 21 oktober 1986. Mevrouw ROSSEELS dankte daarvoor in
een schrijven van 4 november jl.

IV. Vertegenwoordiging van de Academie.
1. Op 11 juli jl., Feestdag van de Vlaamse Gemeenschap, vertegenwoordigde de
voorzitter de Academie op de plechtige ontvangst in de Gotische Zaal van het
stadhuis te Brussel.
2. Op 21 juli jl. vertegenwoordigde de voorzitter de Academie op het gebruikelijk
Te Deum te Koekelberg en op het défilé van de troepen en van de burgerlijke
hulpdiensten op het Paleizenplein te Brussel.
3. Op 15 september 1986 vertegenwoordigde de ondervoorzitter de Academie op
het Provinciaal Concert dat n.a.v. de viering van ‘150 jaar Provinciewet’ en in
het kader van het Festival van Vlaanderen in de Sint-Baafsabdij heeft
plaatsgevonden.
4. Op 19 september 1986 vertegenwoordigde de heer KEERSMAEKERS de Academie
op de presentatie van het Huldeboek - L. Rens. Deze plechtigheid vond plaats
in het auditorium R van de Universitaire Faculteiten St.-Ignatius te Antwerpen.
5. Op 29 september jl. vertegenwoordigde de heer KEERSMAEKERS de Academie
op de opening van het academiejaar aan de Universitaire Instelling te Antwerpen.
En op 6 oktober 1986 vertegenwoordigde de heer VAN ELSLANDER de Academie
op de opening van het academiejaar aan de R.U.G.
6. Op 3 oktober jl. vertegenwoordigde de voorzitter de Academie op de
herdenkingsplechtigheid van Desiré Claes te Tienen. Desiré Claes was van 1888
tot 1910 lid van onze Academie.
7. Op 3 oktober jl. vertegenwoordigde de ondervoorzitter de Academie op de
opening van de tentoonstelling ‘Felix Timmermans, ook tekenaar en schilder’.
Deze tentoonstelling werd gehouden te Gent en liep van 4 tot 19 oktober.
8. Op 18 oktober jl. werd de Torenwachtersprijs 1986, toegekend aan Mevrouw
Ada DEPREZ, te Gentbrugge plechtig uitgereikt. De voorzitter vertegenwoordigde
de Academie.
9. Op 28 oktober 1986 vertegenwoordigde de heer DECORTE de Academie op de
prijsuitreiking aan de heer Guido Eekhout, laureaat van de wedstrijd voor
letterkunde van de stad Brussel. De prijsuitreiking had plaats in de Trouwzaal
van het Brusselse stadhuis.
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10. Op woensdag 5 november werd collega VAN ELSLANDER t.g.v. zijn afscheid
van de R.U.G. te Gent gehuldigd. De Academie werd op deze huldiging
vertegenwoordigd door de voorzitter.
11. Op 15 november vertegenwoordigde de voorzitter de Academie op het Te Deum
dat t.g.v. de dag van de Dynastie in de basiliek te Koekelberg werd gezongen.

V. Dankbetuiging n.a.v. de Jubileumviering.
Het paleis heeft mij telefonisch gevraagd aan de Academie de dank van het Hof over
te brengen voor de goede ontvangst van de Vorsten.

Mededelingen en voorstellen van het bestuur
I. Aanvragen tot het verkrijgen van het erelidmaatschap.
1. In een schrijven van 22 september 1986 vraagt Mevrouw ROSSEELS om
gezondheidsredenen officieel het erelidmaatschap aan. Mevr. ROSSEELS spreekt
de wens uit, dat ze - indien dat niet in strijd is met de wet en de reglementen wel actief lid van de Commissie voor advies van het Nationaal Fonds voor de
Letterkunde zou kunnen blijven. Uit een onderzoek van de vaste secretaris blijkt
dat het organiek reglement (besluit van de Regent d.d. 31.12.47) zich hiertegen
niet verzet.
2. Bij brief van 17 oktober 1986 verzoekt de heer DEMEDTS de Academie hem het
erelidmaatschap te willen verlenen.
De Academie aanvaardt het ontslag als gewoon lid van deze twee collega's en
het bestuur zal het nodige doen om hun het erelidmaatschap te laten toekennen.

II. Opvolging P.J. Meertens als buitenlands erelid.
Het bestuur heeft geconstateerd dat n.a.v. het schrijven van de vaste secretaris d.d.
23 juni 1986 slechts een kandidaat werd voorgedragen, Hella Haasse, zodat het de
leden oproept onverwijld andere kandidaten voor te dragen. De commissie van
voordracht moet immers een dubbeltal voorstellen. De kandidatuur van André Brink
(Zuid-Afrika) door Collega Langvik-Johannessen voorgedragen, kan niet in
aanmerking worden genomen, omdat alleen gewone leden kandidaten kunnen
voordragen (Art. 40 van het van kracht zijnde huishoudelijk reglement).
De gewone leden worden verzocht uiterlijk 1 december 1986 aan het secretariaat
meer kandidaturen te doen toekomen.
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III. Ingekomen stuk:
Zijn de beoefenaars van de literatuurwetenschap uit de boot gevallen?
In een schrijven van 14 augustus 1986 vestigt de heer LISSENS de aandacht van
de vaste secretaris erop dat onder art. 2 van het decreet van 13 februari 1980, lid 3,
alleen sprake is van ‘literatoren en taalkundigen uit andere cultuurgemeenschappen
en uit andere landen’. Hij constateert n.a. daarvan, dat de ‘literatuurwetenschappers’
in vergelijking met de reglementen van De Vreese (1909), Goemans-Van Mierlo
(1951) en hun model (Kon. Nederlandse Akademie van Wetenschappen (1855)) uit
de boot zijn gevallen.
Het bestuur verzoekt de Academie zich uit te spreken aangaande de betekenis en
het gebruik van het woord literator en te beslissen of er een voldoende reden is om
de overheid te vragen de tekst van art. 2.3. van het decreet aan te passen.
Na een bespreking, waaraan inz. de heren LISSENS, GOOSSENS, GEERTS en
JANSSENS deelnemen, komt de Academie tot het besluit dat het wenselijk en nodig
is de overheid te verzoeken de tekst van art. 2, lid 3 van het decreet te verbeteren,
en wel als hieronder volgt. De bestaande lezing dient te worden vervangen door:
‘een band tussen haar leden en de beoefenaren van taal- en letterkunde uit andere
cultuurgemeenschappen en uit andere landen’.

IV. Nobelprijs Literatuur 1987.
De voorzitter van het Nobel-Comité van de Svenska Akademien deed op het
secretariaat een formulier toekomen, dienstig voor het voordragen van een of meer
kandidaten voor de Nobelprijs literatuur 1987. Elk lid van de Academie heeft in
principe het recht kandidaten voor te dragen, maar de voordracht kan best gebeuren
door leden die op het gebied van de moderne literaturen (d.w.z. het werk van levende
schrijvers) werkzaam zijn, of door de literaire afdeling van de Academie. De
voordracht moet voor 1 februari 1987 ingezonden zijn. Het bestuur zou het op prijs
stellen, dat onze Academie, na het al vele jaren niet meer te hebben gedaan, weer
een of meer kandidaten voordraagt.
De zaak wordt besproken en de Academie komt tot het besluit dat het aangewezen
is een vergadering bijeen te roepen van alle collega's die op het gebied van de moderne
letteren werkzaam zijn.

V.J. Vercoullieprijs.
Het bestuur vestigt er de aandacht op, dat er voor de periode 1978-1986 (om de vier
jaar taalkunde en literatuurstudie) geen inzen-
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dingen zijn ingekomen. Er hoeft dus geen jury te worden samengesteld.
Ook voor de perioden van 1970-1978, en 1974-1982 zijn er geen inzendingen
geweest. Het bestuur vraagt zich echter af of er voor deze prijs geen belangstelling
meer bestaat en rekent erop, dat de collega's die belast zijn met het onderwijs van de
Nederlandse taalkunde het bestaan van deze prijs niet uit het oog zullen verliezen.

VI. Vertegenwoordiging van de Academie.
1. De vaste secretaris vertegenwoordigde de Academie op de volgende plechtigheden
en bijeenkomsten:
1o Op 5 september 1986, in de aula van de R.U.G. op de uitreiking van het
eredoctoraat aan Bob Geldof;o Op 16 september 1986, op de academische zitting n.a.v. de voltooiing van de
2
beveiligingswerken aan de polyptiek ‘De Aanbidding van het Lam Gods’
(stadhuis te Gent);o Op 29 september 1986 op de plechtige opening van het academiejaar 1986-1987
3
van de Provinciale Hogeschool voor Vertalers en Tolken van Oost-Vlaanderen;o Op 3 oktober op de ‘Afscheidsgroet van Prof. V.F. Vanacker’ (met overhandiging
4
van het hulde-album);o Op 11 oktober op de Zilveren-Jubileumviering van het G. Gezellegenootschap
5
te Roeselare.

2. Op verzoek van het bestuur vertegenwoordigde de heer DECORTE de Academie
op de uitreiking door Hare Majesteit Koningin Beatrix van de Prijs der Nederlandse
Letteren 1986 aan Hugo Claus. De plechtigheid had op 14 november 1986 in het
Paleis Noordeinde te 's-Gravenhage plaats.

VII. Voorstel tot dankbetuiging.
Het bestuur stelt voor aan gouverneur Balthazar, burgemeester Monsaert en aan
rector De Meyer namens de Academie een bedankbrief te schrijven voor de hulp die
ze de Academie t.g.v. de jubileumviering hebben verleend. Het voorstel wordt
goedgekeurd.
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VIII. Samenstellen van een jury voor de wedstrijd voor letterkunde van
de Stad Brussel 1987.
Bij brief van 12 november jl. verzoekt de Schepen voor Cultuur van de stad Brussel
de Academie voor deze wedstrijd drie leden te benoemen die zitting willen nemen
in de jury belast met de beoordeling der werken. De prijs zal worden uitgeschreven
voor een poëtisch werk. De heren DECORTE, VAN HERREWEGHEN en JANSSENS
worden door de Academie aangewezen.

Lezing
‘Senator Jules Lammens en de Academie’, door de heer LISSENS.

Eventuele voorstellen en mededelingen
Op grond van art. 27 van het van kracht zijnde huishoudelijk reglement verleent de
voorzitter het woord aan de heer LAMPO die een mededeling wenst te doen over
afkeurenswaardige opmerkingen over de Academie in de pers.
De heer LAMPO heeft het inzonderheid over bepaalde uitlatingen van Wim Zaal
die in Vlak bij Vlaanderen, uitg. Manteau 1986, de Academie m.b.t. het voordragen
van kandidaten voor de Nobelprijs van chauvinisme beschuldigt: de Academie zou
namelijk uitsluitend eigen leden willen voordragen.
De spreker constateert dat de essentie van zijn mededeling grotendeels achterhaald
is door de beslissing die de Academie inzake de voordracht van een of meer
kandidaten voor de Nobelprijs heeft genomen en hij verheugt er zich over dat de
Academie een commissie ad hoc heeft opgericht.

