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[Colloquium ‘De toekomst van ons literair
verleden’]
Ten geleide
Op 17 februari 1998 had in de lokalen van de Academie een colloquium plaats dat
door de organisatoren (de KANTL en de Interuniversitaire Werkgroep Genese) als
een ‘Staten Generaal’ werd gezien van alwie in het literaire verleden geïnteresseerd
is. De titel ‘De toekomst van ons literair verleden’ gaf heel precies het onderwerp
van het colloquium weer. Zowel problemen i.v.m. archivering van cultureel
belangrijke documenten als i.v.m. teksteditie kwamen uitvoerig ter sprake. De
Academie heeft beslist de teksten van de lezingen in haar tijdschrift te publiceren.
De eerste vier teksten, resp. van G. Lernout, L. van Dijck, S. van Peteghem en G. de
Schutter, proberen het algemene beeld van de toestand in ‘(cultureel) arm Vlaanderen’
op het einde van de 20e eeuw te schetsen: wat gedaan wordt en vooral wat onmogelijk
blijkt aan de Vlaamse universiteiten, in de Vlaamse archieven, en ten slotte in de
Academie die sedert het einde van de vorige eeuw dan toch als belangrijke taak heeft
het culturele erfgoed in Nederlandstalig België te bewaken en te bewaren, wordt er
kort en krachtig uiteengezet. De Academie hoopt dat herhaalde lectuur door
belangstellenden het vuur kan onderhouden dat ten minste is gaan smeulen, ook bij
een aantal overheidsinstanties. Er zijn op dit ogenblik inderdaad bemoedigende
tekenen dat althans iets ten goede aan het veranderen is.
Natuurlijk is Vlaanderen op dit ogenblik nog heel ver verwijderd van een coherent
beleid, zoals dat in Nederland t.a.v. de teksteditie in het Constantijn Huygens Instituut
vorm heeft gekregen. Hoe ver zal voor wie zich er nog niet bewust van was duidelijk
worden uit de lectuur van wat de directeur van dat Instituut, H.T.M. van Vliet erover
te vertellen heeft.
De lezingenreeks omvatte ook twee lezingen waarin de behoeften van de
wetenschappelijke teksteditie voor oudere en moderne Nederlandse literaire werken
worden toegelicht door resp. W. Waterschoot en M. de Smedt.
De reeks teksten van lezingen wordt gecompleteerd met een werkstuk van iemand
die op het colloquium zelf geen lezing gehouden heeft, maar die wel heel nauw bij
de organisatie betrokken was: E. Vanhoutte, die sedert 1 januari als projectmedewerker
in dienst is van de KANTL, en daar, onder supervisie
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van M. de Smedt, een wetenschappelijk verantwoorde editie van Streuvels' De
Teleurgang van den Waterhoek voorbereidt. Het project zal uitmonden in een nieuwe
boekeditie, gebaseerd op de eerste uitgave, en in een elektronische uitgave (CD-ROM)
die de hele geschiedenis van het werk definitief in beeld zal proberen te brengen.
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Openingslezing
G. Lernout, Interuniversitaire Werkgroep Genese
Dames en heren,
Volgens de Australische kunstcriticus Robert Hughes heerst er in de Verenigde Staten
een ‘culture of complaint’. Ik geloof dat het in Europa niet anders is: wij zijn allemaal
zeurders geworden, die elke situatie betreuren en steeds klaar staan om iemand anders
de schuld te geven van wat er in ons leven fout gaat. Dat wil ik in deze inleidende
woorden zeker niet doen. Ik wil de zaken zo positief mogelijk zien en als er al
wantoestanden worden aangeklaagd, dan vind ik dat we niet moeten aarzelen om
minstens een deel van de schuld op ons te nemen.
Omdat ik positief wil blijven en niet wil klagen, ga ik niks zeggen over de bijna vijf
jaar dat we met de interuniversitaire werkgroep Genese tevergeefs aan de weg
timmeren. Ik ga niks zeggen over de meer dan frustrerende contacten met overheden,
of over het feit dat we in Vlaanderen dringend een nieuwe overheidsdienst moeten
creëren om de burger wegwijs te maken in het oerwoud van overheden die allemaal
alleen maar een heel klein beetje bevoegd zijn. Ik ga niet zeuren over ons geloop van
het kastje naar de muur, van de muur naar het kastje, en dan weer terug naar de muur.
Ik heb het nu niet over de honderden uren die geïnvesteerd werden in het invullen
van subsidie- of projectaanvragen die dan uiteindelijk net niet voor ons bedoeld
bleken te zijn. En ik zwijg als het graf over het voorlopige dieptepunt van onze
stappen in de publieke ruimte: een onderhoud met de minister-president, in een
parochiezaaltje in Lier, in het kader van zijn dienstbetoon.
Als er iets duidelijk is, dan is het dat we allemaal boter op ons hoofd hebben.
Natuurlijk heeft de Vlaamse overheid een grote verantwoordelijkheid en natuurlijk
spelen de verschillende ministeries de bal naar elkaar toe. Maar de archieven hebben
onvoldoende laten blijken wat het probleem was, ondanks het feit dat men zowel in
het AMVC als in andere archieven met heel weinig middelen toch ongelooflijk veel
heeft bereikt. En misschien zijn wij als literatuurwetenschappers wel de grootste
schuldigen. Het is de moderne literatuurwetenschap die zo graag als wetenschap au
sérieux wou worden genomen die de literatuurwetenschap steeds meer is gaan
toespitsen op de tekst-en-niets-dan-de-tekst, en het is diezelfde literatuurwetenschap
die dan in een
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tweede fase zo nodig ook nog eens de lezer van de tekst wou gaan onderzoeken.
Daarbij hebben we niet alleen de schrijver en de manieren waarop literaire teksten
tot stand komen uit het oog verloren, wij zijn er zelfs mee opgehouden om de oude
filologische methoden te onderwijzen. Ikzelf ben daar een afschrikwekkend voorbeeld
van. Op geen enkel ogenblik van mijn overigens uitstekende opleiding in Antwerpen,
Dublin en Toronto, werd ik geconfronteerd met de methoden en technieken van de
editiewetenschap. Alles wat ik over editie en tekststudie weet, heb ik zelf bij elkaar
moeten sprokkelen. Maar ik sta al bijna vijftien jaar aan de andere kant van de barrière
en de meeste van onze studenten letteren studeren nog altijd af zonder te weten hoe
zo'n schrijver eigenlijk te werk gaat en hoe je dat als wetenschapper kan onderzoeken.
Dat was ook een van de redenen waarom we met Genese begonnen zijn, en ondanks
enkele lovenswaardige initiatieven hebben we daar te weinig werk van gemaakt. Dit
is jammer want het zijn die jonge germanisten en romanisten (die we sinds kort ook
niet meer ‘filologen’ mogen noemen), die als licentieverhandeling het grootste deel
van het basiswerk voor edities en genetische studies zouden kunnen doen. De reden
waarom we ons daar niet op hebben kunnen concentreren heeft alles te maken met
de andere problemen die aan de orde zijn, maar daar ga ik het niet over hebben. Want
dan begin ik weer te klagen en dat is nu net wat ik beloofd had niet te doen.
Waar ik wel wil over praten is wat we ondertussen, en nagenoeg geheel op eigen
kracht (wat we zelf doen, doen we namelijk beter), met de werkgroep Genese en
sinds vorig jaar ook in samenwerking met de Koninklijke Academie wel hebben
bereikt. Dat is uiteindelijk toch heel wat:
Ten eerste hebben we de belangrijkste betrokkenen bij elkaar gebracht. Er is nu een
dialoog tussen de onderzoekers onderling en tussen de onderzoekers en de
verantwoordelijken van bibliotheken en archieven. Er moet nog heel wat gebeuren
om de verschillende initiatieven rond teksteditie die nu al bestaan beter te coördineren.
In beperktere mate zijn er ook prille contacten met gelijkaardige organisaties in het
buitenland: uiteraard voornamelijk het Constantijn Huygens Instituut waarvan wij
de voorzitter graag hier als spreker begroeten. Daarbij moet ook nog gezegd worden
dat door het ontbreken van een Instituut, Vlaanderen uit de boot gevallen is in een
groot Europees manuscript en brievenproject. Malvine begint in de lente van dit jaar
te werken, met organisaties uit Frankrijk, Noorwegen, Denemarken, Oostenrijk,
Spanje, Duitsland en Zwitserland. Niet uit Vlaanderen en niet uit België.
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Het is alleen in een ver doorgevoerde samenwerking met gelijkaardige initiatieven
in andere Europese landen dat de toekomst van de tekststudie kan worden verzekerd.
Ten tweede hebben wij met Genese een flink aantal informele bijeenkomsten en twee
studiedagen georganiseerd. Een eerste congres hier in Gent in Juni 1995 resulteerde
in twee publicaties: de bijdragen over Nederlandse literatuur werden in het Nederlands
gepubliceerd in Spiegel der Letteren, alle papers verschijnen binnenkort in een
Engelse vertaling bij Tilburg University Press. Een tweede bijeenkomst op 3 december
vorig jaar was nog belangrijker, al was het maar omdat geen van de twee organisatoren
van deze bijeenkomst eind vorig jaar op de UIA al een licentie-diploma had toen
Genese werd opgericht. Al even gunstig was het onderwerp van de bijeenkomst,
Editiewetenschap in de praktijk. Dit zijn jonge onderzoekers die enthousiast aan het
werk begonnen zijn dat in het verleden, door de schuld van mijn eigen generatie, is
blijven liggen. De congresbundel bewijst dat het beeld van de editor of tekstgeleerde
die met een veel te sterke bril op vergeelde manuscripten zit te staren, meer dan
voorbijgestreefd is: hedendaagse editiewetenschappers zitten voor een
computerscherm, maken gebruik van de modernste technologieën en goochelen met
termen als HTML, SGML, TUSTEP en TEI.
Ten derde is Genese erin geslaagd om in heel beperkte mate een aanzet te geven tot
concrete projecten. Een interuniversitaire projectaanvraag voor een editie van het
werk van Maurice Gilliams werd door het FWO voor de helft goedgekeurd, helaas
zonder het electronische deel van de oorspronkelijke aanvraag die van het project
een unicum in de Nederlandse letteren had kunnen maken. Nog belangrijker is de
inzet van de Koninklijke Academie, en dit kan ik niet genoeg benadrukken. Het is
dank zij de KANTL en dank zij de inspanningen van haar meer dan dynamische
vaste secretaris dat wij hier vandaag bij elkaar zijn. Georges De Schutter heeft ervoor
gezorgd dat het dossier van de teksteditie bovenaan op de agenda van deze erkende
wetenschappelijke instelling werd geplaatst. Maar meer nog: de Academie gebruikt
een belangrijk deel van de schaarse middelen waarover zij beschikt om twee
editie-projecten gedurende elk één jaar te ondersteunen. Daartoe werd in de schoot
van de Academie een gemengde commissie opgericht die dit en andere initatieven
zal begeleiden. Het is niet denkbeeldig dat deze commissie de basis kan worden van
een structurele oplossing voor dit dossier. Georges De Schutter zal op het einde van
de morgensessies het nieuwe beleid van de Academie voorstellen.

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse taal- en letterkunde. Jaargang 1998

6
Voor het zover is zullen Werner Waterschoot van Gent en Marcel De Smedt van
Leuven de toestand schetsen van wat er in Vlaanderen gebeurt met de editie van
respectievelijk oudere en moderne teksten. Na de koffiepauze krijgen we dan nog
het standpunt van Leen Van Dijck over de rol van het Archief en Museum in de
studie van het literaire erfgoed en Sylvia Van Peteghem die het zal hebben over de
universitaire archieven. De reden voor deze lezingen ligt voor de hand: als we willen
gaan zoeken naar oplossingen, moeten we eerst heel goed weten wat de problemen
zijn. Tijdens de namiddagsessie gaan we dan, als het even meezit, over tot de
oplossingen. We zijn heel blij dat H.T.M. Van Vliet, de voorzitter van het Constantijn
Huygens Instituut, kan komen vertellen hoe men in Nederland deze zaak heeft
aangepakt. Daarna zal Erik Antonis, als schepen van cultuur van Antwerpen, uitleggen
wat de rol van de stedelijke overheid dient te zijn. Na de koffiepauze en de voorstelling
van het boek van Edward Vanhoutte en Dirk Van Hulle, volgt dan een rondetafel
die gemodereerd wordt door Rik Van Gorp en waar we heel veel, zo niet alles van
verwachten. Daarom ook vinden we het jammer dat twee van de betrokken partijen
niet aanwezig kunnen zijn: José Traest van het Fonds voor Wetenschappelijk
Onderzoek liet zich verontschuldigen en ook de Minister van Wetenschapsbeleid
kon niet aanwezig zijn, helaas stuurde geen van beiden een afgevaardigde. Wel
aanwezig maar niet in uw programma is Rudy Vanschoonbeek van de Standaard
Uitgeverij die de invalshoek van de uitgevers wou komen vertegenwoordigen.
Na enige aarzeling hebben we deze bijeenkomst toch een Staten-Generaal genoemd.
Het is een groot woord, want het gaat over een ambitieus project. Het gebeurt niet
zo vaak dat zoveel verschillende betrokkenen in een dossier rechtstreeks met elkaar
in discussie gaan. De situatie is heel erg ingewikkeld en heel erg vastgeroest: daarom
zou het jammer zijn als we nu niet de kans grepen om radicale oplossingen voor te
stellen.
Want wat het letterenbeleid in Vlaanderen nodig heeft, is een radicale oplossing voor
een hele wirwar van problemen. Anders blijft het literaire verleden niet meer dan
dat, een verleden, iets wat dood en veilig begraven ligt in de kelders en gangen van
het Archief en Museum van het Vlaamse Cultuurleven. Veilig ver weg, sleutel
verloren, vergeten. Misschien kunnen wij vandaag een begin maken met het
tegenwoordig maken van dat verleden, om het zo een toekomst te geven. Wat
Vlaanderen nodig heeft is niet of niet minder dan (en u moet er zelf maar de
hoofdletters bij denken) een Nieuwe Culturele Politiek.
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De rol van het AMVC in de studie van het literaire erfgoed
L. van Dijck, Archief en Museum voor het Vlaamse Cultuurleven
Dames en heren
In middens als dit hier wordt vaak, zoniet met afgunst, dan toch met bewondering
naar Nederland opgekeken en over Nederland gesproken. Met name in verband met
het schitterende Constantijn Huygens instituut en zijn verwezenlijkingen op het
gebied van bronnenstudies en tekstedities.
Mijn persoonlijke jaloezie betreft dan weer eerder het Nederlands Letterkundig
Museum en Documentatiecentrum in Den Haag. Niet alleen omdat men daar over
zoveel meer mensen en middelen beschikt dan in het AMVC, maar zeker ook omdat
Anton Korteweg zo'n prachtig geprofileerde verzameling beheert: louter letterkunde!
En daar moeten wij, als Archief en Museum voor het Vlaamse Cultuurleven, tegen
opboksen.
Nochtans is het AMVC in 1933 opgericht als Museum van de Vlaamsche Letterkunde.
Het is als het ware ontstaan uit de literaire nalatenschap van Hendrik Conscience,
die in 1899 (gedeeltelijk) door de Stad Antwerpen was aangekocht. Kort na de
oprichting van dat Letterkundig Museum werden echter ook niet-literaire archivalia
aangeboden. Zo werd nog in het stichtingsjaar 1933, op voorstel van J.A. Goris, alias
Marnix Gijsen, het waardevolle archief van het tijdschrift Den Goedendag aanvaard,
met het argument dat letterkunde en Vlaamse Beweging nauw verwant zijn. De
overlevingskansen van dergelijke archieven waren, bij weigering door het
Letterkundig Museum, natuurlijk erg gering. De verantwoordelijkheid daartegenover
moet zwaar gewogen hebben op de toenmalige conservator en de balans sloeg dan
ook doorgaans over ten gunste van het conserveringsprincipe. De volgende jaren
bleven de aanwinsten toestromen, vanuit alle mogelijke culturele hoeken: literatuur,
muziek, theater, dans, plastische kunsten, socio-culturele verenigingen en Vlaamse
Beweging; dit alles m.b.t. zowel individuen als instellingen, tijdschriften,
kunstkringen, toneelverenigingen, en dies meer. Zodat in 1945 de naam terecht werd
aangepast, aan het ruimere verzamelgebied en ook aan de dubbele opdracht van de
instelling: Archief en Museum voor het Vlaamse Cultuurleven.

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse taal- en letterkunde. Jaargang 1998

8
Nu blijkt dat brede collectieprofiel een zeer gelukkige optie te zijn geweest, die de
basis vormt voor de ontzaglijke rijkdom en veelzijdigheid van de AMVC-fondsen,
waar Anton Korteweg dan weer bewonderend naar opkijkt. En hij niet alleen. Want
menig vorser heeft in het AMVC al een dossiertje aangetroffen over die langvergeten
figuur, naar wie hij zo lang en zo vruchteloos had gespeurd.
In het kader van deze Staten-Generaal, dames en heren, zal ik mij nochtans beperken
tot het domein van de literatuur en de literaire archivalia.
Zoals gezegd is het AMVC daaruit ontsproten. Maar het is ook die ‘tak’ van het
Vlaamse cultuurleven die de meeste en ook de meest authentieke bronnen oplevert.
Want een schrijver, hij weze dichter, prozaïst, essayist of toneelauteur, hanteert het
schrift - misschien moet ik ‘hanteerde’ zeggen, maar laten we het voorlopig tot dit
klassieke communicatiemiddel beperkt houden. Een handschrift op zich kan men beschouwen als een interessant
tentoonstellingsobject. Maar interessanter nog, en zeker nuttiger, is het als
studiemateriaal, daar zijn we het in dit gezelschap althans roerend over eens, (getuige
daarvan de uiteenzettingen voor de pauze). En wat dat betreft is het AMVC inderdaad
de bewaarplaats van de literaire bronnen. Die bronnen bestaan niet enkel uit
handschriften en brieven, maar omvatten ook contracten en overeenkomsten met
uitgevers, drukkers en vertalers; typoscripten en geannoteerde drukproeven;
kladblaadjes, dagboeken en nog zo veel meer.
Al deze archivalia en documenten vormen het uitgangspunt van bijvoorbeeld
tekstedities, geannoteerde brievenedities, biografieën, literatuurgeschiedenissen en
specifieke studies i.v.m. de ontstaansgeschiedenis van tijdschriften, literaire
bewegingen e.d.m.
De opdracht van het AMVC, als bewaarplaats van die archivalia, is dus dubbel:
enerzijds de verwerving van dat materiaal, anderzijds de bewaring en ontsluiting
ervan. Dat zijn meteen ook de twee knelpunten, want voor het éérste hebben we te
weinig middelen, voor het twééde te weinig mensen.
Ik verklaar mij nader.
De verwerving van archivalisch materiaal verloopt grosso modo op twee manieren:
krijgen of kopen, wat geen van beide evidente opties zijn. Want,
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in tegenstelling tot wat men aan uitgevers kan opleggen i.v.m. boeken en publicaties,
kunnen de ‘bezitters’ van literaire of historische archivalia op geen enkele wijze
gedwongen worden dat unieke materiaal af te staan ten behoeve van de gemeenschap.
Wij zijn dus afhankelijk van de goodwill van de bezitter, de auteur in kwestie, of
van zijn erven.
Eigenlijk begint het probleem al veel vroeger, want, niet alle relevante documenten
worden bewaard: immers, persoonlijke papieren, wat brieven en handschriften toch
zijn, worden in eerste instantie zeker niet als ‘historisch belangrijk’ materiaal
geconcipieerd en overeenkomstig gekoesterd. Doorheen de jaren kan dus heel wat
interessante informatie verloren gaan. En in extremis kan de boel ook ‘opgeschoond’
worden, door de auteur zelf of door zijn erven, in de hoop dat het imago intact blijft
of wordt opgekrikt. De voorbeelden zijn legio. Maar dit terzijde.
In het gunstigste geval dus, wordt het archief integraal overgedragen, geschonken
aan het AMVC. Een aantal auteurs is zo genereus om bij leven al af en toe papieren
aan het AMVC te bezorgen. Zo heeft bvb. Daniël Robberechts enkele maanden voor
zijn dood het archief rond Heibel (II, 1977-1985) binnengebracht, en kregen we vorig
jaar van Ivo Michiels het archief van Randstad (1961-1969). Toegegeven, het zijn
niet altíj́d de toonaangevende auteurs die het AMVC bevoorraden, maar doorgaans
hebben ook zij hun belang in het licht van de geschiedenis. Hoewel wij niet de indruk
willen wekken dat men via het AMVC ook in de literaire canon terecht komt. Ook
dit geheel terzijde.
Nochtans, zoals gezegd, vaak is er van geven helemaal geen sprake: dan wil men de
archivalia verzilveren. En dat kan het begin zijn van de problemen. Want, de
antiquariaatsmarkt tiert welig, de vraag naar authentieke documenten van bepaalde
auteurs is groot. Heel sporadisch wordt een archief daar als één geheel aangeboden.
Dat was bijvoorbeeld het geval met het archief van de Antwerpse advocaat René
Victor, jeugdvriend van Paul van Ostaijen, dat vorig jaar bij Bernaert werd geveild.
Het AMVC heeft bij die gelegenheid een speciale portefeuille aan het Antwerpse
stadsbestuur gevraagd en die ook gekregen, zodat wij de meeste loten hebben kunnen
verwerven, o.m belangrijk aanvullend materiaal m.b.t. Paul van Ostaijen. Maar het
loopt niet altijd zo gelukkig af. Want, als de bezitter van archivalisch materiaal echt
het onderste uit de kan wil, gooit hij elke brief en iedere snipper handschrift apart
op de markt. Dat betekent echter wel het onverbiddelijke einde van het archief als
dusdanig! In bijzondere gevallen gaan wij
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op zo'n specifieke aanbieding in. En we zouden dat graag wat meer kunnen doen.
Maar systematisch kan dit nooit gebeuren, daarvoor zullen er NOOIT voldoende
middelen zijn, ook al omdat wij, als ‘vaste’ afnemer, onszelf op die manier de das
omdoen.
Interessanter is het als het AMVC een literair archief, integraal of een substantieel
deel ervan, krijgt aangeboden, met het verzoek om daar een globale compensatie
voor te geven. In voorkomend geval leiden de onderhandelingen daarover doorgaans
tot een vruchtbaar akkoord omdat alle partijen er beter van kunnen worden: het
archief blijft integraal bewaard in ruil voor een globale prijs die wel beduidend lager
ligt dan wat de verkoop per stuk (misschien) had opgebracht. Ook voor dergelijke
gevallen zouden we alleszins meer armslag moeten hebben. Want het is niet meer
dan billijk dat de gemeenschap iets overheeft voor de verwerving van een substantieel
literair archief.
Een belangrijk aspect in het verwervingsproces is dat je je dient te profileren als
instelling die (literaire) archivalia verzamelt. De mensen moeten weten dat een
dergelijke instelling bestaat. Dat is een van de redenen waarom het AMVC ook een
museale functie heeft. Tentoonstellingen, (semi-)permanente of tijdelijke, en vooral
de promotie daarrond, zijn ideale middelen om naar buiten te treden met de eigen
collectie. Een tweede voordeel is dat bvb. een tentoonstelling rond een bepaalde
figuur of beweging, de aanleiding kan zijn tot en het eindpunt van de verwerking
van dat specifieke archief.
Want hier situeert zich de tweede opdracht van het AMVC: de ontsluiting van de
archivalia d.m.v. ordening en inventarisering, zodat de student, de vorser, de lezer
het gewenste materiaal kan raadplegen en bestuderen. Dat ontsluiten is, zoals u allen
weet of toch kan vermoeden, een zeer arbeidsintensieve aangelegenheid, waarbij de
kroon op het werk het opstellen van een inventaris is.
Voor die inventaris beschikt het AMVC over een prachtig geautomatiseerd
programma: de relationele databank Agrippa. Via Agrippa krijgt de gebruiker niet
alleen een overzicht van wat het AMVC over een bepaalde figuur of uitgeverij of
tijdschrift aan archivalia en documentatie bezit, maar worden hem ook biografische
gegevens bezorgd, gedigitaliseerde foto's van portretten, affiches e.d.m..
Helaas, zoals dat gaat met databanken: die genereren zichzelve niet! De invoer dient
door mensenhanden te gebeuren, nà de ordening en de beschrijving van de stukken,
wat dan weer moet gebeuren door wetenschappelijk onderlegde
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mensen. Er komt immers heel wat vorsingswerk kijken bij bvb. het reconstrueren
van de datum van een ongedateerde brief, of bij het identificeren van een afzender
met een quasi ‘onleesbare’ handtekening. Datum en briefschrijver zijn nochtans
elementen die een brieveninventaris bij voorkeur dient te vermelden. Zoals een
handschrifteninvenatris ook zou moeten vermelden of en hoe en waar een bepaald
manuscript is gepubliceerd.
Dergelijke inventarissen vormen de basis voor verder, diepgaand onderzoek. Dat is
echter makkelijker gezegd dan gedaan, zeker met betrekking tot de zeer omvangrijke
archieven in het AMVC, zoals bvb. dat van M.E. Belpaire, Stijn Streuvels, Johan
Daisne, Maurice Gilliams, en ga zo maar door. Figuren die een aanzienlijke en
langdurige rol hebben gespeeld in het literaire en culturele bedrijf, en wier archieven
echte goudmijnen zijn die op ontginning liggen te wachten. Een groot deel van die
archieven is dus wel geordend, laat daarover geen misverstanden bestaan: de brieven
en handschriften zitten netjes in zuurarme mappen en zijn in principe opvraagbaar
en raadpleegbaar. Maar de inventaris van wat die mappen bevatten, die is nog lang
niet volledig. Hij moet specifieke gegevens bevatten over bv. de brieven: hoeveel
van wanneer aan wie; over de handschriften: hoeveel versies van welke al dan niet
gepubliceerde teksten, om nog maar te zwijgen over de andere collecties zoals foto's,
affiches en andere iconografie. Een degelijke inventaris biedt dus een overzicht van
het archief, wat niet alleen een onmisbare basis is voor het onderzoek, maar wat ook
de manipulatie van het archiefmateriaal moet beperken: de relevante dossiers kunnen
immers op het scherm worden geselecteerd. Momenteel bevat onze gedigitaliseerde
gegevensbank een kleine 50.000 namen, waarvan ca. 1585 geïllustreerd met
ingescande foto; ongeveer 325.000 brieven zijn erin beschreven, en 10.720 affiches,
waarvan een 1650-tal ook ingescand. De handschrifteninventaris is eigenlijk vrij
recent opgestart, en bevat voorlopig enkel de handschriften van Streuvels (85!),
Boon, Claus (Hugo en Emile), Verriest, Gezelle en Brulez. Maar de enorme massa
materiaal speelt ons parten.
Ruw geschat bewaart het AMVC ca. 1,5 miljoen brieven en handschriften - weliswaar
niet alleen van literaire figuren - waarvan nog een deel niet geordend, en jaarlijks
komt daar gemiddeld zo'n 100 m gevulde archiefdozen bij. Ziedaar het probleem:
de ultieme verwerking daarvan vergt veel meer werk dan het huidige
personeelsbestand van het AMVC aankan, hoe gedreven de mensen ook zijn.
Samenvattend wil ik stellen dat, voor een adequate invulling van de belangrijkste
taken van onze archiefinstelling, de huidige middelen (voor wat de
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verwerving betreft) en de mensen (voor wat de verwerking betreft) onvoldoende
zijn. De stad Antwerpen, die altijd alle kosten en investeringen voor haar rekening
heeft genomen, kan niet langer alleen aansprakelijk worden gesteld. Immers, de
opdracht én de doelgroep van het AMVC overstijgen het regionale. De bronnen
worden niet enkel door Antwerpse vorsers aangeboord, ook niet enkel door Vlaamse
vorsers. Wij zijn bijvoorbeeld ook hofleverancier bij het Constantijn Huygens instituut.
Daarom doen wij een beroep op de hogere overheid om een structurele ondersteuning
te geven aan het AMVC, zodat het literaire verleden, zoals dat o.m. daar wordt
bewaard, op efficiënte wijze in kaart kan worden gebracht. Wat de Vlaamse overheid
voor de ‘ideologische’ archieven kan doen, met name de werking garanderen van
Kadoc, Amsab, Liberaal archief en ADVN, dat zou a fortiori toch ook voor het
literaire en culturele erfgoed moeten voorzien worden. Concreet betekent dit zowel
extra mensen als extra middelen! Meer man/vrouwkracht om het materiaal te ordenen
en te inventariseren, meer financiële middelen om aan gerichte prospectie te kunnen
doen, en om te kunnen blijven investeren in de uitbouw van de automatisering. Want
het instrument voor een dergelijke inventaris bestaat reeds: ik zei het al, Agrippa,
onze relationele databank, voor iedereen vrij toegankelijk op het world wide web:
een prachtig kind, nog niet volgroeid, maar met enorme mogelijkheden. Die
mogelijkheden doen ons dromen van een derde opdracht voor het AMVC (naast het
verwerven en verwerken van het eigen materiaal) nl. het in kaart brengen van het
literaire patrimonium in heel Vlaanderen. Met een dergelijke centrale databank zou
Vlaanderen eindelijk zijn achterstand t.o.v. de omringende landen kunnen ophalen
en een soliede fundering bieden voor het wetenschappelijk onderzoek dat daaruit
moet voortvloeien. Dat is het wat de extra input van de hogere overheid op termijn
zou moeten kunnen genereren! Geef toe, er is voor minder nobele doeleinden al veel
meer gevraagd en gekregen!
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De rol van de universiteitsbibliotheken
S. Van Peteghem, Universiteitsbibliotheek Gent
Toen ik vorige donderdag het artikel las in De Morgen waarin deze Staten-Generaal
aangekondigd werd, zocht ik tevergeefs naar een vermelding van de
universiteitsbibliotheken en dacht ik even ‘ze doen het weer’, ze vergeten ze voor
de zoveelste keer.
Deze reactie heeft absoluut niets met universitair of Gents chauvinisme te maken
maar wordt enkel ingegeven door bezorgdheid. Laat mij eerst even de plaats van de
universiteitsbibliotheken schetsen zodat het waarom van die zorg duidelijk wordt.
Wel moet er een duidelijk onderscheid gemaakt worden tussen de
universiteitsarchieven en de archieven die in de universiteitsbibliotheken bewaard
worden. Het eerste slaat op de archieven van de universiteit zelf, het tweede op zeer
diverse archieven en manuscripten die in de universiteitsbibliotheken bewaard worden.
De historische collectie van de Gentse universiteitsbibliotheek neemt hier, door haar
eerbiedwaardige leeftijd - ze viert dit academiejaar haar 200ste verjaardag - een zeer
aparte plaats in. Tot 1965 telde Vlaanderen drie universiteiten: Leuven, Gent en
Brussel. Twee daarvan waren toen nog tweetalig. In 1965 werd het universitair
onderwijs uitgebreid en over het Vlaamse land verspreid: Kortrijk met het KULAC,
Antwerpen met RUCA, UFSIA, UIA en Diepenbeek met LUC. Brussel kreeg er
UFSAL (ondertussen veranderd in KUB) bij. KUL en Brussel splitsten in autonome
eentalige instellingen. De VUB verkoos bij de splitsing van start te gaan met een
nieuwe bibliotheek en liet de bestaande collectie integraal over aan de ULB. Dit alles
verklaart waarom de eigen collecties van de meeste universiteitsbibliotheken vrij
jong zijn. Enkel de Gentse Universiteitsbibliotheek, die groeide uit het bezit van de
geconfisceerde kloosters tijdens de Franse revolutie en die een tijdlang ook
stadsbibliotheek was, bezit een oude historische collectie. De bibliotheek van de
KUL werd twee keer zwaar getroffen door bombardementen waardoor het een groot
deel van haar schatten verloor. Door giften, legaten en aankopen hebben de andere
universiteitsbibliotheken in de loop van de jaren uiteraard ook een belangrijke oude
collectie opgebouwd, met name in de KUL, in het UFSIA en het KULAC.
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Door de zeer rijke en belangrijke middeleeuwse collectie die Gent bezit is de aandacht
van de conservators in de loop van de jaren vooral naar deze periode uitgegaan en
kwam de negentiende en twintigste eeuw meestal een beetje achterna huppelen. Ook
al mogen we met trots zeggen dat Gent een schat aan 19-eeuws materiaal bezit. Dat
dankt de bibliotheek vooral aan de verzamelwoede van één van haar vorige
hoofdbibliothecarissen Ferdinand Vanderhaeghen, (1830-1913). Vanderhaeghen was
op de eerste plaats een archivaris, dan pas bibliothecaris, en schonk zijn eigen
verzameling Gandavensia (een tijdloze verzameling die veel meer dan de 19de eeuw
bevat) aan de bibliotheek. Eén van zijn koninginnestukken die de laatste jaren zeer
intensief geraadpleegd wordt, is de ephemera-verzameling die de naam Vliegende
Bladen meekreeg. Voor wie ze niet kent: het betreft een miljoen losbladige
documenten, ontsloten op - jawel - Franse trefwoorden, die verzameld werden na
een oproep door Vanderhaeghen bij vrienden en in kranten en tijdschriften, die luidde:
Ne jetez jamais un papier. Want, stelde hij, na zeven jaar krijg je spijt dat je het
weggooide, na 20 jaar bestaat een dergelijk document niet meer en na honderd jaar
is het een historische bron. U kan zich wellicht levendig voorstellen wat er vandaag
zou gebeuren als we eenzelfde oproep zouden lanceren!
Vanderhaeghen was een Gents liberaal met hooggeplaatste kennissen en vrienden
in belangrijke culturele kringen, onder meer Snellaert (die trouwens ooit nog kandidaat
was voor het ambt van hoofdbibliothecaris) en Paul Fredericq, en die hadden wel
allemaal iets dat ze voor de eeuwigheid wilden bewaren, kleine en grote, al dan niet
persoonlijke archieven van literaire kringen en kunstkringen. Vanderhaeghen zelf
was lid van allerlei kringen en was zelfs een tijdlang secretaris van de Société des
Beaux Arts, die de twee- en driejaarlijkse salons inrichtten. Het belang daarvan hebben
we nog maar zeer recent gezien in de prestigueuze tentoonstelling Paris Bruxelles
Paris.
James Ensor was nog maar een jong broekje toen hij brieven schreef naar
Vanderhaeghen en ook de kunstenaarsbroers de Cock lieten hem weten dat hun
schilderijen niet op tijd zouden klaar zijn omdat het te veel regende en ze daardoor
niet buiten konden werken. De bibliotheek trok niet enkel losse stukken aan maar
ook volledige persoonlijke archieven ondermeer van de kunstcriticus Frédéric de
Smet met daarin brieven van alweer Ensor, Khnopff, Emile Claus, Georges Minne.
Ook manuscripten en archieven van Virginie Loveling en briefwisseling van Maurits
Basse werden er gedeponeerd. Met een beetje archiefervaring vindt de wetenschapper
deze documenten wel terug. Maar wat met de verborgen schatten? Zo zitten er
kattebelletjes van Guido
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Gezelle in het archief van Paul Van Oye. Logisch als men bedenkt dat hij de zoon
van Eugene Van Oye was, maar niet zo eenvoudig voor de wetenschapper die in de
catalogus enkel kan terugvinden dat het archief van Paul Van Oye, bioloog, 40 dozen
en 1 band omvat, zonder inhoudsopgave. En er is meer: een briefje van ondermeer
Multatuli bij Napoleon De Pauw, een Walschap-brief bij Paul De Keyser, een
schrijven van Nicolas Beets, een hedendaagse Jeroen Brouwers en nog zoveel meer.
Hoe ik die dan wel weet zitten? Heel simpel en weinig wetenschappelijk, ik begon
mijn bibliotheekcarrière in een nepstatuut en kreeg op een bepaald ogenblik de
opdracht om alle metalen papierklemmen uit de archieven te verwijderen omdat die
zo'n gemene roestvlekken op de documenten achter lieten. Mijn opsomming is
absoluut niet volledig want ondertussen ben ik een aantal vindplaatsen vergeten. Ik
noteerde het meeste wel maar in niet voor het publiek toegankelijke nota's. Komt
daar ook bij dat mijn geheugen beperkt is, dat ik evengoed morgen niets meer kan
weten en een tweede en misschien wel belangrijkste beperking ligt in mijn ‘canon’.
Niet alle grote namen zijn mij bekend en misschien is de Gentse
universiteitsbibliotheek wel de schatbewaarster van de brieven waar U al zo lang
naar op zoek bent en beseft ze dat zelf niet!
Vanderhaeghen was wellicht ook de laatste hoofdbibliothecaris die de ruimte kreeg
om ook archivaris te zijn. Hij werd opgevolgd door Willem de Vreese die een totaal
andere koers ging varen, de Vliegende Bladen waren voor hem totaal overbodig en
een dergelijke opdracht behoorde volgens hem absoluut niet tot de taken van een
universiteitsbibliotheek. Het valt me een beetje moeilijk om hem in zekere zin toch
wel een beetje gelijk te moeten geven.
Universiteitsbibliotheken staan inderdaad vooral ten dienste van het onderwijs en
het onderzoek dat aan die universiteit gebeurt. Misschien zou ik kunnen stellen dat
het vandaag niet meer haar opdracht is om te verwerven en te verzamelen - iets wat
Gent al lang niet meer intensief doet. Maar toch is het haar taak om te ontsluiten en
ter beschikking te stellen, kortom om meer dan zorg te dragen voor zo'n rijk en uniek
cultureel en historisch patrimonium. Wat de negentiende eeuw en het begin van deze
eeuw betreft, blijft momenteel nog enkel het ter beschikking stellen over, voor de
rest is er noch personeel, noch geld. Wat er de laatste jaren dan wel binnen kwam,
heeft te maken met Gents chauvinisme. Het filmarchief van Johan Daisne moest in
Gent blijven en ging daarom niet naar het AMVC of naar het Koninklijk
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Filmarchief. Jean Ray werd in een tijdelijk depot geplaatst, ook omdat het niet buiten
de eigen stad mocht.
In feite doet het er ook niet echt toe waar de ego-documenten en andere archieven
bewaard worden, zolang men ze maar kan terug vinden. Momenteel kost het in
Vlaanderen wel heel wat moeite om alleen nog maar te weten wat al de mogelijke
vindplaatsen zijn, daarna is het al een hele kunst om per archief of bibliotheek de
juiste catalogus, en in veel gevallen de juiste persoon die U naar die catalogus kan
leiden, te vinden.
Dan kijk ik alvast met jaloerse ogen naar de centrale brievencatalogus in de
Pica-catalogus van onze Noorderburen. Alleen jammer dat er zo'n vreselijk hoge
prijzen moeten voor betaald worden. En vorig jaar werd op een bibliotheekcongres
in Dortmund mijn aandacht getrokken door het MALVINE-project. Dit beoogt
moderne manuscripten die zich in Europese bibliotheken, archieven,
documentatiecentra en musea bevinden, toegankelijk te maken via het Internet. Dat
betekent in feite nog een stap verder: niet enkel de catalogus maar de documenten
zelf. Via gescande beelden zal men de documenten ter beschikking stellen, wat ook
een extra beveiliging betekent voor de manuscripten. Toen ik de coördinator van het
project, Dr. Jutta Weber van de Staatsbibliothek in Berlijn, vroeg waarom Vlaanderen
uit de boot was gevallen, - de partners komen uit: Duitsland, Oostenrijk, Noorwegen,
Denemarken, Frankrijk, Spanje, Portugal, Zwitserland, Engeland (British library) alsof België en Nederland er uit geknipt zijn - kreeg ik als antwoord dat Nederland
toch wel Pica had en niet echt nog iets hoefde. België was daarentegen - en ze
probeerde daarbij erg vriendelijk te blijven - nogal onoverzichtelijk en het was erg
moeilijk om te weten wat er aan ‘moderne’ archieven aanwezig was. Agrippa was
haar toen onbekend en ik hoop dat ze die ondertussen ontdekt heeft. Maar er was
nog een tweede opmerking van Giuseppe Vitiello, binnen de Council of Europe
verantwoordelijk voor dergelijke projecten. Hij vertelde dat hij telkens weer tevergeefs
Belgische bibliotheken en archieven probeerde te bereiken via de ministeries en dat
hij zo goed als geen respons op zijn voorstellen kreeg en hij stilaan begon te twijfelen
of er wel interesse was voor dergelijke projecten in ons land.
Het is dus duidelijk dat we er iets moeten aan doen, niet enkel om ons blazoen een
beetje op te poetsen, maar vooral om die schatten die wij ongetwijfeld bezitten open
te stellen voor wetenschappelijk onderzoek waarmee we ons rijke culturele verleden
meer kleur kunnen geven.
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De uitbouw van het AMVC, met daarbinnen de mogelijkheid om de archieven die
zich in andere collecties dan die van het AMVC bevinden, grondig te ontsluiten zou
natuurlijk de ideale oplossing bieden. Het lijkt op dit ogenblik een titanenwerk maar
het gaat meestal wel om mooi afgebakende gehelen, zo groeit de manuscriptencollectie
van de universiteitsbibliotheek nauwelijks aan in vergelijking met de massale aangroei
in het AMVC. Als ook alle kleinere archieven in een centrale manuscriptencatalogus
zouden kunnen opgenomen worden, eender waar ze zich bevinden, zolang ze maar
toegankelijk zijn, dan zouden we al een hele stap vooruit komen.
Er is inderdaad heel wat werk aan de winkel, maar is er een mooier voornemen
denkbaar om de volgende eeuw -bijna-binnen te stappen?
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De Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde
en de teksteditie
G. De Schutter, lid van de Academie
De Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde is de opvolgster van de
eerbiedwaardige Koninklijke Vlaamsche Academie, een Instituut dat op het einde
van de 19e eeuw werd opgericht met een drievoudig doel: het voortleven van het
Nederlands in dit Koninkrijk te verdedigen, de literatuur in die taal aan te moedigen,
en ook, niet onbelangrijk, in die taal aan wetenschap te doen. Daarmee werd de
Academie het eerste Instituut in België waar dat ook effectief gebeurde: de eerste
universiteit waar het Nederlands onderwijsen onderzoekstaal werd kwam er pas veel
later. Dat verklaart waarom onder de eerste publicaties van de Academie ook werken
i.v.m. bêta-wetenschappen te vinden zijn, i.v.m. geneeskunde, recht, enz. Na de
oprichting van de Koninklijke Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone
Kunsten in Brussel1, bleef een functiepakket over dat in 1980, toen onze Academie
haar huidige naam kreeg, als volgt omschreven werd:
‘De werkzaamheid van de Aacdemie omvat de studie, de beoefening en de bevordering
van de Nederlandse taal- en letterkunde’ (Art. 2 van het Decreet van 13 februari
1980 betreffende de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde).
Verderop in hetzelfde artikel wordt bepaald dat de Academie (o.a.) is:
‘een instelling tot bevordering van de onderzoekingen en ondernemingen op haar
gebied, die slechts door samenwerking zijn tot stand te brengen, en die wegens hun
omvang, duur en hoge kosten, de mogelijkheden of middelen van één persoon of van
één instelling te boven gaan’.
Ik heb hierbij direct twee bedenkingen:

1

Eigenlijk: na de splitsing van de al uit de 18e eeuw stammende ‘Thérésienne’ in een Fransen een Nederlandstalige Academie.
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Allereerst: wie uit de laatste paragraaf zou durven besluiten dat de Academie dus
wel ruime middelen ter beschikking zal hebben om dat ambitieuze programma ten
uitvoer te brengen, die heeft het mis (zie verder voor precieze cijfers). Wie voor
samenwerkingsprojecten van enige schaal voorziet dat er - nogal logisch - ‘hoge
kosten’ zullen zijn, die zoekt dus beter meteen andere ‘bevorderaars’.
Toch is, en dat is de tweede bedenking, van het in art. 2 (waarschijnlijk) bedoelde
functiepakket gedurende het laatste anderhalve decennium behoorlijk wat gerealiseerd.
De academieleden van de meer recente lichtingen, om het maar eens héél oneerbiedig
uit te drukken, zijn zich er natuurlijk heel pijnlijk bewust van dat het bijlange niet
genoeg is.
Dat er niet genoeg gerealiseerd is ligt niet alleen, en wellicht zelfs niet in de eerste
plaats aan de academieleden zelf. Een geleerd genootschap zoals dit bestaat uit een
aantal individuen, en is voor het voeren van een beleid afhankelijk van het
functioneren van zijn Bestuur. En daar heeft in het recente verleden nogal wat aan
geschort. Een heel korte toelichting: het Bestuur van de Academie bestaat uit een
telkens voor één jaar verkozen Voorzitter en Ondervoorzitter (vroeger heetten die
in het typische 19e-eeuwse jargon ‘Bestuurder’ en ‘Onderbestuurder’), en dan, als
‘dritter im Bunde’: de Secretaris, die voor een onbepaalde termijn door de leden
verkozen en door de voogdijminister aangesteld wordt, en die aan dat feit trouwens
de titel ‘Vast Secretaris’ ontleent (in het Frans is het nog veel mooier: ‘Secrétaire
Perpétuel’, het heeft een vleugje eeuwigheid over zich). Doordat die ‘Vast Secretaris’
een aantal jaren in functie blijft, is de facto het beleid op enige termijn uitsluitend in
handen van die figuur. Die toestand is zeker niet ideaal, maar het is allemaal wettelijk
of decretaal zo geregeld, niet alleen voor deze Academie voor Nederlandse Taal- en
Letterkunde trouwens, ook voor de Koninklijke Academie voor Geneeskunde en
voor de Koninklijke Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten
van België. Met die opsomming is de Heilige Drievuldigheid compleet; ik spreek
van een Heilige Drievuldigheid, de alternatieve term, Heilige Drie-eenheid, is jammer
genoeg nog niet van toepassing. Er zal wél aan gewerkt worden dat die er komt.
Door allerlei omstandigheden nu, die in dit verband niet ter zake doen, is de functie
van Vast Secretaris van de KANTL gedurende zeven lange jaren, tussen 1990 en
1997, niet ingevuld geraakt. Dat wil in de praktijk zeggen dat een echt coherent beleid
gedurende al die jaren onmogelijk is gebleken. Er
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was wel de wil om een reële invulling te geven aan de functie-omschrijving van de
Academie (cf. boven), maar initiatieven bleven vrijwel beperkt tot het aftasten van
noden en het daarop heel direct inspelen, als het toevallig eens kon. Pas toen in
augustus van vorig jaar uw dienaar de functie op zich mocht nemen, kon er echt met
de uitvoering van een aantal allang bestaande plannen gestart worden. Of beter: er
kon althans met één van die plannen gestart worden, daar kom ik dadelijk nog op
terug.
Waarom is dan gekozen voor een project ‘teksteditie’? Eigenaardig genoeg is de
meest voorkomende vraag bij mijn gesprekspartners, zodra die voorgestelde
profilering ter sprake komt, die naar de financiële vooruitzichten in termen van
kredieten: welke sommen hoopt de Academie met precies dit initiatief van de Overheid
los te wrikken? Ik hoef hier geen tekeningetje bij te maken: kennelijk is het idee van
de inherente corruptie, hét gespreksthema van de late 20e eeuw in dit Koninkrijk, zo
diep binnengedrongen in het collectieve bewustzijn van de gemiddelde Vlaming, dat
ook de Vlaamse cultuurdrager zich er niet meer aan onttrekken kan - of wil, wat op
hetzelfde neerkomt -. Het is genant, vooral omdat op zo'n vraag elk antwoord precies
even onbevredigend is.
Neen dus, de organisatie van een ‘Staten-Generaal’ over ‘de toekomst van ons
Literaire verleden’ is niet bedoeld als een aanslag op de relatief schaarse middelen
die door de Overheid voor cultuur gereserveerd worden, het is zelfs niet bedoeld als
een eerste aanval. Het initiatief is een onderdeel van de weloverwogen beslissing
van de Academie om, zoals gezegd, een concrete invulling te geven aan de rol die
haar bij Decreet is toegekend, maar eigenlijk ook wel is opgelegd.
Dat gaat zo in zijn werk: Elk jaar krijgt de Academie van de Overheid een weliswaar
erg beperkt, maar toch wel reëel subsidie aan haar Patrimonium, en die bijdrage is
bedoeld om de intellectuele en wetenschappelijke werking van de Academie mogelijk
te maken. Het bedrag van dat subsidie is, dank zij de openbaarheid van bestuur, voor
iedereen bekend: voor het lopende kalenderjaar gaat het om 2.8 miljoen BEF; we
hopen dat dat ook in de toekomst zo zal blijven, en voegen er dus maar meteen het
(benaderende) bedrag in euro aan toe: zeventigduizend. Het is niet overweldigend,
maar van dat bedrag heeft de Academie sedert dit jaar, en dat voor een periode van
zes jaar, meer dan de helft gereserveerd om een jonge wetenschapper de gelegenheid
te geven met teksteditie aan de slag te gaan. Meer dan één, dan nog jonge en dus
goedkope kracht kunnen wij met zo'n bedrag niet inhuren, maar dat hoeft in
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eerste instantie niet erg te zijn: het persoonlijke enthousiasme en bijhorende
engagement van de uitvoerders kunnen enorm veel extra bijdragen.
De bedoeling is dat in die zes jaar zowel de haalbaarheid van goede projecten, als
het nut daarvan voor het algemene cultuurbeleid in het licht gesteld wordt. Het is
mogelijk dat na verloop van die zes jaar het project wordt voortgezet, maar dat is
niet zeker, het is zelfs absoluut niet de bedoeling, tenzij in die zin dat hopelijk een
andere instantie dan de Academie die taak op zich mag nemen. Laat ik het nog eens
heel duidelijk zeggen: het project ‘teksteditie’ dat vanaf januari 1998 loopt, speelt
in op een van de prioritaire doelstellingen die de Academie in haar beleidsnota van
1996 voorop heeft gesteld. Eén van de drie dus, maar geenszins de enige. Mocht dus
- hopelijk in december 2003 - blijken dat de Academie haar rol in dezen goed vervuld
heeft, doordat Vlaanderen ook op dit gebied in de vaart der volkeren terecht is
gekomen, dan zal de Academie zich met veel overtuiging op een van de andere
projecten toeleggen die nu, bij gebrek aan centen, op een laag pitje gezet zijn, een
zo laag pitje, dat het vlammetje bij elke zucht uit dreigt te waaien. Het is heel
waarschijnlijk dat het volgende project de erfenis van het talige verleden van
Vlaanderen (schrijf- en spreektaal) zal betreffen. Dat is in elk geval het project dat
op dit ogenblik de tweede trap in de hiërarchie bezet. Maar er kan natuurlijk nog veel
veranderen in die zes jaren.
De Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde heeft zich dus de rol van
gangmaker van het project ‘Teksteditie’ aangemeten. Het moet duidelijk zijn dat ze
ook ideeën heeft i.v.m. ruimere problemen van de cultuurconservatie. Ik wens daar
in dit bestek niet op in te gaan. Ik wil wel heel aandachtig luisteren naar wat op deze
studiedag/Staten Generaal gezegd wordt, en ik beloof dat ik, tezamen met de leden
van ons Genootschap die hier aanwezig zijn, zal proberen om beleidslijnen, of, als
dat niet mogelijk blijkt, tenminste enkele lijnen van sympathiebetoning in dit verband
uit te zetten. Het zal wel duidelijk geworden zijn dat van substantiële financiële
ondersteuning van andere initiatieven dan die i.v.m. teksteditie, in de eerstvolgende
jaren geen sprake kan zijn. Wat wel kan, is dat de Academie ook op die andere
deeldomeinen een mediërende rol gaat spelen. De Academie is tenslotte een absoluut
onafhankelijk Instituut: ongebonden t.o.v. de politieke wereld, maar ook t.o.v. de
georganiseerde wetenschappelijke structuren. Het Bestuur van de KANTL koestert
de hoop dat van het Instituut gebruik gemaakt zal worden bij het bepalen van
beleidslijnen, en bij het leggen van contacten tussen alle betrokken partijen.
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Het feit dat de Academie unaniem de voorgestelde prioritering, ten voordele van de
teksteditie aanvaard heeft, is absoluut geen toeval. Het zal wel niet aan mijn eigen
overredingskracht te danken zijn geweest, en zelfs niet aan het zoveel briljanter
betoog van collega Marcel Janssens, sedert jaar en dag een warm verdediger van een
project zoals dit. Er is bovendien ook het niet te negeren feit dat de Academie zich
al sedert decennia profileert precies op het gebied van de teksteditie. Het nu
goedgekeurde project is dus enkel een nieuwe loot op een bestaande stam. Ik wil
hierbij niet de discussie aangaan i.v.m. de daarbij toegepaste methodologieën, dat
laat ik met liefde aan de deskundigen over. Maar ik wil wel wijzen op de omvang
en de verscheidenheid van wat in tempore non suspecto gepresteerd is. In bijlage
wordt een overzicht gepresenteerd van wat in de laatste decennia door de Academie
op dit gebied is uitgegeven2. Daarin, om het maar even bij het literair belangrijke
werk te houden, o.a. een uitgave van de Poëticsche Wercken van een van onze enige
renaissancedichters, Jan van der Noot, bezorgd door Werner Waterschoot. Er zitten
in het fonds verder stukken briefwisseling van belangrijke figuren uit het 19e-eeuwse
culturele en literaire leven, zoals Jan Frans Willems, Ferdinand Snellaert, Guido
Gezelle, vooral door en onder impuls van academielid Ada Deprez. U vindt er ook
het belangrijke essay van F. Toussaint-van Boulaere over Van Langendonck, opnieuw
uitgegeven door Raymond Vervliet. En verder: een volledige ontstaansgeschiedenis
van een aantal gedichten van Gezelle, Het Schrijverke, verzorgd door de dichteres
én filologe, én academielid Christine D'haen. Wat u er nog niet in vindt, maar wat
wel op stapel staat, ook weer met substantiële of zelfs volledige financiële steun van
de Academie, zijn Puteanus, de Oorlogsdagboeken van Virginie Loveling, de Brieven
van Pierken, van Richard Minne (i.e. de belangrijke columns van Richard Minne in
de socialistische pers van het Interbellum), verder nog een volledige
ontstaansgeschiedenis van bijna alle hoofdstukken van Timmermans z'n Pallieter.
Er is nog wel wat, cf. afdeling B van de Bijlage, maar daar wil ik het dadelijk over
hebben.
In dit verband wil ik er ook nog even op wijzen dat leden van deze Academie tot de
drijvende krachten behoren in het Snellaert-genootschap, dat zich met de geschiedenis
van de 19e-eeuwse cultuur in Vlaanderen bezighoudt, en in het Buysse-genootschap.
Allebei doen die uitstekend, wellicht wat te weinig bekend werk i.v.m. de ontsluiting
van belangrijke delen van ons 19e-eeuwse culturele patrimonium.

2

Een aantal leden van de Academie hebben ook buiten de reeksen publicaties van de KANTL
teksten laten verschijnen. Vooral Ada Deprez kan op dit gebied een bijzonder sterk curriculum
voorleggen.
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Alles tezamen is het niet echt veel, als we het gaan afwegen tegen de massa's
documenten die vooralsnog onder het stof bedolven blijven, onbereikbaar niet alleen
voor de belangstellende leek, maar vaak ook voor de literairhistoricus. Maar wie wil
bedenken dat het wel gepresteerde de vrucht is van persoonlijke inzet, van individueel
wroeten zonder steun van wie dan ook, die zal beseffen dat er enorm veel mogelijk
wordt als er eenmaal een goed kader gecreëerd is.
Toch zal er voor eenieder die uit de niet-academische sfeer komt, een wrang
bijsmaakje aan deze bescheiden opsomming blijven kleven. Wat heeft namelijk die
belangstellende leek - of semi-leek - aan al dat academische geweld? Wat heeft zo
iemand aan een kleurloos en - laten wij eerlijk zijn - vaak ronduit smakeloos
uitgegeven druksel vol geleerdheid en onbegrijpelijke voetnoten? En wat zal de leek
hebben aan een CD-ROM zoals die nu gepland is voor het nieuwe project i.v.m.
Streuvels z'n De Teleurgang van den Waterhoek? Daar heeft die (semi)-leek dus niks
aan. Een vraag is of die teksten, minutieus in hun oorspronkelijk door de auteur
bedoelde vorm hersteld, misschien nog minutieuzer van een noten- en een
variantenapparaat voorzien, ook bij de cultuurconsument terechtkomen. En zelfs: of
die cultuurconsument behoefte heeft aan de oude teksten zelf?
De laatste zin ademt een zweempje pessimisme, ik wil daar geen heel van maken.
Dat pessimisme, dat - hoop ik van ganser harte - ongegrond zal blijken te zijn, is uit
eigen ervaring gegroeid. Ik zou dit stukje graag willen besluiten niet met een grimmig
sprookje, er zal immers geen greintje fantasie aan te pas komen, maar met een wat
uitgesponnen grimmige anekdote. Ik vertel die met enige schroom, omdat ikzelf niet
bij de hele geschiedenis betrokken ben geweest, een deel van de feiten dateert van
vrij lang geleden.
In 1980, het jaar waarin de Academie een nieuwe naam én een nieuwe functie
toebedeeld kreeg, stelde de toenmalige Minister van Cultuur een beperkte som (een
half miljoen BEF) ter beschikking, om daarmee literaire werken uit het verleden een
nieuwe kans op leven te geven. Nogmaals: ik weet helemaal niet wat mijn voorgangers
in de Academie en mijn voorganger in de functie van Vast Secretaris ertoe gebracht
heeft om als eerste - en, zoals later zou blijken, ook laatste - delen de twee werken
te kiezen die onder afdeling B van de Bijlage vermeld staan bij de uitgaven van de
Academie.
Voor de productie zelf en vooral de verspreiding ervan werd een contract afgesloten
met de toenmalige uitgeverij Orion in Beveren. Tot daar het relatieve
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succesgedeelte. Van dan af is het verhaal een aaneenschakeling van treurnis. Het
begon al met het feit dat de uitgeverij het verschijnen van de twee werkjes niet
overleefd heeft. Soms proberen de Academieleden zich te troosten met de overweging
dat dat niet aan deze uitgaven gelegen kan hebben: die waren volledig, tot de laatste
cent, gefinancierd door het Ministerie, zoals gezegd.
Maar het verhaal is ook nog triest in een tweede, een heel ander opzicht, en voor de
onderneming die in dit colloquium voorgesteld wordt is dat véél ernstiger. De boekjes
werden met z'n alle, meer dan 2000 exemplaren van elk, door de curatoren, belast
met de afwikkeling van het faillissement, bij de Academie afgeleverd, en die mocht
er verder mee doen wat haar beliefde. In eerste instantie was dat makkelijk zat: alle
lectoraten Nederlands over de hele wereld hebben de twee boeken gratis toegestuurd
gekregen; er zijn verder exemplaren naar alle organisaties, instituten, vakgroepen,
departementen en wat dan nog allemaal gegaan, waar de Academie een
ruilovereenkomst mee had, en alle academieleden mochten voor zichzelf en eventueel
voor wie hun dierbaar was, exemplaren meenemen.
En toen kwam de levensgrote vraag: wat nu met de ruw geschat 1500 overblijvende
exemplaren van elk? De Academie is geen zgn. financiële uitgever, een toegang tot
de boekhandel is er niet, en recent is gebleken dat zelfs De Slegte de boekjes niet
wil, nog geen tien exemplaren, zelfs niet gratis. Met andere woorden, nu, anderhalf
decennium later, liggen die boekjes er nog, klaar voor de papierversnipperaar.
Dat is allemaal heel erg, vind ik, want wie het boek een goed hart toedraagt die heeft
een bijna net zo sterke aversie voor boekversnippering als voor boekverbranding.
Maar het ergste moet nog komen, en van dat ergste kan ikzelf de waarheid garanderen,
want het is de laatste maanden gebeurd, en toen was ik al Vast Secretaris: de voorzitter
van de Academie in het jaar 1997, collega Willy Spillebeen, had het in se niet zo
gekke idee opgevat dat de boekjes wellicht geapprecieerd zouden worden door de
provinciale Cultuurdiensten van resp. de provincie Antwerpen en West-Vlaanderen,
b.v. om ze bij speciale gelegenheden gratis te verspreiden: allebei de boeken
behandelen toch wel belangrijke aspecten van het (cultuur)leven in de jeugdjaren
van de auteurs, en die zijn resp. in Antwerpen (Domien Sleeckx) en in
West-Vlaanderen (Fonteyne) opgegroeid. Het was een even ingenieuze als lofwaardige
poging, en ik heb zelf het antwoord mogen ontvangen: de cultuurdienst van de
provincie Antwerpen zag geen mogelijkheid om ook
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maar één boek aan de vrouw/man te brengen, die van West-Vlaanderen zag het wel
zitten voor een tiental exemplaren.
De tragiek is, jammer genoeg niet ten einde, er komt zelfs nog een tragikomisch
staartje. Bijna dag op dag gelijktijdig met de beleefde afwijzing door de cultuurdienst
van West-Vlaanderen, verscheen in de krant De Morgen een uitgebreide aankondiging
dat de Nederlandse uitgeverij Atlas het boek van Fonteyne, een van onze twee dus,
in haar fonds ging opnemen, in een nieuwe uitgave natuurlijk. De verbijstering bij
het hele Academiebestuur was niet in woorden te vatten. Ze is dat nog steeds niet,
ik probeer dus ook niet: kennelijk is er bij het cultuurminnende publiek wél een markt
voor zo'n boek, anders doen die financieel denkende lui dat toch niet3. Alleen: die
markt weet niet van haar eigen bestaan af, zolang ze daar niet op geattendeerd wordt
door degene die geacht wordt dat te doen: niet een of andere ‘muffe’ Academie,
maar, jawel: de financiële wereld.
Prompt kwam van de Cultuurdienst van West-Vlaanderen trouwens de mededeling
dat de brief van de week tevoren op een jammerlijke vergissing berustte. Eigenlijk
hadden ze bedoeld dat ze toch wel driehonderd exemplaren konden gebruiken, en of
wij die even wilden klaarleggen, enz. Zo gaat dat dus. Wij ondervinden nog maar
eens wat we allang wisten: dat de verspreiding van cultuurproducten nooit de rol kan
zijn van een academisch genootschap. Ik ben heel erg bang dat dat te maken heeft
met een diepgeworteld wantrouwen bij de bevolking, inclusief de cultuurdragers,
t.o.v. iedereen die ervan verdacht wordt vanuit een academisch bezigzijn verstand
van zaken te hebben. Misschien moeten we het veeleer misprijzen noemen, maar
wellicht ga ik nu te ver.
Wat is de moraal van het verhaal? Die is er natuurlijk niet echt, maar het lijkt mij,
als verantwoordelijke (in het officiëlees: als ‘ordonnateur’) voor een beperkt, maar
zoals ik al gezegd heb, toch wel reëel stukje geld van de Gemeenschap, niet
verantwoord dat de Academie op eigen gezag met publicaties naar het publiek gaat.
Daartoe zijn in deze postmoderne tijden andere initiatiefnemers geroepen. Ik ben blij
dat een relatief groot aantal uitgevers

3

Achteraf is gebleken dat de uitgave mogelijk is gemaakt met een subsidie van... het Ministerie
van de Vlaamse Gemeenschap, afdeling WVC, directie Cultuur; hetzelfde dus dat de eerste
uitgave gesubsidieerd heeft, en dat de ‘toeziende overheid’ is van de KANTL. Die laatste is
dus, ik vermeld het maar voor wie niet meer kan volgen, de beheerder van wat er rest van
de eerste heruitgave.
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op de uitnodiging van Genese en van onze Academie is ingegaan om hier naartoe te
komen. Ik verwacht veel van hun inzet. En ik hoop van harte dat die ook voor hen
vruchten zal afwerpen.

Bijlage: Uitgaven van de Academie op het gebied van de Tekstuitgave, na
1960:
A. Wetenschappelijke tekstuitgaven en inventariseringen
Deprez A., Briefwisseling van Dr. F.A. Snellaert (1809-1872). I.
Bronnenbeschrijving. Lijst van brieven en documenten. II. Bio-bibliografische
lijst van de correspondenten, bio-bibliografie van F.A. Snellaert (1977-1978)
D'Haen Chr., Het Schrijverke (1997)
Boudewijn de Leeuw, Patrick de Wilde en Kris Verbeke onder leiding van Ada
Deprez, De briefwisseling van Guido Gezelle met de Engelsen 1854-1899, 3
delen (1991)
Liebaers H., Hélène Swarth's Zuidnederlandse jaren en Brieven aan Pol de
Mont (2 delen) (1964)
Musschoot A.M., Karel van de Woestijne. Brieven aan Lode Ontrop (1985)
Persijn J., De wording van het tijdschrift Dietsche Warande en Belfort en zijn
ontwikkeling onder de redactie van Em. Vlieberg en J. Persijn (1963)
Toussaint van Boelaere F.V., Prosper van Langendonck. Essay. Teksteditie met
inleiding en aantekeningen door Raymond Vervliet (1996)
Waterschoot W, De ‘poeticsche werken’ van Jonker Jan van der Noot.
Analytische bibliografie en tekstuitgave met inleiding en aantekeningen (3 delen)
(1975)

B. Herdrukken van werken uit de Zuidnederlandse letterkunde
Fonteyne N.E., Kinderjaren (nawoord door Ada Deprez) (1981)
Sleeckx D. Indrukken en ervaringen (nawoord door Ludo Simons) (1982)
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Het Constantijn Huygens Instituut
Een centrum voor de editiewetenschap in Nederland
H.T.M. van Vliet, Constantijn Huygens Instituut
1. Inleiding
Sinds jaar en dag reserveert elke zichzelf respecterende regering op haar begroting
een bepaald bedrag voor monumentenzorg. Met geld van de belastingbetaler worden
de historische panden in onze oude binnensteden in stand gehouden en waar nodig
gerestaureerd om ze ook voor het nageslacht te behouden. Beroemde en minder
beroemde schilderijen en andere kunstvoorwerpen in onze kerken en musea worden
onder de hoede van plaatselijke en landelijke overheden met zorg omringd. We zijn
trots op ons gemeenschappelijk cultureel erfgoed dat jaarlijks door miljoenen toeristen
wordt bezocht en bewonderd. Echter, wanneer het gaat om onze literatuur, laten
merkwaardig genoeg de overheden het dikwijls afweten, alsof ons literair erfgoed
géen geld, géen zorg en géen trots behoeven. Wat ons het meeste bindt en in de
wereld het duidelijkste onderscheidt, onze taal, gaat ons - zeggen we - zeer ter harte.
Maar de literaire teksten die bij uitstek de taal uitdragen, laten we, onbekommerd
lijkt het wel, door steeds verdergaande corruptie overwoekeren, verstoffen en
langzamerhand uit het nationale geheugen verdwijnen. En voorzover er nog wel zorg
aan literaire teksten wordt besteed laten we het ‘restaureren’ over aan amateurs, in
de zin van goedwillende, maar ondeskundige liefhebbers.
De voorbeelden liggen voor het oprapen en gelden niet eens in de eerste plaats oudere
literaire teksten uit Middeleeuwen of Renaissance. In 1982 verscheen als deel 3 in
de reeks Verzamelde Romans van Simon Vestdijk de bekende roman Terug tot Ina
Damman. De tekst hiervan vertoont tientallen, zo niet honderden, verschillen met
die van de eerste druk van de roman uit 1934. Voor de hand liggende vragen zijn in
dit geval: hoe en wanneer zijn deze verschillen ontstaan en wie is er verantwoordelijk
voor? Heeft Vestdijk zelf in herdrukken van de roman die tijdens zijn leven zijn
verschenen telkens nieuwe veranderingen aangebracht, of heeft hij wellicht enkele
malen de tekst ingrijpend herzien? De reeks Verzamelde Romans geeft geen antwoord
op deze vragen; de afzonderlijke delen bevatten achterin slechts een korte
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aantekening. Die in Terug tot Ina Damman luidt: ‘De tekst is gezet naar de dertiende
druk en gecorrigeerd naar de eerste druk.’ Wie deze beslissing heeft genomen wordt
niet vermeld en al helemaal niet waarom een druk als uitgangspunt is gekozen die
maar liefst acht jaar na de dood van de auteur is verschenen, en waarom die
vervolgens, met voorbijgaan aan de acht drukken die tijdens Vestdijks leven zijn
gepubliceerd, gecorrigeerd is naar de eerste druk.
In 1993 verscheen bij uitgeverij Van Oorschot in een schitterende dundrukuitgave
het eerste deel van het Verzameld werk van Jac. van Hattum, dat de gedichten bevat.
De uitgave is verre van volledig. Zij bevat volgens de uitgever ‘een ruime en
representatieve keuze uit de gepubliceerde en nagelaten verzen’. Welke criteria voor
‘ruim’ en ‘representatief’ gehanteerd zijn, wordt niet vermeld en dat is niet
verwonderlijk want die bestaan ook niet. De koper en lezer van deze uitgave is
volledig afhankelijk van de amateur (liefhebber) die haar heeft samengesteld. Maar
het gaat verder: de amateur heeft de spelling en interpunctie in Van Hattums gedichten
aangepast en overal om onduidelijke redenen de elisies ongedaan gemaakt. Varianten
heeft hij niet opgenomen, want die zijn naar zijn mening in het algemeen
‘onbelangrijk’. En als klap op de vuurpijl heeft onze liefhebber het gepresteerd in
de uitgave van Van Hattum een gedicht op te nemen van Albert Verwey, een blunder
waarbij alle genoemde omissies in het niet zinken.
In hetzelfde jaar 1993 verscheen in de reeks Monumenta Literaria Neerlandica een
zogenaamde historisch-kritische editie van de gedichten van M. Nijhoff. De driedelige
uitgave bevat alle gedichten van Nijhoff, gepubliceerde en ongepubliceerde, alle
varianten, een volledige beschrijving van de overgeleverde handschriften en drukken
en een uitvoerige publicatiegeschiedenis over de totstandkoming van Nijhoffs
publicaties. De uitgave bevat ook een volledige bibliografie van de literatuur over
Nijhoff en een commentaar bij de afzonderlijke gedichten. Kortom, de Nijhoff-uitgave
is een omvangrijke wetenschappelijke editie, samengesteld door twee
wetenschappelijk geschoolde editeurs die goed op de hoogte zijn van de eisen die
internationaal aan wetenschappelijk verantwoorde edities gesteld worden.
De Van Hattum- en de Nijhoff-uitgave vertegenwoordigen enerzijds het
editieamateurisme en anderzijds de editiewetenschap. Het amateurisme was er altijd
al en is nog niet geheel overwonnen, de wetenschap bestaat sinds tien jaar en krijgt
steeds meer de overhand. Sinds 1983 wordt in Nederland systematisch gewerkt aan
het wegwerken van de achterstand ten opzichte van het buitenland op het terrein van
de editiewetenschap.
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2. Filologie
De editiewetenschap houdt zich in de eerste plaats bezig met het samenstellen van
een zo betrouwbaar mogelijke tekst van literaire of historische werken. Hiervoor
moet dikwijls veel ‘restauratiewerk’ worden verricht. Door allerlei oorzaken zijn
geschreven en gedrukte teksten dikwijls niet of slechts ten dele in overeenstemming
met de intentie van de oorspronkelijke al of niet anonieme auteur. Men kan dit als
gegeven aanvaarden en er verder geen aandacht aan schenken. Maar een
geïnteresseerde lezer of een onderzoeker die zijn wetenschappelijk werk serieus
neemt, kan hierin niet berusten. Hij of zij zal willen beschikken over een tekst die
zo dicht mogelijk staat bij de intentie van de oorspronkelijke auteur. Hij zal die tekst
zeker niet vinden in uitgaven, bezorgd door niet met name genoemde redacteuren
en samengesteld volgens onbekende principes of op basis van volstrekte willekeur.
Anonimiteit en willekeur verdragen zich niet met wetenschappelijkheid. Het uitgeven
van teksten uit het verre en recente verleden is een specialisme, dat uitgevoerd dient
te worden door daarvoor gekwalificeerde deskundigen, editeurs genaamd.
Het uitgeven en bestuderen van teksten zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.
Voor de studie van een tekst is een wetenschappelijk betrouwbare uitgave ervan
nodig; voor het maken van een dergelijke uitgave is tekstkritisch onderzoek nodig
om vast te stellen in hoeverre de overgeleverde teksten betrouwbaar en authentiek
zijn, en niet corrupt. Dit soort tekstkritiek werd al in de vierde eeuw na Christus in
Alexandrië beoefend met klassieke teksten. In de zestiende eeuw kreeg dit een vervolg
in het onderzoek van de Humanisten, die zich bezighielden met het uitgeven van
teksten uit de Klassieke Oudheid. En van oudsher heeft ook de Bijbelfilologie in het
teken gestaan van het probleem van de meest zuivere tekst.
Voor de uitgave van middeleeuwse handschriften bleken de principes van de klassieke
filologie goed bruikbaar. De klassieke filoloog en de medievist worden immers in
belangrijke mate geconfronteerd met dezelfde soort problemen. Van de meeste
klassieke en middeleeuwse werken bestaan geen directe bronnen: dat wil zeggen
handschriften gemaakt door de auteur. Gewoonlijk heeft men te maken met
bewerkingen en/of afschriften uit latere jaren.
Lange tijd heeft men gedacht dat zorgvuldige tekstkritiek niet nodig was voor de
uitgave van het werk van moderne auteurs. Uit de voorbeelden die ik eerder heb
gegeven, zal duidelijk zijn geworden dat tekstkritisch onderzoek ook voor
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moderne teksten dringend noodzakelijk is. Zoals de middeleeuwse kopiist fouten
maakte bij het overschrijven van zijn bron, zo maakte de zetter fouten bij het zetten,
dat wil zeggen het in een andere vorm kopiëren, van zijn kopij. Sterker nog, typische
kopiïsten-fouten die medievisten op het spoor zijn gekomen en hebben geclassificeerd,
blijken ook voor te komen als fouten van zetters.
Van oudsher stond de editiewetenschap in Nederland in het teken van de klassieke
filologie die door classici en medievisten beoefend werd. Sinds de tweede helft van
de 19de eeuw hebben Nederlandse en Vlaamse medievisten een indrukwekkende
reeks wetenschappelijke edities tot stand gebracht. Op basis van hun edities werden
talrijke uitgaven gemaakt voor scholen en belangstellenden. Deze uitgaven laten het
grote maatschappelijk belang van de filologie of editiewetenschap zien: door middel
van haar uitgaven zorgt de editiewetenschap ervoor dat het nationale literaire erfgoed
beschikbaar en daardoor levend blijft. Alleen al om deze reden verdient de
editiewetenschap een plaats in het door de overheid te voeren en te financieren beleid
voor de restauratie en instandhouding van de nationale cultuur.
In de loop van de 19de eeuw ontstond in Duitsland en Frankrijk de moderne filologie.
De methoden van de klassieke filologie werden aangepast en later ontstonden voor
de modernere literatuur geheel eigen methoden en technieken. Deze ontwikkeling
werd in Nederland niet gevolgd. En toen eenmaal deze aansluiting was gemist, ging
ook de hele latere discussie aan Nederland voorbij. De Duitse ontwikkeling resulteerde
in de historisch-kritische uitgave, een type editie dat in Nederland zeer lang onbekend
bleef. De theoretische discussies over ontstaans- en overleveringsvarianten en in
samenhang daarmee over de veranderde functie en status van een variantenapparaat,
het streven de tekstontwikkeling van een werk te documenteren, de discussies over
de inrichting van het variantenapparaat van Beißner tot Zeller - het was allemaal
onbekend in Nederland.
De medievisten zetten hun traditie in de 20ste eeuw voort. Voor de uitgave van de
16de en 17de eeuwse literatuur werd hierbij min of meer aangesloten, zonder dat
rekening werd gehouden met de specifieke bibliografische problemen van de drukken
uit de handpersperiode. Voor edities van moderne literatuur was geen
wetenschappelijke belangstelling. Ze werden vrijwel geheel aan uitgevers overgelaten
of samengesteld door redacties die niet volgens een wetenschappelijke methode te
werk gingen, maar naar eigen inzicht beslissingen namen. Uitvoerig bibliografisch
en tekstkritisch onderzoek werd niet verricht. Bijna altijd werd zonder meer de laatste
druk als uitgangspunt
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gekozen die men vervolgens ging ‘corrigeren’ en moderniseren. Dit alles resulteerde
in onwetenschappelijke, onbetrouwbare edities van de moderne Nederlandse literatuur.

3. Het Constantijn Huygens Instituut
Een ommekeer ten goede, zij het bescheiden, ontstond in het begin van de jaren
vijftig aan de universiteit van Amsterdam. Opvallend genoeg waren het niet de Duitse
editietheorieën, maar de ideeën van de New Bibliography, de Anglo-Amerikaanse
richting van Greg en Bowers, die het eerst in Nederland doordrongen. De toenmalige
hoogleraar W. Gs Hellinga introduceerde het analytisch-bibliografisch onderzoek
en de daarmee samenhangende editieprincipes. Befaamd werd zijn standaardwerk
Kopij en druk in de Nederlanden. Via zijn leerlingen verspreidde het moderne
bibliografische onderzoek zich over diverse universiteiten en wetenschappelijke
bibliotheken. Hellinga hield zich ook bezig met variantenonderzoek en hij stimuleerde
tekstgenetische studies. Maar tot een echte vernieuwing van de editiepraktijk kwam
het niet. Een echte doorbraak ontstond pas in 1975, toen een leerling van Hellinga,
de hoogleraar A.L. Sötemann in Utrecht, op basis van zijn kennis van de Duitse
editietheorie en -praktijk een groot editieproject entameerde, dat de voorbereiding
van een historisch-kritische uitgave van het werk van enkele moderne Nederlandse
auteurs tot doel had.
In september 1977 besloot het bestuur van de Koninklijke Nederlandse Akademie
van Wetenschappen het project onder haar hoede te nemen. Daardoor was het mogelijk
dat in 1979 de eerste historisch-kritische uitgave in Nederland verscheen: een uitgave
van de gedichten van J.C. Bloem. Naar aanleiding van deze publicatie en verdere
plannen besloot het toenmalige Nederlandse Ministerie voor Onderwijs en
Wetenschappen aan de Akademie de oprichting van een centrum voor de
editiewetenschap in Nederland financieel mogelijk te maken. Dit resulteerde in de
oprichting van het Bureau Basisvoorziening Tekstedities op 1 juni 1983.
Naast het Bureau Basisvoorziening Tekstedities als centrum voor de moderne
editiewetenschap had de Akademie nog enkele grote, langlopende klassiekfilologische
editieprojecten onder haar hoede. In 1992 besloot het bestuur van de Akademie alle
bureaus en instituten met editieprojecten onder te brengen in één instituut: het
Constantijn Huygens Instituut. Vanaf de start waren in het instituut dus de klassieke
en de moderne editiewetenschap samengebracht.
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4. Doelstelling
Het Constantijn Huygens Instituut verzorgt edities van teksten uit alle perioden van
de Nederlandse literatuur: Middeleeuwen, Renaissance, en 18de tot 20ste eeuw. Het
gaat om teksten van al dan niet anonieme Nederlandse auteurs, ook als zij in een
andere taal dan het Nederlands zijn geschreven, zoals het Neolatijn of Frans. Alle
genres en editietypen komen aan bod: historisch-kritische edities, studie-uitgaven
en leesedities van gedichten, prozawerken, brieven, tractaten, essays en kritieken.
De editiewetenschap wordt door de medewerkers van het Constantijn Huygens
Instituut beoefend binnen een internationaal kader, maar ten dienste van het nationale
culturele erfgoed. Methodisch orienteert men zich aan de in het Duitse taalgebied
ontwikkelde methoden en technieken. Maar ook de Copy-Text-Theorie van Greg en
Bowers en de meer recente ontwikkelingen in Amerika spelen een rol in het
onderzoek.

5. Structuur
Het Instituut bestaat uit drie werkgroepen: Middeleeuwen, Renaissance en Nieuwe
Tijd. Elke werkgroep is verantwoordelijk voor een aantal editieprojecten. Zij bestaat
uit een kern van wetenschappelijke medewerkers in vaste dienst en een wisselend
aantal jonge tijdelijke projectmedewerkers. Door niet alle beschikbare
formatieplaatsen met vast personeel te bezetten blijft er een voortdurende instroom
van jonge editeurs, die na afloop van hun project weer vertrekken. Het nadeel hiervan
is uiteraard verlies aan expertise. Maar de nadelen verbonden aan een niet mobiel,
vergrijzend personeelsbestand zijn naar onze mening groter. In het algemeen staan
oudere medewerkers minder open voor vernieuwing van methoden, technieken en
onderzoeksprogramma. En dat is van belang, want wij zien het editeren van teksten
niet als doel op zichzelf. De edities worden gemaakt om verder wetenschappelijk
onderzoek van allerlei aard mogelijk te maken en te stimuleren. Dit betekent dat
editeurs open moeten staan voor vragen en wensen van gebruikers, i.c. het
wetenschappelijke veld. En wanneer die vragen en wensen nopen tot veranderingen
van het programma of de gebruikte methoden en technieken moet het Instituut vrij
zijn ze door te voeren.
De verdeling van het onderzoeksprogramma van het Instituut in projecten en delen
daarvan bepaalt de planning en de werkwijze van de medewerkers. Van elk
editieproject wordt van te voren vastgesteld aan welke inhoudelijke

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse taal- en letterkunde. Jaargang 1998

35
kwaliteitseisen de uiteindelijke editie dient te voldoen, binnen welke termijn het
project moet worden afgerond en welke personele en materiële middelen daarvoor
nodig zijn. Dit maakt het mogelijk jaarlijks met elke medewerker afspraken te maken
over de planning en de toetsing daarvan. Als door onvoorziene omstandigheden,
zoals de ontdekking van een groot aantal verloren gewaande handschriften, de
planning niet gehaald kan worden, wordt in onderling overleg een nieuwe planning
gemaakt. Deze werkwijze dwingt de leiding van het Instituut en de betrokken
medewerker vooraf na te denken over de consequenties van de keuze voor een bepaald
editieproject. Hierdoor wordt voorkomen dat men vol enthousiasme en goede
bedoelingen aan een editieproject begint, zonder zich rekenschap te geven van het
gewenste eindresultaat en de duur ervan. Hoe vaak komt het niet voor dat
editieprojecten voortijdig afgebroken worden doordat de oorspronkelijke
opdrachtgevers hun interesse in het project hebben verloren en de geldkraan
dichtdraaien. Het probleem is niet dat editieprojecten lang duren, maar dat ze dikwijls
zonder een goed doordachte planning van start gaan.

6. Positie
Als onderzoeksinstituut van de Koninklijke Nederlandse Akademie van
Wetenschappen is het Constantijn Huygens Instituut een nationaal centrum voor de
editiewetenschap. De editieprojecten worden door de Akademie gefinancierd op
basis van een totaal-financiering, dus niet per project of kostensoort. De hoogte van
het totale bedrag wordt jaarlijks door het bestuur van de Akademie vastgesteld. Voor
1998 bedraagt de begroting ruim 2.4 miljoen gulden, zijnde ruim 50 miljoen BE Ook
de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) draagt bij
aan de financiering van bepaalde projecten.
Het Instituut is niet gebonden aan één universiteit, provincie of stad. Dit laatste zou
in Nederland ook niet mogelijk zijn. Het fenomeen van onderzoeksplaatsen,
gefinancierd door lokale overheden of stichtingen, zoals dat in Duitsland en de
Verenigde Staten op grote schaal voorkomt, is in Nederland onbekend en
onbestaanbaar. Bijvoorbeeld de stad Rotterdam financiert wel bijeenkomsten van de
internationale redactiecommissie van de Erasmuseditie, maar niet een
onderzoeksplaats voor de editie. Voor de beroemde Hagenaar Couperus is er bij de
stad Den Haag geen financiering van een onderzoeksplaats te krijgen. En ditzelfde
geldt in Amsterdam voor Multatuli en Vondel.

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse taal- en letterkunde. Jaargang 1998

36
Door zijn nationale en centrale positie kan het Instituut een eigen beleid voor de
korte en lange termijn ontwikkelen en ontwikkelingen bij overheden en uitgevers
waar nodig beïnvloeden en bijsturen. Verder kan intern naar methodische eenheid
en uniformiteit worden gestreefd. Zo zijn in de afgelopen jaren enkele
apparaatmodellen voor de presentatie van varianten gekozen die, met eventuele kleine
individuele aanpassingen, in principe voor alle historisch-kritische edities worden
gebruikt. Deze uniformiteit is niet alleen voor de editeur van belang. Ook de gebruiker
is er bij gebaat. Op den duur raakt hij vertrouwd met bepaalde apparaatmodellen en
dit verhoogt de toegankelijkheid van de edities.