Geheime zitting
1. Verkiezing van het bestuur voor 1987.
Overeenkomstig art. 44 van het van kracht zijnde huishoudelijk reglement worden
de heren DE BELSER en KEERSMAEKERS resp. tot voorzitter en ondervoorzitter voor
1987 verkozen.
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2. Comité van Beheer van het Nationaal Fonds voor de Letterkunde.
Aanduiding van de vertegenwoordigers van de Academie.
Op voorstel van het bestuur wordt het mandaat van de heer WEISGERBER vernieuwd
en wordt de heer DEMEDTS vervangen door de heer COUPÉ.

3. Verslagen van de vergaderingen van de bestuurscommissie.
De verslagen van de vergaderingen van de bestuurscommissie van 18 juni, 13 augustus
en 29 oktober 1986 worden aan de Academie voorgelegd en goedgekeurd.

II. Commissievergaderingen
Vaste commissie voor onderwijs en nederlandse lexicografie
Verslag door de heer HOEBEKE, lid-secretaris.
Aanwezig: de heren COUVREUR, voorzitter, GEERTS, ondervoorzitter, en HOEBEKE,
secretaris;
de heren ROELANDTS, VANACKER, LEYS, COUPÉ, GOOSSENS en KEERSMAEKERS,
leden.
Hospiterende leden: de heren LISSENS, DECORTE, mevrouw DEPREZ, de heren
DESCHAMPS, LAMPO, VAN HERREWEGHEN en JANSSENS.
Afwezig met kennisgeving: de heer GYSSELING, lid;
de heren VANDERHEYDEN en ROMBAUTS, binnenlandse ereleden.

Agenda
1. ‘De taal van “Het verdriet van België”’, lezing door de heer GEERTS.
Naar aanleiding van de discussie over het taalgebruik van Claus in Het verdriet
van België wordt in deze lezing geprobeerd de kenmerken van dat taalgebruik te
beschrijven. De aandacht gaat daarbij vooral uit naar de lexikale variatie. Die blijkt
op een vrijwel strikte functionele verdeling van algemeen Nederlandse en gewestelijke
m.n. Westvlaamse lexikale elementen gebaseerd te zijn. Op die manier slaagt Claus
erin de hele gecompliceerde linguïstische baaierd die Vlaanderen is, gestalte te geven.
De distributie van de varianten over verhaal, dialoog en monologue intérieur blijkt
zo systematisch te zijn dat het boek als taalbouw-
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sel inderdaad de beschouwingen en commentaren van Claus over de taal als het
ambachtelijke instrumentarium waarmee hij een werkelijkheid creëert, volkomen
bevestigt.
Aan de discussie nemen achtereenvolgens deel: de heren LAMPO, LEYS, COUVREUR,
GEERTS, JANSSENS, VANACKER en GOOSSENS.
2. Opmaken van de agenda voor de volgende vergadering: (21 januari 1987).
De agenda zal worden opgemaakt door het secretariaat, dat met het bestuur van
de Commissie overleg zal plegen.

Vaste commissie voor cultuurgeschiedenis
Verslag door de heer LAMPO, lid-secretaris.
Aanwezig: de heren VAN HERREWEGHEN, ondervoorzitter, en LAMPO, secretaris;
de heren LISSENS, VAN ELSLANDER, DECORTE, mevrouw DEPREZ, de heren DE
BELSER, DESCHAMPS en JANSSENS, leden.
Hospiterende leden: de heren ROELANDTS, VANACKER, LEYS, HOEBEKE, COUPÉ,
GOOSSENS, COUVREUR, KEERSMAEKERS en GEERTS.
Afwezig met kennisgeving: de heer DE PAEPE, voorzitter;
de heer DEMEDTS, lid;
de heren VANDERHEYDEN en ROMBAUTS, binnenlandse ereleden.

Agenda
‘Sic transit gloria immortalium of Herinneringen aan wijlen N.N. bij leven
academieleden’ (2o vervolg), lezing door de heer DECORTE.
De heer DECORTE gaf lezing van een tweede vervolg van zijn herinneringen aan
overleden academieleden ‘Sic transit gloria immortalium..’. Ditmaal handelde hij
over wijlen Julien KUYPERS, Raymond BRULEZ en Achilles MUSSCHE.
Aan de discussie namen de heren LISSENS, LAMPO en VAN HERREWEGHEN deel.
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Openbare vergadering van 26 november 1986
De jaarlijkse openbare vergadering werd gehouden in het Academiegebouw te Gent
op woensdag 26 november 1986.
Aanwezig: de heren DESCHAMPS, voorzitter, DE BELSER, ondervoorzitter, en
HOEBEKE, vast secretaris;
de heren LISSENS, ROELANDTS, VANACKER, MOORS, VAN ELSLANDER, ROOSE,
DECORTE, COUPÉ, COUVREUR, KEERSMAEKERS, LAMPO, WILLEMYNS, GEERTS en
JANSSENS, leden.
Afwezig met kennisgeving: de heren DEMEDTS, LEYS, mevrouw DEPREZ en de heer
GOOSSENS, leden;
de heren VANDERHEYDEN en ROMBAUTS, binnenlandse ereleden.
Om 14 u. 45 werden de eregenodigden door het bestuur en de leden in de salon van
de Academie begroet. Onder hen bevonden zich: de heren A.E. de Schryver, Minister
van Staat, A. de Schryver, Voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Gent;
R. de Geest, Krijgsauditeur voor Oost- en West-Vlaanderen; E. de Ryck,
Secretaris-generaal van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap; Fr. van Parys,
emeritus Eerste Voorzitter van het Hof van Beroep te Gent; E. Bonte, emeritus Eerste
Advokaat-generaal bij het Hof van Beroep te Gent; M. Deneve, Ere-luitenant-generaal
en Oud Algemeen Bevelhebber van de Rijkswacht; E. van Lerberghe,
Directeur-generaal van de Administratie voor Kunst en Toerisme; Prof. Dr. A.A.
Weijnen, vertegenwoordiger van de Koninklijke Nederlandse Akademie van
Wetenschappen te Amsterdam; Prof. Dr. G. Verbeke, Vast Secretaris van de
Koninklijke Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van België;
Prof. Dr. A. Cottenie, Ere-rector van de Rijksuniversiteit Gent; Prof. Dr. G. de Smet,
hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Gent; Prof. Dr. L. Simons, Directeur van de
Stadsbibliotheek Antwerpen; Dr. P. Huys, Cultureel Adviseur bij het Provinciebestuur
van Oost-Vlaanderen; Drs. H.A.A. Maes, Ambassadesecretaris bij de Nederlandse
Ambassade te Brussel, en Barones Maddy Buysse.
Het secretariaat ontving een bericht van verhindering van de heren W. Martens,
Eerste Minister; Fr. Grootjans, Voorzitter van de Vlaamse Raad; G. Geens, Voorzitter
van de Vlaamse Regering; P. Dewael, Gemeenschapsminister van Cultuur; G.
Verhegge, Procureur-generaal bij het Hof van Beroep te Gent; H. Balthazar,
Gouverneur van Oost-
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Vlaanderen; H. Liebaers, Commissaris-generaal van Europalia; van Monseigneur
L.A. van Peteghem, Bisschop van Gent; van de Rectoren van de Universitaire
Instelling Antwerpen, van de Katholieke Universiteit Leuven en van de
Rijksuniversiteit Gent; van de heren: M. Galle, Volksvertegenwoordiger; J. de Coene,
Eerste Auditeur bij de Raad van State; J. Ockers, Advokaat-generaal bij het Hof van
Beroep te Gent; W. de Groote, emeritus-Voorzitter bij het Hof van Beroep te Gent;
R. Ponnet, Arrondissementscommissaris; C. Goossens, Administrateurgeneraal van
de B.R.T.; R. Elsen, Adviseur-Hoofd van Dienst bij het Ministerie van de Vlaamse
Gemeenschap; J. Maton, emeritus Professor aan de Rijksuniversiteit Gent; van de
Vaste Secretarissen van de ‘Académie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux
Arts de Belgique’, van de Koninklijke Academie voor Overzeese Wetenschappen,
van de ‘Académie Royale de Langue et de Littérature françaises’, van de Koninklijke
Academie voor Geneeskunde van België en van de ‘Académie Royale de Médecine
de Belgique’; en van de heren J. Decavele, Directeur van de Dienst voor Culturele
Zaken van de Stad Gent; en A. Faure Didelle, Ere-arrondissementscommissaris.
De heer DESCHAMPS, voorzitter, opende de vergadering om 15 u. en verwelkomde
de prominenten, de laureaten en de belangstellenden. Hij sprak de vergadering als
volgt toe:
Dit is de eerste openbare vergadering van de Academie sedert de sobere, maar
stijlvolle viering van haar honderdjarig bestaan op 14 en 15 oktober jl. Tijdens de
plechtigheid in de aula hebben de sprekers op het verleden van de Academie
teruggeblikt en naar de toekomst gekeken. Met fierheid mag de Academie op haar
honderdjarig verleden terugzien. De Verslagen en Mededelingen, de Jaarboeken en
de 220 afzonderlijke publikaties vormen samen een onschatbaar patrimonium, waarvan
de komende geslachten, zolang onze taal wordt gesproken en beoefend, dankbaar
gebruik zullen maken. In de komende jaren heeft de Academie tot taak dit
patrimonium zoveel mogelijk en zo doelmatig mogelijk uit te breiden.
Sedert de stichting van de Academie is de toestand op taal- en cultureel gebied in
het Vlaamse land grondig veranderd. Toen de Academie in 1886 werd gesticht, was
zij in een verfranst Vlaanderen de enige wetenschappelijke instelling, waarin de
Nederlandse taal- en letterkunde werd beoefend en bevorderd. Thans, honderd jaar
later, zijn er in een vernederlandst Vlaanderen tal van instellingen, seminaries,
instituten en commissies, al dan niet verbonden aan universiteiten, waarin eveneens
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de Nederlandse taal- en letterkunde of onderdelen daarvan worden bestudeerd. Niet
alleen in Nederland, maar ook in andere landen zijn er wetenschappelijke instellingen,
waarin de Nederlandse taal- en letterkunde worden beoefend. Sedert een paar jaar
is de Nederlandse Taalunie functioneel, die weliswaar geen wetenschappelijke
instelling is, maar toch ook onderzoek laat verrichten om bepaalde objectieven te
bereiken.
Ten aanzien van de veranderde en steeds veranderende omstandigheden wil de
Academie haar werkzaamheden aan een grondig onderzoek onderwerpen en waar
nodig aan de omstandigheden aanpassen. Wat in het verleden rijke vruchten heeft
opgeleverd en in de toekomst nog belooft rijke vruchten op te leveren, dient
ongewijzigd behouden te blijven. Waar nodig dienen, al dan niet in samenwerking
met bovengenoemde wetenschappelijke lichamen, door geheel de Academie of door
haar commissies nieuwe initiatieven te worden genomen, die aan de huidige
omstandigheden zijn aangepast.
Gelukkig staat het decreet van 13 februari 1980 de Academie toe op haar gebied
met niet-academieleden of met andere instellingen projecten op te zetten, die wegens
hun omvang, duur of kosten de middelen van één onderzoeker of van één instelling
te boven gaan. In de komende jaren hoopt de Academie dergelijke projecten te
realiseren, die zowel de studie van de Nederlandse taal- en letterkunde als de naam
en faam van de Academie ten goede zullen komen.
In het verleden heeft de Academie ter gelegenheid van herdenkingen en vieringen
een aantal openbare vergaderingen buiten haar zetel te Gent of buiten haar kasteel
te Beauvoorde gehouden. Het ligt in de bedoeling van de Academie, zo mogelijk
nog méér dan voorheen bij herdenkingen en vieringen naar buiten te treden en nog
naar andere mogelijkheden te zoeken om zoveel mogelijk belangstellenden bij haar
werkzaamheden te betrekken.
Dit jaar is het vierhonderd jaar geleden dat Desiderius Erasmus is gestorven. In
Rotterdam werd Erasmus plechtig herdacht en in Bazel, Leiden en Leuven werden
en worden Erasmus-tentoonstellingen gehouden. De Academie heeft gemeend deze
verjaardag niet onopgemerkt te mogen laten voorbijgaan. Het verheugd haar ten
zeerste dat zij Dr. Cornelis Reedijk als afgevaardigde van de Koninklijke Nederlandse
Academie van Wetenschappen te Amsterdam bereid heeft gevonden in deze openbare
vergadering over Erasmus en de opkomst van de boekdrukkunst te spreken, een
onderwerp dat hem wel is toevertrouwd. Dr. Reedijk stond 24 jaar lang aan het hoofd
van de Koninklijke Bibliotheek te
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's-Gravenhage. Hij is een eminent Erasmus-specialist. Hij behoort tot het
redactiecomité van de nieuwe uitgave van de Opera omnia van Erasmus, die sedert
1969 te Amsterdam wordt uitgegeven en waarvan tot nog toe vijftien delen zijn
verschenen. Sedert 1972 is hij lid van de bovengenoemde Amsterdamse academie
en sedert 1983 buitenlands lid van de Koninklijke Academie van Wetenschappen,
Letteren en Schone Kunsten te Brussel. In 1974 verleende de Vrije Universiteit te
Brussel hem het doctoraat honoris causa.
Dit jaar is het honderd jaar geleden dat Felix Timmermans, eertijds lid van onze
Academie, werd geboren. Ook deze verjaardag mocht ons genootschap niet
onopgemerkt laten voorbijgaan. Op vele plaatsen werden en worden
Timmermans-herdenkingen en tentoonstellingen gehouden. Het verheugt ons ten
zeerste dat we collega Cyriel Coupé, beter bekend als Anton van Wilderode, bereid
hebben gevonden een lezing te houden, getiteld Felix Timmermans. Na jaren. Anton
van Wilderode is zo bekend dat ik hem niet hoef voor te stellen. Wel herinner ik U
eraan dat hij in mei j.l., toen Felix Timmermans in zijn geboortestad is herdacht, een
ontroerende herdenkingsrede heeft gehouden.
Na zijn toespraak verleende hij het woord aan de heer REEDIJK, lid van de Koninklijke
Nederlandse Akademie van Wetenschappen te Amsterdam, die handelde over
‘Erasmus en de opkomst van de boekdrukkunst’(1).
Daarna hield de heer COUPÉ (Anton van Wilderode) een lezing over ‘Felix
Timmermans. Jaren later’. De tekst van deze lezing wordt gepubliceerd in de eerste
aflevering van de Verslagen en Mededelingen 1987.
Tot slot werden de prijzen voor het jaar 1986 uitgereikt:
I. Prijzen voor taalkunde:
- aan de heer Dr. Willy VANDEWEGHE, voor zijn studie ‘De partikels van de
al/nog/pas-groep in het Nederlands. Een semantische en pragmatische studie’;
- aan de heer Dr. Paul KEMPENEERS, voor zijn studie ‘Toponymie van Tienen’;
- aan de heer Dr. Piet VAN DE CRAEN, voor zijn studie ‘Sociale linguïstiek.
Bouwstenen voor een interactionele linguïstiek op hermeneutische grondslag’.

(1) De tekst van de lezing van Dr. Reedijk werd niet ter publikatie aangeboden.
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II. Fondsprijzen:
- August Beernaertprijs (periode 1984-1985): aan de heer Lieven TAVERNIER,
voor zijn werk ‘Over water’;
- Nestor de Tièreprijs (periode 1984-1985): aan de heer Achilles GAUTIER, voor
zijn toneelspel ‘De kikker heeft zes poten’;
- Joris Eeckhoutprijs (periode 1984-1985): aan de heer Paul CLAES, voor zijn
letterkundig essay ‘De mot zit in de mythe’;
- Arthur H. Cornetteprijs (periode 1981-1985): eveneens aan de heer Paul CLAES,
voor zijn essay ‘Claus-reading’;
- Leonard Willemsprijs (periode 1984-1985): aan de heer Dr. Joris REYNAERT,
voor zijn gezamenlijk werk op het gebied van de Middelnederlandse letterkunde;
- Prof. Dr. Leon Elautprijs (tijdvak 1984-1985): aan mevrouw Dr. Lieve GEVERS,
voor haar studie ‘Blauwvoeters en taalflaminganten. De katholieke Vlaamse
studentenbeweging 1830-1894’.

Na afloop van de vergadering werd in de salon van de Academie een staande receptie
gehouden.
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Vergaderingen van 17 december 1986
I. Plenaire vergadering
Aanwezig: de heren DESCHAMPS, voorzitter, DE BELSER, ondervoorzitter, en
HOEBEKE, vast secretaris;
de heren ROELANDTS, VANACKER, MOORS, VAN ELSLANDER, DECORTE, mevrouw
DEPREZ, de heren COUPÉ, HADERMANN, COUVREUR, KEERSMAEKERS, LAMPO, VAN
HERREWEGHEN, GEERTS en JANSSENS, leden.
Afwezig met kennisgeving: de heren LISSENS, DEMEDTS, GYSSELING, LEYS, DE
PAEPE, GOOSSENS en mevrouw ROSSEELS, leden;
de heren ROMBAUTS en VANDERHEYDEN, binnenlandse ereleden;
mevrouw SCHENKEVELD, buitenlands erelid.

Agenda
Notulen
De notulen van de plenaire vergadering en van de commissievergaderingen van 19
november 1986 en van de openbare vergadering van 26 november jl. worden
goedgekeurd.

Mededelingen van de vaste secretaris
I. Vertegenwoordiging van de Academie.
Op zaterdag 22 november jl. vertegenwoordigde de heer VANACKER de Academie
op het Nederlands Taalcongres, dat te Brussel in de lokalen van de UFSAL gehouden
werd. Het congres was gewijd aan het thema: ‘Het Nederlands in Europa. (G) een
van de negen?’

II. Ingekomen stukken.
1. Speciale postzegels. Deel van de opbrengst aan de Academie toegewezen.
Bij brief van 27 november jl. bracht de Staatssecretaris voor P.T.T., Mevrouw
D'Hondt-Van Opdenbosch het secretariaat van de Academie ervan op de hoogte, dat
van de toeslag op de speciale postzegels aan de Academie een aandeel van 100.000
Fr. werd toegekend. De Eerste Mi-
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nister, die de voogdijminister van de Staatssecretaris is, bevestigde dit bericht bij
brief van 11 december jl.
2. Aankoop van twee reeksen potlood- en krijtschetsen door Felix Timmermans.
Bij brief van 10 december 1986 liet de heer Dewael, Gemeenschapsminister van
Cultuur, het secretariaat weten, dat de twee reeksen schetsen die F. Timmermans
van voormalige leden van de Academie heeft gemaakt, zijn aangekocht voor een
bedrag van 180.000 Fr., en wel op de begroting van de Dienst Beeldende Kunst en
Musea. De schetsen worden ter beschikking van de Koninklijke Academie voor
Nederlandse Taal- en Letterkunde gesteld.

III. Aangeboden bijdrage.
De Vaste Commissie voor Middelnederlandse Taal- en Letterkunde heeft in haar
vergadering van hedenochtend kennis gekregen van het besluit waartoe de twee
beoordelaars, de heren GOOSSENS en HOEBEKE, gekomen zijn betreffende de door
Dr. E. van den Berg aangeboden bijdrage Over het lokaliseren van Middelnederlandse
Rijmteksten. De twee beoordelaars zijn tot de bevinding gekomen, dat deze bijdrage
mag worden gepubliceerd en stellen voor het stuk in een van de eerstvolgende
afleveringen van de Verslagen en Mededelingen op te nemen. De Vaste Commissie
voor Middelnederlandse Taal- en Letterkunde heeft dit voorstel goedgekeurd.
De Academie keurt op haar beurt de publikatie van de bijdrage in de Verslagen
en Mededelingen goed.

Mededelingen en voorstellen van het bestuur
I. Lidmaatschap:
de zetel van wijlen de heer W.A.P. SMIT, buitenlands erelid, wordt vacant verklaard.

II. Kalender voor de maanden juni en juli.
Het bestuur heeft opnieuw aandacht geschonken aan de opmerkingen die de Juridische
Dienst van het Departement bij de ingediende versie van ons herzien huishoudelijk
reglement heeft gemaakt, inz. bij art. 13, dat de Academie de verplichting oplegt ook
in juli een gewone vergadering te houden. Ze heeft dat gedaan mede in het licht van
de beslissing van de bestuurscommissie, d.d. 29 oktober 1986 om de gewone
julivergadering in de tweede week van juli plaats te laten vinden,
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maar zonder lezingen in de vergaderingen van de vaste commissies. Zie het verslag
van de vergadering van de bestuurscommissie van 29 oktober jl. en het verslag van
de plenaire vergadering van 19 november 1986.
Aangezien het herhaaldelijk gebleken is, dat de jury's (voor de fondsprijzen en
voor de prijsvragen) best over meer tijd zouden mogen beschikken dan nu het geval
is (thans van januari en van februari tot juni), acht het bestuur het opportuun, de
samenkomst van de jury's in de toekomst van juni naar juli te verschuiven. Dat hoeft
niet noodzakelijk te betekenen, dat er in de vergaderingen van de vaste commissies
meer lezingen gehouden moeten worden. Elke commissie heeft immers het recht
zelf haar werkzaamheden te regelen en de agenda van haar vergaderingen samen te
stellen.
Het bestuur stelt de Academie voor met ingang van 1 januari 1987 de kalender in
die zin aan te passen dat de bijeenkomst van de jury's voortaan in de maand juli
plaatsheeft.
Het voorstel wordt, na discussie, aanvaard.