7. Publicaties
Een centrum als het Constantijn Huygens Instituut biedt ook de mogelijkheid een
eigen publicatiebeleid te ontwikkelen. Men kan op de begroting jaarlijks een bedrag
reserveren voor productie- en publicatiekosten en daarmee de productie en verkoop
van de edities in eigen hand houden. Verder kan men zelf beslissen over het gebruik
van nieuwe media, zoals CD-ROM en het World-Wide-Web. De vraag of publiceren
op CD-ROM en Internet zinvol is en mogelijk voordelen biedt, kan beantwoord
worden zonder inspraak van commercieel belanghebbenden, zoals uitgevers. Een
uitzondering moet natuurlijk gemaakt worden voor teksten waarop nog auteursrecht
rust. Maar afgezien daarvan is het door de onafhankelijke positie mogelijk te reageren
op wensen en behoeften van de gebruikers, i.c. de wetenschappelijk onderzoekers.
Een eigen publicatiebeleid sluit samenwerking met literaire uitgevers niet uit.
Integendeel, in bepaalde gevallen is het alleen al om financiële redenen zinvol een
publicatie bij een literaire uitgever onder te brengen. Dit heeft te maken met het type
editie dat gemaakt wordt. In grote lijnen is het beleid als volgt:
- de grote historisch-kritische edities worden door het Instituut zelf geheel
gefinancierd, inclusief de productie. Ze worden uitgegeven in een reeks van de
Akademie, de Monumenta Literaria Neerlandica. Door zelf de productie ter
hand te nemen kan het Instituut de uitvoering van de boeken geheel zelf bepalen
en, wat belangrijker is, de verkoopprijs vaststellen. Een hoge prijs betekent
automatisch dat de edities alleen aan bibliotheken verkocht worden. Door te
kiezen voor een verkoopprijs lager dan de kostprijs zijn de edities ook bereikbaar
voor individuele onderzoekers
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en geïnteresseerde particulieren. In feite subsidieert het Instituut dan zijn eigen
uitgaven. Het verlies kan beperkt worden door de productie zoveel mogelijk in
huis te doen. Door scholing van de administratieve medewerkers in Desktop
Publishing is een dermate grote besparing op de productiekosten haalbaar dat
zelfs bij een lage verkoopprijs de kosten worden terugverdiend en een bescheiden
winst wordt gemaakt.
- studie-uitgaven worden of in de Monumenta-reeks opgenomen of ondergebracht
bij een wetenschappelijke uitgeverij. Bij dit laatste zijn er voor het Instituut
geen kosten, als de kopij cameraready wordt aangeleverd of als samen met de
uitgever een subsidie-aanvraag elders wordt gedaan, bijvoorbeeld bij NWO.
- een meer recente ontwikkeling is dat het Instituut een subsidieovereenkomst
met een wetenschappelijke uitgeverij sluit. De uitgever neemt de productiekosten
voor eigen rekening, maar vraagt voor het exploitatieverlies subsidie aan het
Instituut. Een dergelijke overeenkomst heeft twee voordelen: zij is goedkoper
dan een eigen productie en het Instituut kan mede de verkoopprijs van de boeken
bepalen. Bovendien deelt het Instituut in de winst, als de verkoop boven het
afgesproken aantal stijgt.
- leesedities worden altijd bij een literaire uitgever ondergebracht. Het is een oude
afspraak die indertijd met het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen is
gemaakt om oneerlijke concurrentie met de uitgevers te voorkomen. Het
onderbrengen van de leesedities bij een literaire uitgever heeft voor het Instituut
drie voordelen. In de eerste plaats zijn er geen kosten aan verbonden. De uitgever
heeft de mogelijkheid subsidie aan te vragen bij een overheidsinstelling: het
Nederlands Literair Productie- en Vertalingenfonds. Dit is een culturele
instelling, gefinancierd door de overheid, die de productie van belangrijke
literaire uitgaven financieel mogelijk moet maken. Uitgevers maken daar gretig
gebruik van. Het Constantijn Huygens Instituut heeft inmiddels zo'n goede naam
opgebouwd dat edities van het Instituut vrijwel altijd worden gesubsidieerd.

Het tweede voordeel van een overeenkomst met een literaire uitgever is dat het
Instituut in de meeste gevallen royalties kan bedingen en dan kan delen in de
opbrengst. Het gaat hierbij zeker niet om spectaculaire bedragen want de oplage en
verkoop zijn in Nederland in het algemeen beperkt door het relatief kleine taalgebied.
Het derde voordeel is niet financieel, maar politiek-maatschappelijk. Door het
publiceren van leesedities via literaire uitgevers met daarin vermeld de naam van het
Instituut, worden de onderzoeksresultaten voor
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een breed publiek toegankelijk gemaakt. De naamsbekendheid en goodwill die dit
het Instituut opleveren, zijn van groot belang. Het maakt het aanvragen van subsidies
gemakkelijker en kansrijker. Maar wat veel belangrijker is: de editiewetenschap en
in samenhang daarmee de eisen die aan een betrouwbare editie gesteld moeten worden,
raken in bredere kringen verspreid en aanvaard. Zo verscheen in september 1996 een
uitgave van het Verzameld werk van de populaire auteur Nescio, met de vermelding
dat de editie tot stand was gekomen onder auspiciën van het Constantijn Huygens
Instituut. Deze uitgave in twee delen bevat ruim driehonderd bladzijden
‘Aantekeningen’, bibliografische beschrijvingen, verschillende versies van de
verhalen, en een uitvoerige ‘Verantwoording’. Vroeger zouden de literaire uitgevers
onmiddellijk bezwaar hebben gemaakt tegen een dergelijk omvangrijk apparaat en
commentaar. Maar in de afgelopen tien jaar is dat langzamerhand in Nederland
algemeen geaccepteerd als een onmisbaar onderdeel in een verantwoorde leesuitgave.
Alle kranten en weekbladen, de radio en TV hebben aandacht geschonken aan het
verschijnen van de Nescio-editie en niemand maakte ook maar één aanmerking op
het wetenschappelijk karakter van de editie. Integendeel, zij werd zeer geprezen en
de verkoop was een groot succes: 6000 exemplaren in een half jaar tijd! Zo'n
verkoopsucces komt uiteraard lang niet altijd voor. Maar de genoemde voordelen
indachtig streven wij ernaar na voltooiing en publicatie van een historisch-kritische
editie van dezelfde tekst zo snel mogelijk een leeseditie te maken voor een literaire
uitgever.

8. Contacten
De onafhankelijke positie van het Instituut als nationaal centrum heeft ook een gevaar.
Editeren is per definitie monnikenwerk waarvoor concentratie en acribie noodzakelijk
zijn. Door de aard van het werk hebben editeurs de neiging zich bij voorkeur in
‘splendid isolation’ terug te trekken. Daarbij komt dat het editeren in Nederland niet
is ingebed in de Neerlandistiek aan de universiteiten, zoals bijvoorbeeld in Duitsland
wèl in de Germanistiek. Om derhalve te voorkomen dat het Constantijn Huygens
Instituut in een ivoren-toren-positie geraakt, is er extern beleid ontwikkeld voor het
Instituut als geheel en voor de medewerkers afzonderlijk. Het Instituut onderhoudt
contacten met universiteiten en wetenschappelijke instellingen in binnen- en
buitenland. Het editieprogramma van het Instituut wordt vastgesteld na een uitgebreide
consultatieronde langs de collega-onderzoekers aan de universiteiten en na overleg
met de wetenschapscommissie van het Instituut. Verder is aan verschillende projecten
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een externe commissie van deskundigen verbonden die inhoudelijke adviezen geven.
Het Instituut organiseert ook studiedagen, colloquia en congressen. Wij zien dit als
een uitstekende mogelijkheid literatuuronderzoekers uit binnen- en buitenland bij
het werk van het Instituut te betrekken.
Sinds 1990 is de directeur van het Instituut bijzonder hoogleraar Editiewetenschap
aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Door jaarlijks een reeks colleges te geven
over de editiewetenschap kunnen jonge mensen met het specialisme kennis maken
en mogelijk gewonnen worden voor een carrière als editeur. Het Instituut biedt ook
stageplaatsen aan studenten. Beide partijen hebben hiervan profijt: de studenten
maken kennis met wetenschappelijk onderzoek in de praktijk en verdienen er
studiepunten mee; het Instituut kan routinematige of eenvoudige werkzaamheden
op een goedkope manier laten verrichten.
De medewerkers van het Instituut worden gestimuleerd buiten het Instituut lezingen
te houden, congressen en symposia in binnen- en buitenland te bezoeken, te
participeren in wetenschappelijke verenigingen, redacties, enzovoort. Als de activiteit
zinvol is voor de betrokken medewerker en het Instituut, dan worden alle daaraan
verbonden kosten vergoed, dus financiële belemmeringen zijn er in de regel niet.

9. Slot
Na al deze positieve geluiden is een zekere relativering op zijn plaats. Ook in de
Nederlandse situatie zijn er nog genoeg wensen over. Hoewel we dankbaar moeten
zijn voor het bestaan van een Constantijn Huygens Instituut, is nog altijd de
verhouding in financiering van alfa- en bètawetenschappen zeer scheef. En op de
Rijksbegroting zijn de totale uitgaven voor letteren verwaarloosbaar. Het is dan
wrang te moeten constateren dat de discussie over het opstarten van een Nederlandse
Klassiekenreeks naar het voorbeeld van de Franse Pléiade en de Bibliothek Deutscher
Klassiker eigenlijk alleen maar moeizaam verloopt door een gebrek aan geld. Voor
de productie van de boeken is altijd geld te vinden, maar de financiering van het
noodzakelijke onderzoek is moeilijk rond te krijgen, ondanks de zeer lofwaardige
inspanningen van ambtenaren van het huidige Ministerie van OC & W. Maar de
dringendste wens blijft toch een Vlaamse pendant van het Constantijn Huygens
Instituut. Wij delen immers één gemeenschappelijke taal en dus hebben wij ook een
gemeenschappelijke zorg voor ons literaire erfgoed. Ik wens daarom de Vlaamse
politici in dezen veel wijsheid toe.
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Editie van moderne teksten
M. De Smedt, Katholieke Universiteit Leuven
‘'t Geen haar soms bekroop was iets als levensongeduur, bemachtigd
worden door een innerlijken aandrang, eene opwelling om kwaad te
bedrijven, bezeten door den geest van opstand, verzet, tegenspraak, - eene
verkeerde neiging, een voorkeur om te begaan 't geen vernietigt en verderft
- met lust om mede vernietigd en verdorven te geraken, - de
onweerstaanbare aantrek tot zonde, omdat het zonde is, - de vrees van
belachelijk te schijnen, de afichuw voor 't geen de menschen braafheid
noemen. De donkere geest stookte soms in haar met plotse bevliegingen,
opgevolgd door neerslachtigheid, verdooving, tijdstippen van volledige
kalmte in 't gemoed. Dan eensklaps kwam de gejaagdheid op om iemand
te bezitten, - evenzeer echter was zij gehaast om hem weer kwijt te spelen,
had er in één keer genoeg van. Nooit dacht zij er aan zich iets te ontzeggen,
den drang van haar heete bloed te stremmen, - telkens de jacht naar
vleeschelijken lust in haar opkomt, gaf zij toe, gelijk zij toegeeft aan den
weerzin voor 't onderwerp harer kortstondige drift. Zij kende dit in haar
als de nood aan vernieuwing - gelijk een ziek kind dat voortdurend
afwisseling verlangt, van alles vernoegd, de fijnste lekkernij niet meer lust
zoo gauw het er de lippen heeft aangestoken, de bloem er van heeft
gesmaakt. Het was een onbewust sadisme van het meisjesdier, met 't instinct
om te verleiden, eene behoefte harer verdorvene natuur, eene vlam in haar
wulpsche lijf - tegen wil en begeerte soms - als een vloek dien zij van
godweet wie had overgeërfd, - een onverzadelijke, wreede wellust om hare
prooi te veroveren, (...)’ (p.225).
Dames en heren,
Dit citaat komt uit De teleurgang van den Waterhoek van Stijn Streuvels. U zal het
evenwel tevergeefs zoeken in de versie van De teleurgang zoals die o.a. in het Volledig
Werk van 1972 werd afgedrukt. Het staat alleen in de tijdschriftversie (De Gids) en
in de eerste druk van 1927. Streuvels heeft namelijk bij de herziening van De
teleurgang voor de tweede druk van 1939 om een of andere reden heel wat passages
uit dit werk geschrapt. Sommige daarvan - zoals de hier geciteerde - lijken nochtans
vrij essentieel te zijn voor de psychologische uitdieping van de protagonisten van
het verhaal, Mira en ingenieur Maurice. De vergelijking van verschillende versies
van De teleurgang leert ons derhalve kritisch te staan tegenover de tekst zoals die
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o.m. in het Volledig Werk wordt aangeboden, en noopt er ons toe terug te grijpen
naar de eerste druk en het werk ook op basis van de lectuur van die eerste druk te
beoordelen. Pas dan ook zullen we beter de overtrokken reactie van een Boekengids
uit 1928 begrijpen, waarin ‘op zedelijk gebied een streng voorbehoud’ voor het boek
wordt gemaakt: ‘Daarom blijve dit werk weg uit katholieke boekerijen’.
Wat ik met deze introductie wil beklemtonen is dat het bij de bestudering van een
tekst belangrijk is te weten welke versie we in handen hebben. Studie van ontstaan
en ontwikkeling van een tekst van versie naar versie als onderdeel van de teksteditie
is ook een essentieel onderdeel van de tekststudie en kan de tekstinterpretatie in
ruime mate beïnvloeden. Teksteditie is derhalve heel wat anders dan een steriele
opsomming van wat punten en komma's, zoals sommigen nog schijnen te denken.
Ik kom nu tot mijn onderwerp: uitgave van moderne teksten. Ik neem me voor eerst
even over de grenzen te kijken, heel in het kort de internationale situatie te schetsen,
en vervolgens enkele beschouwingen te formuleren bij de editie van moderne teksten
in Vlaanderen.
Voor de 19de- en 20ste-eeuwse literatuur beschikken we meestal over geautoriseerde
versies van een tekst, dit zijn versies waarin de auteur op een of andere manier de
hand gehad heeft (manuscripten en/of geautoriseerde drukken).
De Duitse editieschool zal dan zeggen dat de editeur een versie zo getrouw mogelijk
moet uitgeven, en de varianten van de andere versies op een of andere manier in het
variantenapparaat kan weergeven. De Duitse school (en gemakshalve neem ik daar
ook onmiddellijk de Nederlandse editieschool bij, want zij volgt grosso modo de
Duitse richting) onderscheidt in de uitgave van moderne teksten drie editietypes: de
historisch-kritische uitgave, de studie- en de leesuitgave. Alle drie moeten ze een
betrouwbare versie van de uit te geven tekst weergeven; alleen de historisch-kritische
moet ook alle varianten van de geautoriseerde versies opnemen. Aparte hoofdstukken
over o.a. de tekstoverlevering en de tekstconstitutie komen in uitgebreidere of meer
beknopte vorm voor in de verschillende types. Ook commentaar en toelichtingen bij
de tekst zijn in principe in de verschillende types aanwezig, zij het dat ook dit aspect
afhankelijk is van het soort werk dat de editeur uitgeeft en van het editietype.
Het hoofdstuk overlevering omvat zowel de ontstaansgeschiedenis als de eigenlijke
overlevering, nl. de beschrijving van de tekstgetuigen op zich
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(handschriften en drukken) en de bepaling van hun plaats in de tekstgeschiedenis,
alsmede hun autorisatiegraad (= de mate waarin de auteur bij de verschillende versies
betrokken was). Het is evident dat er gradaties zijn in de autorisatie en dat er ook
heel wat gevallen zijn waarin het moeilijk is te weten of een tekstgetuige al of niet
geautoriseerd is. Een handschrift biedt meestal - niet altijd! - weinig problemen in
dit opzicht. Bij gedrukte versies is autorisatie dikwijls moeilijk vast te stellen. Andere
bronnen, b.v. briefwisseling van de auteur met uitgever of drukker, geven hier soms
uitsluitsel. Zo weten we via de editie van de Elsschotbrieven dat de auteur in 1950
de drukproeven voor de vierde druk van Lijmen / Het Been zelf corrigeerde en in
1952 die van de zesde druk van Kaas1. Het gaat hier derhalve duidelijk om
geautoriseerde versies.
De ontstaansgeschiedenis is belangrijk voor het bepalen van de autorisatiegraad van
elke versie, en die is dan weer belangrijk voor de keuze van de basistekst.
In het kapittel tekstconstitutie geeft de editeur uitleg over zijn keuze van de basistekst,
d.i. van de versie die aan de grondslag van zijn uitgave ligt. Meestal geeft men de
voorkeur aan de eerste druk, omdat die een belangrijk moment vormt in de
tekstgeschiedenis; het is de versie waar de auteur in principe het meest aan gewerkt
heeft, de versie die hij uiteindelijk aan het publiek aanbiedt, de versie die in de
receptiegeschiedenis meestal de belangrijkste is, enz. Natuurlijk kan het aangewezen
zijn een latere versie of zelfs de laatste als basistekst te nemen. Dit is b.v. het geval
in de Havelaar-editie; uit de ontstaansgeschiedenis weten we dat Douwes Dekker
niet rechtstreeks betrokken was bij de eerste druk ervan in 1860. Deze druk is nochtans
wel geautoriseerd vermits de auteur Jacob van Lennep machtigde hem te verzorgen.
Toch is deze druk minder geautoriseerd dan b.v. de vijfde uit 1881, die Douwes
Dekker zelf bezorgde en die de editeur A. Kets-Vree in 1992 als basistekst voor haar
historisch-kritische uitgave nam. De editeur dient dus de keuze van de basistekst te
verantwoorden en geeft uitleg over eventuele ingrepen in de tekst. Spelling en
interpunctie worden zoveel mogelijk behouden; immers, modernisering ervan
impliceert dikwijls dat men het geheel uit zijn context haalt, en dat de lezer onbewust
sommige woorden die een betekeniswijziging hebben ondergaan, in de moderne
betekenis verstaat, terwijl ze in de context de oude betekenis moeten behouden. Wat
de correcties betreft, is het enkel de bedoeling de tekst te zuiveren van mogelijke
tekstcorruptie te

1

W. Elsschot, Brieven. P.788 en p.830-831.
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wijten aan de tekstoverlevering (b.v. van klad- naar nethandschrift; van handschrift
naar typoscript; etc.). Het is duidelijk niet de bedoeling dat de editeur b.v. verkeerde
factuele gegevens gaat verbeteren: de editeur moet de auteur niet ‘herschrijven’,
moet niet optreden als mede-auteur.
De gekozen versie wordt dan als leestekst afgedrukt. De varianten uit handschrift(en)
en/of druk(ken) worden -althans in een historisch-kritische editiein het
variantenapparaat opgenomen (gelemmatiseerd, inclusief of synoptisch).
Moeilijk te verstane passages dienen te worden verklaard: woordverklaring
(moeilijke of verouderde of dialectische woorden) en commentaar over realia en
over allusies die misschien voor de toenmalige lezer duidelijk waren, maar voor de
moderne lezer duister. Commentaar is niet hetzelfde als interpretatie!
Een Duits voorbeeld van de historisch-kritische uitgave is de editie van de werken
en brieven van de 19de-eeuwse dichteres Annette von Droste-Hülshoff, bezorgd door
Winfried Woesler. Voor het Nederlands taalgebied zijn er o.m. de uitgaven van Max
Havelaar, van de poëzie van Leopold, van Nijhoff, en recent van Wiekslag om de
kim van Van de Woestijne.
Het beste voorbeeld van wetenschappelijk verantwoorde leesuitgave in ons taalgebied
is de Couperuseditie, verschenen in originele spelling in 50 boekdelen, met een apart
boekdeeltje verantwoording voor de gehele uitgave, en enige verantwoording per
afzonderlijk boekdeel.
In het institutionele vlak heeft Nederland het Constantijn Huygens Instituut in Den
Haag (o.l.v. Prof. Van Vliet), en Duitsland heeft naast een Editionswissenschaftliche
Forschungsstelle in Osnabrück, een bloeiende Arbeitsgemeinschaft für germanistische
Edition (voorzitter Prof. Woesler), en sedert 1987 verschijnt bij Niemeyer in Tübingen
het jaarboek Editio. Internationales Jahrbuch für Editionswissenschaft.
Het aspect van de weergave van de varianten, van een proces van versie naar versie
in de Duitse historisch-kritische editie werd wat de manuscripten betreft overgenomen
en beklemtoond in het Franse Institut des textes et manuscrits modernes (ITEM),
waar men vooral geïnteresseerd is in de ‘critique génétique’ met als studieobject
‘l'avant-texte’ (wat vóór de eerste druk komt: de manuscripten); de ‘édition critique’
wordt dan als één van de toepassingen van de ‘critique génétique’ beschouwd.
Genetische edities werden
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gepubliceerd o.a. van Cahiers van Valéry en van Carnets en manuscripten van
Flaubert. De Franse school legt derhalve de klemtoon op het ontstaansproces van
het werk, op de genese zoals die uit de manuscripten is af te leiden (de titel van het
tijdschrift van het ITEM is dan ook Genesis).
De Anglo-Amerikaanse editiewereld werd een groot gedeelte van de 20ste-eeuw
gedomineerd door de ‘school’ van de Brit W.W. Greg en de Amerikaan Fredson
Bowers; zij liggen aan de basis van de zgn. copy-text-theorie, waarvan Greg de
principes heeft uiteengezet in zijn baanbrekend artikel uit 1950/51 in het tijdschrift
Studies in Bibliography onder de titel ‘The Rationale of Copy-Text’. Een van de
kenmerken van de copy-text-theorie is dat de editeur volgens welbepaalde principes
varianten uit andere versies van het werk in zijn uit te geven copy-text kan invoegen.
Het is vooral dit dooreenmengen van verschillende versies dat de Duitse editiewereld
steeds zwaar op de korrel heeft genomen.
Maar er is in de Angelsaksische wereld sedert het begin van de jaren tachtig heel
wat in beweging en de copy-text-theorie is niet onaangetast gebleven. Er is b.v. de
Ulysses-editie van Hans Walter Gabler uit 1984, waarin op de rechterpagina een
ononderbroken, ‘schone’ leestekst staat, en op de linkerpagina een tekst waarbinnen
varianten mee worden opgenomen. Invloed van de Duitse editietheorie is hier derhalve
duidelijk. Maar ook edities die met het principe van de copy-text zijn gemaakt, zijn
niet ipso facto gelijk te stellen met uitgaven waarin zomaar een gecontamineerde
tekst op basis van varianten uit verschillende versies zonder veel verantwoording
terug te vinden is. De Byron-editie van Jerome J. McGann van de University of
Virginia b.v. geeft een duidelijke verantwoording over de keuze van en de ingrepen
in de copy-text.
De naam McGann is vandaag overigens verbonden met de theorie en de praktijk van
de elektronische editie in hypertekst.
Inderdaad, men is ook in de Angelsaksische wereld aan het afstappen van de
constructie van een ‘fixed’, een vasdiggende auteurstekst, ten voordele van de
weergave van verschillende versies; in plaats van over een ‘fixed text’ spreekt men
over ‘textual instability’; men komt er meer en meer tot het inzicht dat de editie een
proces moet tonen, dat tot uiting komt in de opeenvolging van de verschillende versies
van een werk, eerder dan een eindproduct dat af is. Geen dooreenmenging van
verschillende versies derhalve! Wat meer is: er zijn verschillende interpretaties van
een werk mogelijk naargelang van de versie
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die men bekijkt. Elke versie functioneert in een andere context en moet apart kunnen
worden bekeken. De editie moet dit weergeven. Ideaal zou daarbij zijn dat alle versies
van een werk integraal in de editie worden opgenomen, maar in boekvorm is dit
vrijwel onmogelijk. Men kan dan werken met één basistekst en een variantenapparaat
(cfr. de Duitse historisch-kritische uitgave), of men kan werken met hypertekst en
een hypereditie maken. Een hypereditie kan de verschillende versies integraal
‘publiceren’ in elektronische vorm (b.v. op CD-ROM). De editeur hoeft niet
noodzakelijkerwijze meer één tekst als basistekst te nemen: alle versies kunnen
afzonderlijk of per twee of meer worden bekeken, b.v. per alinea, zodat de verschillen
tussen versies in een bepaalde passage direct op het scherm te zien zijn. De editeur
kan manuscripten transcriberen, wijzigingen door de auteur van versie naar versie
aangebracht op het scherm oproepen, en hij kan de originelen zelf (b.v. de
manuscripten) in de elektronische editie opslaan. Het is vanzelfsprekend eveneens
mogelijk in een dergelijke editie commentaar toe te voegen, woordverklaringen, door
te verwijzen naar de bronnen van een werk, etc. De gebruiker van de editie kan dan
b.v. al ‘klikkend’ met de muis bij de volledige tekst van de bron terechtkomen, een
stadsplan van de in het werk genoemde stad bekijken, een afbeelding van een in het
werk genoemde schilderij oproepen, etc.
Toekomstmuziek? Geenszins! Jerome J. McGann ‘publiceert’ op het internet een
‘Rossetti project’, waarin de verschillende versies van gedichten en prozawerken
(facsimiles en commentaar inbegrepen) van de dichter-schilder Dante Gabriel Rossetti
zijn opgenomen, alsmede afbeeldingen van schilderijen. En in 1996 verscheen een
CD-ROM-editie van Chaucers Wife of Bath's Prologue, waarin de 58 tekstgetuigen
van vóór 1500 (meestal manuscripten) zijn gefotografeerd, getranscribeerd en
gecollationeerd.
De neerslag van de editoriale discussies in de Angelsaksische wereld is te vinden in
twee tijdschriften: Studies in Bibliography (1948/49-) van de University of Virginia,
en Text (1984-), het tijdschrift van de Society for Textual Scholarship (New York).
Ik kom nu tot de situatie in Vlaanderen met de vraag:
Wat is er in de laatste jaren, pakweg in het afgelopen decennium, in Vlaanderen
gebeurd in verband met de editie van 19de- en 20ste-eeuws Vlaams literair werk en
van briefwisseling?
In eerste instantie zijn er enkele colloquia te signaleren waarop theorie en praktijk
van het editiewezen werden belicht vanuit een Vlaams perspectief,
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maar toch uitdrukkelijk gesitueerd in een internationale context. Ik bedoel het
colloquium van de Contactgroep 19de eeuw op 8 november 1989 in Leuven, het
colloquium over de editieproblematiek van de briefwisseling-Gezelle op 5 juni 1991
in Antwerpen, het colloquium over het uitgeven van teksten in 't algemeen van 2 juni
1995 in Gent, en recent de studiedag editiewetenschap te Antwerpen (3 december
1997).
Het Leuvens colloquium ging onder de titel ‘De teksteditie in theorie en praktijk’.
Via de omweg van de Contactgroep 19de eeuw. Dr. F.A. Snellaertcomité hebben de
voorzitter Ada Deprez en ikzelf toen de problematiek van de teksteditie i.v.m. moderne
teksten en briefwisseling proberen aan de orde te stellen. Sta me toe het besluit van
mijn referaat van toen te citeren:
‘Ofwel acht men de 19de-eeuwse Vlaamse letterkunde bestudering waard en waardig,
en dan moeten er wetenschappelijk verantwoorde edities komen waarop verder
onderzoek kan voortbouwen.
Ofwel vindt men dat deze edities niet nodig zijn, overbodig zijn, en dat is m.i.
eigenlijk hetzelfde als zeggen dat men de 19de-eeuwse Vlaamse literatuur geen
serieuze bestudering waardig acht. Ik geloof trouwens dat dezelfde redenering ook
voor onze 20ste-eeuwse literatuur opgaat, maar dat is een ander kapittel’ (p.308).
Anderhalf jaar later, op 5 juni 1991, vond in de lokalen van de UFSIA een colloquium
plaats onder de titel ‘Editiewetenschap en de briefwisseling van G. Gezelle’. Op deze
bijeenkomst waren beslist nieuwe geluiden te horen, want een paar sprekers hadden
het uitdrukkelijk over de mogelijkheden van een computereditie van brieven. De titel
van het referaat van mevr. Stapert-Eggen was veelzeggend in dit verband: ‘Op weg
naar een computereditie van de correspondentie van Albert Verwey’.
Ook voor de editie van de Gezelle-briefwisseling is het voor de sprekers Van Iseghem
en Couttenier evident dat de mogelijkheden van de computer worden ingezet. Het
gebruik van de computer, zelfs een computereditie zonder meer, ligt voor auteurs
als Verwey en Gezelle voor de hand als men weet dat de Verwey-briefwisseling
ca.30.000 items telt, de Gezelle-briefwisseling ongeveer 10.000.
In 1993 werd de werkgroep Genese opgericht. Op 2 juni 1995 hield de werkgroep
een colloquium in Gent onder de titel ‘Tekst / texte / text: over
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de editie van teksten’. Op deze bijeenkomst sprak o.a. een van de boegbeelden van
de Duitse Editionswissenschaft Winfried Woesler van Osnabrück, en deed het begrip
‘hypertekst’ zijn intrede in de lezing van Ian Small van de universiteit van
Birmingham.
In de namiddagsessie sprak Marita Mathijsen, auteur van het Nederlandstalig
editiehandboek en als spreker een constante op de drie tot dusver besproken
editiecolloquia. Ernst Bruinsma had het over de activiteiten van het Antwerps
‘Documentatiecentrum voor de Wetenschappelijke Studie van het werk van L.P.
Boon’ (cfr.infra), An de Vos maande aan tot voorzichtigheid in de toeschrijving van
authenticiteit aan sommige Gezelle-gedichten en Yves T'Sjoen besprak de genese
van Richard Minnes gedicht ‘Gent’.
Op de Antwerpse studiedag editiewetenschap in december jongstleden tenslotte
werden o.a. enkele editieprojecten uit Noord en Zuid voorgesteld.
Naast en los van deze colloquia is er ook links en rechts een tijdschriftartikel
verschenen waarin al dan niet recente edities onder de loep werden genomen; wat
dan weer aanleiding was tot enkele beschouwingen met een meer algemene strekking.
Ik vermeld twee van deze artikels: dat van Elisabeth Leijnse uit 1988 in het tijdschrift
Literatuur, en dat van Yves T'Sjoen uit 1994 in Ons Erfdeel. De titels van beide
artikels liegen er niet om: Leijnse bespreekt onder de titel ‘Het Babylon van de
editietechniek. Terminologische verschillen in drie Nederlandse proefschriften’ de
spraakverwarring in de proefschriften van Kets-Vree (Een ontgoocheling van
Elsschot), Dorleijn (Gedichten uit de nalatenschap van Leopold) en Mathijsen (De
brieven van De Schoolmeester).
Leijnse wees op de gunstige ontwikkeling in editietheoretisch en -technisch vlak in
Nederland op zich, en haar bedenkingen hadden alleen betrekking op de gebruikte
terminologie. Yves T'Sjoen daarentegen nam in 1994 de Vlaamse editiesituatie in
haar geheel scherp op de korrel onder de titel ‘Vlaanderen eert zijn schrijvers niet.
Over de lamentabele toestand van de editiewetenschap in Vlaanderen’. Hij bekijkt
o.a. het Verzameld dichtwerk van Gezelle, het Verzameld werk van Karel Van de
Woestijne, van August Vermeylen, van Herman Teirlinck, en geeft de edities vanuit
editiewetenschappelijk standpunt een zware onvoldoende: ‘Vlaanderen slentert vanuit
editorisch perspectief hopeloos achterop. De edities die bestaan van onze grootste
schrijvers zijn onbetrouwbaar, niet wetenschappelijk, selectief en dus onvolledig, en
vooral, allesbehalve kritisch’ (p.505).
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In 1995 verscheen een themanummer van Spiegel der Letteren over teksteditie.
Daarin komt zowel de problematiek van de tekstuitgave zelf als die van de genese,
het ontstaan en de ontwikkeling van de tekst aan bod (cfr. ‘critique génétique’ en
‘édition génétique’); er zijn artikels zowel over proza als over poëzie, zowel over
brieven als over dagboeken. Elisabeth Leijnse geeft er een overzicht van de recente
ontwikkelingen in de Angelsaksische editiewetenschap. Leen Van Dijck schetst de
te bewandelen lijdensweg als er al eens tot een editie wordt besloten naar aanleiding
van de brieveneditie rond het ontstaan van Van Nu en Straks. Mogelijkheden tot
juistere interpretatie op basis van de ontstaansgeschiedenis zoals die in handschriften
is gedocumenteerd biedt ons Piet Couttenier op basis van een Gezelle-gedicht, en
zelf heb ik dat proberen te doen op basis van het manuscript van Lijmen van Elsschot.
Sylvia Van Peteghem heeft het over de uitgave van een reisdagboek en Ernst Bruinsma
gaat nader in op de tweesporige activiteiten van het Antwerpse L.P.
Boon-Documentatiecentrum: de uitgaven van Boons literair werk enerzijds, van zijn
kritisch werk anderzijds.
Naast artikels in wetenschappelijke tijdschriften zijn er ook enkele bijdragen in de
Vlaamse dag- en weekbladpers verschenen, waar ik hier nu niet verder zal op ingaan.
Talrijke vragen en projecten werden, in gezamenlijk overleg tussen Vlaamse
universiteiten, bibliotheken en archieven, voorgelegd aan ministeriële kabinetten en
aan het (N)FWO. Meestal kregen we daarbij nul op het rekest. Het Gilliams-project
o.l.v. Prof. Musschoot werd (gedeeltelijk althans) wel goedgekeurd.
Dames en heren,
Het mag duidelijk zijn dat er in het afgelopen decennium in Vlaanderen nagedacht
is over mogelijkheden en soorten van uitgaven van 19de- en 20ste-eeuws literair
werk en briefwisseling, dat er uitdrukkelijk naar buitenlandse voorbeelden en
ontwikkelingen is gekeken, dat via colloquia en artikelen in wetenschappelijke
tijdschriften aan theorievorming is gedaan, overigens ook alweer met inroepen van
buitenlandse expertise. Er werden projectaanvragen ingediend bij overheden en
subsidiërende instanties. Tenslotte is ook via de pers af en toe de aandacht van een
wat groter publiek gevestigd op de editieproblematiek.
Laten we nu eens kijken in welke mate dit alles in editie‘praktijk’ is omgezet. Welke
edities zijn er in Vlaanderen in de laatste pakweg tien jaar tot stand gebracht,
respectievelijk verschenen op gebied van de moderne Nederlandstalige literatuur?
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In het voorbije decennium werd de uitgave van Gezelles dichtwerk voltooid, met de
kritiek en commentaren die erop geleverd zijn al bij al toch een merkwaardige
prestatie.
Er werd in het Gezellecentrum verdergewerkt aan de inventarisatie en uitgave van
de Gezelle-correspondentie onder leiding van Piet Couttenier, en er verschenen enkele
deelcorrespondenties van de Gezellebrieven, o.a. de briefwisseling van Gezelle met
de Engelsen, in 1991 uitgegeven door Ada Deprez, Boudewijn De Leeuw, e.a. in de
publicaties van de Gentse Academie.
Deprez laat overigens sedert 1986 in een niet aflatend tempo volume na volume van
het journalistiek werk van Karel Van de Woestijne verschijnen.
In het vlak van de briefwisseling is er eveneens de brieveneditie Van Nu en Straks
1890-1894 door Leen van Dijck, J. Paul Lissens en Toon Saldien, er is de uitgave
door Anne Marie Musschoot van de brieven van Van de Woestijne aan Lode Ontrop,
er is de selectie uit de correspondentie tussen Gilliams en de Bom door Leen van
Dijck en Marc Somers, overigens gepresenteerd als smaakmaker voor de integrale
publicatie ervan, en er is het niet genoeg te prijzen inventarisatiewerk van Agrippa
in het AMVC.
Nieuwe studiecentra rond (de editie van) het werk van Vlaamse auteurs werden in
een recent verleden opgestart. Zo is er thans aan de UIA een L.P.
Boon-Documentatiecentrum (met het tijdschrift De kantieke schoolmeester), dat bij
de Arbeiderspers in 1994-1995 een nieuwe, wetenschappelijk verantwoorde editie
van De Kapellekensbaan en van Zomer te Ter-Muren uitgaf. Beide werken worden
geëditeerd naar de eerste druk van respectievelijk 1953 en 1956, dus met herstel van
alle passages die Boon in een later stadium heeft geschrapt, en krijgen een nawoord
en een editorische verantwoording. Ze vormen aldus het bewijs dat uitgaven voor
het grote publiek en wetenschappelijkheid niet haaks op elkaar hoeven te staan. Het
Boon-Documentatiecentrum bezorgt eveneens Het literatuur- en kunstkritische werk
van L.P. Boon, waarin de verspreide kritieken van de schrijver worden gebundeld.
Aan de UIA is er tevens het Studie- en Documentatiecentrum Hugo Claus met het
tijdschrift Het teken van de ram.
Terloops: het ‘editiewetenschappelijk’ belang van tijdschriften als de twee pas
geciteerde, of van de Mededelingen van het Cyriel Buysse Genootschap, van
Gezelliana of van het Jaarboek van het Stijn Streuvelsgenootschap, om slechts
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deze te vermelden, is niet te onderschatten. Deze tijdschriften zijn fora waarop b.v.
een beperkte briefwisseling kan worden uitgegeven, of verschillende stadia van een
gedicht, of waar de ontstaansgeschiedenis van een of ander werk uit de doeken kan
worden gedaan. Dat alles kan bijdragen tot het wekken van interesse bij
collega-wetenschappers én bij een wat ruimer publiek voor de mogelijkheden die
kwesties van editiewetenschappelijke aard kunnen bieden o.a. met betrekking tot
vernieuwde inzichten in het werk van de auteur.
Aan de Gentse universiteit lopen er twee projecten: er is enerzijds het reeds vermelde
Gilliams-project van het FWO; het andere project concentreert zich rond de figuur
van Richard Minne, gaat weldra uitmonden in een proefschrift (Yves T'Sjoen), en
heeft reeds o.a. de uitgave van de Verzamelde verhalen van deze auteur opgeleverd,
onder redactie van Marco Daane en Yves T'Sjoen. Hierin geven de editeurs een
algemene verantwoording over basistekst, autorisatie, ontstaansgeschiedenis, enz.,
én een verantwoording per verhaal, met gebruikmaking van onuitgegeven
briefwisseling.
Een niet te onderschatten pijler die de editiewetenschap in 't algemeen en de
editiepraktijk in 't bijzonder moet schragen zijn de licentieverhandelingen aan onze
universiteiten. Dat is als 't ware de broed- en kweekvijver voor de toekomst! Jonge
mensen leren er de editieproblematiek kennen in confrontatie met de praktijk, en
kunnen er enthousiast raken voor het vak. Er zijn in de laatste jaren in Leuven b.v.
heel wat tekstuitgaven als verhandeling gemaakt o.a. van werk van Eugeen Zetternam,
Johan Alfried de Laet, August Snieders, mevrouw Courtmans-Berchmans, en Stijn
Streuvels (van deze laatste: Leven en dood in den ast, Jantje Verdure en Kerstmis in
Niemandsland). Er werd, resp. wordt briefwisseling uitgegeven van Jan van Beers,
Julius de Geyter, Gezelle, Walschap en Streuvels.
Opdat deze editiebedrijvigheid niet al te disparaat zou worden, worden de studenten
thans hoofdzakelijk rond twee topics geconcentreerd, namelijk de uitgave van de
briefwisseling-De Geyter voor de 19de en van de briefwisseling-Streuvels voor de
20ste eeuw. Aldus kwamen reeds aan bod de brieven die werden gewisseld tussen
De Geyter en Paul Fredericq, Max Rooses en Frans de Cort. Thans is de briefwisseling
van De Geyter met Jan van Rijswijck en met Peter Benoit in bewerking. Wat Streuvels
betreft, zijn in bewerking: de briefwisseling Streuvels - Karel van de Woestijne,
Streuvels - Herman Robbers, en de brieven van Hermine Schmülling, een Duitse
vertaalster van Streuvels' werk. Voor beide figuren (De Geyter en Streuvels) worden
de verhandelingen volgens een bepaald schema en volgens vaste richtlijnen
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gemaakt: naast een versie op papier leveren de studenten een elektronische versie
op diskette in, waarbij de brieven op een standaardwijze zijn uitgegeven. Bijzondere
aandacht gaat uit naar de transcriptie, want op termijn ligt de waarde van dit soort
verhandelingen precies in de opbouw van een betrouwbaar brievencorpus dat
mettertijd allicht in een wat definitievere vorm kan worden ter beschikking gesteld,
b.v. op een CD-ROM of op het net. De inhoudelijke waarde van de Streuvelsbrieven
staat buiten kijf: ze leren ons allerlei over de verhoudingen binnen de Vlaamse
literatuur en over de ontstaansgeschiedenis van Streuvels' literair werk. Maar ook de
De Geyterbriefwisseling is een goudmijn voor wie geïnteresseerd is in het Vlaanderen
van de tweede helft van de 19de eeuw, in de vrijzinnige Vlaamse beweging, in de
Transvaalkwestie, in het literair werk van De Geyter, en - last but not least - in het
19de-eeuws taalgebruik.
Begin januari startte het Streuvels-project van de Academie, dat erin bestaat te komen
tot een wetenschappelijk verantwoorde editie van Streuvels' Teleurgang van den
Waterhoek.
De bedoeling is een nieuwsoortige editie te maken in een combinatie van een boek
dat op een wat groter publiek is afgestemd met een editie in elektronische vorm (op
CD-ROM) die dan meer voor studiedoeleinden geschikt is. Het boek zal de leestekst
(van de eerste druk) bevatten, met woordverklaring, met een hoofdstuk over
overlevering en ontstaansgeschiedenis, en met, bij wijze van voorbeeld, de
vergelijking tussen één of twee passages van het manuscript, de tijdschriftversie, de
eerste en de tweede druk. De elektronische versie zal opnemen: de eerste druk (met
woordverklaring) als leestekst, de tijdschriftversie en de tweede druk (eventueel het
door Streuvels verbeterde Gids-exemplaar en het ‘manuscript’ voor de tweede druk),
een weergave op scherm van het volledige originele manuscript (geen transcriptie!),
de ontstaansgeschiedenis en de receptie. Voor de weergave van de varianten wordt
gewerkt met ‘links’ in hypertekst, zodat we b.v. per alinea vanuit de eerste editie in
boekvorm met een klik op de muis naar de betreffende passage van de tijdschriftversie,
naar de pagina van het manuscript of naar de juiste passage in de tweede druk kunnen
gaan. Waarbij eventueel ook de exemplaren met Streuvels' wijzigingen op de
tijdschriftversie of zijn schrappingen op de eerste druk (per pagina) in beeld kunnen
worden gebracht.
Dames en heren,
Op de voorpagina van De Standaard van 4-5 oktober 1997 stond een artikel onder
de kop ‘Compromis over casino Oostende’; Vlaams minister voor
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Cultuur Luc Martens en het schepencollege van Oostende hadden namelijk een
compromis bereikt over de renovatie van het Oostends casino. De laatste alinea van
het artikel luidt:
‘De minister kondigde ook aan dat hij de komende jaren voor heel Vlaanderen een
paar miljard extra wil uittrekken om onze monumenten te bewaren en restaureren’.
Nu weet ik ook wel dat papier verduldig is, en krantenpapier is dat zeker, maar ik
heb bij mezelf toch de bedenking gemaakt dat onze ‘literaire’ monumenten ook
hoognodig aan goede conservering en restauratie in de vorm van wetenschappelijke
edities toe zijn. Twee miljard is een groot bedrag: het cijfer twee met negen nullen
erachter. Tien percent ervan is tweehonderd miljoen, één percent is nog altijd twintig
miljoen. Als wij nu eens een paar percentjes van dat bedrag kregen, hoeveel van onze
literaire monumenten zouden we daarmee niet kunnen restaureren?
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De editie van oudere teksten uit de zuidelijke Nederlanden
Een status quaestionis
W. Waterschoot, Universiteit Gent
Op 14 juni 1933 hield Willem de Vreese, een van de meest eminente filologen die
de Academie onder haar leden geteld heeft, een toespraak voor de jaarvergadering
van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden met als titel ‘Paradox
over den grooten nood der Nederlandsche philologie’. Hij nam daarbij geen blad
voor de mond en stelde onomwonden dat ‘sommige Nederlandsche philologen en
historici, of die zich zelven daarvoor houden, voortgegaan [zijn] met het afleveren
van uitgaven, die alle gezond verstand en allen wetenschappelijken zin trotseren [...].
Het is een waarheid als een koe, dat, om een tekstuitgave te kunnen maken, toch op
zijn minst twee dingen nodig zijn: men moet de taal kennen, en men moet de
handschriften kunnen lezen. Het meestendeel onzer tekstuitgevers hebben noch de
eene gekend noch het andere gekund - de wél bekwame onder hen niet te na
gesproken’1. Het probleem dat ons heden aanbelangt, de plaats van tekstedities in de
toekomst van ons literair verleden, is dus niet pas gisteren opgedoken. Binnen het
huidig tijdsbestek is het onmogelijk alle leemten en remediëringen op dat gebied aan
te stippen. Ik beperk mij tot reeds oude verzuchtingen, recente verwezenlijkingen en
actuele ontwikkelingen. Ook handel ik enkel over publicaties, bestemd voor
gespecialiseerde lezers, studerenden en beroepsmatig geïnteresseerden.
Paradoxaal genoeg is de toestand het meest overzichtelijk voor het oudste Nederlands
dank zij het zogenaamde ‘Corpus Gysseling’. Voluit heet dat ‘Bouwstoffen voor een
woordarchief van de Nederlandse taal. Corpus van Middelnederlandse teksten (tot
en met het jaar 1300)’. De bedoeling hiervan