III. Stichting ter bevordering van de vertaling van Nederlands letterkundig
werk.
Bij brief van 19.11.1986 laat de bovenvermelde Stichting de Academie weten, dat
het bestuur ten gevolge van de steeds achteruitgaande financiële inbreng vanuit
Vlaanderen noodgedwongen de volgende besluiten heeft genomen (vergadering van
18.11.86):
1. De Stichting voor Vertalingen wordt een zuiver Nederlandse instelling.
2. In Vlaanderen zal een Stichting tot bevordering van de Vlaamse literatuur moeten
worden opgericht (het Vlaamse overheidsgeld kan dan binnenlands blijven).
3. Voor alle zaken van gemeenschappelijk belang (een promotioneel tijdschrift,
bloemlezingen, etc.) kan de Nederlandse Taalunie als trait d'union fungeren.
De wens tot een dergelijke oplossing is onlangs door de Koninklijke Nederlandse
Uitgeversbond, de Nederlandse Vereniging van Letterkundigen, de Maatschappij
der Nederlandse Letterkunde en het Nederlandse P.E.N.-Centrum in een
gezamenlijke brief kenbaar gemaakt aan de Nederlandse Minister van WV&C
en een aantal leden van de Tweede Kamer.
De Stichting betreurt deze gang van zaken, maar het is ‘de enige oplossing om
niet ten onder te gaan’.
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Het bestuur heeft de vaste secretaris de opdracht gegeven aan de Stichting een brief
te schrijven waarin gezegd wordt, dat de Academie de verwijdering van de Vlamingen
uit de Stichting ten zeerste betreurt en dat deze verwijdering indruist tegen het streven
naar integratie van Noord en Zuid.

IV. Kritiek op de afroeping van de namen van de laureaten.
Na afloop van de openbare vergadering van 26 november jl. heeft de heer A. Cottenie,
ere-Rector van de R.U.G., de vaste secretaris gevraagd waarom, in tegenstelling tot
de wijze waarop dat in onze Brusselse zusteracademie gebeurt, bij het afroepen van
de namen van de laureaten en de uitreiking der prijzen niets wordt gezegd over het
wezen en de bedoeling van de prijs en ook niet wordt meegedeeld op welke basis de
prijzen aan de bewuste laureaten werden toegekend. Het is trouwens niet de eerste
keer dat de vaste secretaris met een dergelijke vraag geconfronteerd wordt.
Het bestuur onderzocht hoe deze zachte kritiek kan worden opgevangen en kwam
tot het besluit dat aan de eerste wens gemakkelijk kan worden tegemoet gekomen;
de vaste secretaris kan voor de fondsprijzen immers een tekst opstellen op basis van
de reglementen. Voor de prijsvragen kan degene die de vraag stelt of gesteld heeft
voor een bondige omschrijving van de bedoeling zorgen.
Dat er ook nog wordt meegedeeld waarom een bepaalde prijs aan een bepaalde
persoon werd toegekend veronderstelt echter meer: daarvoor is het nodig dat de jury's
belast met het toekennen van fondsprijzen zoals het vroeger gebruikelijk was een
voldoende uitvoerig verslag schrijven. M.b.t. de bekroning van de prijsantwoorden
zou de eerste beoordelaar voor een korte appreciatie kunnen instaan.
Het bestuur wenst het standpunt van de Academie te kennen en dringt erop aan,
dat in de toekomst met deze kritiek tot op zekere hoogte rekening wordt gehouden.
Na de bespreking, waaraan hoofdzakelijk de heren KEERSMAEKERS en MOORS
deelnemen, wordt beslist dat de jury's belast met het toekennen van fondsprijzen
voortaan een volledig en duidelijk verslag zullen indienen. Deze verslagen hoeven
niets te zeggen over de afgewezen belanghebbenden. Wat de bekroonde
prijsantwoorden betreft, wordt de door het bestuur voorgestelde gedragslijn
goedgekeurd.
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V. Nobelprijs Literatuur 1987. Advies van de tijdelijke commissie van
voordracht.
De tijdelijke commissie van voordracht, samengesteld in de plenaire vergadering
van 19 november, vergaderde op 10 december jl. in het Academiegebouw onder het
voorzitterschap van de heer J. DESCHAMPS, voorzitter van de Academie. De heer
HOEBEKE nam de functie van secretaris waar.
De commissie adviseert de Academie dat ze bij de Svenska Akademien twee
kandidaten zou voordragen: een kandidaat behorend tot de groep van schrijvers die
lid van de Academie zijn en een schrijver die er geen lid van is, dus: ‘een lid van de
Academie en iemand die geen lid van de Academie is’. De commissie heeft geen
namen vooropgezet. De Academie kan haar kandidaten eventueel bij geheime
stemming aanwijzen.
De voorzitter vraagt of de Academie bereid is dit advies te volgen. Als antwoord
ontspint zich een geanimeerde discussie, die ingezet wordt door de heer LAMPO en
waaraan achtereenvolgens de heren MOORS, KEERSMAEKERS en DE BELSER
deelnemen. Het blijkt al dadelijk, dat de Academie niet geneigd is de vraag van de
voorzitter bevestigend te beantwoorden.
Daarop stelt de voorzitter voor te stemmen over de vraag of de Academie twee
kandidaten, iemand van buiten de Academie en iemand van de leden, zal voordragen.
Er zal gestemd worden met gesloten briefjes. Het voorstel wordt aanvaard en er wordt
overeengekomen, dat een ja-stem betekent dat de vraag positief, een neen-stem dat
ze negatief wordt beantwoord. De stemming levert een ruime meerderheid van
neen-stemmen op.
Over de vraag of de Academie een of twee van haar leden dient voor te dragen
ontstaat spoedig een concensus: één enkele kandidaat. Bij geheime stemming wordt
dan de heer LAMPO als kandidaat van de Academie verkozen.
Overeenkomstig de wens van het Nobel-comité van de Zweedse Academie wordt
aan deze keuze geen ruchtbaarheid gegeven.

Lezing
‘Over Paul van Ostaijen en Floris Jespers’, door de heer HADERMANN.
De lezing werd met een diaprojectie toegelicht.
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Geheime zitting
1. Lidmaatschap. - De vaste secretaris doet lezing van het vertrouwelijk verslag van
de vergadering van de commissie belast met het voordragen van twee kandidaten
voor de opvolging van wijlen de heer MEERTENS, buitenlands erelid.
Na de discussie wordt de heer VAN DEN TOORN op verzoek van de heer GEERTS
aan de lijst toegevoegd.
2. Verslag van de vergadering van de bestuurscommissie.
Het verslag van de vergadering van de bestuurscommissie van 3 december 1986
wordt aan de Academie voorgelegd en goedgekeurd.

II. Commissievergadering
VASTE COMMISSIE VOOR MIDDELNEDERLANDSE TAAL- EN LETTERKUNDE
Verslag door de heer GEERTS, lid-secretaris.
Aanwezig: de heer GEERTS, secretaris;
de heren ROELANDTS, VANACKER, MOORS, HOEBEKE, HADERMANN, COUVREUR,
DESCHAMPS en KEERSMAEKERS, leden.
Bij afwezigheid van de heren DE PAEPE en WILLEMYNS wordt het voorzitterschap
waargenomen door de heer MOORS.
Hospiterende leden: de heren VAN ELSLANDER, DECORTE, COUPÉ en LAMPO.
Afwezig met kennisgeving: de heren DE PAEPE, voorzitter, en WILLEMYNS,
ondervoorzitter;
de heren GYSSELING, LEYS en GOOSSENS, leden;
de heren ROMBAUTS en VANDERHEYDEN, binnenlandse ereleden.

Agenda
1. ‘Zes fragmenten van de Roman van Limborch’, lezing door de heer DESCHAMPS.
De Roman van Heinric ende Margriete van Limborch, kortweg de Roman van
Limborch of de Limborch geheten, is een oorspronkelijke Middelnederlandse
ridderroman in twaalf boeken, in 1291 begonnen en in 1318 voltooid. De auteur
noemt zich in de epiloog gewoon Heinriic. Het werk is in twee handschriften
overgeleverd: in hs. Lei-
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den, U.B., Letterk. 195, een quasi-volledig Brabants afschrift (21.844 verzen) en in
hs. Brussel, K.B., 18231, een volledig Ripuarisch afschrift (23.069 verzen). Bovendien
zijn er nog fragmenten van zeven (of acht) andere handschriften bewaard gebleven.
Van één van deze fragmentarisch overgeleverde handschriften zijn tot nog toe zes
bladen teruggevonden: hs. Brussel, K.B., IV 853, 1 (één blad, 212 verzen); hs. Gent,
Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, 7 bis b (twee bladen,
424 verzen) en hs. Xanten, Stiftsarchiv, 41 (drie bladen, 638 verzen). Het handschrift,
waartoe deze zes bladen hebben behoord, en het quasi-volledige Leidse handschrift
zijn beide door dezelfde kopiist geschreven. Het handschrift, waarvan de zes bladen
deel hebben uitgemaakt, was echter vollediger, want de Xantense bladen bevatten
op 8 plaatsen van 2 tot 34 verzen, samen 112 verzen, die niet in het Leidse handschrift
voorkomen. Deze verzen zijn wel in het volledige Brusselse handschrift, maar dan
in het Ripuarisch, overgeleverd. De twee Gentse bladen hebben ooit als schutbladen
gediend van hs. Brussel, K.B., II 4292, een afschrift van het Martyrologium van
Usuardus, afkomstig uit het fraterhuis Sint-Martinus te Wezel. Op de binnenzijde
van het voor- en het achterbord bevinden zich in spiegelschrift gedeeltelijk leesbare
afdrukken van 85 verzen, die in de Gentse bladen voorkomen. (Samenvatting door
de spreker)
Aan de bespreking nemen de heren DECORTE, COUVREUR, MOORS en
KEERSMAEKERS deel.
2. Gelegenheid tot voorstellen en mededelingen.
De heer HOEBEKE deelt de Commissie mee, dat de heer GOOSSENS en hijzelf de
bijdrage Over het lokaliseren van Middelnederlandse Rijmteksten, aangeboden door
Dr. E. van den Berg (Nederland) hebben beoordeeld en de publikatie ervan in de
Verslagen en Mededelingen kunnen aanvaarden.
De Commissie stemt ermee in dat het stuk gepubliceerd wordt. De heer HOEBEKE
zal in de plenaire vergadering de goedkeuring van de Academie vragen.
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III. Overhandiging van een hulde-adres aan collega Roelandts ter
gelegenheid van zijn 25-jarig lidmaatschap
Verslag door de heer HOEBEKE, vast secretaris.
Aanwezig: de heren ROELANDTS, VANACKER, MOORS, VAN ELSLANDER, DECORTE,
HOEBEKE, mevrouw DEPREZ, de heren COUPÉ, HADERMANN, DE BELSER, COUVREUR,
DESCHAMPS, KEERSMAEKERS, LAMPO, VAN HERREWEGHEN en GEERTS, leden.
Afwezig met kennisgeving: de heren LISSENS, DEMEDTS, GYSSELING, LEYS, DE
PAEPE, GOOSSENS, mevrouw ROSSEELS en de heer JANSSENS, leden;
de heren ROMBAUTS en VANDERHEYDEN, binnenlandse ereleden;
mevrouw SCHENKEVELD, buitenlands erelid.
Hieronder volgen 1o de toespraak van de voorzitter, 2o de tekst van het huldeadres
en 3o het voornaamste gedeelte uit het antwoord van de heer Roelandts.

Toespraak
van de heer J. Deschamps
Voorzitter van de Academie
Waarde Collega Roelandts,
Vandaag zijn we hier samengekomen om U hulde te brengen, omdat U vijfentwintig
jaar lang een werkzaam en trouw lid van onze Academie bent geweest. Op 17 mei
1961 werd U ter vervanging van Albert Carnoy tot lid van ons genootschap verkozen
en op 21 november, samen met Maurice Roelants, Paul de Keyser en André Demedts,
plechtig geïnstalleerd. Vandaag had collega Maurits Gysseling, de oudste van Uw
collegae proximi in onze Academie, U moeten toespreken. Veel beter dan ik is hij
vertrouwd met Uw intense wetenschappelijke bedrijvigheid. Jammer genoeg bevindt
collega Gysseling zich momenteel in het ziekenhuis. We hopen dat hij het spoedig
geheel hersteld zal mogen verlaten. Als voorzitter van de Academie valt mij nu de
taak te beurt U in zijn plaats in naam van de Academie hulde te brengen.
Een wonderlijk toeval mag het heten dat ik U, mijn oudstudiemakker en goede
vriend, mag huldigen precies in het jaar, waar-
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in onze Academie honderd jaar bestaat, wij elkaar vijftig jaar kennen en U
vijfentwintig jaar lid van ons genootschap bent. Een nog wonderlijker toeval is het
dat ik dat nog net kan doen op de dag, waarop de Academie dit jaar voor de laatste
keer onder mijn voorzitterschap vergadert. Beiden studeerden we Germaanse filologie
aan de Universiteit te Leuven. Ik begon mijn studie in 1935, U in 1936. In die tijd
zaten zowel de twee kandidaturen als de twee licenties in een aantal colleges samen.
In de academiejaren 1936-1937 en 1938-1939 volgden wij gedeeltelijk dezelfde
lessen. Onder onze professoren bevonden zich Prof. Dr. J. van de Wijer en Prof. Dr.
L. Grootaers, die toen al lid van onze Academie waren, en Prof. Dr. E. Rombauts,
die in 1947 lid van ons genootschap zou worden.
Nog goed herinner ik mij dat U reeds als student een grote belangstelling voor
taalkunde toonde en in de kennis daarvan zo boven Uw medestudenten uitblonk dat
zij in U een toekomstig professor zagen. In 1942 werd U aspirant, in 1946
geassocieerde van het Nationaal Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek. Reeds in
1943 promoveerde U op een proefschrift, getiteld Bijdrage tot de toponymie van het
Land van Loon, voorzeker een al te bescheiden titel voor een werkstuk van LXII-1736
p. In 1952 werd U tot professor benoemd, en in 1961, op 42-jarige leeftijd, tot lid
van onze Academie verkozen. In 1970 was U voorzitter van ons genootschap.
Sedert 1939 tot op heden legde U een drukke wetenschappelijke bedrijvigheid aan
de dag, zoals blijkt uit de bibliografieën, die in ons Jaarboek zijn verschenen. Talrijk
zijn de bijdragen, die U in Leuvense Bijdragen, Mededelingen van de Vlaamse
Toponymische Vereniging, Mededelingen van de Vereniging voor Naamkunde,
Handelingen van de Koninklijke Commissie voor Toponymie en Dialectologie, Onoma
en in de Verslagen en Mededelingen van onze Academie heeft laten verschijnen.
Onvermeld mogen de bijdragen niet blijven, die U in feestbundels voor binnen- en
buitenlandse geleerden en in handelingen van congressen heeft gepubliceerd. Speciaal
wil ik nog vermelden de rijk gedocumenteerde lezing De taalkunde in België sinds
1850, die U op 13 november 1980 op het Internationaal Francqui-Colloquium heeft
gehouden. Deze opmerkelijke lezing, waaruit Uw buitengewone vertrouwdheid met
de geschiedenis van de taalkunde in ons land duidelijk blijkt, is tweemaal
gepubliceerd: in het Nederlands in onze Verslagen en Mededelingen, 1981, en in het
Engels in Belgium and Europe. Proceedings of the International
Francqui-Colloquium, Brussel, 1982.
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Deze talrijke publikaties hadden ruim kunnen volstaan om een geleerdenleven te
vullen. Maar U was ook professor met zware leeropdrachten: Gotisch, Vergelijkende
grammatica, Historische grammatica van het Nederlands, om de drie jaar Zweeds,
Noors of Deens en om de drie jaar Oudijslands, Oudsaksisch en Oudfries. Het kan
moeilijk anders, of U heeft in Uw welgevuld leven met Uw talenten en met Uw tijd
moeten woekeren.
In naam van geheel de Academie dank ik U voor en feliciteer U met wat U sedert
1939 als geleerde, sedert 1951 als professor en sedert 1961 als lid van onze Academie
heeft gepresteerd. Zeker vertolk ik de gevoelens van alle academieleden, als ik U
nog vele jaren wetenschappelijke bedrijvigheid in goede gezondheid toewens. Bij
deze plechtige gelegenheid stel ik er als oud-studiemakker en vriend prijs op U
hartelijk te danken voor de vriendschap en genegenheid, die ik zovele jaren van U
mocht ondervinden. Ik moge nu de oorkonde voorlezen, waarvan de tekst door collega
Maurits Gysseling is opgesteld, die U, zoals gezegd, vandaag hulde had moeten
brengen.

Tekst van het huldeadres
Het bestuur en de leden van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en
Letterkunde brengen hulde aan hun confrater Prof. Dr. Karel Roelandts naar aanleiding
van zijn vijfentwintigjarig lidmaatschap.
Karel Roelandts is een van de grote autoriteiten op het gebied van de historische
grammatica van het Nederlands en heel speciaal op dat van de Nederlandse plaatsen persoonsnaamkunde. Wat lokale toponymische monografieën betreft, is zijn
Toponymie van Wilrijk (in samenwerking met Van Passen) een standaardwerk.
Toponymische bestanddelen bestudeerde hij in een ruim Germaans verband;
opmerkelijk is vooral zijn studie over zele en heem. Hij sloeg een brug tussen de
Nederlandse en de Scandinavische plaatsnaamkunde. Zijn hoofdaandacht gaat evenwel
naar de persoonsnamen in al hun facetten. Vooral boeien hem de affectieve
woordvormen, niet alleen bij de persoonsnamen maar ook in de algemene
woordenschat en op dat terrein bouwde hij zich een internationale reputatie op. Ook
op het gebied van de naamkundige bibliografie is hij bijzonder bedrijvig geweest.
Om zijn grote verdiensten, ook binnen de Academie, betuigen zijn medeleden hem
hun oprechte dankbaarheid.
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Uit het antwoord van de heer Roelandts
...
Ik heb deze verjaardag geleidelijk voelen aankomen, - en ook zien aankomen, op
de maandelijkse presentielijsten: in het begin stond mijn naam helemaal onderaan,
maar met de jaren is die stilaan naar boven opgeschoven...
Dat heeft mij soms doen terugdenken aan mijn schooltijd, toen onze klas elk jaar
opschoof: op de banken in de studiezaal, in de rangen op de speelplaats... maar toen
kon het niet vlug genoeg gaan; nu ben ik al zover opgeschoven, dat er bijna geen
plaats meer overblijft.
Terugdenken aan vroeger kan een teken zijn dat men een dag ouder wordt. Hier
heeft het een bijzondere betekenis, want mijn verste of vroegste herinnering aan de
Academie dateert precies uit die jaren. Het moet in 1933 of 1934 geweest zijn, dat
ik voor het eerst in dit gebouw, in de Koningstraat, ben geweest - met een klasuitstap
van het College in Boom. Als knaap werd ik toen getroffen door de rijke
muurbekleding en de opvallend grote kroonluchters. Het was zeker niet de gewoonte
om met een schoolreis naar Gent ook de Academie te bezoeken (gelukkig maar, voor
de vaste secretaris), - maar wij hadden dat voorrecht omdat onze directeur Jozef
Jacobs was, lid van de Academie sedert 1912 en tien jaar lang lid van de
bestuurscommissie, van 1928 tot aan zijn dood in 1938....
Jacobs was een legendarische figuur in de Rupelstreek, vóór de 2de wereldoorlog,
alom bekend met zijn bijnaam uit het College - ‘de Kodde’ (of onder de leraars ‘den
Baas’) - helemaal niet pejoratief bedoeld, maar als een teken van erkenning,
waardering en populariteit. De bevolking wist dat hij een groot geleerde was, een
eminent leraar en directeur, die bovendien zijn gezag had laten gelden om mensen
uit de streek te verdedigen tegen de Duitse bezetter tijdens de eerste wereldoorlog.
Aan het einde van die oorlog was hij te vlug geweest om de vlag uit te steken aan
het College - de Duitse troepen waren nog niet weg uit Boom - en dat heeft hem wel
wat last bezorgd...
Jacobs was een reus, in letterlijke en figuurlijke zin (afkomstig uit Lippelo), een
zwaargewicht. Als de leerlingen hem in de winter ijscongé kwamen vragen, dan deed
hij eerst een paar forse stappen op de bevroren beemd en als er geen barsten in
kwamen dan mocht heel het college erop (om te schaatsen). Hij was niet alleen
directeur, maar ook tucht-prefect en econoom, en tegelijk nog titularis van poësis en
retorica, vooral leraar Latijn, ook Duits - mijn eerste lessen Duits heb ik van hem
gekregen; lid van regionale en provinciale onderwijscommissies enz.
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Vóór zijn benoeming in de Academie waren hier al 4 boeken van hem uitgegeven,
ten dele prijsantwoorden die hij als seminarist in Mechelen had geschreven: over de
verouderde woorden bij Kiliaan, de vormleer van het Oudfriese werkwoord, de
Germaanse mythologie, een vergelijkende klank- en vormleer van de Middelvlaamse
dialecten. Daarop volgde nog elders, in een reeks van Van Ginneken, het bekende
werk over het Westvlaams van de oudste tijden tot heden (in 1927).
Jacobs was een selfmade germanist, classicus, pedagoog en didacticus. Voor
klasgebruik publiceerde hij een beknopte Griekse (1904) en Latijnse (1907) syntaxis,
vertalingen en voorbereidingen van Latijnse auteurs.
In de Academie was hij een van de meest actieve leden van zijn generatie: met
lezingen en verslagen, als secretaris van de commissie voor onderwijs (8 jaar lang:
1930-1938), lid van de commissie voor het WNT enz. - Ik kon deze gelegenheid niet
laten voorbijgaan, zonder zeer speciaal deze markante persoonlijkheid te gedenken,
thans nagenoeg vergeten maar onvergetelijk voor wie hem als leraar heeft gekend.
Toen ik lid ben geworden, was er onenigheid onder de oudere leden, wat geleid
heeft tot een regeling van de benoemingen, die sindsdien altijd stipt in acht is
genomen. Ik ga daar niet verder op in, maar wil er wel aan toevoegen dat ik de
collega's van toen en later bijzonder dankbaar ben voor de vriendschap die ik al die
jaren heb mogen ondervinden. En nu hoop ik maar, dat ik me nog een tijdje zal
kunnen blijven thuisvoelen in uw midden, in de werkzaamheden van de commissies
en in de gezellige en vriendschappelijke omgang - die ik niet graag zou missen. Ik
dank U daarvoor van harte.
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Registers
Samenstelling door M. de Wit Bibliothecaris bij de Academie
Vergaderingen in 1986

15 januari

Blz.
380

19 februari

389

19 maart

400

16 april

407

21 mei

413

18 juni

419

16 juli (openbare vergadering te
Beauvoorde)

424

14 en 15 oktober (jubileumviering)

429

19 november

430

26 november (openbare vergadering te
Gent)

441

17 december

446

I. - Zaken
A
Academische prijsvragen en -antwoorden.
Zie Wedstrijden.

B
Beauvoorde.
- ‘Blues- and Jazzconcert’ op Nonnewegelweide: 401, 404.