1

Willem de Vreese, ‘Paradox over den grooten nood der Nederlandsche philologie’ in
Handelingen en levensberichten van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te
Leiden 1932-1933, Leiden, 1933, p. 30-31. Ook in Willem de Vreese, Over handschriften en
handschriftenkunde. Tien codicologische studiën bijeengebracht, ingeleid en toegelicht door
P.J.H. Vermeeren, Zwolle, 1962, p. 142-143 (Zwolse Reeks van Taal- en Letterkundige
Studies).
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was alle bereikbare Middelnederlandse teksten vóór 1301 in het licht te geven die
bewaard zijn in origineel of in dertiende-eeuws afschrift. Een eerste reeks, ‘Ambtelijke
bescheiden’ verscheen in 1977 in negen delen, een tweede reeks, de ‘Literaire
handschriften’ werd gepubliceerd in vijf delen tussen 1980 en 1985. Het geheel werd
uitgegeven door de firma Nijhoffmet de financiële steun van een indrukwekkend
aantal instellingen. De uitgave was diplomatisch, wat betekent dat de in de bron
gegeven lettertekens nauwkeurig worden overgebracht in de tekens van de moderne
drukletters die dezelfde functie hebben. Een diplomatische editie wil op geen enkele
manier ingrijpen in de redactie van die tekst; wel worden de afkortingen doorgaans
opgelost. Daarnaast bestaat de mogelijkheid van een kritische editie, waarbij de
tekstediteur ingrijpt in de redactie van de tekst; de kritische editie wil de gegevens
van de bron overschrijden en een vroegere en/of betere staat van een tekst
reconstrueren. Gysseling nam in zijn corpus enkel teksten en afschriften tot 1300 op.
Daardoor is onze oudst bekende dichter, Hendrik van Veldeke, slechts fragmentair
aanwezig: inderdaad zijn uit de dertiende eeuw slechts enkele restanten van zijn
Eneasroman bewaard gebleven. De meest recente uitgave van dit werk hoort bij de
Duitse filologie: Hans Fromm gaf in 1992 de tekst uit naar een Hoogduits handschrift
c.1225. Hij stelt dat de reconstructie van de tekst in Oudlimburgs, als uitgevoerd in
de kritische uitgave van G. Schieb en Th. Frings (1964-1970), niet tot het gewenst
resultaat geleid heeft2. Voor Veldekes Sint Servaes, de uitvoerigste middeleeuwse
heiligenlegende in verzen binnen het Nederlandse en Duitse taalgebied, hanteren wij
de diplomatische editie van G. van Es (1950).
Hoe staat het met de auteurs en de teksten die tot de canon behoren en die men dus
het meest verspreid via allerlei uitgaven mag verwachten? De persoon aan wie in de
vakliteratuur gedurende de laatste jaren geen geringe aandacht besteed is, is Jacob
van Maerlant. Ik wijs slechts op het zeer succesrijke werk van F. van Oostrom en op
de studie van Petra Berendrecht over Maerlants omgang met zijn Latijnse bronnen3.
In hoeverre is daarnaast het omvangrijke oeuvre van de dichter beschikbaar? Zijn
uitvoerigste werk, de ‘Spiegel Historiael’, is ooit tussen 1861 en 1879 uitgegeven
door M. de Vries en E. Verwijs in een editie die een der best verzorgde van de 19e
eeuw heet

2

3

Hans Fromm. Heinrich von Veldeke, Eneasroman. Die Berliner Bilderhandschrift mit
Uebersetzung und Kommentar, Frankfurt am Main, 1992, p. 745 (Bibliothek deutscher
Klassiker 77).
Frits van Oostrom, Maerlants wereld, Amsterdam, 1996; Petra Berendrecht, Proeven van
bekwaamheid. Jacob van Maerlant en de omgang met zijn Latijnse bronnen, Amsterdam,
1996 (Nederlandse Literatuur en Cultuur in de Middeleeuwen XIV).
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te zijn4. Zij werd dan ook anastatisch herdrukt in 1982 door HES te Utrecht. Een
bloemlezing hieruit met woordverklaring werd door Van Oostrom bezorgd in 1994
in de reeks ‘Alfa’ van Amsterdam University Press. ‘Der naturen bloeme’ en de
‘Rijmbijbel’ werden door Gysseling in zijn corpus opgenomen. Van ‘Alexanders
geesten’ en ‘Historie van Troyen’ zijn slechts edities uit de negentiende eeuw
beschikbaar, respectievelijk van J. Franck (1882) en van N. de Pauw en E. Gaillard
(1889-1891). ‘De historie van den grale’ en het ‘Boek van Merline’ zijn in 1980
diplomatisch uitgegeven door T. Sodmann naar een Middelnederduits handschrift,
de codex-Burgsteinfurt. Onder Maerlants strofische gedichten hebben er een paar
speciaal de aandacht getrokken: ‘Van den lande van over zee’, in facsimile uitgegeven
door G. Stuiveling (1966) en de ‘Tweede Martijn’, een synoptische archiefeditie van
Th. Mertens (1978). Van ‘Sinte Franciscus leven’ bestaat een oude, maar goed
verzorgde uitgave van P. Maximilianus (1954).
Hoe staat het met de tweede grote naam, Hadewijch? J. van Mierlo bezorgde uitgaven
van haar ‘Vizioenen’ (1924), ‘Strophische gedichten’ (1942), ‘Brieven’ (1947) en
‘Mengeldichten’ (1952). De strofische gedichten en brieven werden hertaald door
M. Ortmanns, de strofische gedichten heruitgegeven door N. de Paepe in 1983. Na
uitgaven van de ‘Visioenen’ door P. Mommaers (1979) en H. Vekeman (1980)
verscheen recent (1996) ‘Vizioenen. Vertaald door Imme Dros. Met een inleiding
en een teksteditie door F. Willaert’ in de reeks ‘Nederlandse Klassieken’ van uitgeverij
Prometheus. In de inleiding van deze kritische editie zegt Willaert dat Van Mierlo
het werk van Hadewijch ‘op een voortreffelijke manier’5 heeft uitgegeven.
Ruusbroec dan? Het Ruusbroec-genootschap heeft zijn werk uitgegeven in de periode
1932 tot 1934 en herdrukt tussen 1944 en 1948. Het betrof daar telkens een uitgave
naar twee handschriften. In de periode 1976-1980 verscheen Ruusbroec in negen
delen, hertaald in modern Nederlands. In 1981 kwamen de eerste twee delen van de
‘Opera Omnia’ van de pers, aangekondigd als het begin van een reeks in tien delen.
In 1981 verschenen daarvan het ‘Boecsken der verclaringhe’ en ‘Vanden seven
sloten’, beide bezorgd door G. de Baere. Het derde deel van de serie, ‘Die geestelike
brulocht’, bezorgd door J. Alaerts, zag het licht in 1988. ‘Vanden blinkenden steen’,
‘Vanden

4
5

Frits van Oostrom. Jacob van Maerlant, Spiegel historiael. Bloemlezing, Amsterdam, 1994,
p. 12 (Alfa).
Frank Willaert. Hadewijch, Visioenen. Vertaald door Imme Dros. Met een inleiding en een
teksteditie, Amsterdam, 1996, p. 7 (Nederlandse Klassieken).
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vier becoringhen’, ‘Vanden kerstenen ghelove’ en ‘Brieven’, uitgegeven door De
Baere, Th. Mertens en H. Noë, vormden samen het tiende deel dat verscheen in 1991.
Ruusbroecs ‘Opera Omnia’ zijn bedoeld als kritische uitgave van de
Middelnederlandse tekst en voorzien van nieuwe Engelse vertalingen.
En Van den vos reynaerde, het meesterwerk van de West-Europese dierenepiek? Het
wetenschappelijk onderzoek heeft jaren gesteund en steunt nu nog op het werk van
W. Gs Hellinga, ‘Van den vos reynaerde. Teksten. Diplomatisch uitgegeven naar de
bronnen vóór het jaar 1500’ (1952), waarin de betreffende versies synoptisch
overzichtelijk naast elkaar waren afgedrukt. Helaas heeft Hellinga nooit zijn
commentaar daarbij laten verschijnen. Terecht geprezen is de kritische editie van F.
Lulofs (1983). De versie van de oudste codex, het Comburgse handschrift, kwam
daarna nog tweemaal in de editoriale belangstelling. In 1991 verzorgde een groep
neerlandici rond J. Janssens een facsimile editie van de desbetreffende bladen uit het
handschrift en leverde daarbij een diplomatische transcriptie, woordverklaring en
commentaar. Zeer recent is het hele Comburgse handschrift diplomatisch uitgegeven
als onderdeel van een project dat hierna nog ter sprake komt.
Wenden wij ons na deze coryfeeën naar de verschillende literaire genres, dan trekt
onder de rubriek ‘hoofse epiek’ het werk rond de grote Lancelotcompilatie alle
aandacht. In een Brabantse codex uit c. 1320 zijn tien teksten samengevoegd tot wat
B. Besamusca terecht kwalificeerde als ‘de schatkamer van de Middelnederlandse
Arturliteratuur’6. Dit handschrift, meer dan 87.000 verzen groot, is mogelijk de tweede
helft van een collectie, waarvan de eerste verdwenen band zo'n 93.500 verzen zou
geteld hebben. In 1974 startte aan de Rijksuniversiteit Utrecht het Lancelot-project
onder leiding van W.P. Gerritsen en uitgevoerd door leden van de sectie
Middelnederlandse letterkunde van het toenmalige Instituut De Vooys. In 1978 nam
de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen het project onder haar
hoede. Zij belastte zich met de uitgave van de uit het project resulterende boeken in
de reeks ‘Middelnederlandse Lancelotromans’. Tot nu toe zijn zes delen verschenen.
De editie is kritisch; Gerritsen noemt haar ook ‘teksthistorisch’7 omdat zij een deel
van de tekstgeschiedenis wil zichtbaar maken. Met het paleografisch/genetisch

6

7

Bart Besamusca en Ada Postma. Lanceloet. De Middelnederlandse vertaling van de Lancelot
en prose overgeleverd in de Lancelotcompilatie. Pars 1, Hilversum, 1997, p. 8
(Middelnederlandse Lancelotromans IV).
Besamusca en Postma. Lanceloet... met een verantwoording van de editie door W.P. Gerritsen,
p. 37.
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apparaat, de woordverklaring en de toelichtingen is dit project zonder twijfel de
meest ambitieuze, best onderbouwde en verststrekkende onderneming op het gebied
van de Middelnederlandse teksteditie in onze tijd.
De ridderepiek kent nog meer mooie, recente successen zoals de diplomatische en
‘licht kritische’8 editie van ‘Flandrijs’ door K. de Graaf (1980), de diplomatische
editie van het ‘Roelantslied’ door H. van Dijk (1981) en de Madelgijs-fragmenten
door B. Duijvestijn (1983 en 1989). De relatief korte Arturroman ‘Ferguut’ is bepaald
populair: na de editie van E. Rombauts, De Paepe en M.J.M. de Haan (1976), die
niet ‘streng diplomatisch’9 heette, is er recent ‘Die riddere metten witten scilde.
Oorsprong, overlevering en auteurschap van de Middelnederlandse Ferguut, gevolgd
door een diplomatische editie en een diplomatisch glossarium’ door W. Kuiper
(1989). Een combinatie van kritische naast diplomatische editie bood G. Claassens
in zijn werk over de Middelnederlandse kruisvaartromans (1993).
De belangstellenden voor middeleeuwse lyriek wachten met ongeduld op een nieuwe
uitgave van het Gruuthuse-handschrift na de editie van Charles Carton die nog als
negende nummer van de tweede serie van de ‘Maetschappy der Vlaemsche
Bibliophilen’ gedrukt werd (1849) en na de gedeeltelijke, niet onomstreden editie
van K. Heeroma (1966).
Bij de didactiek moet allereerst op een onderneming gewezen worden die parallel
staat naast het corpus Gysseling: de serie Verzameling van Middelnederlandse
Bijbelteksten, gepubliceerd onder leiding van en voor een aanzienlijk deel door C.C.
de Bruin. Tussen 1970 en 1984 verschenen daarvan negentien delen. Van de
allegorische literatuur wacht nog veel op (her)uitgave. Uit de ‘Speghel der Wijsheit’
van Jan Praet publiceerde J. Reynaert het ‘Parlament van omoed ende hoverdije’
(1983). De minne-problematiek in ‘Van der feesten een proper dinc’ werd ontsloten
door de editie, bezorgd door H. Vekeman (1981). Zeer veel is nog te doen rond de
kronieken: die van Jan van Heelu over de slag van Woeringen lezen wij nog steeds
in een editie van J.F. Willems uit 1836. Uit het werk van Jan van Boendale werd het
relaas van de continentale veldtochten van de Engelse vorst Edward III uitgegeven
als ‘Van den derden Eduwaert’ door J. Heymans (1983) en uit

8
9

Kees de Graaf. Flandrijs. Fragmenten van een Middelnederlands riddergedicht, Groningen,
1980, p. 152 (Neerlandica Trajectina 26).
E. Rombauts, N. de Paepe en M.J.M. de Haan, Ferguut. Uitgegeven met inleiding en
aantekeningen, 's-Gravenhage, 1982, p. 6 (Nijhoffs Nederlandse Klassieken).
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Lodewijk van Velthems ‘Voortzetting van de Spiegel Historiael’ het verhaal van de
Guldensporenslag door W. Waterschoot (1979).
De Leidse hoogleraar F.P. van Oostrom heeft sinds 1989 een omvangrijk
onderzoeksproject naar de Nederlandse literatuur en cultuur in de Middeleeuwen
opgezet, dat zijn neerslag heeft gevonden in een imposante serie van achttien boeken
tot nu toe. De reeks omvat zowel studies, dissertaties als de resultaten van het werk
in themagroepen. De literatuur wordt hier vooral in en als onderdeel van de culturele
context beschouwd, haar werking komt op het voorplan te staan en de filologische
en editoriale praktijk verschuift naar achteren. Van Oostroms Amsterdamse collega
H. Pleij neemt hetzelfde standpunt in. In zijn bijdrage ‘Over een cultuurhistorische
benadering van Middelnederlandse teksten’ (1988) stelt hij in zijn bekende, kordate
stijl: ‘Monumentale tekstedities, bestemd voor de eeuwigheid, zijn niet urgent.
Natuurlijk blijft een wetenschappelijke tekstbehandeling (en het vermogen daartoe)
een eerste vereiste, maar wel als hulpmiddel waarmee niet in de eerste plaats
standaardedities worden vervaardigd maar wel praktische leesedities[...]. Hoe
aantrekkelijk zou het niet zijn om te kunnen beschikken over betrouwbare, eenvoudig
geannoteerde edities van complete bronnen zoals het handschrift-Van Hulthem. En
wat zouden dergelijke ontsluitingen van bronnen enorm bevruchtend werken op het
eigenlijke doel om tot cultuurhistorische plaatsbepalingen te komen’10. Het verwondert
dan ook niet, dat het pleidooi van D. Hogenelst en W. van Anrooij in Dokumentaal
20 (1991) ten voordele van diplomatische edities zonder annotaties zulke weerklank
vond11. Er is nu door uitgeverij Verloren een reeks ‘Middeleeuwse
Verzamelhandschriften uit de Nederlanden’ op touw gezet, waarin reeds vier nummers
verschenen zijn, met als laatste het complete Comburgse handschrift, uitgegeven
door H. Brinkman en Janny Schenkel. Pure winst zijn het gemak en de
overzichtelijkheid waarmee zo'n complete codex als één geheel gepresenteerd wordt.
Maar daarnaast lijkt mij de vrees niet ongegrond dat zulke niet geannoteerde tekst
verwordt tot citaat, illustratie, argument in uiteenzettingen en betogen waarin de tekst
zelf niet tot zijn recht komt - of gewoon niet goed begrepen wordt.

10

11

Herman Pleij, ‘Over een cultuurhistorische benadering van Middelnederlandse teksten:
flirten met Dracula?’ in De studie van de Middelnederlandse letterkunde: stand en toekomst.
Symposium Antwerpen 22-24 september 1988. Onder redactie van F.P. van Oostrom en
Frank Willaert, Hilversum, 1989, p. 20.
D. Hogenelst en W. van Anrooij, ‘Pleidooi voor tekstedities van verzamelhandschriften’ in
Dokumentaal 20 (1991), p.69-71.
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Hiermee moet ik het kapittel Middeleeuwen sluiten en tot de volgende eeuwen
overgaan, een overzicht dat veel korter zal uitvallen, niet door gebrek aan literatuur
maar wel door gebrek aan inbreng uit het Noorden. Het zal u niet ontgaan zijn dat
de overgrote meerderheid van de iniatieven en van de wetenschappelijke uitvoerders
tot nu toe in Nederland moet gesitueerd worden. Zeer ruw gesteld zou men kunnen
zeggen dat de middeleeuwse literatuur die ooit in het Zuiden geschreven werd, nu
in het Noorden wordt uitgegeven.
In de zestiende eeuw denken wij in de eerste plaats aan de rederijkers en hun
toneelwerk. Van ‘Elckerlijc’ bestaat thans een diplomatische editie met de variante
versies naast elkaar, bezorgd door M. de Haan (1979). Voor de tekst van ‘Mariken
van Nieumeghen’ is de gangbare tekst de editie van D. Coigneau (1982). De spelen
in het bezit van de Haarlemse kamer de Pellicanisten werden compleet uitgegeven
in facsimile met diplomatische transcriptie door W. Hüsken, B. Ramakers en F.
Schaars in acht delen (1992-1998). Hiermee werd een goudmijn ontsloten. De Gentse
spelen uit 1539 verschenen eindelijk in een geannoteerde uitgave van hun ‘oude’
uitgevers B. Erné en L. van Dis (1982), terwijl de teksten van het Antwerps landjuweel
van 1561 nog steeds om een uitgave schreeuwen.
Bedenkelijk is de toestand voor de lyriek van de rederijkers. Van enkele auteurs zoals
Anthonis de Roovere, Jan van den Dale en Jan van den Berghe bestaan redelijke
uitgaven. Maar tal van verzamelhandschriften zijn nog niet of zonder annotatie
uitgegeven. Voor Anna Bijns, het grootste literaire talent van hen allen, moeten wij
ons behelpen met edities uit 1875, 1886 en 1900. Wel verscheen het eerste boek van
haar refreinen in een facsimile editie, bezorgd door L. Roose (1987). Eveneens in
facsimile, maar zonder verdere toelichting werd hét handboek van de rederijkerij
verspreid, ‘De const van rhetoriken’ van Matthijs de Castelein (1986). Dank zij het
jaarboek van de Gentse rederijkerskamer De Fonteine werd een uniek cultuurhistorisch
document als het uitvoerige ‘Testament Rhetoricael’ (1561) van de Brugse rederijker
Eduard de Dene diplomatisch uitgegeven. Dat jaarboek nam nog andere edities op:
Cornelis van Ghisteles ‘Van Eneas en Dido’ door K. Iwema (1982-1983) en Jan
Utenhoves spel ‘De Evangelische Leeraer’ door C.C. de Bruin (1989-1990). W.
Braekman publiceerde een uitvoerige reeks artesteksten en incantatieliteratuur en
zette twee bibliofiele reeksen met in hoofdzaak prozaromans in facsimile op stapel:
‘Zeldzame volksboeken uit de Nederlanden’ (Sint-Niklaas, uitgeverij Danthe,
1980-1982, vijf delen) en ‘Vroege volksboeken uit de Nederlanden’ (Brugge,
uitgeverij Marc van de Wiele,
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1983-1986, zes delen). Van Jan Baptist Houwaert werd ‘De vier Wterste’ door F.
van Vinckenroye uitgegeven (1965). De bundel waarin voor het eerst de nieuwe
Franse dichtvormen zoals het sonnet en de ode gedemonstreerd werden, ‘Den hof
en boomgaerd der poësien’ van Lucas d'Heere, was beschikbaar in 1969. Van de
voornaamste Zuidnederlandse dichter uit de tweede helft van de zestiende eeuw,
Jonker Jan van der Noot, is het merendeel van het werk heruitgegeven, echter niet
de Franse en Duitse versies van zijn ‘Theatre’. Wel is rond zijn figuur boekhistorisch
onderzoek verricht, en dat was een novum. Alle edities van gedrukte werken tot nu
toe volstonden de tekst af te drukken naar een bestaand exemplaar. Het
analytisch-bibliografisch onderzoek in de Angelsaksische wereld, in hoofdzaak rond
de Shakespeare-filologie, had ondertussen aan het licht gebracht dat ook tussen
exemplaren van eenzelfde druk varianten kunnen optreden, correcties op de pers,
wat autopsie van alle bewaarde exemplaren vereiste. Voor de uitgave van Van der
Noots ‘Poeticsche Werken’ (1975) is zo'n onderzoek geschied.
Ik eindig mijn panorama van de zestiende-eeuwse Zuidnederlandse literatuur met
twee ballingen. Dank zij de bemoeiingen van H. Miedema wordt het ‘Schilderboeck’
van Karel van Mander voorbeeldig ter beschikking van belangstellenden gesteld:
eerst door de editie van het onderdeel ‘Den grondt der edel vry schilder-const’ (1973),
daarna door commentaar bij de levens van antieke en Italiaanse schilders en thans
door een uitvoerig geannoteerde Engelse vertaling naast de Nederlandse facsimile
van de levens der Nederlandse en Hoogduitse schilders (1994-). Van Manders
geestelijke liederenbundel ‘Bethlehem dat is het Broodhuys’ werd uitgegeven door
P. Verkuyl (1985). Naast Van Mander noem ik Filips van Marnix van Sint-Aldegonde.
Van zijn hoofdwerk, de ‘Bieëncorf der H. Roomsche kercke’, een zeldzaam
hoogtepunt van zestiende-eeuws proza, bestaat slechts een bescheiden bloemlezing
van W. Ornee en L. Strengholt. Wel wordt de internationaal beroemde briefwisseling
van Marnix als humanist thans uitgegeven door A. Gerlo en R. de Smet (1990-).
De zeventiende en achttiende eeuw zijn, editoriaal gesproken, nog braakland. Een
aantal tekstuitgaven voor deze periode danken wij nog steeds aan de Antwerpse
uitgever E. de Bock, die in de periode van het interbellum de reeks ‘De Seven
Sinjoren’ startte met de uitgesproken bedoeling literaire werken uit de zogenaamde
vervalperiode van de Vlaamse letteren, van Willem Ogier tot de negentiende eeuw,
opnieuw uit te geven. Aldus is een aantal teksten, waaronder toneelstukken van Ogier
en het werk van Justus de Harduwijn, bekend gemaakt. De Harduwijns ‘De weerliicke
liefden tot Roosemond’
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in de editie van O. Dambre is voor het laatst herdrukt in 1978. Adriaan Poirters, de
meest succesrijke schrijver van embleemliteratuur bij ons, is nauwelijks bereikbaar:
de enige moderne editie van zijn hoofdwerk, ‘Het masker van de wereldt afgetrocken’,
dateert uit 1935. De studie van Michiel de Swaen teert op de uitgave van diens
‘Werken’ door V. Celen, C. Huysmans en M. Sabbe (1928-1934). Wel heeft J.
Smeyers De Swaens ‘De gecroonde leersse’ opnieuw uitgegeven (1989).
Zeventiende-eeuwse lyrici als Daniël Bellemans en Jan David Heemssen raadplegen
wij in de originele uitgaven. Het voornaamste levensteken voor de toneelliteratuur
komt uit de Universiteit Antwerpen: daar geeft het Centrum voor de studie van het
Nederlandse Renaissancedrama (thans Centrum voor Nederlandse
Literatuurgeschiedenis) handschriftencahiers uit, waarin telkens twee stukken in
diplomatische transcriptie aangeboden worden.
Voor de achttiende eeuw is dank zij het Studiecentrum 18de-eeuwse Zuidnederlandse
Letterkunde aan de Facultés universitaires Saint-Louis onder leiding van J. Smeyers
een begin gemaakt met de ontsluiting van het materiaal: werken van Jan Frans
Cammaert, Jacobus de Ridder en Andries Stevens werden aldus uitgegeven. De enige
tekst uit de late achttiende eeuw die tweemaal heruitgegeven werd, in 1938 (editie
R. van Roosbroeck) en 1979 (editie J. Smeyers en J. van den Broeck), is het bekende
geschrift van J.B.C. Verlooy, ‘Verhandeling op d'onacht der moederlyke tael in de
Nederlanden’.
Mijn verhaal zou onvolledig zijn wanneer ik mij zou beperken tot teksten en hun
editeurs. Even essentieel zijn de uitgevende instanties. De Lancelotcompilatie werd
uitgegeven door het Nederlands Bureau Basisvoorziening Tekstedities, dat opgegaan
is in het Constantijn Huygens instituut voor tekstedities en intellectuele geschiedenis.
De Academie alhier heeft uitgaven van Houwaert en Van der Noot mogelijk gemaakt.
Aan het Ruusbroecgenootschap zijn wij de ‘Studiën en Tekstuitgaven van Ons
Geestelijk Erf’ verschuldigd. De artes-reeks van Braekman en Smeyers' cahiers van
de achttiende-eeuwse Zuidnederlandse letterkunde verschijnen onder de auspiciën
van respectievelijk de Katholieke Universiteit Brussel en de Facultés universitaires
Saint-Louis. Veel danken wij aan Nederlandse uitgeverijen, die thans een zeer
dynamisch beleid inzake tekstedities voeren. Prometheus/Bert Bakker geeft de reeks
‘Nederlandse Klassieken’ uit, waarin verschenen is: ‘De reis van sint Brandaan’,
vertaald door Willem Wilmink en uitgegeven door Utrechtse neerlandici onder leiding
van Gerritsen en Soetje Oppenhuis de Jong (1994), naast Willaerts editie van de
Visioenen van Hadewijch (1996) en
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‘De burggravin van Vergi’, verzorgd door Wilmink, Gerritsen en R. Jansen-Sieben
(1997). De Amsterdam University Press heeft de reeks ‘Alfa’ opgezet waarin Van
Oostrom een bloemlezing uit Maerlants ‘Spiegel Historiael’ verzorgde (1994). En
volgende week worden te Utrecht de eerste drie delen van de reeks ‘Delta’
voorgesteld, een initiatief van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden
in samenwerking met Nederlandse uitgevers. Er zal een bloemlezing uit Maerlant
door I. Biesheuvel bij zijn.
Als slot van dit overzicht kan ik enkel wijzen op tal van discrepanties. Er is veel
werk verricht op het gebied van de Middeleeuwen, maar veel meer in het Noorden
dan in het Zuiden. Er is veel minder tot stand gebracht voor de latere periodes.
Dikwijls teren belangrijke uitgaven, ja soms hele reeksen op het werk en de inzet
van één persoon. Het is meer dan tijd dat de Vlaamse Gemeenschap het - ik ben niet
bang het woord te gebruiken - het puur idealisme van de Zuidnederlandse filologen
te hulp komt.

Literatuur
De tekstuitgaven zijn in principe opgenomen op naam van de editeurs. Indien meer
dan drie tekstuitgevers opgegeven worden, komt het werk op het eerste substantief
in de titel.
J. Alaerts. Jan van Ruusbroec, Die geestelike brulocht. Ingeleid door P.
Mommaers. Vertaald door H. Rolfson. Onder leiding van G. de Baere; Tielt,
Lannoo; Turnhout, Brepols; 1988 (Opera Omnia 3. Studiën en Tekstuitgaven
van Ons Geestelijk Erf, deel XX,3).
G. de Baere. Jan van Ruusbroec, Boecsken der verclaringhe. Ingeleid door P.
Mommaers. Vertaald door Ph. Crowley en H. Rolfson; Tielt, Lannoo; Leiden,
E.J. Brill; 1981 (Opera Omnia 1. Studiën en Tekstuitgaven van Ons Geestelijk
Erf, deel XX, 1).
G. de Baere. Jan van Ruusbroec, Vanden seven sloten. Vertaald door H. Rolfson;
Tielt, Lannoo; Leiden, E.J. Brill; 1981 (Opera Omnia 2. Studiën en Tekstuitgaven
van Ons Geestelijk Erf, deel XX,2).
G. de Baere, Th. Mertens en H. Noë. Jan van Ruusbroec, Vanden blinkenden
steen. Vanden vier becoringhen. Vanden kerstenen ghelove. Brieven. Inleiding
door Th. Mertens en P. Mommaers. Vertaald in het Engels door A. Lefevere;
Tielt, Lannoo; Turnhout, Brepols; 1991 (Opera Omnia 10. Studiën en
Tekstuitgaven van Ons Geestelijk Erf, deel XX, 10).
Beatrijs. Geschreven in de 2e helft van de 13e eeuw door een onbekend dichter,
Zellik, Poketino, 1986.

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse taal- en letterkunde. Jaargang 1998

65
Petra Berendrecht, Proeven van bekwaamheid. Jacob van Maerlant en de omgang
met zijn Latijnse bronnen, Amsterdam, Prometheus, 1996 (Nederlandse
Literatuur en Cultuur in de Middeleeuwen XIV).
Bart Besamusca. Lanceloet. De Middelnederlandse vertaling van de Lancelot
en prose overgeleverd in de Lancelotcompilatie. Pars 2 (vs.5531-10740). Met
een inleidende studie over de vertaaltechniek, Assen-Maastricht, Van Gorcum,
1991 (Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen.
Middelnederlandse Lancelotromans V).
Bart Besamusca en Ada Postma. Lanceloet. De Middelnederlandse vertaling
van de Lancelot en prose overgeleverd in de Lancelotcompilatie. Pars 1 (vs.
1-5530, voorafgegaan door de verzen van het Brusselse fragment), met een
verantwoording van de editie door W.P. Gerritsen en een beschrijving van de
handschriften door Jan Willem Klein, Hilversum, Verloren, 1997 (Koninklijke
Nederlandse Akademie van Wetenschappen. Middelnederlandse Lancelotromans
IV).
Helmut Birkhan. Die alchemistische Lehrdichtung des Gratheus filius philosophi
in Cod. Vind. 2372. Zugleich ein Beitrag zur okkulten Wissenschaft im
Spätmittelalter, Wien, Verlag der österreichischen Akademie der Wissenschaften,
1992 (Oesterreichische Akademie der Wissenschaften, philosophisch-historische
Klasse, Sitzungsberichte, 591. Band, Schriftenreihe der Kommission für
Altgermanistik).
W.L. Braekman, Middeleeuwse witte en zwarte magie in het Nederlands
taalgebied. Gecommentarieerd compendium van incantamenta tot einde 16de
eeuw, Gent, Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde,
1997 (Reeks VI, nr. 127).
Frank Brandsma. Lanceloet. De Middelnederlandse vertaling van de Lancelot
en prose overgeleverd in de Lancelotcompilatie. Pars 3 (vs. 10741-16263). Met
een inleidende studie over de entrelacement-vertelwijze, Assen-Maastricht, Van
Gorcum, 1992 (Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen.
Middelnederlandse Lancelotromans VI).
Herman Brinkman. Het handschrift-Jan Phillipsz. Hs. Berlijn, Staatsbibliothek
Preussischer Kulturbesitz, Germ. Qu. 557. Diplomatische editie, Hilversum,
Verloren, 1995 (Middeleeuwse Verzamelhandschriften uit de Nederlanden II).
Herman Brinkman en Janny Schenkel. Het Comburgse handschrift. Hs. Stuttgart,
Württembergische Landesbibliothek, Cod. poet. et phil. 222. Diplomatische
editie, Hilversum, Verloren, 1997 (Middeleeuwse Verzamelhandschriften uit
de Nederlanden IV).
C.C. de Bruin (†). Een seer schoon Spel van zinnen ghemaeckt by mijn Heer
Johan Wtenhove in Jaarboek van de koninklijke soevereine hoofdkamer van
retorica ‘De Fonteine’ te Gent, 1989-1990, p.21-99.

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse taal- en letterkunde. Jaargang 1998

66
C.C. de Bruin. Het Oude Testament. Eerste Stuk. Genesis-II Koningen, Leiden,
E.J. Brill, 1977 (Verzameling van Middelnederlandse Bijbelteksten. Grote
Reeks. Afdeling I: Het Oude Testament. Eerste Stuk).
Matthijs de Castelein, De const van rhetoriken, Oudenaarde, Theater Pax Vobis,
1986.
G.H.M. Claassens. De Middelnederlandse kruisvaartromans, Amsterdam,
Schiphouwer en Brinkman, 1993 (Thesaurus 4).
Dirk Coigneau. Mariken van Nieumeghen. Ingeleid en toegelicht, 's-Gravenhage,
Martinus Nijhoff, 1982 (Nijhoffs Nederlandse Klassieken).
Dirk Coigneau. Mariken van Nieumeghen, ingeleid en toegelicht, Hilversum,
Verloren, 1996 (Middelnederlandse Tekstedities 3).
O. Dambre. Justus de Harduwijn, ‘De weerliicke liefden tot Roosemond’.
Ingeleid en met aantekeningen voorzien, Zwolle, W.E.J. Tjeenk Willink, 1956
(Zwolse Drukken en Herdrukken). Tweede, herziene en bijgewerkte druk:
Culemborg, Tjeenk Willink-Noorduijn, 1972 (Teksten en Studies). Tweede
herziene en bijgewerkte druk/ tweede oplage: Culemborg, Tjeenk Willink/
Noorduijn, 1978 (Teksten en Studies).
O. Dambre. Bloemlezing uit Justus de Harduwijns ‘Goddelicke Lof-Sanghen’
(Ghendt, 1620) in nieuwe volgorde toegelicht, Zutphen, W.J. Thieme & Cie,
s.d. (Klassiek Letterkundig Pantheon 196).
Gilbert Degroote. Jan van den Dale, Gekende werken met inleiding,
bronnenstudie, aanteekeningen en glossarium, Antwerpen, De Nederlandsche
Boekhandel, 1944 (Uitgave van de Vereeniging der Antwerpsche Bibliophielen,
Tweede Reeks, nr. 2).
G.R.W. Dibbets en W.M.H. Hummelen. Abrahams Offerhande. Tekstuitgave
met inleiding en aantekeningen in Jaarboek van de koninklijke soevereine
hoofdkamer van retorica ‘De Fonteine’ te Gent, 1993-1994, p.9-148.
L.M. van Dis en B.H. Erné. De Spelen van Zinne vertoond op het Landjuweel
te Gent van 12-23 Juni 1539. Uitgegeven en toegelicht. Deel I: Tekst;
Groningen-Batavia, J.B. Wolters' Uitgevers-Maatschappij; Antwerpen, De
Sikkel; 1939 (De Seven Sinjoren).
B.W.Th. Duijvestijn. De Antwerpse Madelgijsfragmenten, Antwerpen,
Stadsbibliotheek, 1983 (Publikaties van de Stadsbibliotheek en het Archief en
Museum voor het Vlaamse Cultuurleven 4).
B.W.Th. Duijvestijn. Madelgijs. De Middelnederlandse fragmenten en de
overeenkomstige Hoogduitse verzen, Brussel, Paleis der Academiën, 1989
(Verhandelingen van de Koninklijke Academie voor Wetenschappen, Letteren
en Schone Kunsten van België, Klasse der Letteren, jaargang 51, nr. 130).

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse taal- en letterkunde. Jaargang 1998

67
H. van Dijk. Het Roelantslied. Studie over de Middelnederlandse vertaling van
het Chanson de Roland, gevolgd door een diplomatische uitgave van de
overgeleverde teksten, Utrecht, HES, 1981.
B.H. Erné en L.M. van Dis (†). De Gentse Spelen van 1539. Uitgegeven en
toegelicht, 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1982 (Nijhoffs Nederlandse
Klassieken).
G.A. van Es. Sint Servaes legende. Naar het Leidse handschrift uitgegeven met
medewerking van G.I. Lieftinck en A.E Mirande, Antwerpen,
Standaard-boekhandel, 1950.
Hans Fromm. Heinrich von Veldeke, Eneasroman. Die Berliner Bilderhandschrift
mit Uebersetzung und Kommentar. Mit den Miniaturen der Handschrift und
einem Aufsatz von Dorothea und Peter Diemer, Frankfurt am Main, Deutscher
Klassiker Verlag, 1992 (Bibliothek deutscher Klassiker 77. Bibliothek des
Mittelalters Band 4).
Aloïs Gerlo en Rudolf de Smet. Marnixi epistulae. De briefwisseling van Marnix
van Sint-Aldegonde. Een kritische uitgave. Pars I (1558-1576), Brussel,
University Press, 1990 (Interuniversitair Instituut voor Studie van de Renaissance
en het Humanisme).
Aloïs Gerlo en Rudolf de Smet. Marnixi epistulae. De briefwisseling van Marnix
van Sint-Aldegonde. Een kritische uitgave. Pars II (1577-1578), Brussel,
University Press, 1992 (Interuniversitair Instituut voor Studie van de Renaissance
en het Humanisme).
Aloïs Gerlo en Rudolf de Smet. Marnixi epistulae. De briefwisseling van Marnix
van Sint-Aldegonde. Een kritische uitgave. Pars III (1579-1581), Brussel,
University Press, 1996 (Interuniversitair Instituut voor Studie van de Renaissance
en het Humanisme).
W.P. Gerritsen. Lantsloot vander Haghedochte. Fragmenten van een
Middelnederlandse bewerking van de Lancelot en prose. Uitgegeven met
inleiding en commentaar. Met medewerking van A. Berteloot, F.P. van Oostrom
en P.G.J. van Sterkenburg, Amsterdam, Noord-Hollandsche Uitgevers
Maatschappij, 1987 (Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen.
Middelnederlandse Lancelotromans II).
Kees de Graaf. Flandrijs. Fragmenten van een Middelnederlands riddergedicht,
Groningen, Wolters-Noordhoff/Bouma's Boekhuis, 1980 (Neerlandica Traiectina
26).
Maurits Gysseling. Corpus van Middelnederlandse teksten (tot en met het jaar
1300) m.m.v. en van woordindices voorzien door Willy Pijnenburg,
's-Gravenhage, Martinus Nijhoff. Reeks I: ambtelijke bescheiden (1977). Reeks
II: literaire handschriften (1980-1985) (Bouwstoffen voor een Woordarchief
van de Nederlandse Taal).

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse taal- en letterkunde. Jaargang 1998

68
M.J.M. de Haan. De spiegel der Zaligheid van Elkerlijk naar de bewaarde
bronnen uitgegeven met medewerking van B.J. van Delden, Leiden, Vakgroep
Nederlandse Taal- & Letterkunde, 1979 (Publikaties van de Vakgroep
Nederlandse Taal- & Letterkunde, nr. 7).
Handelingen en levensberichten van de Maatschappij der Nederlandsche
Letterkunde te Leiden 1932-1933, Leiden, E.J. Brill, 1933.
Het Geraardsbergse handschrift. Hs. Brussel, Koninklijke Bibliotheek Albert
I, 837-845. Diplomatische editie door Marie-José Govers (eindredactie), Mariken
Goris, Peter van Heusden, Anda Schippers, Gerard Sonnemans en Wilma
Wissink, met een codicologische beschrijving door Hans Kienhorst, Hilversum,
Verloren, 1994 (Middeleeuwse Verzamelhandschriften uit de Nederlanden I).
W. Gs Hellinga. Van den vos reynaerde. I Teksten. Diplomatisch uitgegeven
naar de bronnen vóór het jaar 1500, Zwolle, W.E.J. Tjeenk Willink, 1952.
K. Heeroma, Liederen en gedichten uit het Gruuthuse-handschrift. Uitgegeven
met medewerking van C.W.H. Lindenburg. Eerste deel, Leiden, E.J. Brill, 1966
(Leidse Drukken en Herdrukken uitgegeven vanwege de Maatschappij der
Nederlandse Letterkunde te Leiden, Grote Reeks IV).
J.G. Heymans. Van den derden Eduwaert. Uitgegeven met een inleiding over
de Brabantse historiografie tussen ca. 1270 en ca. 1350, Nijmegen, Alfa, 1983
(Tekst en Tijd 10).
D. Hogenelst en W. van Anrooij, ‘Pleidooi voor tekstedities van
verzamelhandschriften’ in Dokumentaal 20 (1991), p.69-71.
Jozef Huyghebaert. Karel Broeckaert, Jellen en Mietje. Inleiding, tekstuitgave,
woordverklaring, Brussel, Facultés universitaires Saint-Louis/ Studiecentrum
18de-eeuwse Zuidnederlandse Letterkunde, 1992 (Cahier nr. 7).
K. Iwema. Cornelis van Ghistele ‘Van Eneas en Dido’. Twee amoureuze spelen
uit de zestiende eeuw, uitgegeven met inleiding en aantekeningen in Jaarboek
van de koninklijke soevereine hoofdkamer van retorica ‘De Fonteine’ te Gent,
1982-1983, p.103-243.
Ria Jansen-Sieben. De borchgravinne van Vergi, naar Handschrift-Van Hulthem
en het Gentse fragment uitgegeven. Derde, vermeerderde uitgave met een
letterkundige uitleiding door F.P. van Oostrom, Utrecht, HES, 1985.
Ria Jansen-Sieben. De burggravin van Vergi. Een middeleeuwse novelle.
Vertaald door Willem Wilmink, in samenwerking met een werkgroep van
Utrechtse neerlandici. Ingeleid door W.P. Gerritsen. Met een uitgave van de
Middelnederlandse tekst, Amsterdam, Prometheus/Bert Bakker, 1997
(Nederlandse Klassieken).