Beernaertprijs, August.
- signaleren van niet-ingezonden publicaties: 422.

Begroting.
- Academie dringt aan op verhoging van het krediet voor
werkingskosten: 409.
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Bekrachtigingscommissie van de wettelijke academische diploma's.
- De heer LISSENS aangeduid als lid (1986-1987): 419.

Bestuur van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en
Letterkunde.
- Verkiezing voor 1986 goedgekeurd bij M.B. dd. 31/12/85: 380.
- Bestuursoverdracht: 381.
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Verkiezing van de heren DE BELSER en KEERSMAEKERS tot resp. voorzitter en
ondervoorzitter voor 1987:438.
Bestuurscommissie van de Academie.
- Verslagen voorgelegd en goedgekeurd: vergadering 12/2/86: 397;
vergadering 5/3/86: 404; vergadering 9/4/86: 409; vergadering
28/5/86: 422; vergaderingen 13/8/86, 29/10/86, 3/12/86: 439.

Bouryprijs, Karel.
- Periode 1982-1985: niet toegekend: 423.
- Voorstel tot herziening van het reglement: 423.

C
Commissies van de Academie.
- Verslagen:
I. Vaste Commissie voor Onderwijs en Nederlandse
Lexicografie: 398, 409, 439.
II. Vaste Commissie voor Cultuurgeschiedenis: 397, 410,
440.
III. Vaste Commissie voor Middelnederlandse Taal- en
Letterkunde: 387, 404, 418, 451.
IV. Vaste Commissie voor Moderne Letteren: 386, 405, 416.

D
Decreet van 13/2/80 betreffende de KANTL.
- Voorstel tot verbetering van de tekst van art. 2.3: 436.

E
Erelidmaatschap.
- Mevrouw ROSSEELS vraagt erelidmaatschap aan: 435.
- De heer DEMEDTS vraagt erelidmaatschap aan: 435.
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Fondsprijzen van de Academie.
- Zie: Wedstrijden.

H
Hof.
-

Gelukwensen: 381, 419, 433.
Aanwezigheid van de Vorsten op de Jubileumviering: 413.

Hulde-adres.
- Overhandigd aan de heer ROELANDTS t.g.v. zijn 25-jarig
lidmaatschap: 453-455.

I
In memoriam.
- In memoriam P.J. MEERTENS: 389-393.
- In memoriam W.A.P. SMIT: 430-433.

J
Jubileumviering.
- Begroting: 384, 394, 413.
- Bijzondere postzegel: 395, 446.
- Voorbereidingscommissie: 408.
- Aanwezigheid van de Vorsten: 413.
- Verslag: zie ‘Gedenkboek’.
- Dankbetuigingen: 437.
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Koninklijke Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten
van België.
- Overleg m.b.t. advies inzake wetenschappelijk onderzoek door de
Taalunie: 421.
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Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen.
- Afscheidsbijeenkomst Prof. Dr. D.P. Blok, uitnodiging: 380.
- De heer C. REEDIJK afgevaardigd als gastspreker op de Openbare
Vergadering van 26 november 1986: 401.
- De heer DESCHAMPS afgevaardigd naar de jaarlijkse Verenigde
Vergadering: 402.

Kunstwerken.
- Schetsen door F. Timmermans ter beschikking gesteld van de
Academie: 447.

L
Levensberichten van overleden academieleden.
- Voorstel van de heer DESCHAMPS: 408.
- Brief van de heer PAUWELS inzake de lacune 1960-85: 420.
- Bespreking: 408, 420.
- Voorstel tot oprichting van een tijdelijke commissie: 420.

Lezingen.
1. Maandelijkse plenaire vergaderingen.
- ‘De fragmenten van de historie van Troyen’, door de
heer VAN ELSLANDER: 385.
- ‘Was Hadewijch zo “hysteriek”?’, door de heer DE
PAEPE: 396.
- ‘Verkenningen in vroegere vertalingen 1450-1600.
Vroegere vertalers en de “stijl” van “hun auteurs”’,
door de heer VANDERHEYDEN: 403.
- ‘Senator Jules Lammens en de Academie’, door de heer
LISSENS: 438.
- ‘Over Paul van Ostaijen en Floris Jespers’, door de
heer HADERMANN: 450.

2.

Openbare vergaderingen.
- ‘Conventie en inventie in de naoorlogse Nederlandse
romantitel’, door de heer DE BELSER: 428. (Zie ook V
& M 1986, blz. 291-303).
- ‘Erasmus en de opkomst van de boekdrukkunst’, door
de heer REEDIJK: 444.

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse taal- en letterkunde (nieuwe reeks). Jaargang 1986

-

‘Felix Timmermans. Jaren later’, door de heer COUPÉ:
444. (Zie ook V & M 1987, afl. 1).

3.

Vaste Commissie voor Onderwijs en Nederlandse Lexicografie.
- ‘Hoe ontstaat een klankwet’, door de heer ROELANDTS:
399. (Zie ook V & M 1986, blz. 1-21).
- ‘Waarom is het Nederlands geen internationale taal
geworden?’, door de heer GEERTS: 410. (Zie ook V &
M 1986, blz. 132-152).
- ‘De taal van “Het verdriet van België”’, door de heer
GEERTS: 439.

4.

Vaste Commissie voor Cultuurgeschiedenis.
- ‘Kruis, kruisteken en lelie’, door de heer GYSSELING:
389.
- ‘Het fenomeen van de literaire tijdschriften in de jaren
1960’, door de heer LISSENS: 411.
- ‘Sic transit gloria immortalium of Herinneringen aan
wijlen N.N. bij leven academieleden’ (2o vervolg), door
de heer DECORTE: 440. (Zie ook V & M 1987, afl. 1).

5.

Vaste Commissie voor Middelnederlandse Taal- en Letterkunde.
- ‘Een Antwerps “Spel van Alexander de Medicis”
(1631)’, door de heer KEERSMAEKERS: 387.
- ‘Alle dinghe syn mi te inghe’, door de heer DE PAEPE:
404.
- ‘Perifere woordenschat in het Nederlands’, door de heer
WILLEMYNS: 418. (Zie ook V & M 1986, blz. 108-131).
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6.

‘Zes fragmenten van de Roman van Limborch’, door de
heer DESCHAMPS: 451.

Vaste Commissie voor Moderne Letteren.
- ‘Westvlaamse letterkundige tijdschriften tussen 1805
en 1940’, door de heer DEMEDTS: 387, 405.
- ‘Het meervoudige ik-verhaal. Een onderzoeksproject’,
door de heer JANSSENS: 417 (Zie ook V & M 1986, blz.
153-163).

Lidmaatschap van de Academie.
- Procedure inzake opvolging: 395.
- Opvolging van wijlen de heer OEHMANN
- Mevrouw Olga KRIJTOVÁ tot buitenlands erelid
verkozen: 386. Dankt: 394.
- Goedgekeurd bij M.B. dd. 13/2/86: 400.
-

Opvolging van wijlen de heer STUIVELING
- Samenstelling Commissie van Voordracht: 386.
- Vertrouwelijk verslag (Com. v. Voordracht): 396.
- De heer Kees FENS tot buitenlands erelid verkozen: 403.
Dankt: 408.
- Goedgekeurd bij M.B. dd. 28/4/86.

-

Opvolging van wijlen de heer OPPERMAN
- Zetel vacant verklaard: 384.
- Samenstelling Commissie van Voordracht verdaagd:
396.
- Samenstelling Commissie van Voordracht: 403.
- Vertrouwelijk verslag (Com. v. Voordracht): 409.
- Verkiezing verdaagd: 416.
- De heer Willy SANDERS tot buitenlands erelid verkozen:
421.
- Goedgekeurd bij M.B. dd. 14/7/86: 433.

-

Opvolging van wijlen de heer MEERTENS
- Zetel vacant verklaard: 401.
- Samenstelling Commissie van Voordracht: 421.
- Oproep tot voordracht van kandidaten: 435.
- Vertrouwelijk verslag (Com. v. Voordracht): 451.

-

Opvolging van wijlen de heer SMIT
- Zetel vacant verklaard: 447.
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Zie ook: Erelidmaatschap.

N
Nationaal Fonds voor de Letterkunde
- Comité van Beheer. Aanduiding van de vertegenwoordigers van de
Academie: 439.

Nobelprijs Literatuur 1987.
- Voordracht kandidaten: 436.
- Kritiek in de pers: 438.
- Samenstelling van een commissie ad hoc: 436, 438.
- De heer LAMPO voorgedragen als kandidaat van de Academie: 450.

Onderscheidingen.
- De heer GOOSSENS krijgt ‘Das Grosse Verdienstkreuz des
Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland’: 394.
- De heer RUH wordt benoemd tot Dr. h.c. aan de Universiteit van
Uppsala: 394.
- De heer JONCKHEERE ontvangt de ‘Premie van de provincie
Antwerpen’ voor zijn gezamenlijk literair oeuvre: 408.
- Mevrouw DEPREZ ontvangt de Torenwachtersprijs 1986: 434.

Overlijden.
- De heer MEERTENS: 389.
- De heer SMIT: 433.
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P
Publikaties.
- Ter uitgave aangeboden in de V & M
- Bijdrage van de heer W.L. BRAEKMAN: ‘Het Leids
handschriftenfragment met Middelnederlandse recepten
en bezweringen’. Verslaggevers aangeduid (de heren
ROELANDTS en GYSSELING): 388. Gunstig advies: 401.
- Bijdrage van de heer S.A. VOSTERS: ‘De bekendheid
met de Nederlandse letterkunde in het Spanje van de
gouden eeuw’. Instemming van de Academie met de
publicatie: 401.
- Bijdrage van de heer E. VAN DEN BERG: ‘Over het
lokaliseren van Middelnederlandse Rijmteksten’.
Gunstig advies van de heren GOOSSENS en HOEBEKE:
447, 452.

R
Raad voor de Nederlandse Taal en Letteren.
- Voorlopig advies inzake wetenschappelijk onderzoek door de
Taalunie: 415, 420.

S
Stichting ter bevordering van de vertaling van Nederlandse letterkundig
werk.
- Mandaat van mevrouw DEPREZ als vertegenwoordigster van de
Academie verlengd: 402.
- Beëindigen van de samenwerking: 448.

T
Taalunie.
- Vraag om advies inzake wetenschappelijk onderzoek: 415, 420.
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Tijdelijke commissies.
- Jubileumviering: 408.
- Levensberichten van overleden academieleden: 420.
- Nobelprijs: 436, 438, 450.

V
Vercoullieprijs, Jozef.
- Geen inzendingen: 436.

Vergaderingen van de Academie.
- Kalender voor juni en juli: 447.

Vertegenwoordiging van de Academie.
- 380, 385, 394, 396, 400, 402, 407, 413, 419, 434, 435, 437, 446.

W
Wedstrijden.
- Prijsantwoorden voor 1986. Prijzen voor taalkunde. Samenstelling
van de jury's: 386. Toekenning: 422, 444.
- Fondsprijzen voor 1986. Samenstelling van de jury's: 396.
Toekenning: 422, 445.
- Samenstelling van de Prijsvragencommissie: 403.
- Academische prijsvragen voor 1989: 409.
- Kritiek op de afroeping van de namen van de laureaten: 449.

Wedstrijd voor letterkunde van de Stad Brussel 1987.
- De heren DECORTE, VAN HERREWEGHEN en JANSSENS aangewezen
als leden van de jury: 438.
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II. - Persoonsnamen
B
BITTREMIEUX (C.).
- Lid van de jury voor de Arthur H. Cornetteprijs: 397.

BRAEKMAN (W.L.).
- Biedt bijdrage aan: ‘Het Leids handschriftenfragment met
Middelnederlands recepten en bezweringen’: 388. Gunstig advies:
400. Opgenomen in V & M 1986, blz. 88-107.

C
CLAES (P.).
- Joris Eeckhoutprijs (periode 1984-1985) en Arthur H. Cornetteprijs
(periode 1981-1985): 422, 445.

CORIJN (R.).
- Lid van de jury voor de Karel Bouryprijs: 396.

COUPÉ (C.) (Anton van Wilderode), lid.
- Lid van de jury voor de Leon Elautprijs: 397.
- Lid van de Commissie van Voordracht (opvolging van wijlen de
heer OPPERMAN): 403.
- Lid van het Comité van Beheer van het Nationaal Fonds voor de
Letterkunde: 439.
- Lezing: ‘Felix Timmermans. Jaren later’: 444. (Zie ook V & M
1987, afl. 1).

COUVREUR (W.), lid.
- Lid van de jury voor het prijsantwoord ‘Sociale linguistiek.
Bouwstenen voor een interactionele linguistiek op hermeneutische
grondslag’: 386.
- Lid van de jury voor de Leon Elautprijs: 397.
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DE BELSER (R.) (Ward Ruyslinck), ondervoorzitter.
- Lid van de jury voor de August Beernaertprijs: 386.
- Lezing: ‘Conventie en inventie in de naoorlogse Nederlandse
romantitel’: 428. (Zie ook V & M 1986, blz. 291-303).
- Verkozen tot voorzitter voor 1987: 438.
- Vertegenwoordigt de Academie op de huldiging van K. Jonckheere
n.a.v. zijn 80e verjaardag, Bonheiden, 9/4/86: 407; op het Provinciaal
Concert t.g.v. ‘150 jaar Provinciewet’, Gent, 15/9/86: 434; op de
opening van de tentoonstelling ‘Felix Timmermans, ook tekenaar
en schilder’, Gent, 3/10/86: 434.

DECORTE (B.), lid.
- Lid van de jury voor de August Beernaertprijs: 396.
- Lid van de jury voor de Nestor de Tièreprijs: 397.
- Voorstel tot oprichting van een tijdelijke commissie inzake de
publicatie van levensberichten van overleden academieleden: 420.
- Lid van de Commissie van Voordracht (opvolging van wijlen de
heer MEERTENS): 421.
- Lid van de jury voor de wedstrijd voor letterkunde van de Stad
Brussel 1987: 438.
- Lezing: ‘Sic transit gloria immortalium of Herinneringen aan wijlen
N.N. bij leven academieleden’ (2o vervolg): 440. (Zie ook V & M
1987, afl. 1).
- Vertegenwoordigt de Academie op de prijsuitdeling van SABAM,
Brussel, 25/3/86: 407; op de prijsuit-
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reiking van de wedstrijd voor letterkunde van de Stad Brussel: 434;
op de uitreiking van de Prijs der Nederlandse Letteren 1986 aan
Hugo Claus, 's-Gravenhage, 14/11/86: 437.

DEMEDTS (A.), lid.
- Lezing: ‘Westvlaamse letterkundige tijdschriften tussen 1805 en
1940’: 387, 405.
- Ontvangt gelukwensen van de Academie t.g.v. zijn 80e verjaardag:
433. Dankt: 435.
- Vraagt het erelidmaatschap aan: 435.
- Mandaat als vertegenwoordiger van de Academie in het Comité van
Beheer van het Nationaal Fonds voor de Letterkunde beëindigd:
439.

DE PAEPE (N.), lid.
- Lezing: ‘Was Hadewijch zo “hysteriek”?’: 396.
- Lid van de jury voor de Leonard Willemsprijs: 397.
- Lid van de Prijsvragencommissie: 403.
- Lezing: ‘Alle dinghe syn mi te inghe’: 404.

DEPREZ (A), lid.
- Lid van de jury voor de Leon Elautprijs: 397.
- Mandaat als vertegenwoordigster van de Academie bij de Stichting
ter bevordering van de vertaling van Nederlands letterkundig werk
verlengd: 403.
- Ontvangt de Torenwachtersprijs 1986: 434.

DESCHAMPS (J.), voorzitter.
- Toespraak bij het aanvaarden van het ambt van voorzitter: 381-384.
- In memoriam P.J. Meertens: 389-393.
- Lid van de jury voor de Leonard Willemsprijs: 397.
- Verslag over de vergadering van de Vaste Commissie voor
Cultuurgeschiedenis: 397.
- Toespraak op de openbare vergadering te Beauvoorde: 425-428.
- In memoriam W.A.P. Smit: 430-433.
- Toespraak op de openbare vergadering te Gent: 442-444.
- Lezing: ‘Zes fragmenten van de roman van Limborch’: 451.
- Toespraak bij de overhandiging van het hulde-adres aan de heer
ROELANDTS t.g.v. zijn 25-jarig lidmaatschap: 453-455.
- Vertegenwoordigt de Academie op het afscheid van Prof. Dr. D.P.
Blok als directeur van het P.J. Meertensinstituut, 31/1/86: 380, 394;
op de kennismaking met het ‘Winkler Prins Lexicon van de
Nederlandse Letterkunde’, Antwerpen, 8/3/86: 400; op de
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overhandiging van het ‘Liber Amicorum J. Andriessen, A.
Keersmaekers, P. Lenders’, Antwerpen, 15/4/86: 400; op de
Verenigde Vergadering van de Koninklijke Nederlandse Akademie
van Wetenschappen te Amsterdam, 14/4/86: 401; op de viering van
het 100-jarig bestaan van de Koninklijke Kring voor Oudheidkunde,
Letteren en Kunst van Mechelen, 23/3/86: 407; op de opening van
de Felix Timmermanstentoonstelling, Lier, 18/4/86: 413; op de
plechtige ontvangst op het stadhuis te Brussel, t.g.v. de Feestdag
van de Vlaamse Gemeenschap: 434; op het Te Deum en het
troependéfilé, Brussel, 21/7/86: 434; op de herdenkingsplechtigheid
Désiré Claes, Tienen, 3/10/86: 434; op de plechtige uitreiking van
de Torenwachtersprijs 1986 aan mevrouw Ada DEPREZ, Gentbrugge,
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18/10/86: 434; op de huldiging van de heer VAN ELSLANDER t.g.v.
zijn afscheid van de R.U.G., Gent, 5/11/86: 435; op het Te Deum
t.g.v. de dag van de Dynastie in de basiliek te Koekelberg, 15/11/86:
435.

D'HAEN (C.), lid.
- Lid van de jury voor de Joris Eeckhoutprijs: 397.
- Lid van de jury voor de Arthur H. Cornetteprijs: 397.

F
FENS (K.), buitenlands erelid.
- Tot buitenlands erelid verkozen: 403. Dankt: 408.
- Goedgekeurd bij M.B. dd. 28/4/86: 419.

G
GAUTIER (A.).
- Nestor de Tièreprijs (periode 1984-1985): 422, 445.

GEERTS (G.).
- Lid van de jury voor het prijsantwoord: ‘Sociale linguistiek.
Bouwstenen voor een interactionele linguistiek op hermeneutische
grondslag’: 386.
- Verslag over de vergadering van de Vaste Commissie voor
Middelnederlandse Taal- en Letterkunde: 387, 404, 418, 451.
- Lezing: ‘Waarom is het Nederlands geen internationale taal
geworden?’: 410. (Zie ook V & M 1986, blz. 132-152).
- Lezing: ‘De taal van “Het verdriet van België”’: 439.

GEVERS (L.).
- Leon Elautprijs (periode 1984-1985): 423, 445.

GOOSSENS (J.), lid.

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse taal- en letterkunde (nieuwe reeks). Jaargang 1986

-

-

Lid van de jury voor het prijsantwoord: ‘De partikels van de
al/nog/pas-groep in het Nederlands. Een semantische en
pragmatische studie’: 386.
Ontvangt ‘Das Grosse Verdienstkreuz des Verdienstordens der
Bundesrepublik Deutschland’: 394.
Lid van de jury voor de Leonard Willemsprijs: 397.
Commissaris ter beoordeling van de aangeboden bijdrage ‘Over het
lokaliseren van Middelnederlandse Rijmteksten’: 447, 452.

GYSSELING (M.), lid.
- Lid van de jury voor het prijsantwoord: ‘Toponymie van Tienen’:
386.
- Commissaris ter beoordeling van de aangeboden bijdrage: ‘Het
Leids handschriftenfragment met Middelnederlandse recepten en
bezweringen’: 388, 401.
- Lid van de jury voor de Leonard Willemsprijs: 397.
- Lezing ‘Kruis, kruisteken en lelie’: 389.
- Lid van de Commissie van Voordracht (opvolging van wijlen de
heer OPPERMAN): 403.

H
HADERMANN (P.), lid.
- Lid van de prijsvragencommissie: 403.
- Lezing: ‘Over Paul van Ostaijen en Floris Jespers’: 450.