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse taal- en letterkunde. Jaargang 1998

69
[Jozef Janssens]. Van den Vos Reynaerde. Het Comburgse handschrift [met
medewerking van] Veerle Uyttersprot, Jo de Vos, Rik van Daele, Jo van
Eetvelde, Leuven, Davidsfonds, 1991.
Hans Kienhorst en Gerard Sonnemans. Het Tübingse Sint-Geertruihandschrift.
Hs. Tübingen, Universitätsbibliothek, Me.IV.3. Diplomatische editie, Hilversum,
Verloren, 1996 (Middeleeuwse Verzamelhandschriften uit de Nederlanden III).
C. Kruyskamp. Jan van den Berghe, Dichten en spelen, Antwerpen, De
Nederlandsche Boekhandel, 1950 (Uitgave van de Vereeniging der Antwerpsche
Bibliophielen, Tweede Reeks, nr. 4).
Willem Kuiper. Die riddere metten witten scilde. Oorsprong, overlevering en
auteurschap van de Middelnederlandse Ferguut, gevolgd door een diplomatische
editie en een diplomatisch glossarium, Amsterdam, Schiphouwer en Brinkman,
1989 (Thesaurus 2).
Kåre Langvik-Johannessen en Werner Waterschoot. Joannes Franciscus
Cammaert, Straf ende dood van Balthassar, koning der Chaldeen, benevens de
krooninge van Darius, koning van Meden, bly-eyndig treurspel, Brussel, Facultés
universitaires Saint-Louis/ Studiecentrum 18de-eeuwse Zuidnederlandse
Letterkunde, 1991 (Cahier nr. 6).
Kåre Langvik-Johannessen en Werner Waterschoot. Jacobus de Ridder, Het
bloedig moord-thonneel in Don Renory met inleiding over het Europese
gruwelspel, Brussel, Facultés universitaires Saint-Louis/ Studiecentrum
18de-eeuwse Zuidnederlandse Letterkunde, 1994 (Cahier nr. 11).
H.J. Leloux. Het Zutphens Liedboek, ms. Weimar Oct 146. Van een historische
achtergrond voorzien door F.W.J. Scholten, Zutphen, De Walburg Pers, 1985.
Orlanda Soei Han Lie. The Middle Dutch Prose Lancelot. A study of the
Rotterdam Fragments and their place in the French, German, and Dutch Lancelot
en prose tradition, Amsterdam, Noord-Hollandsche Uitgevers Maatschappij,
1987 (Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen.
Middelnederlandse Lancelotromans III).
F. Lulofs. Beatrijs. Uitgegeven met inleiding en aantekeningen. Zesde herziene
druk, Leiden, Martinus Nijhoff, 1983 (Nijhoffs Nederlandse Klassieken).
F. Lulofs. Van den vos Reynaerde. De tekst kritisch uitgegeven, met
woordverklaring, commentaar en tekstkritische aantekeningen. Met een ten
geleide van W.P. Gerritsen, Groningen, Wolters-Noordhoff, 1983.
J.J. Mak. Anthonis de Roovere, De gedichten naar alle tot dusver bekende
handschriften en oude drukken uitgegeven, Zwolle, W.E.J. Tjeenk Willink,
1955.

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse taal- en letterkunde. Jaargang 1998

70
Philips van Marnix van St. Aldegonde, Het Boeck der Psalmen Davids. Ingeleid
door Jef Sterck en Ad den Besten. Fotografische heruitgave, Antwerpen, Gert-Jan
Buitink, 1985.
P. Maximilianus. Jacob van Maerlant, Sinte Franciscus leven. Uitgegeven,
ingeleid en toegelicht, Zwolle, W.J.E. Tjeenk Willink, 1954 (Zwolse Drukken
en Herdrukken 7).
Theo Meder. Beatrijs, een middeleeuws Maria-mirakel. Vertaald door Willem
Wilmink. Met een inleiding en een teksteditie. Amsterdam, Prometheus/Bert
Bakker, 1995 (Nederlandse Klassieken).
Th. Mertens. Den anderen merten. Synoptische archiefeditie van Jacob van
Maerlant's tweede Martijn, Nijmegen, Alfa, 1978.
Hessel Miedema. Karel van Mander, Den grondt der edel vry schilder-const,
uitgegeven en van vertaling en commentaar voorzien, Utrecht, Haentjens Dekker
& Gumbert, 1973.
Hessel Miedema. Karel van Mander, The Lives of the Illustrious Netherlandish
and German Painters. With an Introduction and Translation, edited, Doornspijk,
Davaco, 1994...
Cyriel Moeyaert. De Rijmwerken van Andries Steven van Kassel (ca.
1676-1747). Een bloemlezing, Brussel, Facultés universitaires Saint-Louis/
Studiecentrum 18de-eeuwse Zuidnederlandse Letterkunde, 1996 (Cahier nr.
14).
Paul Mommaers. De brieven van Hadewijch; Averbode, Altiora; Kampen, Kok;
1990.
Paul Mommaers. De visioenen van Hadewijch. Middelnederlandse tekst,
vertaling en kommentaar; Nijmegen, B. Gottmer; Brugge, Emmaüs; 1979
(Spiritualiteit 15).
F.P. van Oostrom, Lantsloot vander Haghedochte. Onderzoekingen over een
Middelnederlandse bewerking van de Lancelot en prose, Amsterdam,
Noord-Hollandse Uitgevers Maatschappij, 1981 (Koninklijke Akademie van
Wetenschappen. Middelnederlandse Lancelotromans I).
Frits van Oostrom, Maerlants wereld, Amsterdam, Prometheus, 1996.
Frits van Oostrom. Jacob van Maerlant, Spiegel historiael. Bloemlezing,
Amsterdam, Amsterdam University Press, 1994 (Alfa).
W.A. Ornee en L. Strengholt. Philips van Marnix van St. Aldegonde, Den
byencorf der H. Roomsche kercke. Bloemlezing, samengesteld, ingeleid en
geannoteerd, Zutphen, W.J. Thieme & Cie, 1974 (Klassiek Letterkundig
Pantheon 179).
M. Ortmanns. Hadewijch, Van liefde en minne. De strofische gedichten hertaald,
Tielt, Lannoo, 1982.
M. Ortmanns-Cornet. Hadewijch, Brieven. Hertaald. Ingeleid door Herwig Arts,
Brugge, Tabor, 1986.

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse taal- en letterkunde. Jaargang 1998

71
M. Ortmanns. Hadewijch, Van liefde en minne. De Strofische Gedichten.
Hertaald. Ingeleid door P. Mommaers, Tielt-Bussum, Lannoo, 1982.
N. de Paepe. Hadewijch, Strofische Gedichten. Middelnederlandse tekst en
omzetting in modern Nederlands met een inleiding, Leiden, Martinus Nijhoff,
1983 (Nijhoffs Nederlandse Klassieken).
Karel Porteman en Werner Waterschoot. Jan van der Noot, Verscheiden Poetixe
Wercken (Keulen, 1572). Het voorwerk. Ingeleid, uitgegeven en toegelicht,
Leuven/Amersfoort, Acco, 1990 (Leuvense Studiën en Tekstuitgaven. Nieuwe
Reeks 9).
De reis van sint Brandaan. Een reisverhaal uit de twaalfde eeuw. Vertaald door
Willem Wilmink. Ingeleid door W.P. Gerritsen. Met een uitgave van de
Middelnederlandse tekst naar het Comburgse handschrift door een werkgroep
van Utrechtse neerlandici onder leiding van W.P. Gerritsen en Soetje Oppenhuis
de Jong (eindredactie), Amsterdam, Prometheus/Bert Bakker, 1994 (Nederlandse
Klassieken).
J. Reynaert. Jan Praets Parlament van omoed ende hoverdije. Met een inleiding
tot de ‘Speghel der Wijsheit’, Nijmegen, Alfa, 1983 (Tekst en Tijd 9).
Roman van den riddere metter mouwen. Opnieuw naar de bewaarde bronnen
uitgegeven. Met letterkundige inleiding door M.J.M. de Haan en L. Jongen en
annotaties en emendaties door B.C. Damsteegt en M.J. van der Wal. Met
medewerking van Annemarie Meesen, Utrecht, HES, 1983.
E. Rombauts, N. de Paepe en M.J.M. de Haan. Ferguut. Uitgegeven met inleiding
en aantekeningen, Culemborg, Tjeenk Willink/Noorduijn, 1976 (Teksten en
Studies). Tweede, herziene druk, 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1982
(Nijhoffs Nederlandse Klassieken).
Rob. van Roosbroeck. J.B.C. Verlooy, Verhandeling op d'onacht der moederlyke
tael in de Nederlanden. Met een inleiding, Antwerpen, De Sikkel, 1938 (De
Seven Sinjoren).
Lode Roose. Anna Bijns, Schoon ende suverlijc boecxken inhoudende veel...
constige refereinen (1528). Facsimile-uitgave naar het Heber-Serrure exemplaar
(Koninklijke Bibliotheek Albert I, Brussel). Bezorgd en toegelicht. Met een
nawoord door Marnix Gijsen (†); Leuven-Amersfoort, Acco; Brussel,
Koninklijke Bibliotheek Albert I; 1987.
Gabriele Schieb en Theodor Frings. Henric van Veldeken, Eneide. I Einleitung
- Text. Herausgegeben von Gabriele Schieb und Theodor Frings, Berlin,
Akademie-Verlag, 1964; II Untersuchungen von Gabriele Schieb unter
Mitwirkung von Theodor Frings, Berlin, Akademie-Verlag, 1965; III Wörterbuch
von Gabriele Schieb mit Günter Kramer und Elisabeth Mager, Berlin,
Akademie-Verlag, 1970 (Deutsche Texte des Mittelalters, Band LVIII, LIX,
LXII).

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse taal- en letterkunde. Jaargang 1998

72
Jozef Smeyers. Michiel de Swaen, De gecroonde leersse, Brussel, Facultés
universitaires Saint-Louis/ Studiecentrum 18de-eeuwse Zuidnederlandse
Letterkunde, 1989 (Cahier nr. 3).
J. Smeyers en J. van den Broeck. Jan Baptist Chrysostomus Verlooy,
Verhandeling op d'Onacht der moederlyke Tael in de Nederlanden (1788),
ingeleid en toegelicht; Den Haag, Martinus Nijhoff; Noorduijn, Tjeenk Willink;
1979 (Klassieken Nederlandse Letterkunde).
W.A.P. Smit. Jan van der Noot, Het Bosken en Het Theatre. Met medewerking
van W. Vermeer, Amsterdam-Antwerpen, Wereldbibliotheek, 1953 (Onze Oude
Letteren) (Anastatische herdruk: Utrecht, HES, 1979, Utrechtse Herdrukken
XVIII).
Timothy Sodmann. Jacob van Maerlant, Historie van den grale und Boek van
Merline. Nach der Steinfurter Handschrift herausgegeben, Köln-Wien, Böhlau
Verlag, 1980 (Niederdeutsche Studien 26).
Yolande Spaans en Ludo Jongen. Het leven van Lutgard. Bloemlezing uit het
Kopenhaagse handschrift. Samengesteld, vertaald en ingeleid, Hilversum,
Verloren, 1996 (Middelnederlandse Tekstedities 3).
De studie van de Middelnederlandse letterkunde: stand en toekomst. Symposium
Antwerpen 22-24 september 1988. Onder redactie van F.P. van Oostrom en
Frank Willaert, Hilversum, Verloren, 1989 (Middeleeuwse Studies en Bronnen
XIV).
Garmt Stuiveling, Van den lande van ouer zee. Facsimile-uitgave naar het enig
bewaard gebleven handschrift. Ingeleid en toegelicht, Amsterdam, Menno
Hertzberger & Co, 1966 (Ad Fontes. Facsimile-uitgaven van Zeldzame
Nederlandse Letterkundige Werken).
C.M. Stutvoet-Joanknecht. Der Byen Boeck. De Middelnederlandse vertalingen
van Bonum universale de apibus van Thomas van Cantimpré en hun achtergrond,
Amsterdam, VU Uitgeverij, 1990.
Trou Moet Blijcken. Bronnenuitgave van de boeken der Haarlemse
rederijkerskamer ‘de Pellicanisten’ onder redactie van W.N.M. Hüsken, B.A.M.
Ramakers, F.A.M. Schaars, Assen, Quarto, Deel 1 (1992) - Deel 8 (1998).
H. Vekeman. Van der feesten een proper dinc. Temperamentvolle vriendschap
tussen hof en hemel. Tekstuitgave en interpretatie, Nijmegen, Alfa, 1981 (Tekst
en Tijd 3).
H.W.J. Vekeman. Het visioenenboek van Hadewijch. Uitgegeven naar
handschrift 941 van de Bibliotheek der Rijksuniversiteit te Gent. Met een
hertaling en commentaar; Nijmegen, Dekker & Van de Vegt; Brugge, Orion;
1980.
P.E.L. Verkuyl. Karel van Mander, Bethlehem dat is het Broodhuys, Groningen,
Wolters-Noordhoff/Bouma's Boekhuis, 1985.

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse taal- en letterkunde. Jaargang 1998

73
F. van Vinckenroye. J.B. Houwaert, De vier Wterste. Tekstuitgave met inleiding,
verklarende aantekeningen en glossarium, Gent, Secretariaat van de Koninklijke
Vlaamse Academie voor Taal-en Letterkunde, 1965 (Vle Reeks, Bekroonde
Werken, nr.95).
Willem de Vreese, Over handschriften en handschriftenkunde. Tien
codicologische studiën bijeengebracht, ingeleid en toegelicht door P.J.H.
Vermeeren, Zwolle, W.E.J. Tjeenk Willink, 1962 (Zwolse Reeks van Taal- en
Letterkundige Studies).
[Matthijs de Vries en Eelco Verwijs]. Jacob van Maerlant, Spiegel Historiael,
met de fragmenten der later toegevoegde gedeelten, bewerkt door Philip
Utenbroeke en Lodewijc van Velthem, Utrecht, HES, 1982 (Anastatische herdruk
van de uitgave Leiden, E.J. Brill, 1861-1879).
W. Waterschoot. Lodewijk van Velthem, De Guldensporenslag. Een fragment
uit de Voortzetting van de Spiegel Historiael uitgegeven met een inleiding en
aantekeningen, Den Haag, Martinus Nijhoff-Tjeenk Willink/Noorduijn, 1979
(Klassieken Nederlandse Letterkunde).
W. Waterschoot. Lucas d'Heere, Den hof en boomgaerd der poësien. Met
inleiding en aantekeningen, Zwolle, W.E.J. Tjeenk Willink, 1969 (Zwolse
Drukken en Herdrukken).
W. Waterschoot. Ter Liefde der Const. Uit het Schilder-Boeck (1604) van Karel
van Mander. Uitgegeven met een inleiding, aantekeningen en commentaar,
Leiden, Martinus Nijhoff, 1983 (Nijhoffs Nederlandse Klassieken).
Werner Waterschoot, De Maetschappy der Vlaemsche Bibliophilen, Wildert,
De Carbolineum Pers, 1990.
Werner Waterschoot. De ‘Poeticsche Werken’ van Jonker Jan van der Noot.
Analytische bibliografie en tekstuitgave met inleiding en verklarende
aantekeningen, Gent, Secretariaat van de Koninklijke Academie voor
Nederlandse Taal- en Letterkunde, 1975 (Leonard Willemsfonds nr.4).
Werner Waterschoot, De Seven Sinjoren, Wildert, De Carbolineum Pers, 1993.
W. Waterschoot en D. Coigneau. Eduard de Dene, Testament Rhetoricael.
Uitgegeven met de medewerking van A. Schauteet in Jaarboek van de koninklijke
soevereine hoofdkamer van retorica ‘De Fonteine’ te Gent, 1975 (Deel II),
1976-1977 (Deel II), 1978-1979 (Deel II) (Uit het Seminarie voor Nederlandse
literatuurstudie van de Rijksuniversiteit te Gent, Rederijkersstudiën X, XII,
XIV).
Frank Willaert. Hadewijch, Visioenen. Vertaald door Imme Dros. Met een
inleiding en een teksteditie, Amsterdam, Prometheus/Bert Bakker, 1996
(Nederlandse Klassieken).
C.A. Zaalberg. The Olympia Epics of Jan van der Noot, Assen, Van Gorcum
& Comp., 1956 (Neerlandica Traiectina III).

Een huis dat tussen nacht en morgen staat

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse taal- en letterkunde. Jaargang 1998

Varianten bij Hugo Claus
uitgegeven door Peter Roelens en Edward
Vanhoutte
[Om privacyredenen is dit tekstgedeelte niet zichtbaar.]

Vooraf
[Om privacyredenen is dit tekstgedeelte niet zichtbaar.]
3

Verantwoording
4

1. De bronnen

[Om privacyredenen is dit tekstgedeelte niet zichtbaar.]

Inhoud
[Om privacyredenen is dit tekstgedeelte niet zichtbaar.]

Het oog der wakende maagden
Over de receptie en de editie van Een huis dat tussen nacht
en morgen staat
door Edward Vanhoutte
Wetenschappelijk Attaché van de Academie
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Het spreekt voor zich dat het copyright van de gedichten bij Hugo Claus berust.
Anthologieën werden in deze studie buiten beschouwing gelaten.
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Betekenis van de Vrede van Munster voor de Nederlanden*
H. de Schepper
Op 30 januari jongstleden werd in de Janskerk te Utrecht het Vredesjaar van Munster
plechtig geopend in aanwezigheid van Zijne Koninklijke Hoogheid kroonprins Willem
Alexander van Oranje. Exact 350 jaar geleden waren te Munster de delegaties van
de Republiek der Verenigde Provinciën en van Philips IV, koning van de Spanjen,
het na lange onderhandelingen eens geraakt over een tekst van vredesverdrag die als
de Vrede van Munster bekend is1. Dit verdrag was echter slechts een onderdeel van
een reeks Westfaalse vreden die datzelfde jaar 1648 in Munster en in Osnabrugge
tot stand kwamen. Zij betekenden een keerpunt in de internationale verhoudingen.
Om verschillende redenen is dat veelomvattende vredescongres voor de wereldorde
van ongemeen groot belang geweest. Vele Europese staten namen eraan deel en de
jarenlange formele en informele ontmoetingen van talrijke diplomaten creëerden
nieuwe diplomatieke rechtsgewoonten. Het grote vredescomplex van Westfalen heeft
niet alleen een einde gemaakt aan de Tachtigjarige Oorlog, maar ook aan de al even
verschrikkelijke Dertigjarige Oorlog. Beide oorlogen waren met elkaar verweven
geraakt, zodat bijna heel Europa erbij betrokken was. Tijdens die besprekingen
hadden de protestantse landen, rijksvorsten en -steden, Zweden en Denemarken,
samen met de Republiek en Frankrijk, tegenover de katholieke Habsburgers, het
Keizerrijk en Spanje, gestaan. De onderhandelingen leidden tot een aantal bilaterale
vredestraktaten. Behalve de onafhankelijkheid van de Verenigde Provinciën, werden
de soevereiniteit van het Zwitsers Eedgenootschap en onder zeker beding ook de
zelfstandigheid van de Duitse rijksvorsten en vrije

*

1

Tekst van lezing gehouden op de jaarvergadering (28 oktober 1998) van de Koninklijke
Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde te Gent, die in het teken stond van de
350ste verjaardag van de Vrede van Munster.
J.J. Poelhekke, De Vrede van Munster (Den Haag 1948); id., ‘Geen blijder maer in tachtigh
jaer.’ Verspreide studiën over de Crisisperiode 1648-1651 (Zutphen 1973); S. Groenveld,
Vrede van Munster 1648-1998. Tractaet van ‘een aengename, goede en oprechte Vrede’
(Den Haag 1998).
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rijkssteden erkend. Alleen Frankrijk en Spanje konden met elkaar geen
overeenstemming bereiken en zouden tot de Vrede van de Pyreneeën in 1659 de
strijd voortzetten.2
De Westfaalse vreden maakten voorts schoon schip met enige restanten van de
middeleeuwen. Op religieus gebied nam het monopolie van de Katholieke Kerk
definitief een einde. Voor het eerst werden het beginsel cuius regio, illius et religio
(‘Staatskirchentum’) en de vrijheid van geweten in het Heilig Roomse Rijk der Duitse
Natie uitgebreid tot de calvinisten. Het calvinisme kreeg na een eindeloze ideologische
tweedracht en een hardnekkige godsdienstoorlog eindelijk een evenwichtige plaats
naast het katholicisme en lutheranisme. Het ideaal van de universele monarchie werd
verlaten en maakte plaats voor de basisbeginselen van het Europese politieke
evenwicht en zij zouden vervolgens in de grote vredestraktaten van Nijmegen (1678),
Rijswijk (1698), Utrecht (1713) en Aken (1748) worden gevolgd en bevestigd. De
oorlogen van de Franse Revolutie haalden alles weliswaar weer overhoop, maar het
Congres van Wenen (1815) herstelde de Westfaalse internationale orde. Terwijl de
verdragen van Westfalen de vorming van een militaire en politieke overmacht van
het Keizerrijk hebben belet, hebben zij het Franse imperialisme in 1648 niet aan
banden kunnen leggen. Van de inmengingmogelijkheden in de Duitse
aangelegenheden zou Frankrijk in de volgende anderhalve eeuw royaal gebruik
maken. In het Spaanse Nederland zou de Franse kroon haar annexionistische pogingen
voortzetten.3
Met een explosie van tentoonstellingen, colloquia, cursussen, lezingen, concerten,
publicaties en andere culturele manifestaties werd in 1998 in verschillende steden
van Europa de eerste grote internationale vredesconferentie zonder voorgaande
herdacht. In tegenstelling tot het huidige Nederland dat met de Vrede van Munster
zijn onafhankelijkheid viert, ging België aan de Vrede van Munster in de lijn van
zijn traditie voorbij. Alleen in het Nederlandstalige landsdeel zijn enige lokale
herdenkingen zoals deze georganiseerd; de klemtoon wordt er eerder gelegd op 350
jaar scheiding en op de negatieve gevolgen voor dit deel van het oude Nederland.
Zoals de andere katholieke landen hebben het Spaanse Nederland en zijn
rechtsopvolgers, het Oostenrijkse Nederland en België, nooit veel redenen aangevoeld
om dat verdrag te

2
3

H. Duchhardt (ed.), Der Westfälische Friede. Diplomatie, politische Zäsur, kulturelles Umfeld,
Rezeptionsgeschichte (Munchen 1998).
J.A. van Hamel, ‘De Vrede van Munster, Fundament voor Nederland, Fundament voor
Europa 1648’, De Gids. Algemeen Cultureel Maandblad 111 (1948) 5-30.
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herdenken, laat staan te vieren. De vreugde om de vrede kon na 1648 in het Spaanse
Nederland om meer dan één reden slechts kortstondig zijn.4
Nederland besteedde daarentegen het hele jaar door overvloedig aandacht aan de
Vrede van Munster, evenals aan zijn onafhankelijkheid en soevereiniteit die daarbij
internationaal-rechtelijk tot stand kwam.5 Er was weliswaar opmerkelijke winst voor
de Republiek, maar schaduwzijden ontbraken niet. Drenthe en brokstukken uit de
zuidelijk gelegen Landen van Overmaas (delen van Valkenburg, Dalem, 's
Hertogenrade en Voerstreek), evenals noordelijke delen van Brabant en Vlaanderen
kregen als bufferzones ten zuiden van het rivierengebied een politiek tweede
rangsstatuut in tegenstelling tot de zeven gewesten, die in het raam van de confederale
Republiek soeverein waren. De Vrede van Munster bevestigde ook de
binnen-Nederlandse scheiding. Tien van de zeventien Nederlandse provincies en
met name het grootste deel van Brabant en Vlaanderen bleven in handen van de
Spaanse koning in zijn hoedanigheid van soeverein der Nederlanden. Munster luidde
dan ook voor de bewoners van de Lage Landen een nieuwe fase in van een
vervreemdingsproces tussen de bewoners van de Republiek en die van het Koninklijke
(Spaanse, later Oostenrijkse) Nederland.
Aan die negatieve aspecten werd tijdens dit herdenkingsjaar in Nederland helemaal
geen aandacht besteed. Integendeel, de aandacht daarvoor werd afgedaan ‘als een
duidelijk uitvloeisel van het 19de-eeuwse nationalisme’.6 Zij paste niet in het
staatsnationalistische plaatje van het Nationale Comité dat de Nederlandse regering
voor de herdenking van 1648 had opgericht. Overigens valt in dit herdenkingsjaar
het holandocentrisme op. Vrijwel alle herdenkingen die onder auspiciën van het
Nationaal Comité werden georganiseerd, vonden doorgang in Utrecht en vooral in
de provincie Zuid-Holland.7

4

5

6
7

H. de Schepper en J. de Vet, ‘De herdenking van de Vrede van Munster in 1748 en 1948’,
in: 1648. De Vrede van Munster. Handelingen van het herdenkingscongres te Nijmegen en
Kleef, 28-30 augustus 1996, georganiseerd door de Katholieke Universiteit van Nijmegen
(Hilversum 1997) 11-36; en in: De Zeventiende Eeuw. Cultuur in de Nederlanden in
interdisciplinair perspectief jg. 13 (1997) 11-36.
Cf. Programma Herdenking Vrede van Munster 1648-1998 (Nationaal Comité; Den Haag
1997); Herdenking van 350 jaar Nederland in Europa (Nationaal Comité; Den Haag 1998);
J. Dane e.a., 1648. Vrede van Munster: feit en verbeelding (Zwolle 1998).
Toespraak van prins Willem Alexander in de Janskerk te Utrecht, 30 januari 1998.
H. de Schepper, ‘El “Año de Paz”, 1648-1998’, Cuadernos de Historia Moderna 20 (1998)
225-229.
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Buiten het Nationaal Herdenkingscomité om, was het Vredesjaar 1998 evenwel reeds
in de zomer van 1996 in Nijmegen en Kleef voorafgegaan door een groot
interdisciplinair meerdaags congres, onder de auspiciën van de Werkgroep
Zeventiende Eeuw georganiseerd door de Katholieke Universiteit Nijmegen. Daar
werd onder andere wél ruime aandacht aan het geheel van de Nederlanden besteed.8
Voor de Verenigde Provinciën heeft het Munsterse vredesluik uiteraard een heel
bijzondere betekenis door de bevestiging van het resultaat van een proces dat meer
dan tachtig jaar eerder met een burgeroorlog was begonnen. Na het Twaalfjarig
Bestand was de oorlog hernomen als een strijd om de onafhankelijkheid van de zeven
provincies die sinds 1588 als confederale Republiek de strijd tegen de Spaanse koning
voortzetten.

I
In de jaren zestig van de zestiende eeuw was tegen de achtergrond van een
economische crisis een politieke en tegelijk godsdienstige burgerkrijg uitgebroken
tegen een beleid dat door een politiek mondige minderheid als autocratisch en als
aantasting van de vrijheid was ervaren.9 Sindsdien hadden de opstandige Nederlanden
een enorme, zelfs revolutionaire weg afgelegd. Op empirische wijze was een
constitutionaliseringsproces op gang gekomen waarop met name de kernprovincies
Brabant, Holland, Mechelen, Vlaanderen en Zeeland hun stempel hadden gedrukt.
Al vóór de Pacificatie van Gent (1576) was een nieuwe staatsorde tot stand gekomen
die niet alleen een daad van rebellie tegen de wettelijke landsheer was, maar die in
vergelijking met de vigerende politieke theorieën een opmerkelijke nieuwigheid was.
Naar het voorbeeld van de Hollandse ‘Vrije Staten’ sinds 1572, kwamen de
Staten-Generaal op eigen initiatief samen. De Staten trokken de macht naar zich en
verrichtten overheidshandelingen die naar recht en gewoonte alleen een soeverein
vorst toekwamen.10 Anderhalf jaar later riepen de Staten-Generaal

8

9
10

Id., Chr. Tümpel en J. de Vet (eds), The Peace of Munster, 1648. Proceedings of the
Commemoration Congres, organized by the Catholic University of Nijmegen, Nijmegen-Cleve
28-30 August 1996 (Nijmeegse publicaties voor Nieuwe Geschiedenis, nr 5; Nijmegen 1998).
Zie ook de uitgaven onder noot 4.
M. van Gelderen, ‘Conceptions of Liberty during the Dutch Revolt 1555-1590’, Parliaments,
Estates and Representations 9 (1989) 137-153 (i.h.b. 137-140 en 144).
H. Lademacher, Die Stellung des Prinzen von Oranien als Statthalter in den Niederlanden
von 1572 bis 1584 (Bonn 1958) 42-43; G. Griffiths, ‘Revolutionary Character of the Revolt
of the Netherlands’, Comparative Studies in Society and History II (1960) 455-460; J.P.A.
Coopmans, Verzet en opstand als factoren in de vorming van het constitutiebegrip (Deventer
1990) 6 n. 17; H. de Schepper, ‘Le langage politique de la rébellion néerlandaise 1560-1600’,
in: Elugero Pii (ed.), I linguaggi politici delle rivoluzioni in Europa, XVII-XIX secolo (Il
Pensiero Politico - Biblioteca nr 16; Firenze 1992) 45-66.
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zelf een neef van koning Philips II en jongere broer van de Duitse Keizer, aartshertog
Matthias, tot landvoogd uit, in de naïeve gedachte dat Philips II het wel zou
goedvinden. De zeer vérstrekkende regeringsvoorwaarden die zij de nieuwe landvoogd
in een regeringsmanifest oplegden, zouden voor geen enkele toenmalige vorst
aanvaardbaar zijn geweest. De invloed van de radicale volksbeweging in de Brabantse
en Vlaamse steden was notoir. De belangrijkste ideeën die sinds een decennium in
de extreme, vooral calvinistische kringen over privileges, vrijheden, weerstandsrecht
en Statenmacht circuleerden, kregen voor het eerst in een geschreven constitutie een
concrete invulling. Daarin werd een contractuele relatie vastgelegd tussen enerzijds
de Staten-Generaal, die volgens de toenmalige ideeën namens het volk een verbintenis
afsloten, en anderzijds de landvoogd die theoretisch de vorst vertegenwoordigde,
maar die zijzelf wederrechtelijk hadden aangesteld.11
Het contract met de aartshertog Matthias was een fundamenteel en vrij uitvoerig
staatsstuk, dat de politieke verhoudingen van dat ogenblik formaliseerde en dat een
wezenlijke heroriëntering van het politieke systeem inhield. In de instructie voor
Matthias bleef de soevereiniteit van Philips II theoretisch onbetwist, maar alleen als
rechtsfictie en legitimatie van de staatkundige werkelijkheid. Er was zelfs in een
soort ministeriële verantwoordelijkheid voorzien, evenals in een
empeachment-procedure. Argeloos dachten de opstandelingen dat de politieke
werkelijkheid waarin het gehele regeer-, bestuurs- en gerechtsapparaat naar
goedvinden van de volksvertegenwoordiging in de Staten-Generaal functioneerde,
toch verzoenbaar was met het beginsel van de eenhoofdige soevereiniteit.12 Ondanks
de dubbelzinnigheid

11
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J.C.H. de Pater, De Raad van State nevens Matthias 1578-1581 (Den Haag 1917) 36-60; T.
Wittman, Les gueux dans les ‘Bonnes Villes’ de Flandre 1577-1584 (Budapest 1969) passim.
Lademacher, Die Stellung des Prinzen von Oranien 80 e.vv.; G. Griffiths, Representative
Government in Western Europe in the Sixteenth Century (Oxford 1968) 463-468; H. de
Schepper m.m.v. P. Janssens, ‘De Raad van State in de landsheerlijke Nederlanden en
voortgang op gescheiden wegen 1531-1588/1948’, in: De Raad van State 450 (Den Haag
19832) 1-35 (i.h.b. 17-21); M.E.H.N. Mout, ‘Van arm vaderland tot eendrachtige republiek.
De rol van politieke theorieën in de Nederlandse Opstand’, Bijdragen en Mededelingen
betreffende de Geschiedenis der Nederlanden 101 (1986) 345-365.
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wegens de theoretische soevereiniteit van de landsheer, droeg de nieuwe staatsorde
embryonaire maar essentiële kenmerken van de latere volkssoevereiniteit in zich.
De Waalse hoge edelen die Matthias hadden binnengehaald, werden echter
teleurgesteld in de politieke verwachtingen die zij voor zichzelf en voor hun eigen
stand hadden gekoesterd. Anderhalf decennium eerder hadden zij het initiatief
genomen tot oppositie tegen Philips II, onder meer ter verdediging van hun eigen
feodale positie als natuurlijke raadgevers van de soeverein. De nieuwe staatsregeling
conformeerde zich daarentegen aan de maatschappelijke en religieuze verschuivingen
van de zestiende eeuw, wat de bevoorrechte sociale groepen - feodale adel en hoge
geestelijkheid - niet erg naar de zin was. De democratische ontwikkeling waarbij
revolutionaire calvinisten het voortouw namen, werd door de malcontente adel als
anarchisch aangezien. Bovendien voelden zij zich gekwetst door de
katholiekenvervolging in de opstandige landsdelen en voornamelijk in de Brabantse
en Vlaamse steden. Ontevreden keerden hoge adel en clerus dan ook vanaf 1578 de
‘dominatie des ghemeyn volcx’ de rug toe en zij zouden zich één voor één verzoenen
met Philips II.
In hun kielzog trokken ook de Waalse landsdelen, Henegouwen, Valencijn, Artesië
en Gallicant Vlaanderen (Rijsel-Dowaai-Oorschie), agrarische gewesten en politieke
bastions van abdijen en feodale edelen, zich uit de Nederlandse opstand terug. Zij
verenigden zich in de Unie van Atrecht (6 januari 1579), die zich uitsprak voor herstel
van de monopoliepositie van de katholieke kerk en voor terugkeer naar het staatsmodel
van de gematigde eenhoofdige soevereiniteit. De ideologische scheiding van de
Nederlanden had daardoor een geografische vertaling gekregen die vrijwel samenviel
met de taalgrens; alleen in het Doornikse hadden de Waalse afgevaardigden bot
gevangen. In de oostelijke rurale periferie van Luxemburg tot Groningen waren
overigens soortgelijke tendensen als in de Waalse provincies waarneembaar.13
Aan overkant van de taalgrens was wat de Waalse provincies de ‘union particuliere
des provinces flamendes’ noemden, in de maak. Binnen het bondgenootschap van
de Unie van Utrecht (23 januari 1579) zetten Brabant, Holland, Vlaanderen, Zeeland
en ook de provincies Mechelen en Doornik

13

C.H.Th. Bussemaker, De afscheiding van de Waalsche gewesten van de Generale Unie 2 dln
(Haarlem 1895-1896) passim; R.J. Kolman, De reductie van Nijmegen 1591
(Groningen/Djakarta 1952) 47-56; U. Ros, Rennenberg en de Groningse Malcontenten
(Assen 1964) 182-206; J. Israel, The Dutch Republic. Its Rise, Greatness, and Fall 1477-1806
(Oxford 19984) 204-205.
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de rebellie voort tegen koning Philips II. Belangrijk hierbij was de erkenning en
vastlegging van de gewetensvrijheid als grondrecht. Aan de politieke regeling,
vastgelegd in de instructie voor Matthias, werden bij de Unie van Utrecht geen
fundamentele veranderingen aangebracht. Zij behield het dualisme van een fictief
soeverein gezag in handen van een monarch enerzijds en de werkelijke uitoefening
ervan door de Staten zelf anderzijds. Inzake de zetel van de soevereiniteit had de
meerderheid van de rebellen nog geen precieze denkbeelden. De Unie maakte ook
geen duidelijke keuze of de unie federaal dan wel confederaal zou zijn. Zij was
trouwens als een tijdelijk defensief verbond bedoeld.14
Met behoud van die dubbelzinnigheden, beproefden de rebellerende provinciën in
de jaren na het ontslag van Matthias en de Verlatinghe van Philips II zonder
vooropgezet plan verschillende monarchale oplossingen, die echter alle met een
sisser afliepen.15 Na de mislukte experimenten gaven de nog overblijvende rebelse
provincies in 1588 het leuren met een theoretische monarchie op. Een monarch of
iets soortgelijks hoefde niet meer, evenmin als een nieuwe geschreven bondswet. De
Republiek van de Geünieerde of Verenigde Provinciën was geboren. Van toen af
kwam de volle soevereiniteit bij de Staten te liggen, zonder dat een formeel staatsstuk
in die zin werd opgesteld. Inzake het dilemma, welke Staten soeverein zouden zijn,
de Generale of de Provinciale, was de situatie inmiddels in het voordeel van
laatstgenoemde geëvolueerd; dit wil zeggen ten gunste van de meest bekwame
notabelen uit de lastgevende standen, vooral de steden. Dat de Staten van de provincies
elk voor zich vrijwel volledige autonomie hadden, stond in 1588 niet meer ter
discussie.16
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J.J. Woltjer, ‘De wisselende gestalten van de Unie’, in: S. Groenveld en H.L.Ph. Leeuwenberg
(eds), De Unie van Utrecht. Wording en werking van een verbond en een verbondsacte (Den
Haag 1979) 88-100 (i.h.b. 96-100); S. Groenveld en H.L.Ph. Leeuwenberg, ‘Die originaele
unie metten acten daernaer gevolcht’, in: ibid. 29-30.
Griffiths, Representative Government 312, 69-476, 529-30; M. van Gelderen, ‘The position
of the States in the Political thougt of the Dutch Revolt’, Parliaments, Estates and
Representations 7 (1987) 163-176; J.P.A. Coopmans, ‘De Huldigingsvoorwaarden voor
Willem van Oranje van 1583. Een nieuw type van gezagsovereenkomst’, in: H. Soly en R.
Vermeir (eds), Beleid en bestuur in de Oude Nederlanden. Liber amicorum prof. dr M. Baelde
(Gent 1993) 49-64; F. Duquenne, L'entreprise du duc d'Anjou aux Pays-Bas de 1580 à 1584.
Les responsabilités d'un échec à partager (Villeneuve d'Asq 1998).
H. de Schepper, ‘Los Países Bajos separados y la Corona de Castilla en la decada de 1640’,
in: J.H. Elliott, R. Villari e.a., 1640: La monarquía hispánica en crisis. Con prólogo de
Antonio Dominguez Ortiz (Barcelona 1992) 212-258 (i.h.b. 249-255); J.J. Woltjer, ‘Quelques
remarques sur la législation et l'administration de la République des Provinces Unies’, in:
H. de Schepper en P.J.A.N. Rietbergen (eds), España y Holanda. Ponencias de los coloquios
Hispano-Holandeses de historiadores/Handelingen van de Nederlands-Spaanse Historische
coloquia, 1984-1988 (Nijmeegse publicaties voor Nieuwe Geschiedenis, nr 3;
Madrid/Nijmegen 1993) 118-136 (i.h.b. 130-134); Coopmans, ‘De Huldigingsvoorwaarden’
l.c.
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Die datum sloot bovendien een periode af waarin Brabant en Vlaanderen op de
constitutionalisering zwaar hadden doorgewogen. Nadat deze provincies ten gevolge
van de verovering door de Spaanse troepen geen afgevaardigden meer konden sturen
naar de Staten-Generaal bleven slechts zes provinciën vertegenwoordigd; na de val
van Groningen in 1594 zouden het er zeven worden. De provincie Holland had
inmiddels de leidersrol van Brabant en Vlaanderen overgenomen. De
regeringsinstellingen, die eerst van Brussel naar Antwerpen waren verplaatst, hadden
in juli 1583 onder druk van het oprukkende Spaanse leger ook de Scheldestad verlaten
en vestigden zich in Delft. Vanaf 1588 had de regering van de opstandige provincies
haar residentie definitief in Den Haag gevestigd.
Het enige nog onopgeloste politieke probleem was de kwestie van het volume en de
kwaliteit van de confederale bevoegdheden. Ondanks artikel X van de Unie van
Utrecht waren afzonderlijke gewesten met het buitenland zelfs apart gaan
onderhandelen. Op het niveau van de Generaliteit had iedere provincie één stem, wat
zij ook mocht betalen: weinig of niets zoals Overijssel, of meer dan de helft van het
totale budget van de Republiek zoals de provincie Holland. Zoals bij de Europese
Unie van nu, beslisten de Staten-Generaal bij eenparigheid in aangelegenheden die
gemeenschappelijk en belangrijk werden geacht; en dat na verplichte ruggespraak
met de respectieve provinciale statenvergaderingen. Iedere provincie was overigens
bij tourbeurt voorzitter; elke zondag om middernacht wisselde het voorzitterschap.17
In de Staten-Generaal beraadslaagden de afvaardigingen van de provinciën alleen
over de defensie en de belastingen van de Generaliteit tot financiering van de defensie.
Met uitzondering van de in- en uitvoerrechten aan de buitengrenzen van de Republiek,
behield iedere provincie haar eigen traditioneel beden- en belastingsysteem. Die
inkomsten moesten bovendien worden gebruikt, om jaarlijks volgens een vaste quote
of verdeelsleutel bepaalde dotaties af te dragen voor de betaling van leger en
instellingen der Generaliteit. De Staten-Generaal waakten voorts over de toepassing
van de gewetensvrijheid zoals vastgelegd in artikel XIII van het Unieverdrag; voor
het overige