HOEBEKE (M.), vast secretaris.
- Lid van de jury voor het prijsantwoord: ‘Toponymie van Tienen’:
386.
- Onderhoud met dhr. E. de Rijck, secretaris-generaal: 394.
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Verslag over de vergadering van de Vaste Commissie voor
Onderwijs en Nederlandse Lexicografie: 398, 409, 439.
Commissaris ter beoordeling van de aangeboden bijdrage ‘Over het
lokaliseren van Middelnederlandse Rijmteksten’: 447, 452.
Vertegenwoordigt de Academie op de jaarlijkse Openbare
Vergadering van de Koninklijke Academie voor Wetenschappen,
Letteren en Schone Kunsten van België, Brussel, 21/12/85: 385; op
de academische ziting n.a.v. de voorstelling van het ‘Woordenboek
van de Vlaamse dialecten’, dl. 2, afl. 2, Gent, 6/2/86: 396; op de
Dies Natalisviering en Uitreiking van de Eredoctoraten van de
R.U.G., 7/3/86: 402; op de huldezitting ter ere van Maurice Leroy,
Vast Secretaris eershalve van de ‘Académie Royale des Sciences,
des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique’, Brussel, 14/3/86: 402;
op de uitreiking van het eredoctoraat aan Bob Geldof, R.U.G.,
5/9/86: 437; op de academische zitting n.a.v. de voltooiing van de
beveiligingswerken aan het ‘Lam Gods’, Gent, 16/9/86: 437; op de
plechtige opening van het academiejaar aan de Provinciale
Hogeschool voor Vertalers en Tolken van Oost-Vlaanderen, Gent,
29/9/86: 437; op de ‘Afscheidsgroet van Prof. V.F. VANACKER’,
met overhandiging van het hulde-album, Gent, 3/10/86: 437; op de
Zilveren-Jubileumviering van het G. Gezellegenootschap, Roeselare,
11/10/86.

J
JANSSENS (M.), lid.
- Verslag over de vergadering van de Vaste Commissie voor Moderne
Letteren: 386, 414.
- Lid van de jury voor de Joris Eeckhoutprijs: 397.
- Lezing: ‘Het meervoudige ikverhaal. Een onderzoeksproject’: 417.
(Zie ook V & M 1986, blz. 153-163).
- Lid van de Commissie van Voordracht (opvolging van wijlen de
heer MEERTENS): 421.
- Lid van de jury voor de wedstrijd voor letterkunde van de Stad
Brussel 1987: 438.

JONCKHEERE (K.), lid.
- Lid van de jury voor de Nestor de Tièreprijs: 397.
- Commissaris ter beoordeling van de aangeboden bijdrage: ‘De
bekendheid met de Nederlandse letterkunde in het Spanje van de
gouden eeuw’: 401.
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Gehuldigd te Keerbergen n.a.v. zijn 80e verjaardag: 407. Ontvangt
gelukwensen van de Academie: 408. Dankt: 414.
‘Premie van de Provincie Antwerpen’ voor zijn gezamenlijk literair
oeuvre: 408.

K
KEERSMAEKERS (A.), lid.
- Lid van de Commissie van Voordracht (opvolging van wijlen de
heer STUIVELING): 386.
- Lezing: ‘Een Antwerps “Spel van Alexander de Medicis” (1631)’:
387.
- Lid van de jury voor de August Beernaertprijs: 397.
- Overhandiging van het ‘Liber Amicorum’ te Antwerpen: 400.
Ontvangt gelukwensen van de Academie: 401.
- Commissaris ter beoordeling van de aangeboden bijdrage ‘De
bekendheid met de Nederlandse letter-
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-

-

kunde in het Spanje van de gouden eeuw’: 401.
Vertegenwoordigt de Academie op de presentatie van het Huldeboek
L. Rens, Antwerpen, 19/9/86: 434; op de opening van het
academiejaar aan de U.I.A., 29/9/86: 434.
Verkozen tot ondervoorzitter voor 1987: 438.

KEMPENEERS (P.).
- Prijs voor taalkunde: ‘Toponymie van Tienen’: 386, 422, 444.

KRIJTOVÁ (O.), buitenlands erelid.
- Verkozen tot buitenlands erelid: 386. Dankt: 394.
- Goedgekeurd bij M.B. dd. 13/2/86: 400.

L
LAMPO (H.), lid.
- Lid van de jury voor de Arthur H. Cornetteprijs: 397.
- Verslag over de vergadering van de Vaste Commissie voor
Cultuurgeschiedenis: 410, 440.
- Voorgedragen als kandidaat voor de Nobelprijs Literatuur 1987:
450.

LEYS (O.), lid.
- Lid van de jury voor het prijsantwoord: ‘De partikels van de
al/nog/pas-groep in het Nederlands. Een semantische en
pragmatische studie’: 386.
- Voorstel inzake de benoemingsprocedure voor het lidmaatschap
van de Academie: 395.

LISSENS (R.F.), lid.
- Lezing: ‘Het fenomeen van de literaire tijdschriften in de jaren
1960’: 411.
- Lid van de Bekrachtigingscommissie der wettelijke academische
diploma's (1986-1987): 419.
- Brief m.b.t. de tekst van het dekreet van 13/2/80, art. 2.3: 436.
- Lezing: ‘Senator Jules Lammens en de Academie’: 438.

LOUËL (J.).
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Lid van de jury voor de Karel Bouryprijs: 396.

M
MEERTENS (P.J.), buitenlands erelid.
- Overleden. In memoriam uitgesproken door de heer DESCHAMPS:
389-393.

MOORS (J.), lid.
- Overdracht van het ambt van voorzitter: 382.

P
PAUWELS (J.L.), binnenlands erelid.
- Brief inzake de publicatie van levensberichten van overleden
academieleden: 420.

R
REEDIJK (C.).
- Afgevaardigd door de Koninklijke Nederlandse Akademie van
Wetenschappen als gastspreker op de openbare vergadering van
26.11.86: 410.
- Lezing: ‘Erasmus en de opkomst van de boekdrukkunst’: 444.

REYNAERT (J.).
- Leonard Willemsprijs (periode 1984-1985): 422, 445.

ROELANDTS (K.), lid.
- Lid van de jury voor het prijsantwoord: ‘Toponymie van Tienen’:
386.
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-

Commissaris ter beoordeling van de aangeboden bijdrage: ‘Het
Leids handschriftenfragment met Middelnederlandse recepten en
bezweringen’: 388, 401.
Lezing: ‘Hoe ontstaat een klankwet?’: 399. (Zie ook V & M 1986,
blz. 1-21).
Overhandiging van een hulde-adres t.g.v. zijn 25-jarig lidmaatschap:
453-455. Antwoord (fragment): 456-457.

ROSSEELS (M.), lid.
- Lid van de jury voor de August Beernaertprijs: 396.
- Ontvangt gelukwensen van de Academie t.g.v. haar 70e verjaardag:
434.
- Vraagt het erelidmaatschap aan: 435.

RUH (K.), buitenlands erelid.
- Benoemd tot Dr. h.c. aan de Universiteit van Uppsala: 394.

RUYSLINCK (W.).
Zie: R. DE BELSER.

S
SANDERS (W.), buitenlands erelid.
- Verkozen tot buitenlands erelid: 421.
- Goedgekeurd bij M.B. dd. 14/7/86: 433.

SMIT (W.A.P.), buitenlands erelid.
- Overleden: 433. In memoriam uitgesproken door de heer
DESCHAMPS, 430-433.

T
TAVERNIER (L.).
- August Beernaertprijs (periode 1984-1985): 422, 445.
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TIMMERMANS (F.).
- Schetsen ter beschikking van de Academie gesteld: 447.

V
VANACKER (V.F.), lid.
- Lid van de jury voor het prijsantwoord: ‘De partikels van de
al/nog/pas-groep in het Nederlands. Een semantische en
pragmatische studie’: 386.
- Ontvangt gelukwensen van de Academie voor zijn 65e verjaardag.
Dankt: 414.
- Gehuldigd t.g.v. zijn afscheid van de R.U.G.: 437.
- Vertegenwoordigt de Academie op het Nederlands Taalcongres,
Brussel, 22/1/86: 446.

VAN DE CRAEN (P.).
- Prijs voor taalkunde: ‘Sociale linguistiek. Bouwstenen voor een
interactionele linguistiek op hermeneutische grondslag’: 386, 422,
444.

VAN DEN BERG (E.).
- Biedt bijdrage aan: ‘Over het lokaliseren van Middelnederlandse
Rijmteksten’. Gunstig advies: 447, 452.

VANDERHEYDEN (J.F.), binnenlands erelid.
- Lezing: ‘Verkenningen in vroegere vertalingen 1450-1600. Vroegere
vertalers en de “stijl” van “hun auteurs”’: 403.

VANDEWEGHE (W.).
- Prijs voor taalkunde: ‘De partikels van de al/nog/pas-groep in het
Nederlands. Een semantische en pragmatische studie’: 386, 422,
444.

VAN ELSLANDER (A.), lid.
- Lezing: ‘De fragmenten van de historie van Troyen’: 385.
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Lid van de jury voor de Leonard Willemsprijs: 397.
Commissaris ter beoordeling van de aangeboden bijdrage: ‘De
bekendheid met de Nederlandse letterkunde in het Spanje van de
gouden eeuw’: 401.
Ontvangt gelukwensen van de Academie t.g.v. zijn 65e verjaardag.
Dankt: 433.
Vertegenwoordigt de Academie op de opening van het academiejaar
aan de R.U.G.: 434.
Gehuldigd t.g.v. zijn afscheid aan de R.U.G.: 435.

VAN HERREWEGHEN (H.), lid.
- Lid van de jury voor de Karel Bouryprijs: 396.
- Lid van de jury voor de Nestor de Tièreprijs: 397.
- Verslag over de vergadering van de Vaste Commissie voor Moderne
Letteren: 405.
- Lid van de jury voor de wedstrijd voor letterkunde van de Stad
Brussel 1987: 438.

VAN WILDERODE (A.).
Zie: C. COUPÉ.

VOSTERS (S.A.).
- Biedt bijdrage aan: ‘De bekendheid met de Nederlandse letterkunde
in het Spanje van de gouden eeuw’. Opgenomen: 401. (Zie V & M
1986, blz. 28-87).

W
WEISGERBER (J.), lid.
- Lid van de Commissie van Voordracht (opvolging van wijlen de
heer STUIVELING): 386.
- Lid van de jury voor de Joris Eeckhoutprijs: 387.
- Commissaris ter beoordeling van de aangeboden bijdrage: ‘De
bekendheid met de nederlandse letterkunde in het Spanje van de
gouden eeuw’: 401.
- Lid van het Comité van Beheer van het Nationaal Fonds voor de
Letterkunde: 439.
- Voorstel tot oprichting van een tijdelijke commissie inzake de
publicatie van levensberichten van overleden academieleden: 420.
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WILLEMYNS (R.), lid.
- Lid van de jury voor het prijsantwoord: ‘Sociale linguistiek.
Bouwstenen voor een interactionele linguistiek op hermeneutische
grondslag’: 386.
- Lezing: ‘Perifere woordenschat in het Nederlands’: 418. (Zie ook
V & M 1986, blz. 108-131).
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