17

R. Fruin, Geschiedenis der Staatsinstellingen in Nederland tot den val der Republiek (ed.
H.T. Colenbrander met inl. v.I. Schöffer; Den Haag 1980) 180-203 en 230-241.
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waren godsdienstige aangelegenheden, zoals vestiging van de kerkorde, een
provinciale materie.18
De overreactie tegen welke vorm van centralisme dan ook bleek uit de beperkte
macht van andere centrale lichamen. De Raad van State en de overige colleges en
-functionarissen van de Staten-Generaal beschikten slechts over aanvullende en
gedelegeerde bevoegdheden, bijvoorbeeld het beheer van leger en van (weinig)
centrale financiën; hun samenstelling was een weerspiegeling van de gewestelijke
Staten.19 De stadhouders, die weliswaar monarchale allures hadden, waren formeel
niet meer dan provinciale ambtenaren, want zij werden gekozen door de respectieve
Staten Provinciaal. In werkelijkheid kozen vijf provincies een en dezelfde prins uit
het huis Oranje-Nassau, terwijl Friesland en na 1594 ook Groningen afstammelingen
van Jan van Nassau, de broer van Willem de Zwijger, kozen. Door de cumulatie van
de belangrijkste vijf stadhouderschappen en door hun benoeming tot kapitein-generaal
en admiraal van de unie hadden de stadhouders Maurits (1585/91-1625) en Frederik
Hendrik (1625-1647) echter een groot moreel gezag en konden zij vaak als
scheidrechters optreden.20
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M. Gijswijt-Hofstra, ‘Een schijn van verdraagzaamheid. Proeven uit vijf eeuwen Nederlands
verleden’, in: M. Gijswijt-Hofstra (ed.), Een schijn van verdraagzaamheid. Afwijking en
tolerantie in Nederland van de zestiende eeuw tot heden (Hilversum 1989) 9-40; Elliott,
Villari e.a., 1640: La monarquía hispánica 233-243, 251-252; S. Groenveld, ‘Unie, religie
en militie. Binnenlandse verhoudingen in de Nederlandse Republiek voor en na de Munsterse
Vrede’, in: 1648. De Vrede van Munster. Handelingen van het herdenkingscongres 67-87
(i.h.b. 72-76, 78).
B.v.b.A.Th. van Deursen, ‘De Raad van State onder de Republiek 1588-1795’, in: Raad van
State 47-91 (i.h.b. 49-56, 66-68 en 73-84); A.H. Huussen, ‘De Generaliteitsrekeningkamer
1608-1799’, in: P.J. Margry e.a. (eds), Van Camere vander Rekeninghen tot Algemene
Rekenkamer: Zes eeuwen Rekenkamer. Gedenkboek bij het 175-jarig bestaan van de
Algemene Rekenkamer (Den Haag 1989) 67-110; J.P.M. Coopmans, ‘Administratie van
Justitie en Beleyd van Politie tijdens de Republiek’, in: J.M.J. Chorus en A.M. Elias (eds),
Fabrica Historiae Forensis. Handelingen van het afscheid van J.Th. de Smidt als hoogleraar
oudvaderlands recht (Leyden 1990) 5-32.
H.H. Rowen, The Princes of Orange. The stadholders in the Dutch Republic (Cambridge
1988) passim; id., ‘Neither Fish nor Fowl. The Stadholderate in the Dutch Republic’, in:
H.H. Rowen en A. Lossky, Political Ideas and Institutions in the Dutch Republic (Los Angeles
1985) 3-31; M. Prak, ‘Republiek en vorst. De stadhouders en het staatsvormingspoces in de
Noordelijke Nederlanden, 16e-18e eeuw’, Amsterdams sociologisch tijdschrift 16 (1989)
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Het kwam erop aan die empirisch tot stand gekomen staatsstructuur van soevereine
provincies zo goed mogelijk in overeenstemming te brengen met de feitelijke
overmacht van de provincie Holland. Door de zware financiële inbreng van het
Hollandse regentendom kon het voortdurende onderhuidse gevaar voor een
staatkundige crisis en onenigheid worden bezworen. De Hollandse raadpensionaris
fungeerde in de praktijk zelfs als minister van buitenlandse aangelegenheden voor
de hele Republiek. In het centrale besluitvormingsproces had de Hollandse
vertegenwoordiging de lastige taak haar collegae uit de andere gewesten bij persuasie
zover te krijgen, dat zij ‘op eigen initiatief’ haar mening deelden. Niettemin slaagde
Holland er enige keren in, zijn wil door te zetten zonder de eenparigheidregel te
eerbiedigen. In 1609 zette het bijvoorbeeld tegen de zin van Zeeland de afsluiting
van het Twaalfjarig Bestand met de Spaanse koning Philips III door.21
Wegens de moeizame en weinig efficiënte besluitvorming op het centrale niveau
onder meer ten gevolge van de gefragmenteerde staatsstructuur en tegenstellingen
tussen land- en zeegewesten, ontstond discussie over een beperkte delegatie van
zekere competenties aan supragewestelijke instellingen en functionarissen. De
supraprovinciale bevoegdheden zouden alleen in bepaalde materies mogen prevaleren
boven de provinciale soevereiniteit. Zodoende groeide vanaf omstreeks 1600 het
gebruik ook de buitenlandse politiek en handel aan de Staten-Generaal over te laten.
Wegens de verplichte ruggespraak bleven alle Provinciale Staten er evenwel bij
betrokken. Een consistent beleid bleef bijgevolg moeilijk. Tot medio zeventiende
eeuw bleef de overdracht van supraprovinciale soevereiniteit aan de Generaliteit
zonder vaste oplossing.22

II
Na afloop van het Twaalfjarig Bestand in 1621 vervolgde de burgeroorlog als een
onafhankelijkheidsoorlog van de Republiek tegen de Spaanse monarchie.23 Hoewel
de koninklijke troepen na het Bestand opnieuw aan de winnende hand leken in de
strijd tegen de Staatsen, moest de Consejo de Estado in
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J.H. Kluiver, De souvereine en independente staat Zeeland. De politiek van de provincie
Zeeland inzake de vredesonderhandelingen met Spanje tijdens de Tachtigjarige Oorlog tegen
de achtergrond van de positie van Zeeland in de Republiek (Goes 1998) 124-129.
G. de Bruin, Geheimhouding en verraad. De geheimhouding van staatszaken ten tijde van
de Republiek (Den Haag 1991) 119-132.
In verband met de argumenten van Spaanse zijde om de oorlog opnieuw te beginnen, zie
J.H. Elliott, The Old World and the New (Cambridge 1970) 97.
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Madrid er zich in 1628 rekenschap van geven dat - wat de Spanjaarden nog altijd
noemen - de ‘Guerra de Flandes’ voor Spanje niet te winnen was. Ook de conde-duque
Olivares, de eerste minister van koning Philips IV, liet zich ervan overtuigen, dat
een onderhandelde overeenkomst met de opstandelingen onafwendbaar was; het zou
alleen een kwestie zijn de meest gunstige omstandigheden en voorwaarden voor
Spanje te vinden.24 De onderhandelingen van 1632-1633, na de Maasveldtocht van
Frederik Hendrik, tussen de Staten Generaal en de onderhandelaars ‘namens de
Spaansnederlandse Staten-Generaal’ waren dan ook nog tot mislukken gedoemd.
Deze laatsten gaven er zich weliswaar rekenschap van, dat het de laatste kans was
om de unie met de opstandige provincies te herstellen, maar al spoedig werd duidelijk
dat de Spaansnederlanders niet zonder de Spaanse koning konden of mochten
optreden.25 Aangezien de strijd om de koloniën en het godsdienstvraagstuk wezenlijke
breekpunten bleven voor een vredesregeling, sudderde de strijd tot in de jaren veertig
voort.26
Eerst op het einde van de jaren dertig, begonnen op zeer laag niveau voorbereidende
besprekingen tussen beide partijen met het oog op een in het vooruitzicht gestelde
pauselijke bemiddelingspoging tussen Frankrijk, de Verenigde Provinciën en Spanje.27
Er werd toen gedurende jaren onder andere over protocollaire voorrang, formulering
van de paspoorten en de titulatuur van de onderhandelaars van de Republiek
gekissebist; deze eiste voor haar gezanten de hoogste rang van extraordinaris
ambassadeurs of plenipotentiarissen op, terwijl Madrid meende dat die titels alleen
voor vertegenwoordigers van soevereine staten waren weggelegd en zeker niet voor
onderhandelaars van een rebellenstaat. Spanje leek nog niet werkelijk klaar voor
vrede. Uiteindelijk hebben de Catalaanse en Portugese opstanden van 1640 sterk
bijgedragen tot het rijpingsproces, waardoor de Spaanse regering zich tenslotte
verplicht zag in Munster met de Geünieerde Provinciën vredesbesprekingen aan te
gaan.28
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Poelhekke, Vrede van Munster 37-97; Geoffrey Parker, Europe in crisis 1598-1698 (Glasgow
1979) 256-263.
J.H. Kluiver, ‘De Republiek na het bestand 1621-1650’, in: D.P. Blok e.a. (eds), Algemene
Geschiedenis der Nederlanden VI (Haarlem 1979) 357-358.
Poelhekke, Vrede van Munster 11-36 en 107; Geoffrey Parker, The Dutch Revolt (Londen
1977) 265.
In 1635 besliste kardinaal Richelieu de formele neutraliteit in het conflict in de Nederlanden
op te geven en hij sloot een diplomatieke en militaire alliantie met de Republiek tegen de
Spaanse monarchie.
Elliott, Villari e.a., o.c. 217-219, 222-223.
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Toen de delegaties van de Verenigde Provinciën en van de Spaanse koning eindelijk
in het begin van 1646 te Munster echte onderhandelingen begonnen, had de Republiek
het idee van de volledige bevrijding van Vlaanderen en Brabant opgegeven. In 1635
had Richelieu de Republiek bij verdrag gedwongen er verder van af te zien, ten einde
eigen Franse aanspraken op de Spaanse Nederlanden te vrijwaren. Sindsdien was de
Staatse militaire terreinwinst gering: het Brabantse Breda in 1637; in Vlaanderen
waren het Brugse Vrije, de Vier Ambachten en het Land van Waas al sinds 1583-84
frontgebied; in een vroeg stadium was de streek rond Terneuzen en Axel al definitief
in opstandige handen gevallen; Sas-van-Gent, Hulst, Hulsterambacht en Sint-Jansteen
waren in 1644-45 de eerste plekken sinds de inname van Sluis en Aardenburg veertig
jaar eerder en zij zouden de laatste zijn die nog door stadhouder Frederik Hendrik
konden worden heroverd. De vroeg veroverde Vlaamse regio's waren geleidelijk
verder geprotestantiseerd. De territoria die in Spaanse handen vielen, werden
daarentegen radicaal gerekatholiseerd, zodat het katholicisme er niet meer ongedaan
kon worden gemaakt, zelfs toen zij vijftig tot zestig jaar later opnieuw Staats werden.
Hetzelfde kan worden gezegd over de meierij Den Bosch die in 1629 in handen van
Frederik Hendrik was gevallen. Samen met enige delen van Overmaas had het noorden
van Brabant en Vlaanderen als militaire bufferzone een generaliteitstatuut opgelegd
gekregen, dat als tijdelijk was bedoeld en waardoor zij direct onder de bevoegdheid
der Staten-Generaal vielen.29
In Munster geraakten de gezanten van de Verenigde Provinciën en van de Spaanse
koning Philips IV snel akkoord over de politieke kwesties en over het principe van
de grensscheiding. De discussie over de Staatse eis dat de soevereiniteit tevens
uitdrukkelijk in godsdienstzaken zou gelden, sleepte daarentegen eindeloos aan.
Spanje weigerde het Staatse stelsel van de gewetensvrijheid en de gereformeerde
eredienst als enige openbare ook in de overwegend katholieke Generaliteitslanden
te erkennen. Uiteindelijk haalde de Republiek hier eveneens haar slag thuis; zij
bespaarde de Spaanse delegatie echter gezichtsverlies door na het woord soevereiniteit
de oorspronkelijke uitdrukking ‘so in 't geestelijck als wereltlijck’ te laten vallen.
Ook de moeilijke discussie rond het bondgenootschap van de Republiek met Frankrijk
dat geen vrede met Spanje wilde, vertraagde de afronding van de onderhandelingen.
Slechts toen de meerderheid van de Verenigde Provincies besliste dan maar zonder
Frankrijk met de Spaanse koning vrede te sluiten, konden beide delegaties op 30
januari 1648 tot ondertekening overgaan. Volgden op
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M.P. Christ, De Brabantsche Saecke (Tilburg 1984) passim.
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15 mei daaraanvolgend te Munster de beëdiging en overhandiging van de
geratificeerde exemplaren en drie weken later, op 5 juni, de officiële afkondiging in
alle Nederlandse provincies, ook in de Spaansnederlandse.30
Bij de Vrede van Munster werden de vijandelijkheden tussen de Republiek en Spanje
definitief stop gezet, zowel te land als overzee. De koning van de Spanjen verloor
alle boven-Moerdijkse provincies en het beneden-Moerdijkse Zeeland. De jure
bevestigde Philips IV de soevereiniteit van de totaliteit der Geünieerde Provinciën,
die reeds bij het Twaalfjarig Bestand in 1609 de facto maar tijdelijk door zijn vader
Philips III en de Aartshertogen was erkend. De Spaanse koning erkende tevens de
soevereiniteit van elke provincie afzonderlijk. Na het Bestand was het grondgebied
van de Republiek nog verder in zuidelijke richting opgeschoven.31 De bestaande
frontgrenzen werden staatsgrenzen tussen twee Nederlandse staten. Zodoende diende
Philips IV ook van deze bufferzones afstand te doen ten voordele van zijn
ex-opstandelingen. Meteen zouden aldaar de betwistingen over het kerkbezit op last
van de Staten-Generaal ten voordele van de gereformeerden kunnen worden beslecht.
Van haar kant zag de Republiek echter haar decennia lange doelstellingen en strijd,
om Vlaanderen, Brabant, Gelre en Overmaas volledig te recupereren, niet
gehonoreerd. Deze provinciën bleven in tweeën gescheurd. Het Gelders Overkwartier
(Venlo-Roermond-Gelder), delen van Overmaas en het leeuwendeel van Brabant en
van Vlaanderen bleven in Spaanse handen. Sindsdien bleef het Overkwartier van het
noordelijke Gelre helemaal, evenals delen van het zuidelijke Overmaas onder Brussel
vallen, terwijl andere delen daarvan, onder meer van de Voerstreek, door de
noordelijke Staten-Generaal in Den Haag zouden worden bestuurd. Het artikel III
van de Munsterse
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J.J. Poelhekke, De vrede van Munster 472-501, passim; Groenveld, Vrede van Munster
29-109. Zie ook de essays in de catalogus van de tentoonstelling die te Madrid in ‘San Andres
de los Flamencos’ [Sint Andries van de Nederlanders] onder de auspiciën van de Nederlandse
ambassade in Spanje doorgang vond: El final de la Guerra de Flandes 1621-1648. 350
aniversario de la Paz de Münster (Madrid 1998) passim.
Elliott, Villari e.a., o.c. 213. De ruil van het Gelders Overkwartier tegen een gelijkwaardig
gebied zou het voorwerp worden van onderhandelingen in het raam van de bilaterale
Tweeledige Kamer. Zie J.A.K. Haas, De verdeling van de Landen van Overmaas 1644-1662
(Assen 1978); Chr. Streefkerk, ‘Tweeledige Kamer (Chambre mi-partie)’, in: E. Aerts e.a.
(eds), De centrale overheidsinstellingen van de Habsburgse Nederlanden 1482-1795 (Brussel
1995) 441-447.
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Vrede stelde dat in het Noorden van Vlaanderen Hulster- en Axelerambacht en de
Staatse forten in het Land van Waas aan de Republiek zouden blijven; de artikelen
LXVII-LXVIII bepaalden welke forten in de buurt van Sluis aan beide zijden moesten
worden afgebroken; voorts zouden de grenzen in Vlaanderen worden vastgelegd op
grond van nog in te winnen informatie over het militaire status quo. Eventuele betwiste
grenzen tussen de twee strijdende partijen, waar dan ook, zouden bij later overleg
worden vastgelegd. Ten einde de concurrentie van de Spaansnederlandse handel af
te remmen, bleven bovendien de Schelde, het Zwin en het kanaal van Terneuzen
gesloten. Dat dit ook voor Staats-Vlaanderen slecht zou uitpakken, hoeft geen betoog.
De Spaanse koning zou op de in- en uitvoer vanuit de andere Vlaamse kusthavens
dezelfde douanerechten heffen als de Republiek op de handel in het Scheldebekken.32
De krachtmeting tussen Spanje en de opstandelingen had na tachtig jaar oorlog (het
Twaalfjarig Bestand uitgezonderd) bij de Vrede van Munster een
noord-zuid-verscheurd land achtergelaten volgens een toevallige en willekeurige
grens, dwars door de genoemde kernprovincies heen, zodat wij in Nederland tot op
onze dagen een stuk Brabant en een stuk Vlaanderen hebben.
Ook in de overzeese gebiedsdelen moesten bij de Munsterse Vrede Spanje en de
internationale gemeenschap de octrooien van de Staten-Generaal van de Republiek
aan haar Oost- en West-Indische Compagnieën erkennen. Dat hield tevens de afstand
in van de Portugese en Spaanse bezittingen in Ceilon, Formosa, de Molukken,
Maleisië, Angola, Brazilië en de Antillen aan de Republiek. Ten gevolge van de
Vrede van Munster werden de handelsbetrekkingen van de Verenigde Provinciën
met het Iberische schiereiland overigens hersteld en werd de vrije toegang van de
respectieve ingezetenen over en weer gewaarborgd. Een en ander luidde het einde
in van het befaamde anderhalve eeuw oude Verdrag van Tordesillas en bracht de
Hollandse slavenhandel naar Latijns Amerika goed op gang. De handel met Spanje
en via de Andaloesiche havens met Latijns Amerika werd een belangrijke peiler van
de Hollandse voorspoed.33
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Groenveld, Vrede van Munster 38-39, 48-49, 86-87.
M. Ebben, ‘¿Enemigos de entonces, amigos de hoy?’ Las relaciones económicas y políticas
entre España y la República de las Provincias Unidas de 1648 basta 1672, Asociación
Hispánica de La Haya. XLIV Jornada Hispánica: España y los Países Bajos a partir de la
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Terzelfder tijd werden de Verenigde Provinciën volkenrechtelijk erkend als een
nieuw lid van de internationale gemeenschap, terwijl zij vóór de Vrede van Munster
door de meerderheid van de landen als rebellen tegen hun legitieme vorst waren
aangezien. Zij konden sindsdien permanente diplomatieke betrekkingen onderhouden
en zij verwierven daarbij erkenning als wereldmacht van eerste orde. In de
protocollaire volgorde namen hun ambassades plaats na de ambassadeurs van
monarchieën en onmiddellijk na die van de Venetiaanse Republiek en voor die van
de Duitse keurvorsten. In zoverre de Nederlanden nog formele banden hadden met
het Duitse Keizerrijk, werden die bij de Vrede van Munster ten aanzien van de
Verenigde Provinciën helemaal doorgesneden.34
Het andere Nederland kreeg daarentegen geen internationale rechtspersoonlijkheid
en het zou, afhankelijk van Spanje en later van Oostenrijk, nog tot het einde van het
Ancien Régime deel uitmaken van de Bourgondische Kreits. De Vrede van Munster
was immers een verdrag tussen ‘de Heeren Coninck van Spagnien en de Staten
Generael van de Vereenichde Nederlanden’. Het Spaanse Nederland komt in de tekst
van het vredestraktaat niet voor. ‘In het tot stand komen van dat beroemde verdrag,
dat de scheuring in de oude door de Bourgondische hertogen opgebouwde staat
bezegelde, hadden de overheden van de Zuidelijke Nederlanden niet het minste
aandeel. De bevolking had de gevolgen te dragen van Spanjes nederlaag, maar had
niets te zeggen bij het bepalen van de gevolgen daarvan’, schreef de Brusselse
rijksarchivaris Joseph Lefèvre in de oude Algemene Geschiedenis der Nederlanden
van de jaren vijftig. De regering te Brussel was geenszins bij de onderhandelingen
noch bij de ondertekening, noch bij de ratificatie en overhandiging van de teksten
vertegenwoordigd.
Aangezien tussen Spanje en Frankrijk de oorlogstoestand voortduurde, gebruikten
de Spanjaarden hun Nederland als noordelijke uitvalbasis voor invallen in Frankrijk;
de Fransen, die hun expansionistische strategie niet opgaven, sloegen op het
Spaansnederlandse grondgebied terug. Het bleef een slagveld vanwege de Franse
inlijvingsplannen. De buitenlandse politiek van de Republiek stoelde echter steeds
meer op het adagium ‘Gallus amicus, non vicinus’. Het koninklijke Nederland dankte
dan ook zijn voortbestaan voornamelijk aan de voortdurende inspanningen van de
Verenigde Provinciën om het uit Franse handen te houden. In weerwil van haar
militaire en
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diplomatieke optreden om het Spaanse Nederland uit Franse handen te houden,
zouden uiteindelijk Artesië en Waals-Vlaanderen, evenals delen van
Vlaanderen-Flamingant, van Henegouwen en van Luxemburg in de tweede helft van
de zeventiende eeuw toch door Frankrijk kunnen worden ingelijfd.35
Het is symptomatisch voor het confederalisme van de Republiek dat de Munsterse
vredesakte van harentwege door acht gevolmachtigden werd ondertekend. Vanwege
de Spaanse koning ondertekenden slechts twee onderhandelaars, namelijk de graaf
de Peñaranda y Antonio Brun. Hoewel het gezantschap van de Republiek officieel
de Staten-Generaal vertegenwoordigde, had iedere provincie toch haar eigen
ambassadeur en de provincie Holland zelfs twee.36 Achteraf bleken de Staten
Provinciaal van Zeeland de handtekening van hun gezant niet te erkennen, onder
meer omdat het herstel van de oude Unie van Utrecht niet was gelukt. Uiteindelijk
heeft de vredesfactie in de provincie Holland het gehaald en haar zin doorgedreven.
Zeeland werd in de Staten-Generaal overstemd, wat hoog uitzonderlijk was. De
Amsterdamse handelskringen, veelal nazaten van Brabantse en Vlaamse vluchtelingen,
wilden hun nieuw opgebouwde welvaart niet op het spel zetten door in te stemmen
met een strategie waarvan te verwachten viel, dat zij de ontsluiting van de Schelde
en de vroegere bloei en overwicht van Antwerpen zou meebrengen.
Drie jaren na de Vrede van Munster zou tijdens de Grote Vergadering van de
Staten-Generaal weliswaar ondubbelzinnig en officieel worden bevestigd, dat de
soevereiniteit van de Republiek ongedeeld bij de Staten Provinciaal lag, maar met
uitzondering van de volkenrechtelijke soevereiniteit. De bevoegdheden der gewesten
naar het buitenland toe zouden in geen geval nog bij de Staten Provinciaal, maar bij
de Generaliteit berusten.37 De definitieve afdracht van de buitenlandse zaken aan de
Staten-Generaal had te maken met de moeilijkheden van de zijde van de Republiek
tijdens de vredesonderhandelingen te Munster. Zeeland en Utrecht hadden om
uiteenlopende
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redenen voortdurend dwars gelegen. Formeel baseerden de Staten van Zeeland hun
opstelling op hun status van ‘souvereine en independente Staat’.38
Slotbeschouwing. De staatkundige vormgeving van de Geünieerde Provinciën, die
officieel stoelde op de Unie van Utrecht als op een soort bondswet met verwijzingen
naar ontwikkelingen vóór en na de Pacificatie van Gent, had zich ontwikkeld van
een koninklijke bondsstaat tot een gewoonterechtelijke statenbond. Vanaf 1588 kwam
tussen de Europese monarchieën de Republiek van de Verenigde Provincies tot stand
als een feitelijk onafhankelijke staat met wezenskenmerken van de latere
volkssoevereiniteit. Hoewel haar staatssysteem de hoge overheid niet afleidde van
het volk, vertegenwoordigden de Staten volgens de toenmalige theorieën toch de
hele bevolking. De stedelijke burgerij was de dominerende klasse in de Republiek
en zij trad op als autoriteit die de werkelijke en variabele inhoud van het vigerende
staatsrecht bepaalde. Die confederatie van soevereine provincies vertoonde overigens
enige federaliserende en zelfs monarchale kenmerken. De Vrede van Munster
bekrachtigde alleen haar bestaan als soevereine handelsnatie, die zich inmiddels als
een koloniale grootmacht had gevestigd. Particularisme en fragmentering van de
staatsmacht hielden evenwel op lange termijn gevaren in voor een langzame
economische en internationale achteruitgang.
Het confederale model van de Republiek met zijn mengeling van aristocratie en
democratie zou een niet geringe nationale en internationale invloed hebben en zou
van grote betekenis zijn voor het republikeins denken in de zeventiende en achttiende
eeuwen. De Republiek der Verenigde Provinciën werd het Europese referentiepunt.
De leiders van de Napolitaanse anti-Spaanse opstand in 1647, hoopten dat ‘quaesto
paese diverra un' altra Fiandra’; zij zochten een politiek systeem naar Vlaams, d.i.
naar Nederlands model. Zelfs de Amerikaanse Declaration of Independence van
1776 verwijst naar het staatsmodel van de Republiek. Hoewel de Republiek op het
eerste gezicht een krakkemikkig politiek systeem leek, zou het toch zonder grote
wijzigingen standhouden tot het einde van het Ancien Régime. Door de
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economische bloei als belangrijkste staatsvormende factor en door de leiding en
overmacht van de provincie Holland kon het disparate overheidsapparaat blijven
functioneren. Niettegenstaande de Republiek geen monarchale status had, zou zij tot
de Vrede van Utrecht in 1714 als grote mogendheid de diplomatieke draaischijf van
Europa worden.
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Talen, taalgemeenschappen en taalnormen in Vlaams-België
G. de Schutter, lid van de Academie
1. Autonomie en interactiviteit van normsystemen
Mensen verschillen in ontelbare opzichten van elkaar, niet het minst in de taal die
ze spreken. Er zijn niet alleen een paar duizend talen op de wereld. Maar bovendien
bestaan binnen de meeste talen varianten: lokale, sociale, religieuze, rituele, enz.
Taalvariatie bestaat dus in een bijna oneindig aantal vormen, en met die vaststelling
hebben wij dat verschijnsel nog niet in zijn volle complexiteit gevat.
Er is immers ook nog de verhouding tussen die varianten en de mensen die ze spreken.
Wat dat laatste aspect betreft heeft men het over het algemeen over het bestaan van
‘taalgemeenschappen’, in letterlijke betekenis dus: gemeenschappen van mensen
gekenmerkt doordat ze een zelfde taal, of variant van een taal, enz. gebruiken. Die
letterlijke betekenis behoeft nog aanzienlijke uitdieping. Wat blijkt is immers dat
‘de’ mens ook op dit punt lang niet de rationele maturiteit bereikt heeft die een
eenvoudige discussie mogelijk maakt; minder programmatisch gesteld: dat er heel
verschillende interpretaties met de notie ‘taalgemeenschap’ te verbinden zijn. Een
paar illustraties daarvan:
- Het is bekend dat er heel verschillende ‘Chinese’ talen zijn, en dat die variatie
wat impact op het verstaansproces betreft ergens in de buurt van de verschillen
tussen de Indo-Europese hoofdtalen ligt (dus b.v. van de orde is van het verschil
tussen Oudgermaans, Latijn, Oudgrieks en Kerkslavisch). Toch beschouwen
de Chinezen zich als één grote taalgemeenschap, vanwege het feit dat ze als
algemeen nationaal communicatiemiddel één bepaalde variant geaccepteerd
hebben, en bovendien, even belangrijk, ook één schrift gebruiken dat voor alle
lokale varianten ten minste redelijk geschikt blijkt. We zouden i.v.m. het Chinees
kunnen spreken van een ‘secundaire’ taalgemeenschap, in die zin dat de eenheid
niet op natuurlijke, objectieve linguïstische gegevens gebaseerd is, maar op een
primair politieke keuze. In ieder geval krijgen varianten die in Europa als sterk
verschillende talen zouden gelden, in China de status
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van ‘dialecten’. Een enigszins vergelijkbare situatie treffen we o.a. aan in
Indonesië, waar de onderling niet-verstaanbare Maleise ‘dialecten’ (Javaans,
Balinees, enz.) een kunstmatige taal op basis van het Oud-Maleis boven zich
hebben gekregen: het Bahasa Indonesia. Ook daar groeit het ‘besef’ dat de lokale
talen eigenlijk een soort dialecten van de gemeenschappelijke cultuur- en
verkeerstaal zijn.
- Bijna omgekeerd is de situatie op (een deel van) het Indische subcontinent. Een
van de voornaamste talen in dat polyglotte gebied is een noordwestelijke
afstammeling van het Indo-Arisch (o.a. gesproken in de oude en nieuwe
hoofdstad Delhi). Van die ‘taal’ bestaan twee onderling relatief goed verstaanbare
varianten: het Hindi en het Urdu. Het voornaamste verschil ertussen is dat het
tweede als groepstaal van de Indische (en tegenwoordig ook Pakistaanse)
moslims van het subcontinent, een aanzienlijk aantal ontleningen aan het
Perzisch, en via die taal aan het Arabisch, bevat (ook in de dagelijkse
woordenschat), terwijl het Hindi, als taal van de Hindoes van de regio (en ook
daarbuiten) die invloeden deels geweerd, deels door een puristische
tegenbeweging tenietgedaan heeft. Kort samengevat komt het hierop neer dat
Hindi en Urdu dezelfde basis hebben, het ene met verrijking vanuit het ‘heilige’
Sanskrit, het andere vanuit het al even ‘heilige’ Arabisch. Op die manier hebben
de twee varianten een symboolwaarde gekregen die ver boven die van de meeste
cultuurtalen uitgaat, en zijn ze tot identificatiemiddel voor twee totaal
verschillende ‘taalgemeenschappen’ (in de grond natuurlijk
‘geloofsgemeenschappen’) geworden. In Europa is een goed vergelijkbaar geval
dat van het Servo-Kroatisch, waarvan de twee takken nog steeds vooral van
elkaar verschillen doordat ze in verschillende alfabetten geschreven worden:
de orthodoxe Serven gebruiken het Cyrillische schrift, de katholieke Kroaten
(en de moslims in Bosnië) het Latijnse. Bij mondeling contact blijkt er geen
enkel probleem voor de verstaanbaarheid te zijn, hoewel: aan die voor beide
partijen ‘onaangename’ toestand wordt nu kennelijk wel wat gedaan. Gedeeltelijk
vergelijkbare situaties blijken zich ook nog in een aantal Afrikaanse regio's voor
te doen, waar de willekeurige koloniale grenzen vaak oorspronkelijke
taalgemeenschappen in verschillende, elkaar vijandig gezinde staten hebben
ondergebracht. Ook daarbij kunnen politieke overwegingen ertoe leiden dat
nauwelijks verschillende dialecten uiteindelijk als aparte ‘talen’ ervaren worden.

Tussen die twee extremen zijn allerlei overgangsstadia te onderscheiden. In ieder
geval heeft het inzicht dat totaal irrationele (vanuit het standpunt van de
taalbeschrijving zelf althans) overwegingen bij het afbakenen van
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taalgemeenschappen ten minste even sterk gelden als de objectief waarneembare
kenmerken van de talen zelf, ertoe geleid, dat tegenwoordig een heel andere en veel
omslachtiger ‘definitie’ van het begrip ‘taalgemeenschap’ gehanteerd wordt dan de
‘logische’ definitie die ik boven voorstelde. Exemplarisch voor zo'n aangepaste
definitie is de poging van Labov (1972), intussen ook alweer een kwarteeuw oud:
‘De taalgemeenschap laat zich niet definiëren door een of andere
opvallende overeenkomst in het gebruik van taalelementen, maar in de
eerste plaats door de norm die aanvaard wordt. Zulke normen kunnen
afgeleid worden uit gedrag dat een waardeoordeel impliceert, en verder
op basis van de overeenkomst van abstracte, algemeen geldende
variatiepatronen, onafhankelijk van de spreker en de situatie waarin taal
gebruikt wordt.’ (eigen vertaling en cursivering).
De belangrijkste aspecten van deze en vergelijkbare omschrijvingen zijn de noties
‘norm’ en ‘waardeoordeel’.
Over het begrip ‘norm’ bestaat een heel uitgebreide en enorm gediversifieerde
literatuur.1 Zelfs als we ons (wat zeker niet a priori noodzakelijk is) willen beperken
tot het linguïstische domein, zijn er nog ten minste drie betekenissen met de term te
verbinden:
- Zowel de traditionele grammaticabeschouwing als de generatieve grammatica
in al haar aspecten gaan ervan uit dat elke taal bestaat uit een in zich afgesloten,
eindig systeem van regels enerzijds, een homogene inventaris van tekens
anderzijds (cf. Oomen 1980). Een eerste interpretatie van ‘norm’ zou dan ook
kunnen luiden: de verzameling van alle gegevens die in overeenstemming zijn
met het bij de eerste-taalspreker inherent gegeven systeem van de beschouwde
taal(variant). Wij kunnen dit de abstract-theoretische norm noemen.
- Zelfs in een strak georganiseerd taalsysteem blijft een flinke mate van variatie
over, al was het maar vanwege het feit dat tekeninventaris en regelsysteem op
heel verschillende manieren op elkaar kunnen inspelen: dezelfde stand van
zaken kan met gebruikmaking van heel verschillende woordsoorten adequaat
weergegeven worden, cf.:
(1) Je kunt zulke dingen nooit goed onder woorden brengen
(2) Dat soort zaken is met geen mogelijkheid behoorlijk in taal weer te
geven

1

Een heel uitvoerige bespreking van allerlei aspecten van het begrip en een alleszins
bevredigend commentaar op vroegere besprekingen ervan is te vinden bij Bartsch (1985).
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Hoewel (1) en (2) letterlijk geen enkel woord gemeenschappelijk hebben, en
bovendien een heel verschillende subject-predikaat-invulling hebben (alleen het feit
dat ze allebei een werkwoord in de OTT bevatten is gemeenschappelijk), betekenen
ze toch absoluut hetzelfde. Bovendien is het natuurlijk ook zo dat zelfs binnen het
regelsysteem zelf verschillende mogelijkheden bestaan; cf. b.v.:
(3) Ik geloof dat hij het gedaan heeft / heeft gedaan
(4) Had ik tijd, dan kwam ik zelf / zou ik zelf komen

En op het bestaan van synoniemen of bijna-synoniemen in de woordenschat hoeft
al helemaal niet gewezen te worden.
Dit alles leidt tot een tweede, veel gehanteerde definitie van ‘norm’, nl. als het geheel
van fenomenen die statistisch waarschijnlijk zijn, gegeven een bepaalde functionele
behoefte. De normwaarde van een bepaald verschijnsel zou dan overeenkomen met,
of althans gerelateerd zijn aan de relatieve frequentie waarmee dat (eventueel in
bepaalde omstandigheden) gebruikt wordt. Natuurlijk mogen we niet uit het oog
verliezen dat zo'n empirische (statistische) norm eigenlijk een afgeleide kan zijn, en
waarschijnlijk ook is: de mate waarin een verschijnsel gebruikt wordt is een functie
van (o.a.) de adequaatheid die het, eventueel op basis van heel andere dan rationele
overwegingen, toegeschreven krijgt van (groepen van) sprekende individuen. Vandaar
dus een derde interpretatie:
- Normen vloeien in eerste instantie voort uit regulerende sociale
mechanismen (cf. Gloy 1975). Ze hebben dus tot doel het sociale handelen
te begeleiden. Basis voor het ontstaan van zulke normen zijn verwachtingen
die aan de gemeenschap als geheel of aan bepaalde individuen worden
toegeschreven. Van norm kunnen wij spreken zodra aan een type van
(taal)handeling x en een bepaald verwachtingspatroon y, een vaste relatie
wordt toegeschreven: [x-> y, en/of y->x, gegeven situatie z]. In deze
interpretatie spreken we van deontische normen. In tegenstelling met de
‘inherente’ normen (zowel de abstract-theoretische als de empirische) zijn
ze absoluut conventioneel.2 Ze veronderstellen het objectieve bestaan van
een ‘normbepaler (normgever)’, en bovendien een ‘normbewaker’; in
laatste instantie kunnen ze tot ‘sancties’ leiden. Nu hoeft dat alles niet al
te letterlijk opgevat te worden: niet in elke taalgemeenschap functioneert
een Académie Française, die ten minste verbale

2

Een prototypisch voorbeeld van zulke deontische normen vormen spellingssystemen.
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banbliksems in alle richtingen uitstuurt, en daarmee dan nog een - zij het
relatief beperkt - succes heeft ook. Gewoonlijk blijft een en ander
behoorlijk vaag. Zo kan men zich afvragen of voor het zgn. ‘plat Antwerps’
b.v. Wannes van de Velde, of de groep Antwerpse buschauffeurs van de
LIJN normbepalers zijn, de groep van nostalgische
‘bon-sauvage’-intellectuelen de normbewakers, en al helemaal wat de
eventuele sancties zijn die op het gebruik van ‘niet-echt-Antwerps’ staan
(gegrinnik, medelijdend schouderklopje, soms misschien zelfs onwil bij
de hoorder om iets voor de spreker te doen, enz.). Maar vast staat dat de
normgevoeligheid binnen de gemeenschap van sprekers van het plat
Antwerps ten minste even sterk en absoluut is als binnen die van degenen
die zich van het Standaardnederlands willen bedienen. Waarschijnlijk is
het zelfs zo dat de normgevoeligheid toeneemt naarmate de groep van
potentiële leden van de gemeenschap kleiner wordt. Dat is trouwens
hoegenaamd niet typisch voor taalnormen, cf. andere gedragsnormen in
besloten sociale gemeenschappen, zoals die van de ‘beau monde’, van de
mafia, van religieuze sekten, van etnische minderheden, enz. En evenmin
is het voor taalgemeenschappen een wet van Meden en Perzen: de Franse
gemeenschap munt uit in een relatief strak dirigisme, terwijl de Engelse
en de Duitse zich vrij liberaal opstellen.
Uit wat voorafgaat moet gebleken zijn dat de drie interpretaties van het begrip ‘norm’
voor een belangrijk deel onafhankelijk van elkaar zijn. Toch bestaat er ook een sterke
interactie tussen. Het is zonneklaar dat de grote meerderheid van alle uitingen (of
tenminste van de elementen waarvan in zulke uitingen gebruik wordt gemaakt) het
resultaat is van een ‘blinde’ toepassing van de wetmatigheden in de grammatica, en
dat die op hun beurt direct uit universele wetmatigheden van de ‘menselijke taal’ af
te leiden zijn. Zolang dus alternatieven het gevolg zijn van bewuste of (vooral)
onbewuste afwijkingen van die ‘algemeen aanvaarde’ principes, mogen we aannemen
dat ze in statistische zin een (kleine) minderheid zullen vormen, en dus ook niet tot
de empirische norm behoren. Zodra de alternanten echt als een valabel alternatief
gaan gelden (wat zal blijken uit een relatieve toename in het taalgebruik), ondergaat
de geïnternaliseerde grammatica zelf een wijziging.
Maar er is natuurlijk nog een tweede facet: bepaalde groepen in de taalgemeenschap,
met voldoende macht en gezag, kunnen zich met bestaande statistische alternantie
gaan bemoeien, door zich min of meer met een van de alternanten te associëren. Die
elementen worden dan in die groep preferentieel of zelfs uitsluitend gebruikt, en
kunnen tot groepstaalkenmerken worden. In
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dat geval gaan ze functioneren als indicatoren voor het bestaan van een nieuwe
‘taalgemeenschap’. Een heel mooi voorbeeld daarvan levert het verschijnsel dat al
in zin (3) geïllustreerd is: de volgorde in de zgn. werkwoordelijke eindgroep. Zoals
bekend heeft het Nederlands van oudsher naast de volgorde (dat ze het) gedaan heeft
ook... heeft gedaan geaccepteerd. Die twee volgordes hebben in de loop van de tijden
altijd in min of meer vrije variatie naast elkaar gestaan (cf. o.a. De Meersman 1990),
met weliswaar een zekere voorkeur voor de eerste.3 In de laatste decennia heeft zich
in kringen van vooral niet-literaire publicisten in Nederland het idee gevormd dat
alleen de tweede ‘correct’ is (dat heeft o.a. ook te maken met het volledig uit de lucht
gegrepen idee dat de eerste ‘Duits’ zou zijn)4. Het gevolg is dat in kranten,
tijdschriften, en ook in (al dan niet literaire) vertalingen, de volgorde met AUX
vooraan alleenheersend is geworden, uiteraard met hier en daar een ongewild slippertje
naar de andere volgorde, die nu eenmaal in de meeste gesproken varianten van het
Nederlands, inclusief de dialecten, ten minste tot kort geleden preferentieel was (cf.
Pauwels, 1953). Op die manier kunnen wij van een groepstaalkenmerk spreken, en
in zoverre journalisten, vertalers, enz. dat als een noodzakelijk kenmerk van hun
beroepstaal beschouwen, vormen die dus, alleen al op basis van dit ene kenmerk,
een taalgemeenschap.
Het voorbeeld is misschien wel extreem, maar het illustreert nog maar eens een aantal
aspecten van de notie ‘taalgemeenschap’, met name het irrationele, zowel in de aard
van de ‘inhoudelijke’ besluitvorming, als in de afbakening regenover ‘anderen’. Wat
dat laatste betreft: er is helemaal geen serieuze reden te bedenken waarom
tekstschrijvers zich in hun taalgebruik van andere schrijftaalgebruikers zouden willen
onderscheiden. Waarschijnlijk is er ook geen expliciete wil aanwezig om dat te gaan
doen. Alleen: de omstandigheden zijn van die aard dat er iets in beweging is gekomen.
In dit geval: alle genoemde schrijftaalgebruikers staan onder de controle van
‘supervisors’ (de redacteurs of publicatieverantwoordelijken), en die bepalen, niet
noodzakelijk gehinderd door linguïstische kennis, wat hun ondergeschikten met de
taal te doen en te laten hebben. M.a.w. zij eigenen zich het recht van ‘normbepaler’
toe. En als ze daarbij het beoogde succes hebben (zoals in ons voorbeeld) hoeven ze
in een volgend stadium zelfs niet meer als ‘normbewaker’ op te treden: dat doen de
publicisten zelf heel gewillig door talige zelfcensuur.

3
4

Heel eigenaardig is, dat nogal wat berijmde Middelnederlandse teksten een voorkeur voor
Aux voor VD hebben: een gevolg van ‘taalcultuur’?
Op het bestaan van dit waanidee is al vaak gewezen, cf. o.a. Michels (1959: 207) en Stroop
(1970: 134).
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2. De talen van Vlaams-België
In dit onderdeel wordt de vaak sterk geïdealiseerde en op veel punten geabstraheerde
‘officiële’ visie weergegeven op de taalvormen die in Vlaams-België gesproken
worden.

2.1. De Nederlandse Standaardtaal (het ‘Algemeen Nederlands’)
Vergeleken met de meerderheid van de ‘cultuurtaal’-gebieden vertoont Vlaams-België
ten minste één heel opmerkelijk, hoewel toch niet uniek kenmerk: het feit dat zijn
cultuurtaal wel direct verwant is aan de taalvariëteiten die in het land zelf autochtoon
zijn, maar toch niet ‘eigen’ genoemd kan worden: die cultuurtaal heeft zich immers
niet in het land zelf ontwikkeld. Een soortgelijke toestand (althans in oorsprong)
bestond ook b.v. in Franstalig België, in Zwitserland (behalve t.a.v. het marginale
Reto-Romaans) en in Noorwegen. Vooral t.o.v. dat laatste land zijn er echter nogal
wat verschillen. Ook in Noorwegen is de cultuurtaal vanuit het voormalige culturele
centrum (i.c. Denemarken) geïmporteerd, maar onmiddellijk na de onafhankelijkheid
zijn er bewuste pogingen gedaan om die erfenis in zekere mate te vernoorsen:
minimaal in het Bokmål, maximaal in het Nynorsk.
Niets daarvan dus in het noorden van België. Er zijn wat schamele en vergeefse
pogingen geweest om na 1830 de Hollandse standaard door een heel nieuwe (b.v.
op basis van het West-Vlaams) te vervangen, maar een officieel streven om de
cultuurtaal met eigen materiaal aan te vullen of aan te passen is er niet geweest.
Waarschijnlijk heeft dat voor een groot deel te maken met de houding van de
Brabanders, die met steden als Antwerpen, Mechelen en Brussel toen al het
economisch zwaarst wegende deel van de Vlaams-Belgische bevolking uitmaakten.
Ondanks een niet te ontkennen chauvinisme t.o.v. het eigen dialect, dat nauwelijks
voor dat van de West-Vlamingen onder hoeft te doen, blijken Brabanders in hun taal
heel erg open te staan voor beïnvloeding vanuit andere taalvormen, en het idee dat
het dialect ‘fundamenteel anders’ is dan b.v. het Hollands, was in de Brabantse
taalgemeenschap veel minder prominent aanwezig dan in West-Vlaanderen. En wat
Limburg betreft, afgezien nog van de erg zwakke positie van dat sterk verarmde
gewest in de nieuwe Belgische staat, sleepte het ook de gevolgen van zijn staatkundig
verleden met zich mee: ook in het Ancien Régime was het een vrij onbetekenend
perifeer gebied geweest in een overwegend Franstalige staat: het Luikse Prinsbisdom.
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Een tweede factor die verhinderd heeft dat in België een ‘eigen’ variant tot
ontwikkeling kwam, was de moeilijke situatie waarin de Vlaamse cultuur zich moest
ontwikkelen, te midden van een overwegend Franstalig establishment, en zonder
bescherming tegen de toen machtigste en meest prestigieuze cultuurtaal van de wereld.
In die omstandigheden opteerden vooral vrijzinnigen, die niet direct met een Hollandse
protestant in de maag zaten, er heel bewust voor om de toen al relatief stabiele
cultuurtaal op exclusief Hollandse basis over te nemen.5
Er is dus nooit een succesvolle campagne tot ‘verbelgisching’ van het Nederlands
geweest. Maar toch: noch de relatieve bereidheid tot convergentie in Brabant, het
dominante gewest, noch de sterke wil tot integratie bij het meest verlichte deel van
de intelligentsia heeft kunnen verhinderen dat in de loop van de decennia in
Vlaams-België een groot aantal idiosyncrasieën gegroeid is, waardoor ook de meest
‘geïntegreerde of convergente’ standaardtaal die in dit land te beluisteren valt, zich
van die in Holland onderscheidt. Onder de oorzaken daarvan zijn ten minste de
volgende, grotendeels al geformuleerd in Deprez (1981 et passim) en een plejade
andere sociolinguïstische beschrijvingen, het vermelden waard:
i. Het feit dat de staatsverbanden nu eenmaal anders zijn: in België en Nederland
bestaan andere instituten, bestaat een ten minste in details andere rechtsbedeling, een
andere economische en sociale orde (cf. de sociale zekerheidspatronen), een ander
onderwijssysteem, enz. Al die instituties brengen een aanzienlijk verschillend
vocabularium met zich. En zelfs voor die onderdelen die tot in de details gelijk zijn,
bestaan in België vaak goede Nederlandse termen die veel dichter bij de hedendaagse
Franse equivalenten staan dan de al even eerbiedwaardige termen die in Nederland
soms nog uit de tijd van de Republiek stammen (en vaak net zo goed naar het toen
vigerende Franse gebruik gevormd zijn).
ii. Het feit dat Belgen en Nederlanders in vrijwel alle opzichten een andere
gemeenschap vormen. Populair uitgedrukt komt het hierop neer dat, zelfs al zouden
de leden van de twee gemeenschappen precies dezelfde taal kunnen hanteren, de
meesten (d.w.z. de overgrote meerderheid) dat niet eens zouden willen doen (omdat
ze zich daardoor buiten de eigen ‘gemeenschap’ zouden plaatsen). Dat hangt ook
samen met het feit dat ondertussen de Nederlandse Standaardtaal door een niet
onaanzienlijk aantal Belgen geleerd en als eigen

5

Vrij vroeg heeft ook het idee postgevat dat die ST behoorlijk wat zuidelijk (vooral ‘Brabants’)
erfgoed opgenomen had, en dus toch ook ‘van eigen bodem’ was.
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cultuurtaal erkend is. Wat onder dat ‘eigene’ verstaan moet worden, is niet eenvoudig
te omschrijven.
Het beste gaat het nog voor het fonetische niveau. De meeste mensen zijn er zich
absoluut niet van bewust dat het fonologische systeem van het ‘Belgisch-Nederlands’
b.v. voor de volle honderd percent ‘Hollands’ is; men laat zich in dit domein maar
al te gemakkelijk (mis)leiden door het onmiskenbare feit dat de fonetische realisatie
van de Vlaming altijd van die van de Hollander te onderscheiden is. De ‘eigenheid’,
die zich o.a. in de uitspraak overduidelijk manifesteert, wordt door sommige
Vlamingen zowat gekoesterd, en door alle anderen als iets vanzelfsprekends aanvaard.
Wat de woordenschat betreft is die eenheid van opinie al veel minder evident. Hoewel
(zowat?) iedere Vlaming ook in zijn meest verzorgde Nederlands ‘Vlaamse’ elementen
opneemt, zijn er vrij weinig van die elementen aan te wijzen die unaniem de naam
‘Algemeen Belgisch of Zuid-Nederlands’ opgeplakt zullen krijgen. Maar het besef
dat op dit gebied de aanvaardbare variatiebreedte t.o.v. het Hollandse Nederlands
toch wel erg groot is, heeft ertoe geleid dat er zelfs een ‘Zuidnederlands woordenboek’
van over de 800 bladzijden verschenen is (De Clerck 1981).
Nog minder gecodificeerd zijn ‘Belgische’ afwijkingen op het gebied van de
morfologie en de syntaxis. Wat die laatste component betreft is er m.i. wel één erg
markante uitzondering: constructies die sedert de introductie van de Standaardtaal
in België, in Nederland in onbruik zijn geraakt, blijven hier zonder enige objectie
(althans vanwege de gewone gebruiker) in zwang. Een goed voorbeeld is de volgorde
in drieledige werkwoordgroepen zoals in
(5) ... dat hij het moet gedaan hebben / gedaan moet hebben / moet hebben
gedaan
In Nederland is de eerste hier genoemde volgorde eigenlijk nooit in de volkstaal
doorgedrongen (het is ook een vernieuwing t.o.v. het Middelnederlands), maar het
behoorde in de 19e eeuw wel tot de gecultiveerde schrijftaal. In het eerste deel van
de 20e eeuw was het b.v. nog in gebruik bij Godfried Bomans. In Vlaanderen, waar
de constructie wel de volle steun van het dialectische taalgebruik had, is het tezamen
met andere eigenaardigheden van de nogal stijve 19e-eeuwse schrijftaal
opgewaardeerd, en wordt het nu nog steeds door velen als een heel normale variant
van de zuidelijke Standaardtaal
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gezien. Een ander voorbeeld is de doorbreking van de werkwoordelijke eindgroep,
die zelfs een stuk ruimer als ‘algemeen aanvaard’ (of wellicht beter: als nauwelijks
gepercipieerd) geldt in België, cf.:
(6) ... dat hij er nog zou van dromen (in Nederland uitsluitend van zou
dromen)
Maar wat wel opvalt is dat in het syntactische vlak geen enkel van de ‘Hollandse’
alternatieven afgewezen zou worden. En dat is wel een groot verschil t.o.v. bepaalde
lexicale elementen, en zeker t.o.v. de fonetische realisatie.
iii. Niet minder belangrijk is de factor van wat we met de term ‘gebruiksbereik’ van
de taal kunnen aanduiden: het feit dat de Standaardtaal in Nederland en België niet
in dezelfde omstandigheden gebruikt wordt. Ook weer populair voorgesteld: als een
taal niet gebruikt wordt om aan de toog te ouwehoeren, is het erg onwaarschijnlijk
dat uitdrukkingen die in oorsprong tot die informele sfeer behoren door
‘opwaardering’ in het ‘normale’ gebruik terechtkomen. In de praktijk komt het o.a.
hierop neer dat massa's creatieve vernieuwingen in het Hollandse Nederlands (i)
geen enkele autochtone tegenhanger in België krijgen, en (ii) maar met mondjesmaat,
en dan nog op een serieuze tijdsafstand in België worden overgenomen. De feitelijke
toestand heeft ook een psychologisch correlaat bij de Belg, in de aard van: ‘die
Hollanders mogen toch maar lekker alles, en wij (ocharme!) niks’. En dat leidt dan
weer tot versterking van de neiging om zich in de nette, deftige taal op te sluiten.
Het beeld van de Standaardtaal in Vlaams-België kan als volgt in een paar
objectieve karakteristieken samengevat worden:
- stabiliteit in het fonologische vlak, waar de Hollandse norm alleenzaligmakend
is, en in het fonetische, waar de ‘Belgische’ norm even absolute geldigheid
heeft;
- relatieve stabiliteit in het morfologische en syntactische domein, waar de
Hollandse norm de facto aangevuld is met een aantal min of meer stabiele
‘Belgische’ kenmerken (dat impliceert dus dat de Vlaamse standaard meer
keuzemogelijkheid biedt dan de Hollandse);
- instabiliteit van grote delen van het lexicon (zowel wat de traditionele
woordenschat als wat vernieuwingen betreft), uiteraard geënt op een stabiele
aan Noord en Zuid gemeenschappelijke ruime basiswoordenschat en op een al
even stabiele ‘eigen’ woordenschat in de officiële sfeer (de beruchte
‘belgicismen’ van het type licentiaat, regent, procureur des konings, (Vlaamse
/ Franstalige) Gemeenschap, deelregering, enz.).
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Sedert het einde van de vorige eeuw is de taalzorg in het onderwijs zowel als in de
media erop gericht geweest de afstand tussen Belgisch- en Hollands-Nederlands te
verkleinen, vooral in het domein van de instabiele woordenschat. Voor zover dat tot
doel heeft (a) apert onnederlandse bedenksels van de beulemansadministratie door
goed Nederlands te vervangen, en (b) de instabiele delen van de woordenschat te
verrijken, is tegen die pogingen niets zinnigs in te brengen. Het nogal eens
voorkomende kleinzielige gepruts op basis van het ‘zeg niet x, maar zeg y’-principe
daarentegen, lijkt mij veel meer negatiefs dan goeds opgeleverd te hebben: de angst
met name voor het alledaagse, cf. § 3.3.

2.2. De Nederlandse dialecten in België
De zuidelijke Nederlandse dialecten behoren in oorsprong tot nogal verschillende
takken van het Nederfrankisch: het Limburgs is, in tegenstelling met alle andere,
Oost-Nederfrankisch. Dat betekent dat het zelfs al in de vroegste overlevering zowel
in fonologisch als in morfologisch opzicht relatief sterk van de andere zuidelijke
dialecten verschilde. Bovendien behoorde, zoals al gezegd, heel Belgisch-Limburg
gedurende de Middeleeuwen en het Ancien Régime tot het Prinsbisdom Luik, dat in
politiek en economisch opzicht een heel eigen koers aanhield en o.a. ook vrij sterk
op het Duitse oosten gericht was. Het gevolg is dat de Limburgse dialecten pas heel
recent met algemener-Nederlandse tendensen (inclusief algemeen-zuidelijke) in
contact zijn gekomen, en dat ze zich sterk van de meer westelijke dialecten
onderscheiden.
Als meest kenmerkende fenomenen zijn te noemen: de ‘Rijnlandse’ accentuering
(functionaliteit van stoot- tegenover sleeptoon, in het lexicale vlak, maar vooral in
de morfologie), functionaliteit van umlaut in de morfologie, de typische /χ/-woorden
(mich, ooch, enz.), het behoud van de oppositie ev./mv. bij de 2e p., het vroegtijdig
verdwijnen van het negatiepartikel en, het niet-ontwikkelen van splitsbare
voornaamwoordelijke bijwoorden (dus niet ‘ik heb daar toen niet aan gedacht’), de
sterk Rijnlands aandoende woordenschat.
In het westen en centrum was er van oudsher een oppositie tussen ‘Vlaams’ en
‘Brabants’. Men neemt aan dat er in oorsprong een vrij duidelijke grens is geweest,
die ongeveer de loop van de Schelde volgde in het noorden, die van de Dender in
het zuiden. In de moderne Zuidnederlandse dialecten is de Schelde van aan de
Nederlandse grens tot de regio Klein-Brabant (m.n. Dendermonde) nog steeds een
heel opvallende dialectgrens, en ook
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verder in het zuiden is er een indrukwekkend aantal isoglossen, parallel met de Dender
(de in de dialectologie bekende ‘Denderlijn’). Toch kunnen de dialecten in
Oost-Vlaanderen en de oostelijke rand van West-Vlaanderen niet meer als zuiver
‘Vlaams’ gelden: in het zuidoosten (streek van Aalst, Ninove, Geraardsbergen)
hebben de hedendaagse dialecten in overweldigende mate Brabantse kenmerken
aangenomen (zowel fonologische als morfologische). Verder naar het westen (streek
van Oudenaarde-Kortrijk-Zottegem) en het noorden (Land van Waas, Meetjesland,
streek van Gent-Lokeren) kunnen we van een mengdialect spreken. In het oostelijk
gedeelte overheersen daarbij de Brabantse kenmerken, naarmate men verder naar
het westen toe gaat neemt de ‘Vlaamse’ inkleuring toe. Het gevolg is een uitermate
verbrokkeld dialectlandschap, waar elk verschijnsel een heel andere geografische
distributie heeft (cf. vooral Taeldeman 1979).
Over de oorzaken van die relatieve taalwisseling en de stadia waarin ze zich
voltrokken heeft, bestaat helemaal geen zekerheid. Voor de regio ten zuidoosten van
de Schelde (‘Rijks-Vlaanderen’) kan gedacht worden aan het feit dat dat gebied in
de Middeleeuwen een heel andere status had dan dat ten westen en ten noorden van
de Schelde. Het laatste gebied behoorde tot het Franse koninkrijk, het eerste tot het
Heilige Roomse Rijk. Dat betekent in ieder geval dat bevolkingsverplaatsingen vanuit
het oosten in een deel van het oude graafschap Vlaanderen heel goed denkbaar waren,
en dat ook in andere opzichten de contacten tussen Aalst, Ninove, enz. en de
welvarende Brabantse steden vrij intens geweest kunnen zijn. Maar voor het
noordoostelijke deel (het Land van Waas) geldt dat in veel mindere mate: staatkundig
is dat tot het einde van de Middeleeuwen, en zelfs in zeker opzicht tot het einde van
het Ancien Régime, altijd wat anders geweest dan Brabant. Ter verklaring van de
‘verbrabantsing’ van de taal kan alleen aangevoerd worden dat na de Reformatie en
de Spaanse Reconquista de Brabantse steden aanzienlijk minder slecht af waren dan
de Vlaamse, en dat de dominante dialecten van het ene gebied ten slotte als voorbeeld
in het andere zijn gaan fungeren, misschien eerst in de steden, waar ook inwijking
een belangrijke factor geweest kan zijn. Zo is het duidelijk dat b.v. het Gentse
stadsdialect nu nog steeds meer Brabantse kenmerken vertoont dan de omliggende
plattelandsdialecten. Vanuit de steden hebben bepaalde kenmerken zich dan over
het platteland verspreid.
Dat alles levert voor het grootste deel van Vlaams-België het volgende beeld op:
i. Een westelijk, zuiver ‘Vlaams’ gebied, dat het grootste deel van de provincie
West-Vlaanderen omvat (tot vrij recent ook aansluitend Frans-Vlaanderen),
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en dat een natuurlijke voortzetting heeft in het grootste deel van
Zeeuws-Vlaanderen en verder noordelijk in Zeeland. Een paar opmerkelijke
verschijnselen zijn: het volledig ontbreken van de oude i-umlaut bij lange vocalen
en diftongen (vandaar b.v. ook geet(e) en kaas i.p.v. oostelijk geit en kèès),
reductie van het adnominale genus tot de- en het-woorden, zoals in het Hollands,
sterk gutturale uitspraak van de velaire consonanten, volledig ontbreken van
diftongering (/i/, /u/ en /y/: /wid/, /ud/, /yt/ voor resp. wijd, oud, uit), behoud
van de eind-e in veel substantieven en predikatief of adverbiaal gebruikte
adjectieven (b.v. vrouwe, (hij lacht / 't is) groene), sterke verbreiding van het
s-meervoud, ook bij eensyllabige zelfstandige naamwoorden (zwijns, treins,
arms).
ii. Een oostelijk, Brabants gebied in Antwerpen en een daarbij aansluitend stuk
van Limburg, in Vlaams-Brabant en, weer daarbij aansluitend, de Oost-Vlaamse
Denderstreek. Net als het West-Vlaamse gebied strekt het zich verder naar het
noorden uit, nl. over het grootste deel van de provincie Noord-Brabant (alleen
het uiterste noordwesten van die provincie, waar Hollandse dialecten gesproken
worden, en het deel ten oosten van de Peel vallen daarbuiten). De voornaamste
kenmerken zijn: volledig doorwerken van i-umlaut bij diftongen, en bijna
volledige bij lange monoftongen (dus: overal geit, klein, zuken, kèès, en in een
groot deel ook b.v. buuk (= ‘beuk’), gelu(e)ven), volledig behoud van het
drieledige adnominale genussysteem (m., vr. en onz.) in het enkelvoud, sterk
palatale uitspraak van de velaire obstruenten, volledige doorwerking van de
diftongering (cf. onder i.), apocope van de eind-e in de meeste substantieven
en in (bijna) alle predikatief en adverbiaal gebruikte adjectieven (b.v. vrouw,
('t is) klein), behoud van het -e(n)-meervoud in alle eensyllabige woorden, en
zelfs ook in veel meersyllabige waar de Nederlandse standaardtaal s heeft (b.v.
appelen).
iii. Een overgangsgebied (het grootste deel van Oost-Vlaanderen, en de streek van
Kortrijk; aansluitend in Nederland ook nog het oostelijke derde van
Zeeuws-Vlaanderen: het Land van Hulst), waar bijna van dorp tot dorp andere
specifieke kenmerken bestaan, maar waarbij wel veilig gesteld kan worden dat
er een heel geleidelijke overgang is van een meer Brabants karakter in het oosten,
naar een meer Vlaams in het westen.

3. Interferentie tussen taalsystemen
Het beeld dat hierboven zowel van de Standaardtaal als van de dialecten geschetst
is, abstraheert in sterke mate van de dagdagelijkse realiteit. Wat de Standaardtaal
betreft wordt het ‘officiële’ standpunt weergegeven: officieel is
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het Nederlands, in de vorm voorgesteld in 2.1, de taal van de Vlaamse Gemeenschap.
Het beeld van de dialecten is in de eerste plaats historisch van aard: uitgangspunt is
een hypothetische ‘organisch gegroeide’ toestand, het gevolg van eigen rechtlijnige
evolutie enerzijds, van aanleuning bij elkaar anderzijds. Op die manier hebben we
natuurlijk een deel van de werkelijkheid opzij gezet: dialecten worden al sedert
decennia niet meer in een volledig ‘natuurlijk’ milieu (waar ze het enige koerante
communicatiemiddel zijn) gesproken. Eigenlijk bestaat zo'n toestand, met dialecten
als enig communicatiemiddel binnen beperkte gemeenschappen, die op voet van
gelijkheid met elkaar staan, al sedert eeuwen niet meer. Sedert de Middeleeuwen
heeft taal gefungeerd in grotere verbanden, b.v. ook in de officiële sfeer, waarbij de
kleine dorps- en zelfs regionale gemeenschap niet de bepalende factor was.
Naast, misschien zelfs tegen dat ideale beeld, wil ik in deze paragraaf een aantal
taalvormen zetten die hun ontstaan aan taalcontact te danken hebben: contact tussen
verschillende taalgemeenschappen (in feite dus gemeenschappen van normbepalers)
enerzijds, contact in de ‘competentie’ van dezelfde normbepalers anderzijds.

3.1 Interferentie tussen dialecten: het ontstaan van regiolecten
Alle gebieden waar twee of meer taalvormen in concurrentie staan, kennen het
verschijnsel van de mitigering: postkoloniaal Afrika levert daar talloze voorbeelden
van, en dichter bij huis is er als pertinent voorbeeld ook het Brusselse ‘Beulemans’.
Taalvermenging kan totaal onbewust gebeuren, of kan ook functioneel aangewend
worden, b.v. in situaties waarin een gunstig klimaat t.o.v. verschillende groepen
moedertaalsprekers tegelijk gecreëerd moet worden. Het kan ook een individueel
verschijnsel zijn (in oorsprong is het dat wellicht altijd), maar als genoeg individuen
in genoeg omstandigheden aan het fenomeen participeren, kan het tot een heuse
taalverandering leiden: een soort taalvorming die in zoverre met creolisering te
vergelijken is, dat er ook verschillende taalsystemen aan de basis van liggen.
Zulke vormen van taalvermenging komen vanzelf tot stand als leden van verschillende
dialectgemeenschappen met elkaar gaan converseren zonder gebruik te kunnen/willen
maken van een standaardtaal; het is mogelijk dat bepaalde dialecten (b.v. die van
sommige Oost-Vlaamse steden, zie boven) hun oorsprong aan zo'n dialectvermenging
te danken hebben. Het fenomeen
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komt ook vandaag veelvuldig voor, en geeft dan aanleiding tot het ontstaan van zgn.
regiolecten: die ontwikkelen zich doordat in een ruimer gebied de dialectsprekers
de meest specifieke verschijnselen van de lokale taalvarianten gaan vermijden, en
vervangen door taalelementen die een wijder bereik hebben, terwijl ze voor de rest
hun dialectvormen en -constructies in ere houden (cf. verder o.a. Hoppenbrouwers,
1990).

3.2. Interferentie tussen cultuurtaal en regionale dialecten: het ontstaan
van ‘Belgische’ dialecten
De lokale dialecten staan in hun ontwikkeling al sedert eeuwen onder invloed van
taalvormen met een wijder bereik. ‘Natuurlijke’ kandidaten voor zo'n actieve
beïnvloeding waren in het verleden de dialecten van krachtige politieke,
administratieve of culturele centra (vanaf de Middeleeuwen al belangrijke
schepenbanken, kanselarijen, belangrijke scriptoria); tegenwoordig kan die rol
(vrijwel?) uitsluitend aan de standaardtalen worden toegeschreven. Maar daar komen
in de praktijk ook nog volledig allochtone taalvormen bij zoals het Latijn (in de
Middeleeuwen en de Renaissance), het in onze contreien alomtegenwoordige en
lange tijd oppermachtige Frans, en nu de enige overblijvende ‘wereldtaal’ Engels.
Wat het Frans betreft is in de eerste plaats de enorme influx van lexicaal materiaal
in alle zuidelijke dialecten het vermelden waard. Er zijn ten minste twee duidelijk
onderscheiden ‘lagen’ (zie hiervoor ook Weijnen 1967). Allereerst de ontleningen
aan lokale Waalse en (vooral) Picardische dialecten, die over het algemeen vrij goed
aan het oorspronkelijke foneemsysteem van de Nederlandse dialecten aangepast zijn
geraakt (b.v. kasteel). Maar daarnaast is er ook de ontlening, vaak parallel met wat
in de cultuurtaal gebeurde, aan de Franse cultuurtaal. Die is vanaf de achttiende eeuw,
maar vooral sedert de laatste eeuwwisseling (tot in de jaren veertig van de twintigste
eeuw toe) enorm geweest. Die ontleningstendens heeft bovendien, via het lexicon,
ook de fonologie van de dialecten sterk beïnvloed, b.v. door het ontstaan van
‘leenfonemen’ (cf. inspecteur, met in veel dialecten genasaleerde [i] en een open
geronde voorvocaal, en regiment met een palatale fricatief), en van ‘ongewone’
foneemverbindingen. Ook uit het Frans komen een groot aantal constructietypen
(gallicismen) zoals b.v. ‘proberen van iets te doen’, ‘z'n eigen/hem aan iets
verwachten’, ‘ze gaat dat moeten doen’, enz. Het is wel eens ‘verbazingwekkend’
genoemd dat het Frans zo'n overweldigende invloed heeft gehad op de taal van een
bevolking die voor het overgrote deel die taal niet of nauwelijks kende (cf. b.v. Cajot
1977). Die verbazing heeft
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m.i. geen grond: het ‘spraakmakende’ segment van de bevolking kende in heel
Vlaams-België wél Frans, nam Franse termen over (vaak ook uit geschreven bronnen,
b.v. louter Franstalige handleidingen, reclameteksten, enz.), en gaf die zowel
schriftelijk als mondeling moeiteloos aan de rest van de bevolking door.
Niet eerder dan in de tweede helft van de twintigste eeuw begon de Nederlandse
standaardtaal een soortgelijke invloed op de dialecten in Vlaams-België uit te oefenen.
Alles wijst erop dat op het einde van die eeuw vernieuwing in dialecten (zowel het
invoeren van woorden voor nieuwe begrippen als de geleidelijke vervanging van
‘oud’ door ‘nieuw’ materiaal) in overweldigende meerderheid uit de standaardtaal
(eventueel de ‘Belgische’ variant) komt; cf. hiervoor o.a. De Schutter (1987 en 1992).
Ook wat de syntactische constructies betreft is invloed van het Algemeen Nederlands
heel duidelijk; gedacht kan worden aan de razendsnelle verspreiding van het
comparatiefvoegwoord dan, aan de totale teloorgang van het negatiepartikel en waar
dat een paar decennia terug nog vrij algemeen was (vooral in de beide provincies
Vlaanderen), aan het opnieuw ingevoerde voegwoord om met te-infinitief (uiteraard
naast ‘endogeen’ van en voor), enz. Toch is de ‘vernederlandsing’ (door sommigen
allicht eerder ‘egalisering’ genoemd) niet bij benadering zover gevorderd als in de
dialecten in Nederland, waar hetzelfde verschijnsel al decennia vroeger op gang is
gekomen, en bovendien door de sterke positie van de standaardtaal ook een veel
zwaardere impact heeft.
Zowel de lange en intensieve blootstelling aan het Frans als de relatief recente
ommezwaai richting Nederlands, kan aangevoerd worden ter verklaring van het feit
dat tussen Nederland en België een soort dialectgrens ontstaan is, en, ondanks de
groeiende invloed van de standaardtaal op de Belgische dialecten, nog steeds in
kracht toeneemt; cf. hiervoor o.a. de studie van Cajot (1977) i.v.m. het Limburgs aan
beide zijden van de rijksgrens, die van De Tier e.a. (1997) over een stuk van de grens
tussen Oost- en Zeeuws-Vlaanderen, en van Taeldeman (1991) voor het hele traject
van de rijksgrens. Zoals boven aangegeven vormden alle zuidelijke dialecten in
oorsprong een continuum over die grens heen; we kunnen trouwens in het algemeen
stellen dat oorspronkelijk de belangrijke dialectgrenzen (ook die verder naar het
noorden toe) allemaal van noord naar zuid liepen, m.a.w. dat ze een westelijk van
een oostelijk gebied scheidden. Daarin is dus ten gevolge van de staatkundige
scheiding in aanzienlijke mate verandering gekomen. Vooral De Rooij heeft, o.a.
met het oog op de regionale afbakening van verschijnselen ten behoeve van de ANS,
een vrij groot aantal syntactische grenzen op of in
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de buurt van de rijksgrens beschreven (cf. o.a. De Rooij 1969, 1972, 1988, 1990).
Of het op die basis (al) mogelijk is om van ‘Belgische’ tegenover ‘Nederlandse’
dialecten te spreken (zoals we dus wel kunnen i.v.m. de twee varianten van de
standaardtaal), is daarmee allesbehalve zeker.
Of het hier geschetste divergentiebeeld tussen de volkstalen aan beide zijden van de
rijksgrens in de toekomst nog in kracht zal toenemen, dan wel afnemen, zal in cruciale
mate afhangen van wat er met de bovengewestelijke Standaardtaal in de twee gebieden
staat te gebeuren: groeien de varianten naar elkaar toe, of van elkaar weg? Gegeven
het algemene beeld van de verandering in regionale varianten valt te verwachten dat
precies hetzelfde lot die laatste beschoren zal zijn.

3.3. Interferentie van dialect / regiolect en Standaardtaal: het ontstaan
van ‘tussentaal’ of ‘Verkavelingsvlaams’
Interferentie heeft ook plaats van regionaal dialect of regiolect naar standaardtaal,
en geeft dan aanleiding tot wat denigrerend als tussentaal wordt aangeduid, en door
Geert van Istendael, op basis van de sociale toestanden in Vlaams-België,
Verkavelingsvlaams is gedoopt: de moedertaal dus van een groot deel van de Vlaamse
intelligentsia. In zijn extreme vorm laat de tussentaal in Vlaanderen zich illustreren
met het weinig minder dan hallucinante zinnetje (7), te noteren uit de mond van de
gemiddelde Vlaamse kleuteronderwijzeres:
(7) Allee kindekes, stelt u ne keer schoon in de rang
Noch lexicaal, noch wat de morfologie betreft, stemt zo'n zin substantieel overeen
met wat deze mededeling in de Nederlandse Standaardtaal zou zijn:
(8) Kom kindjes, ga eens mooi in de rij staan
Wat de meeste taalbeschouwers en alle taalbewakers tegen dit soort ‘tussentaal’
hebben, is dat die zowel de rijkdom van de standaardtaal als de spontaneïteit van het
dialect mist: het is een taal die uit angst geboren wordt: angst om dialect te spreken
omdat dat niet ‘netjes’ is, en angst om de standaardtaal te spreken, omdat men die
niet denkt aan te kunnen, of omdat men wel zeker weet dat men die niet aankan. De
tussentaal lijkt in die omstandigheden uitkomst te bieden: dialect is het in geen geval,
daarvoor staat de uitspraak garant (en ook het afwijzen van gestigmatiseerde
dialectvormen zoals
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kinnekes of ulie / ulder), maar het aantal aperte afwijkingen van de ‘echte’
standaardtaal is wel zo groot dat iedereen meteen door moet hebben dat het om een
bewuste keuze gaat. En op die manier, zo wordt verwacht of althans gehoopt, vallen
ook de echte ‘fouten’, te wijten aan onkunde, in de rechte plooi. Het is bijzonder
moeilijk een formele omschrijving van het begrip ‘tussentaal’ te geven. Willemyns
(1987: 148) probeert het ‘Belgisch Nederlands’, zoals hij deze taalvorm noemt, met
de volgende kenmerken te omschrijven:
‘- een dialectinterferentie die groter is dan wat men normaal voor een
cultuurtaal aanvaardbaar acht. Naast de interferentie die met ieders eigen
dialectafkomst overeenstemt is volgens Goossens over het algemeen een
Brabantse invloed merkbaar, wat dus zou wijzen op een soort binnenlandse
mini-standaardizering onder invloed van het Brabants of m.a.w. het
heropnemen van een 16de-eeuwse draad, wat door, vooralsnog alleen
niet-Brabantse neerlandici het “Spaanse Brabander”-effect wordt
genoemd;
- een tweede kenmerk kan onder de noemer “Belgicismen” worden
gebracht, d.w.z. gallicismen, verouderde boekentaal met een ietwat
hoogdravende ambtenarenstijl, archaïsmen en dergelijke.’
Wat in deze poging, behalve de aarzelende toon, vooral opvalt, is dat het bijzonder
moeilijk, zoniet onmogelijk is, om dat wat onder ‘tussentaal’ verstaan moet worden,
van het begrip ‘Algemeen Belgisch-Nederlands’ (cf. punt 2.1) af te grenzen. De
auteur schetst dan ook een beeld van de algemene taalsituatie in België dat in z'n
geheel (dus ook naar de andere pool, die van het rasechte dialect, toe) als een
continuum moet gelden. Waarschijnlijk is de grens niet intern-taalkundig te vatten,
maar is die in de eerste plaats bepaald door een psychologische stellingname van
elke individuele taalgebruiker (en als zodanig extreem variabel). De variabiliteit leidt
tot nog een andere karakterisering: die van het ‘transitie’-karakter van de
gerepresenteerde fenomenen (cf. de term ‘transitiewoordenschat’ bij Van Keymeulen
1992: 8).
Een noot nog bij het eerste deel van Willemyns' omschrijving, meer bepaald de
‘Brabantse expansie’, een begrip dat met overtuiging door de Limburger Goossens
(1970) gelanceerd is, en sedertdien vooral bij West-Vlamingen en Limburgers wortel
geschoten heeft. Het valt niet te ontkennen dat inderdaad in de tussentaal nogal wat
elementen zijn binnengedrongen die in oorsprong tot Brabantse dialecten behoren;
Goossens citeert o.a. het woord onderpastoor (voor kapelaan), en het gebruik van
gij als pronomen van de tweede
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persoon. Aan allebei die gevallen kan een heel verhaal opgehangen worden, dat
gedeeltelijk Goossens gelijk geeft en gedeeltelijk toch ook grote vraagtekens oproept:
onderpastoor is duidelijk een woord van de kerkelijke administratie; het kan in een
deel van de Brabantse en/of Oost-Vlaamse dialecten ontstaan zijn, maar zijn oorsprong
kan net zo goed in dat administratieve jargon zelf gelegen hebben (de betekenis van
de samenstelling onderpastoor is zo lekker doorzichtig, ook eventueel voor de
Franstalige kerkelijke hoogwaardigheidsbekleders van de negentiende en het begin
van de twintigste eeuw). Van daaruit kan het dan in die dialecten terecht zijn
gekomen.6 En wat gij betreft, dat is enerzijds de aloude schrijftaalvorm (vanaf het
vroegste Middelnederlands), bovendien bestaat de woordvorm in alle niet-Limburgse
dialecten (in West-Vlaanderen alleen als beklemtoonde vorm), en in het Limburgs
zelf heeft de palatalisering niet, zoals in het Hollands, je/jij opgeleverd, maar dje/djij,
een vorm die intuïtief net zo goed (of net zo min) met gij als met jij te associëren
valt. Gelijksoortige overwegingen zijn n.a.v.b.v. Cajots (1977) voorbeelden te geven:
de meeste daarvan zijn woorden en uitdrukkingen die in de eerste plaats in het officiële
taalgebruik ontstaan zijn. Soms zijn het onhandige vernederlandsingen van Franse
voorbeelden, maar meestal gaat het om Franse termen voor begrippen die in de 19e
of begin 20e eeuw ‘nieuw’ waren (cf. § 3.2).
Toch kan niet ontkend worden dat in de tussentaal een vrij groot aantal oorspronkelijk
Brabantse woorden figureren, en dat er, zoals Goossens opmerkt, extreem weinig
Limburgs te bespeuren valt. Wat de andere pool echter betreft, die van Vlaanderen
in enge zin, daar liggen de zaken duidelijk anders. Als oorspronkelijke flandricismen
die hun weg naar de tussentaal in het hele land gevonden hebben, zijn o.a. te noemen:
toekomen voor (ook Brabants7) aankomen, (op)zenden voor (ook Brabants) (op)sturen,
weer(komen) i.p.v. terug(komen),8 noemen voor (ook Brabants) heten9; stoverij voor
(ook

6

7

8
9

Wat hier staat is pure speculatie: de geschiedenis van het woord is mij niet bekend. Een
indicatie dat het woord vrij recent uit het administratieve jargon van het (aarts)bisdom
gekomen is, zou het volgende kunnen zijn: in een groot deel van Antwerpen was tot in het
begin van de 20e eeuw het woord kapelaan nog gebruikelijk, net zoals over de grens in
Noord-Brabant.
Als prototypisch-Brabants beschouw ik hier het Antwerps, de taal van de enige door en door
‘Vlaamse’ grote stad na de verfransing van Brussel. Vanaf het laatste kwart van de
negentiende eeuw profileert Antwerpen zich ontegensprekelijk als het voornaamste culturele
centrum in het Brabantse gebied, en als een van de voornaamste in heel België.
Het omgekeerde, terug (verschijnen), i.p.v. weer / opnieuw is dan weer Brabants.
Het geval noemen heeft een status apart, omdat het oorspronkelijk in het ‘Vlaams’ niet in
die vorm voorkwam (zuidelijk West-Vlaams wel namen). De vorm zelf is dus
algemeen-Nederlands (of eventueel Brabants), maar de toepassing als ergatief (intransitief)
werkwoord ter vervanging van endogeen heten is in het westen des lands ontstaan. Vandaar
is het ook doorgedrongen in Brabant, dat oorspronkelijk de ‘correcte’ Nederlandse oppositie
tussen (ergatief) heten en (transitief) noemen had.
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Brabants) stoofvlees, koeken i.p.v. ruiten (kleur en teken in het kaartspel). Een aantal
van die flandricismen wordt door Goossens en/of Cajot (de laatste t.o.v.
dialectinterferentie) ten onrechte als Brabants aangeduid.
Wat er dus echt aan de hand is, laat zich als volgt samenvatten: in hun angst voor
het ‘dialectische’ gaan veel Belgen, ook Brabanders, ook die uit het culturele centrum
van dat gebied, zover dat ze ook elementen die objectief gezien aan hun dialect en
de standaardtaal gemeenschappelijk zijn, proberen te vermijden. Het feit dat ze (al
even onzekere) sprekers uit andere gebieden andere woorden en uitdrukkingen horen
gebruiken, is dan aanleiding genoeg om naar dat andere ‘exogene’ gebruik over te
stappen; cf. De Schutter (1973) en, heel recent, Lebbe (1997). Het verschijnsel is
uiteraard niet alleen in België een ‘storende’ factor; in het Nederlandse taalgebied
is het bij mijn weten voor het eerst gesignaleerd door Sassen (1963) i.v.m.
Oost-Nederland.

4. Besluit
In dit vierde onderdeel probeer ik uit wat in 2. en 3. is opgevoerd, een paar conclusies
te trekken, die veeleer bedoeld zijn als aanzetten tot verder onderzoek, dan als een
status quaestionis.

4.1. Domeinen van de interferentie
Welke typen van interferentie we ook bekeken hebben, altijd lijkt hetzelfde patroon
aanwezig te zijn: het meest stabiel (dus: het minst vatbaar voor verandering door al
dan niet bewuste nabootsing van / ontlening aan andere systemen) blijken syntactische
constructies en ‘functiewoorden’ te zijn; op de tweede plaats komen syntactische
volgorderegels, en het minst stabiel zijn zonder enige twijfel de lexicale elementen
(al zijn er van woord tot woord dus heel significante, maar tegelijk ook totaal
irrationele graadverschillen). Die volgorde heeft blijkbaar wel wat te maken met de
mate waarin men zich van afwijkingen tussen taalvormen bewust is. Onderzoek van
Van Bree (1990) wijst uit dat ten minste voor die typen verschijnselen de receptieve
alertheid (m.a.w. de mate waarin men zijn eigen of andermans afwijkingen ‘opmerkt’)
omgekeerd evenredig is met de boven gehanteerde ‘stabiliteitsgraad’.
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Die correspondentie lijkt echter niet op te gaan voor fonologische verschijnselen:
die merkt men blijkens hetzelfde onderzoek heel gemakkelijk, zelfs ‘gretig’ op, maar
anderzijds blijven ze bij recente vormen van interferentie bijna volledig buiten het
beeld. Er zijn wel vormen van interferentie op dit gebied; een voorbeeld is het
volgende: Het Stads-Antwerps had oorspronkelijk (nog in de eerste helft van de 20e
eeuw) een hele reeks woorden met /ö/ voor /r/+C; voorbeelden zijn dörst, börg,
wörtel, börger, snörke(n). Voor zover die in het Nederlands een palatale voorvocaal
hebben, zijn de oorspronkelijke vormen intussen vrijwel volledig verdwenen, ten
voordele van vormen met gesloten geronde voorvocaal (b.v. burger, snurken,
nurk(s),..., cf. De Schutter 1999). Voor zover fonologische aanpassingen in geïsoleerde
woorden voorkomen, kunnen wij ons afvragen of daarbij niet het woord zelf (dus
niet specifiek alleen de klank) ontleend wordt; ter illustratie: van de reeks
vroeg-20e-eeuwse woordvormen in het Antwerps buuk, zuken, vulen, vvren, is alleen
in het eerste de /y./ in het hedendaagse dialect vervangen door het foneem dat het
woord ook in het Nederlands heeft: beuk. Maar het zal meteen opvallen dat dat een
‘speciaal’ geval was: in alle andere woorden is de klank in het Nederlandse equivalent
/u(.)/ (b.v. zoeken, voelen, voeren), en woorden met die ‘regelmatige’ alternantie
hebben in veel mindere mate de neiging om zich aan te passen.
Wat ten slotte het fonetische niveau betreft (de realisatie van de klanken dus), daar
blijkt zeker de eerst verworven taalvorm een blijvende invloed te hebben op alle
andere taalvormen die het individu zich eigen maakt. De omgekeerde tendens (van
tweede naar eerste taal toe) lijkt in ieder geval veel minder uitgesproken te zijn dan
bij alle andere typen van taalverschijnselen.

4.2. De Vlaming als normbepaler / taalschepper
In wat voorafgaat wordt de Vlaming impliciet opgevoerd als een bezige tuinier in
een gevarieerde taaltuin (met in oorsprong duidelijk afgebakende dialectische,
regiolectische, formele en informele tuinperken). Het is duidelijk dat in die tuin, in
welk perkje ook, bijzonder weinig eigen creaties terecht komen. Vrijwel elke
‘vernieuwing’ komt van buiten de grenzen, uit Nederland in het beste geval, steeds
minder uit Frankrijk of het Franstalige gedeelte van België, maar in langzaamaan
verstikkende mate uit het Engelse taalgebied met een overduidelijk
‘mondiaal’-Amerikaans cachet.
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Die receptieve vaardigheid legt de Vlaming ook aan de dag als hij probeert die taaltuin
in harmonie te brengen. De tijd van het gedurfde naast elkaar cultiveren van
verschillende in se harmonische taalperken is voorbij. Als die er al ooit geweest is
natuurlijk: is er wel een generatie van Vlamingen geweest die met verschillende
variëteiten van de taal (dialect, regiolect, informele en formele ST) kon spelen? Ik
betwijfel het; individuen, hier en daar, dat wel, maar een redelijk segment van de
bevolking? Helaas, nee.
In plaats van de verschillende perken, elk met hun eigen kleurtoets en vormenweelde,
is er één oppervlakte aan het ontstaan, waarin kleuren en vormen van verschillende
origine lukraak bijeengeplant worden. Dat het taallandschap op die manier uiteindelijk
tot een harmonieus geheel zal uitgroeien is zowat het beste wat de tuinarchitect-tegen
wil en dank mag verhopen. Ikzelf ben op dat punt erg pessimistisch: voor de grote
gedurfde worp, nodig om uit de taalchaos een wellicht mysterieuze, maar zeker ook
heldere taalwereld te scheppen, zijn er niet minder dan twee niet te nemen barrières
in de taalziel van deze bevolking ingeplant: de taalangst aan de ene kant, cf. punt
3.7, de spelling- en kommaneukerij die de Vlaming in ‘Tien voor Taal’ zijn armzalige
overwinninkjes op de noorderbuur bezorgt aan de andere kant. In de taaltuin die weer
voor generaties jammerlijk onder de loodzware hemel van het ‘grote wonder van de
spelling’ ligt is er geen ruimte voor taalcultivering en voor taalcultuur. De energie
die ‘de Vlaming’ nog aan de eigen taal wenst te spenderen, gaat opnieuw naar het
blokken van uitzonderingen op uitzonderingen op onberedeneerde spellingregels, en
naar het memoriseren van ‘prachtige spellingbeelden’.
Ik ben niet blij met deze analyse, die niet alleen door eenvoudige reflectie van het
gezond verstand gedicteerd wordt, maar jammer genoeg ook door recent onderzoek
bevestigd (cf. Lebbe, 1998: 125).

4.3. Nog eens: Interactiviteit van normsystemen
De bovenstaande beschouwingen brengen i.v.m. de afbakening van en de interactie
tussen normsystemen (cf. punt 1 van deze tekst) een reeks interessante waarnemingen.
Ik formuleer een paar van de belangrijkste.
- De grens tussen Nederland en België mag een prototype genoemd worden van
een willekeurige staatsgrens: ze snijdt immers dwars door alle grote zuidelijke
dialectgebieden heen. Dat wil dus ook zeggen dat geen van de verschillen die
in welke set van taalvariëteiten ook aan weerskanten van de grens optreden, op
inherent gegeven (‘taalinterne’) tendensen
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in de taal zelf terug te voeren zijn. De verschillen gaan integraal terug op relatief
recente historische en maatschappelijke ontwikkelingen; daarbij mag zeker ook
de rol van psychologische factoren (o.a. het eigen identiteitsbeeld van de
verschillende gemeenschappen) niet onderschat worden.
- Het is duidelijk dat de abstract-theoretische normen die voor elke taalvariëteit
apart bestaan, elkaar in heel sterke mate beïnvloeden: Nederlandstalig België
heeft op dit ogenblik een staalkaart van norminterfenties in de
onderzoeksaanbieding. Geleidelijk blijkt in dat onderzoek de aandacht te
verschuiven van exclusieve belangstelling voor de dialectevolutie naar evolutie
in de Standaardtaal: alle Vlaamse universiteiten zijn op dit ogenblik betrokken
bij onderzoek van convergentie- en divergentieverschijnselen tussen de
Standaardtaal in Nederland en die in Vlaanderen.10 Hoewel het bestaan van
absolute normverschillen daarbij zeker niet verworpen kan worden, zal toch
wel in de eerste plaats de statistische norm van belang blijken te zijn.
- Over het bestaan en de rol van deontische normen bij de spraakmakende
gemeenschappen in België is verbazend weinig onderzoek gebeurd: vragen als
‘wie zijn de feitelijke normbepalers voor taalvariëteit X’, en ‘hoe gebeurt die
normverspreiding in concreto’ zijn voor geen enkele taalvariëteit met enige
zekerheid te beantwoorden. Er zijn voor de Standaardtaal van oudsher natuurlijk
een groot aantal ‘taalzuiveringsboekjes’ op de markt, maar de reële invloed
daarvan op de evolutie van taalnormen lijkt mij vrij beperkt te zijn.11 Een
opmerkelijke uitzondering daarop vormt natuurlijk wel het spellingsparadigma.
Daar is, na een periode van relatieve verdraagzaamheid t.a.v. ‘afwijkingen’, in
1995 een nieuwe poging gedaan om een strikte norm op te leggen (overigens
in volstrekte harmonie met het zustertaalgebied in Nederland), vooralsnog voorspelbaar - zonder al teveel succes bij de taalgebruiker (cf. de debacles van
het ‘Groot Dictee’, en de chaos van spellingen in het (winkel)-straatbeeld).

10

11

Er zijn drie zgn. VNC-projecten opgestart, resp. over convergentie en divergentie in het
lexicon (aan Belgische kant: RU Gent, KU Leuven, aan Nederlandse: het INL Leiden en het
Meertens Instituut van de KNAW), meer specifiek ook i.v.m. partikels (resp. VU Brussel en
RU Groningen), en in de uitspraak (resp. UI Antwerpen en KU Nijmegen).
In het kader van het Convergentie-divergentie-project i.v.m. uitspraak wordt bijkomend
onderzoek gedaan naar de (gerapporteerde) invloed van uitspraakgidsen op het taalgedrag
van leerkrachten Nederlands.
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Een auteur zonder literatuurgeschiedenis: Walter Thys met Insulensis
Twintig gedichten, vingt poèmes Néerlandais traduits en Français*
C. D'haen, lid van de Academie
Dr. Walter Thys was mijn medestudent aan de universiteit te Gent van 1942 tot 1946.
Sindsdien zijn wij, meer dan een halve eeuw lang, vrienden gebleven. Hij werkte bij
het WNT van 1947-51, en was hoogleraar vergelijkende literatuur in Gent. Bij zijn
afscheid, na 36 jaar, van de Universiteit Charles de Gaulle in Rijsel waar hij
Nederlands doceerde, had hij het goede idee, twintig Nederlandstalige gedichten die
hij merendeels over westeuropese culturele onderwerpen geschreven had, met van
elk gedicht een door een van zijn studenten, medewerkers of collega's gemaakte
Franse vertaling, uit te geven. Het geheel is een fraai bundeltje, met een zeldzame
inhoud, voorin een mooie pentekening van Erik Thys (het monument voor Hendrik
de Zeevaarder, een karveel met een groep grote historische figuren).
Het is niet nodig dat ik u, literatuurkenners en professoren, kom vertellen dat de
literatuurgeschiedenis een construct is, waarbij ons een canon geboden wordt die,
ofschoon niet echt fictief, toch meer fictieve elementen bevat dan waar we ons
constant van bewust willen zijn. Auteurs ontbreken, auteurs zijn blijvend over- of
onderschat, er staan namen in die er niet horen te staan, dat alles en nog veel meer
gebeurt. U zult over Walter Thys niet lezen in de literatuurgeschiedenis - en toch
zult u aan de gedichten uit Insulensis die ik u hier voorleg zien dat het nederlandstalig
gebied hem ten onrechte vergeet. Onze poëzie is heel arm aan gedichten die onze
‘humanistische’ literatuur tot onderwerp hebben. (Toevallig belde Willem Roggeman
mij dat hij een bundel met die strekking geschreven had, die heb ik echter nog niet
gezien.) Ik zou geen equivalent voor de thematiek en de sobere, geleerde, heldere
manier van uitwerken van Walter Thys kunnen noemen.
Insulensis betekent Rijsels. Thys was zo lang zo vaak met het zegel van zijn
Universiteit (Universitas Insulensis olim Duacensis (= van Douai) geconfronteerd.

*

ANRT, Université Charles de Gaulle, Lille III, 1991.
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Het eerste gedicht is een klassiek sonnet (abab, abab, cde, cde) - vele zijn sonnetten
in verschillende vormen -; het opent de reeks oproepingen van een rijk verleden met
een thema dat het besef van historische filiatie uitdrukt: Vaders.
Thys berekent, dat tussen hem en de eerste vader sedert ‘het begin van onze tijden’
(tweeduizend jaar) 80 vaders staan, drie per drie elkaar nabij. Tachtig is niet veel,
het kan ook nog minder zijn. Thys spreekt, zoals hij altijd doet, direct, persoonlijk,
geëngageerd. Hij zou ze allemaal samen in één zaal willen zien. Waar zou ik eerst
naar kijken? Hun gezicht? Het soort/kleren dat zij dragen? Die voorvaders van hem
hebben geleefd in tijden die wij alleen kennen van horen zeggen - een heeft in de
tijd van Jan van Eyck geleefd, een ander in de tijd van Charlemagne of van Attila.
Zo wordt de tijd concreet en op het individu betrokken, de geschiedenis is onze
geschiedenis.
Visioen van Stefan Zweig gaat over de val van Byzantium. De vraag wordt gesteld
- mede aan dr. Gysseling, die nu helaas niet meer kan antwoorden - wie iets weet
over het woordje Kerkaporta (dat alleen in de Griekse tekst van Doukas staat, een
van de 4 belangrijke bronnen over de val van Constantinopel; het woord is wsch.
een Grieks woord). Wat zou er gebeurd zijn als het poortje dat een verrader openliet,
en waarlangs de Turken in 1453 binnenslopen, gesloten was geweest? Het is een
vraag over het ja of nee in de geschiedenis.
Drie heet Gotisch. Thys evoceert het cliché-matig beeld van de zogeheten ‘donkere
ME’ en protesteert tegen die vroegere vertekening. Die eeuwen hebben kathedralen
en zoveel andere grote kunstwerken nagelaten, (één kathedraal is al genoeg).
Het vierde gedicht is voor Willem Elsschot: zijn blik waarmee hij dóór de lezers
boort, het Charlot-trekje om de mond, en iets wat Thys in Elsschots taal ziet: een
nog nooit in onze taal vertoond soort ‘mekaniek’ acteren. Thys noemt ook éen vers
van Elsschot nog meer ontroerend dan Elsschots proza, ja, zelfs is het vers van
Elsschot onovertroffen. Het gedicht eindigt zó:
wat vreemd dat wie uw boeken las, niet vooral heeft getroffen
hoe Laarmans langs uw leven slofte,
gewoonweg op zijn sloffen.
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Laarmans, symbool van de armelijke tijd van 1933, toen Kaas verscheen.
Beethoven is een mooi gedicht over de componist die, met een cruciaal lijden belast,
het hoogste geluk aan de mensheid schenkt in een muziek die hij zelf niet kan horen.
Het is een cliché, maar het gedicht is ontroerend.
In Apocalyps roept de dichter de tragiek op van Hiroshima, die meer dan drie miljard
jaar nadat het eerste algje aan het leven was begonnen het leven vernietigd heeft.
Het einde luidt, met een allusie op de nucleaire wolkpaddestoel, in de mooie vertaling
van Christophe Deprés:
‘De l'algue au champignon’, le sujet est trouvé,
c'est pour les tout-petits, le titre d'un herbier,
qu'en leur nom à tous vous ne devrez fermer.

Soldatenkerkhof roept al de gesneuvelde zonen van moeders op, met een referentie
aan Käthe Kollwitz, die vader- en moederleed uitbeeldde op het soldatenkerkhof te
Vladslo, waar haar gesneuvelde zoon ook ligt.
Het achtste gedicht eert Thomas Morus, die zijn Utopia in Antwerpen laat beginnen,
en zijn ideeën met de dood op het blok moet bekopen.
In Bergstal wordt woordgeschiedenis tot cultuurgeschiedenis: het woord cultuur
zelf, van kouter (ploegmes, dat verticaal vóor de ploegschaar staat), leert ons het vee
dat in de bergstal thuishoort te respecteren, als beginners van onze beschaving die
over duizend jaar nog, in Walter Thys' wens, zouden moeten bestaan als model van
echtheid, teken van onze oorsprong.
Het tiende gedicht roept J. Huizinga op, hoe kan het anders: de oriëntalist die de
westeuropese cultuur beschreef en ontleedde (Henriëtte R. Holst schijnt de naam
Herfsttij voorgesteld te hebben).
Ik zie vele van die gedichten als Grafgedichten: de persoon wordt gesitueerd,
gekarakteriseerd, zijn werk vermeld, en er volgt een appreciatie (of het hele gedicht
is van waardering doortrokken); het is telkens een curriculum vitae en een laudatio
in enkele rake regels gecondenseerd.
Het gedicht Droom bevat een nog niet geduide echtgedroomde droom: een
surrealistisch beeld (als van P. Delvaux), met een plein, ijle lucht, mysterieuze
bouwwerken, heren, een meer.
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Dan volgt een hommage aan de beroemde vooral neo-classicistische schilder Alma
Tadema (1836-1912), die met Couperus vergeleken wordt, zijn succes gecontrasteerd
met de ellende van zijn tijdgenoot van Gogh. Thys besluit met de gedachte dat mode
vaak het succes van schilders bepaald heeft. Hij denkt dat het zo zal blijven.
Dertien is een hommage aan weer een ander kunstenaar, M.C. Escher (1898-1972)
(graficus met sterk wiskundige basis), tijdgenoot van Vestdijk, en Fries zoals hij,
zoals Huizinga en Mondriaan tijdgenoten waren.
wat een geleerde zoekt, vindt híj intuïtief.
Heilige man Escher, maar duivelskunstenaar.

Goetheanum toont ons Goethe te paard, op reis met de hertog Carl August, naar Bern.
In een korte, verrassende droom ziet Goethe het toekomstige Goetheanum. (Het
Goetheanum is het grote betonnen bouwwerk in Dornach, 10 km ten zuiden van
Basel, uit 1925 (het eerste was afgebrand), ontworpen door Rudolf Steiner, stichter
van de anthroposofie (1861-1925). Het is een trefpunt voor anthroposofische
activiteiten, ‘Freie Hochschule für Geisteswissenschaft’. Het heeft met Goethe niets
meer te maken dan dat het een teken van bewondering is.) Wat bedoelt Thys met de
ontmoeting Goethe/Goetheanum? Ziet hij het Goetheanum met goedkeuring of
afgrijzen? Hier is exegese nodig.
Straks bespreek ik even Requiem voor Lilienthal en Ingrid Bergman.
Liliane Wouters heeft uitzonderlijk het gedicht over Erasmus vertaald. Het eindigt
met
Latijn, Latijn, niets dan Latijn,
zijn enige gebod.
Wanneer hij sterft dan wordt hij pas geboren
en zegt héél zachtjes: ‘Lieve God’.
Le latin, le latin, rien que le latin,
Son seul commandement.
Quand il s'éteint, il se met juste à naître
Et dit très doucement: ‘Lieve God’.

Het mooie Meeuw heeft W. Thys geschreven voor zijn vrouw Elizabeth, en hij heeft
het zelf vertaald. Het onderwerp is: kunnen vliegen - die droom van de mensheid.
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Nu komt nog Thomas Merton of zijn broer. Ze kwamen beiden door het vuur om het
leven: de eerste was dichter en essayist (1915-1968) en werd zen-boeddhist. Zijn
vuurdood kwam door ongeval. De tweede wierp bommen op Mannheim en stortte
zelf brandend in zee. Wie van de twee mocht het louteringsvuur overslaan, vraagt
de dichter.
Tot slot volgt een lang gedicht voor Breyten Breytenbach, maar daar ik daar niets
voor voel zeg ik er niets over.

Requiem voor Lilienthal
Lilienthal, broos Kafka-ventje van tien jaar
Met donker gloeiende oogjes en stekelig zwart haar,
je kwam uit Wenen na de Anschluss, met de rest,
want voor de anderen was je toen de godgevloekte pest.
Je liep zoals naar Ispahan de tuinman vlood
en gleed hier argeloos in de armen van de dood.
Je brabbelde je had een ‘sisterchen’, dat weet ik nog,
maar verder niets, tenzij dat na de oorlog
een kleine advertentie in een Antwerps dagblad zei:
‘Familie Lilienthal gezocht, laatst wonend nr. 15 Belgiëlei’.
Lilienthal, auf-auf, marsch-marsch, je moet eraan,
je as zal beuken in het woud doen voortbestaan.
Lilienthal, o schone naam, kon ik zelf maar zo heten
en op die wijs je weer gestalte geven én vergeten!

Het sonnet - twee kwatrijnen, drie disticha - herdenkt een Joods klaskameraadje van
Thys; van het kind blijft zelfs de voornaam niet over.
De regels rijmen paarsgewijs: de dichter en de dood staan tegenover elkaar. Er zijn
vijf, zes, of zeven heffingen: zo is er een heftige beweging bij alle beheersing. De
stijl is spreektalig: zo is er een oog in oog, onvermomde, alledaagse confrontatie met
de wreedheid van het lot, dat een onschuldig jongetje (en zijn ‘sisterchen’) martelt
en moordt. Maar de aarde krijgt door zijn lichaam vruchtbaarheid. Hij wordt ervaren
als ‘eeuwig’; de dichter eindigt
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met de verbluffende wens, zelf Lilienthal te mogen heten, om die mens weer gestalte
te geven en onze misdaad uit te boeten. Dat aangrijpend gedicht zou ik niet willen
missen.

Ingrid Bergman
Rijzige gestalte, belichaming van ‘Bergmann 's rule’1,
in wie een grote innerlijke warmte koel
naar buiten trad en daar opnieuw als warmte werd ontvangen
door wie haar zag acteren. Deze vrouw kon het verlangen
tot loutere bewondering sublimeren. ‘A Woman 's Face’
heeft zij zacht lachend weten te behouden, met daarin iets van vrees,
het waarmerk van héél eerlijken. Zoals haar Skandinaven
die turbulent zich aan ‘Viaggio in Italia’ wilden laven,
kwam ook zij terug. Roem volgde met ‘The Inn of the Sixth Happiness’
en de Oscars ‘Anastasia’ en ‘Murder on the Orient Express’.
Het was ‘A Matter of Time’ tot aan haar dodelijk lijden,
haar ‘Autumn Sonata’, waar zij droef lachende zich heen liet leiden.
Niets zó schoon in haar als dat nobel aangezicht,
maar schóner nog de naglans die het heeft verlicht.

is een ontroerde herinnering aan een mooie en pathetische vrouw. Ze had, zegt Thys,
de gave het verlangen van de man te sublimeren tot bewondering. Haar innerlijke
warmte trad koel naar buiten en werd door de toeschouwer weer als warmte
ontvangen. Heel knap worden de titels van enkele van haar films gebruikt om haar
levensloop te kenschetsen. Dit hoofse, sierlijke parlando-vers is een teder-gevoelige
hulde: hoe een vrouw, alleen door de film gekend, een man kan treffen en verheffen,
hem verschijnen als de vrouw door haar intuïtief geraden wezens-kenmerken.
Zullen we nu de naam van Walter Thys voor onze Parnassus bewaren? Zullen we
Insulensis lezen, en dan herlezen? Ja. Want er zijn subtiliteiten in die een eerste
lectuur niet openbaart. De bundel zou met talrijke onontbeerlijke noten

1

Principe van de 19de-eeuwse Duitse bioloog Carl Bergmann, volgens hetwelk warmbloedige
wezens in een kouder klimaat de neiging hebben groter te zijn dan hun soortgenoten in
warmere regionen.
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moeten voorzien worden. Voor lezers van vandaag - die de cursus van professor
Thys niet gevolgd hebben - is het verband tusen Stefan Zweig en Byzantium niet zo
vanzelfsprekend, is de Spieghel Historiael een auteursnaam waard, is Laarmans niet
een buurman, is Käthe Kollwitz maar een vage bekende, is het citaat ‘tussen droom
en daad’ en ‘zoals naar Ispahan de tuinman vlood’ niet actueel. En zo zijn er vele,
vele allusies die moeten opgehelderd worden, wil de lectuur vruchtbaar zijn.
Deze bescheiden en onbekende tekst is de autobiografie van een geletterd mens met
een veelzijdige psyche. De vriendschappelijke tweetalige culturele samenwerking
tussen professor en studenten is voorbeeldig. Het experiment, elk gedicht door een
van de studenten, medewerkers of collega's te laten vertalen, is uniek. Thys vertelt
me dat Insulensis, door een Franse universiteit vervaardigd, een Frans ISBN nummer
draagt: waarschijnlijk is dit het enige Nederlands boek dat zich zo onderscheidt. Het
europees kader is weids, geestverruimend en exemplarisch. Het uiteindelijke doel
van die europeeshumanistische cultuur is verzoening en vrede. We mogen deze groep
gedichten dan ook zien als een boodschap van een europese attitude: wij hebben
samen een geestesleven dat meer is dan de som van de delen. Sommige standpunten
(bv. het beschrijven van de ‘middeleeuwen’ als donker (waartegen Thys zich trouwens
richt), of de verering voor de Utopia, of voor Zweig of voor Huizinga, behoren nu
al enigszins tot de historie: des te meer horen ze geboekstaafd te worden.
Het vers, zonder veel klank-recherche, is soepel en verrassend, en, vooral, het heeft
een sympathieke welwillende toon. Ik denk niet dat de bundel gestructureerd is, dat
de gedichten om een bepaalde reden in die volgorde optreden. Het structureren zou
chronologisch of thematisch kunnen, of op nog andere manieren: formeel bv., maar
dat is niet gebeurd - tenminste, ik zie het niet. De gedichten staan er, m.i., zoals in
onze geest: dans le désordre. Dit bevordert het natuurlijke, het ongedwongene.
Ik wil besluiten met de Franse versie (van Willeke Deridder) van de utopie van
Thomas Morus, die, al is ze zeker absoluut niet integraal nastreefbaar, toch in die
laatste regel hier door iedereen zal beaamd worden:
Thomas More rêvait d'une telle patrie
Avec de justes rois et de grandes familles,
Un phylarque à leur tête, veillant à leur bonheur
Et soucieux d'éviter la guerre et ses horreurs.
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Een brug te ver voor Anton van Wilderode?
M. Janssens, lid van de Acamedie
Deze lezing draag ik als een eresaluut op aan de nagedachtenis van collega Anton
van Wilderode. In Sint-Niklaas hebben we op 20 juni 1998 even de weerklank van
zijn persoon in Vlaanderen kunnen meten. Daar was een in Vlaanderen ongeziene
volkstoeloop voor de begrafenismis van een schrijver (natuurlijk heel wat minder
dan de 50.000 fans die avond op de rock-weide in Werchter voor het eerste concert
van de Rolling Stones). In de Onze-Lieve-Vrouwekerk zat dominee-dichter Willem
Barnard, Van Wilderodes geestesbroeder, te luisteren onder meer naar een twintig
minuten durende homilie van emeritus professor Herman-Emiel Mertens onder het
motto ‘Niemands knecht’, noch van de bisschop, noch van een partij, noch van een
literair of artistiekisme. Ik heb het hier vooral over zijn imago boven de Moerdijk.
Ik belicht de moeilijkheden die een in Vlaanderen welbekend en hooggeprezen dichter
als Anton van Wilderode nu al een halve eeuw lang heeft ondervonden om bekend
en gewaardeerd te raken, laat staan opgenomen te worden in de canon ‘boven de
Moerdijk’. Het geval Van Wilderode kan fungeren als toets van de
canoniseringsprocessen in een regionale of minderheidscontext Vlaanderen, in het
licht van de canon die opgeld maakt in het grotere deel van de Nederlandse taal- en
cultuurregio. Het Hollands Diep oversteken blijkt een zeer veeleisende onderneming
te zijn voor een Vlaams dichter, al geniet hij de faam van een Van Wilderode.
Vooraf een korte notitie over mijn methode om de ‘renommée’ van een hedendaags
Vlaams dichter in Nederland te meten. Ik tracht canon met historische context te
verbinden, en historische context betekent hier niets minder dan het literaire systeem
of het literaire ‘veld’, waar instituties een zo belangrijke rol in spelen1. Het feit dat
het werk van Anton van Wilderode, zo wijd verspreid en zo goed befaamd in
Vlaanderen, nu al decienniënlang tegen de Moerdijk aanbotst, alsof de brug over het
Hollands Diep ervoor fungeert als

1

CF Jaap Goedegebuure, Breyten Breydenbach in de spiegel van de literaire kritiek. ‘De
weerklank wordt door de situatie bepaald’, in Literatuur 93-4, p. 217.
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een brug te ver, kan al in verband gebracht worden met de omstandigheid dat geen
van zijn bundels gepubliceerd werd door een Nederlands uitgevershuis in de
Randstand zoals De Bezige Bij, Meulenhoff, De Arbeiderspers, Prometheus of Van
Oorschot, of dat de dichter geen connecties heeft met een smaakmakend Nederlands
literair tijdschrift, of dat hij niet door een gezaghebbend woordvoerder of
drukkingsgroep in Nederland op sleeptouw werd genomen, of dat hij geen
ophefmakend interview heeft gehad met een Nederlands weekblad of op de
Nederlandse televisie. Geïntegreerd worden in een canon kan afhangen van op het
eerste gezicht vrij banale actoren en factoren in een literair systeem. Zo elementair
maar ook zo doorslaggevend als de positie van een uitgever kunnen ook ideologische
en culturele a priori's en clichés zijn, zoals we nog zullen zien. Een andere zeer
machtige factor in het canoniseringsproces is de dominantie van een poëtica op een
bepaald tijdstip2. Het is toch meer dan onwaarschijnlijk, bij voorbeeld, dat wanneer
je eens en voor goed afgestempeld werd als ‘melancholisch romantisch classicist’,
zoals het Van Wilderodes lot is geweest, je hoe dan ook een zitje kunt veroveren in
een canon gedomineerd door anti-klassieke beeldstormers. De canon zelf ligt ingebed
in de kronkelingen van poetica's, hoewel de canon lang niet uitsluitend op zuiver
esthetische basis gegrondvest is3.
Om greep te krijgen op de canon in het literaire systeem in Nederland tussen 1945
en 1998 heb ik gebruik gemaakt van volgende documenten en bronnen: voorwoorden,
recensies in tijdschriften, essays, geschiedenissen, bloemlezingen, vermeldingen in
kranten, weekbladen en op radio en televisie, optredens op poëzie-avonden,
bekroningen, prijzen. Ik kreeg de kans om een paar persoonlijke brieven van boven
de Moerdijk in te kijken. Ik kreeg zelfs discreet toegang tot enkele verkoopcijfers,
mij bereidwillig ter beschikking gesteld door de drie belangrijkste uitgevers van Van
Wilderodes teksten, Davidsfonds/Leuven, Lannoo/Tielt en Pelckmans/Antwerpen.
Alle drie die uitgevers spreken zich even enthousiast als ontgoocheld uit.

2

3

Cf. Hugo Brems, Een poëtica van nonchalance en improvisatie. Poëzie in Vlaanderen, in:
Het literair klimaat 1970-1985. Onder redactie van Tom van Deel, Nicolaas Matsier, Cyrille
Offermans. Amsterdam, De Bezige Bij, 1986, p. 277-289, en Paul de Wispelaere, Bestaat er
een Vlaamse literatuur? Notities over het literaire klimaat in Vlaanderen, in: o.c., p. 249-260.
Cf. Ton Anbeek en M.A. Schenkeveld-van der Dussen, 15-17 februari 1992: De redactie van
Nederlandse literatuur. Een geschiedenis komt tot de ontdekking dat in het boek met geen
woord over Beatrijs gerept wordt, in: Nederlandse literatuur. Een geschiedenis. Hoofdredactie
M.A. Schenkeveld-van der Dussen. Groningen, Martinus Nijhoff, 1993, p. 873.
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We zouden ook moeten beschikken over uitleencijfers in openbare bibliotheken. Het
is mij niet gelukt daar inzage van te krijgen. Van Wilderode opsporen op een
lectuurlijst van Nederlandse scholen of universiteiten zou ook wel een hachelijke
onderneming zijn. Komt zijn naam ergens in een schoolbloemlezing voor?
Ik ben wel even nagegaan wat er van het werk van Anton van Wilderode in Nederland
aanwezig is in universiteitsbibliotheken en in de grootste openbare bibliotheken als
die van Amsterdam, Rotterdam, Tilburg, Middelburg, Groningen die zowat dienstdoen
als provinciale bibliotheken. Wel, zijn werk is daar niet afwezig. Ik vind een vijftigtal
publicaties vermeld in de geautomatiseerde catalogus, waarvan de meeste zich
bevinden in de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag. Universiteitsbibliotheken
hebben betrekkelijk weinig (Utrecht bij voorbeeld bitter weinig, maar de VU in
Amsterdam dan weer veel meer). Openbare bibliotheken zijn niet zo slecht voorzien:
ik vind 26 titels in Tilburg sinds de invoering van het bestand in de geautomatiseerde
catalogus vanaf 1968. Anton van Wilderode zei onlangs, dat zijn vriend Willem
Barnard, alias Guillaume van der Graft, dominee-dichter, hetzelfde lot in Nederland
beschoren moet zijn, dat wil zeggen: dominee (of priester) zijn is ‘een onoverklimbare
hinderpaal voor waardering’. Wel, ik heb alvast in ónze universiteitsbibliotheken
van de K.U. Leuven, incluis de campus te Kortrijk, eens nagetrokken hoeveel
publicaties wij van Guillaume van der Graft bezitten. We hebben er toch een
veertigtal, en sommige zelfs dubbel. Dat is ook zo kwaad niet. (Ik moet wel zeggen,
dat 12 titels van Van der Graft in de bibliotheek van Godgeleerdheid zitten. Daar
vind je dan weer uiterst zelden een Van Wilderode. Die heeft bij mijn weten, in
tegenstelling tot Van der Graft, weinig preken gebundeld).
En waar zou hij in overzichtscolleges ergens ter sprake komen? Kent de Nederlandse
docent hem zoals wij omgaan met de poëzie van zeg maar Ida Gerhardt, of van
Willem Wilmink of van Anna Enquist? In deze korte synopsis kan ik enkel de meest
markante elementen van het ‘geval’ bespreken, die naar ik durf hopen, een
representatieve tekenwaarde kunnen hebben m.b.t. canoniseringsprocessen beneden
en boven de Moerdijk.
Wat de onderzochte materies betreft vermeld ik ten slotte dat ik geen rekening heb
gehouden met gegevens van gezamenlijke Nederlands-Vlaamse herkomst, bij
voorbeeld een bloemlezing of een historisch overzicht waar Van Wilderode, allicht
dankzij de Vlaamse medewerker(s), wel in kan voorkomen.
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Even een paar cijfers om in de sfeer te komen. Van zijn bundel Apostel na de twaalf
(1992), die de geschiedenis van Sint-Paulus vertelt, werden 6.000 exemplaren
verkocht, een cijfer waar ieder Nederlandstalig dichter van kan dromen (in de Gazet
van Antwerpen stond in het In Memoriam-bericht van 16 juni 1998: 60.000
exemplaren); van die 6.000 werden er 50 verkocht in Nederland. Het aantal verkochte
exemplaren van de Horatiusvertaling ligt ongelooflijk hoog: meer dan 7.000 in zes
jaar, waarvan maar 120 in Nederland.
Laat ons nu boven de Moerdijk gaan postvatten, maar ik vrees dat we Anton van
Wilderode zullen moeten achterlaten ten zuiden van de brug over het Hollands Diep.
In het begin van de jaren 1950 besteedden de katholieke criticus J. Roeland Vermeer
en de katholieke dichter Gabriël Smit wat aandacht aan zijn poëzie, naast Cees
Buddingh', die een van zijn vroegste supporters lijkt geweest te zijn in Elseviers
Weekblad en de NRC; Buddingh' loofde de ‘eenvoud’ in een vroege bundel uit 1952,
Het land der mensen; hij voegde er wel aan toe dat het artistieke niveau van die
gedichten ‘bijna altijd’ goed is, hoewel plots een vreemde wending het esthetisch
effect kan komen verstoren4. Eenvoudige, zangerige, maar soms een beetje haastige
dictie, dat is een gemeenplaats in de Nederlandse Van Wilderode-kritiek geworden.
Krantenkritieken zijn opvallend schaars gebleven, meer zelfs: de journalistieke
belangstelling voor Van Wilderode smolt bijna helemaal weg voor ongeveer dertig
jaar.
Niet zonder ontroering verwijs ik naar een uitspraak van een trouwgebleven
geestesgenoot, Jan Willem Schulte Nordholt, die Anton van Wilderode me zelf ooit
ter hand stelde, toen we over zijn respons in Nederland praatten. J.W. Schulte Nordholt
schreef over Van Wilderodes zogenaamde ‘klassieke’ poëzie: ‘Het is, denk ik, heel
verhelderend te bedenken dat Anton van Wilderode zich thuis voelt in de klassieke
traditie, zowel in zijn oorspronkelijk werk als in zijn vertalingen. Zijn poëzie is
mediterraan, evenwichtig, zij tintelt van het licht van het zuiden. Maar de keuze
tussen het noorden en het zuiden is natuurlijk niet absoluut en de dichter die ouder
wordt, gedenkt weliswaar dankbaar zijn culturele erfenis, maar beseft sterker zijn
diepe wortels in het land van herkomst. Zo keert hij als een andere Du Bellay (die
aan Ulysses dacht) uit Rome terug en bemint hij de rook uit de schoorsteen van zijn
ouderlijk huis. Het Vlaanderen der vaderen ziet en bezingt hij met dezelfde aandacht

4

C. Buddingh', Vier Nederlanders en een Vlaming, in: Nieuwe Rotterdamsche Courant,
31.1.1953.
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voor details, dezelfde akribie, als de wereld der klassieken en ook zo is hij klassiek.
Zijn heldere poëzie doet dikwijls denken aan de intense bezieling en verfijning van
de schilderkunst der Vlaamse primitieven. Er gaan dezelfde mensen rond tegen
dezelfde achtergrond van ruisende bomen en vogels, een burcht en een brug naar de
overkant. Mensen van alle tijden, mensen zoals wij, even vergankelijk, even eeuwig,
ontmoeten wij in deze bezielde, bezonnen poëzie’. De auteur speelt in op de dubbele
thematiek van het binnenland en het buitenland in Van Wilderodes poëzie - een
tweevoud dat gemeengoed geworden is in de kritiek.
Dergelijke lofspraak, of gewoon: dergelijke belangstelling komt vanuit Nederland
als uitzonderlijk over. Pas in de laatste jaren ontstond er wat commotie in de pers als
gevolg van het artikel van Benno Barnard dat ik straks even bespreek. Geen recensie
is de slechtste recensie, zo wordt gezegd5. Het zeer geringe aantal recensies in
Nederland is in elk geval een betrouwbare barometer van Van Wilderodes populariteit
in het Noorden. Wanneer ongeveer de helft van alle recensies slechts een tien procent
van alle in Nederland verschenen boeken bestrijkt, moeten we niet verwonderd zijn
dat een in Vlaanderen gepubliceerde dichtbundel van de priester-dichter Anton van
Wilderode niet tussen die tien procent zit.
Bovendien verschenen de meeste Nederlandse recensies in weekbladen van
onverdachte katholieke stempel zoals De Linie, of in regionale dagbladen uit het
Zuiden van Nederland (zoals De Maasbode, Provinciale Zeeuwse Courant, Limburgs
Dagblad) of in het Noorden (zoals de Leeuwarder Courant). Reacties in Het
Vaderland, De Groene Amsterdammer of Utrechts Nieuwsblad kunnen teruggaan
op de tussenkomst van vrienden (Pierre H. Dubois bij voorbeeld). De negatieve
aspecten van Van Wilderodes poëzie, die daar als het ware als een refrein aangehaald
worden, hangen samen met de a priori's van het Nederlandse literaire systeem. Dubois,
bij voorbeeld, constateert dat het klasboek De dubbelfluit niet genoeg Nederlandse
schrijvers voorstelt en daarmee het beeld van de Nederlandse literatuur vertekent;
G.J. Kelk telde in de bloemlezing Het groot Jaargetijdenboek, een verzameling 366
Nederlandse gedichten, eentje voor elke dag van het jaar, een derde Vlaamse dichters
‘die wij vast en zeker niet allemaal kennen’. Tot mijn verrassing vond ik een kort
commentaar bij Apostel van de twaalf in Nederlands Bibliotheek en Lectuur
Centrum/Lectuur-

5

Cf. Jaap Goedegebuure, 147: 16 maart 1983. Eerste uitzending van het televisieprogramma
‘Hier is Adriaan van Dis’. De invloed van de media op het literaire bedrijf, in: Nederlandse
literatuur. Een geschiedenis, p. 851.
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informatie, waar die bundel over Sint-Paulus aan een breder leespubliek wordt
aanbevolen (maar daar zat de Vlaming Jef van Gool allicht achter).
Ik vermeldde al dat hij zelf niet in Nederlandse dagbladen noch in Nederlandse
literaire tijdschriften publiceerde, behalve in het katholieke tijdschrift Roeping
(inmiddels verdwenen) en een paar kwatrijnen rond Gorters Mei in het prestigieuze
tijdschrift De Gids. Geen wonder dus dat lezers van Nederlandse literaire tijdschriften
- dus dichtblij het centrum van het literaire veld - van zijn bestaan niet veel hebben
kunnen afweten.
Ik telde zowat vijftien Nederlandse bloemlezingen (vanzelfsprekend alleen door
Nederlanders samengesteld), waarvan er acht gedichten van hem opnamen (één of
twee, niet meer). Hans Warren, een van zijn onverbiddelijkste no-nonsense-critici,
drukte twee van zijn gedichten af op zijn kalenderbloemlezing voor het jaar 1989,
gepubliceerd bij Meulenhoff6. Na een eclips van ongeveer dertig jaar daagt Van
Wilderode weer even op in Nederlandse bloemlezingen. Lexicons vermelden hem
echt met mondjesmaat7.
Van de veertien Nederlandse literatuurgeschiedenissen, vanzelfsprekend handelend
over Nederland én Vlaanderen, die ik kon verzamelen, vermeldt geen enkele zijn
naam! Zelfs de Engelse Literature of the Low Countries, geschreven door de
Nederlandse hoogleraar in Londen, Reinder P. Meijer, destijds geprezen als de
stevigste literatuurgeschiedenis van de Nederlanden die er ooit verscheen, kent hem
gewoon niet8.
Wanneer nu de meest prominente critici en historici en professoren zelfs de naam
van een schrijver niet noemen, moet de opneming van die ongenoemde man of vrouw
in de canon toch zeer onwaarschijnlijk worden

6
7

8

Meulenhoffs dagkalender 1989. Nederlandse poëzie. Samengesteld door Hans Warren.
Amsterdam, Meulenhoff, 1989.
Twee recente lexicons gunnen hem een bondige, zeer algemene notitie: Lexicon van de
moderne Nederlandse literatuur. Samengesteld door J. van Geelen, F.P. Huygens, H.A.
Huygens-Wijma, D. van Ryssel en B.W.E. Veurman. Tweede, herziene en uitgebreide druk.
Amsterdam, Meulenhoff, 1981, p. 200 (met de Vlaming D. van Ryssel in de redactie van een
Lexicon dat in zijn eerste editie van 1978 Van Wilderode helemaal niet kende); en Josien
Moerman, Lexicon Nederlandstalige auteurs. Samenstelling Josien Moerman. (Prisma Pocket
2158). Utrecht/Antwerpen, Uitgeverij Het Spectrum, 1984, p. 262.
Cf. Reinder P Meijer, Literature of the Low Countries. A Short History of Dutch Literature
in the Netherlands and Belgium. The Hague/Boston, Martinus Nijhoff, 1978.
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geacht. Inderdaad, nergens vind ik voedsel voor de veronderstelling dat de Vlaamse
schrijver Anton van Wilderode, hoe befaamd hij moge wezen in het literaire
minderheidssysteem beneden de rivieren, zou kunnen behoren tot het repertorium
van kwaliteit en standing dat gehuldigd wordt door bovenmoerdijkse ‘opinion-leaders’.
Als lezer van eigen gedichten en als spreker stak hij maar zelden het Hollands Diep
over. Echt geruchtmakend als literator aan de weg timmeren was trouwens niet voor
hem weggelegd. Met stenen in kikkerpoelen gooien lag hem niet. Ik kon hem mij
moeilijk indenken op een podium van Behoud de Begeerte of Saint-Amour. Hij heeft
buiten het circuit van de grote geruchten en van de spectaculaire -ismen rustig een
oeuvre opgebouwd dat maar voor zichzelf moet spreken, en dat ook doet, zonder de
glitter van de podia of de multimedia of de public relations. Het is niet zijn geringste
verdienste dat hij vanuit Sint-Niklaas-Waas en Moerbeke-Waas die in menig opzicht
benijdenswaardige reputatie heeft kunnen opbouwen. In Vlaanderen, jawel, maar in
Nederland?
Een Nederlands publiek heeft hem wel eens kunnen beluisteren in Hulst,
's-Hertogenbosch, Terneuzen, 's-Graveland en andere plaatsen daar in de buurt op
de kaart van Zuid-Holland. Hij was zeer zelden te horen op de Nederlandse radio;
een Nederlandse TV-studio is hij nooit binnengegaan. Een column in Vrij-Nederland
had hij niet (ook niet in Humo of Knack). Op ‘Poetry International’ in Nederland is
hij nooit opgetreden, wel één keer op een soort nacht van de poëzie in Utrecht op
zaterdag 27 maart 1993, en één keer was hij te gast met de bloemlezing Ex Libris in
de Rode Hoed, het cultureel centrum van Huub Oosterhuis in Amsterdam. Ik hoorde
hem bij zijn huldiging in Male in 1993 zeggen, dat hij ooit eens in een dorp nabij
Goes op Zuid-Beveland een voordracht gaf voor acht toehoorders en dat de voorzitster
van die culturele vereniging jarenlang had gedacht dat hij dood was tot een
medewerker die hem voor een lezing wilde uitnodigen, en uiteindelijk hijzelf bij zijn
aankomst haar van het tegendeel overtuigde. De voorzitster had haar eigen uitnodiging
slecht gelezen: zij dacht dat de Belgische criticus Cyriel Coupé een lezing kwam
geven over de Vlaamse dichter Anton van Wilderode.
Zoals ik al zei, kunnen stereotiepen de integratie in een canon belemmeren of zelfs
verhinderen. Samengevat uitgedrukt blijkt Van Wilderode ofwel te ‘Vlaams’ ofwel
te ‘katholiek’9 voor de instanties die in Nederland de toegang

9

Cf. Leeuwarder Courant, 15-8-1980: Religieuze poëzie uit een smalle bedding, en W.H.B.
in: Utrechts Nieuwsblad, 2-2-1980, Religieuze gedichten gebundeld, en En het woord was
bij God, 1979; cf. Guido Logie, Michel van der Plas, vrijmoedig katholiek auteur, in: De
Bond, 6-8-1993, p. 9-10.
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tot de canon bezegelen. Het cliché wil dat ‘Vlaamse mensen’ een beetje te emotioneel10
zijn voor de Hollandse mentaliteit, een beetje te zinnelijk en te week en die typisch
Vlaamse trek wordt als ietwat ‘exotisch’ gepercipieerd. Daar flitsen de stereotiepen
Boergondisch, Breugheliaans, of zelfs mystieke neigingen dan voorbij, en dat alles
strookt niet met Nederlandse coördinaten.
Daarom is het helemaal begrijpelijk, dat literatuur uit Vlaanderen altijd een ‘terra
incognita voor Nederlandse lezers’ zal blijven, aldus Hans Warren in de Provinciale
Zeeuwse Courant11. Daar is het cliché weer, overigens niet alleen in Nederland.
Vlamingen of allicht exacter uitgedrukt: Belgen hebben een dubieuze reputatie in
Europa. Wat schreef Le Monde weer naar aanleiding van de begrafenis van koning
Boudewijn? ‘Un roi qui ressemblait si peu à son peuple’. Om kort te gaan: het cliché
‘Vlaamse poëzie’ zoals het door het Anton-van-Wilderode-stereotype wordt
belichaamd en verwoord, kan niet aanslaan in Nederland12.
Ik vermeldde al een lichte opvlucht van Van Wilderodes reputatie in Nederland danzij
het zeer opgemerkte artikel van Benno Barnard, De Vlaamse Vergilius, in het Nieuw
Wereldtijdschrift van 1984. Het werd geschreven na de publicatie van Van Wilderodes
vertalingen van de Aeneis, de Bucolica en de Georgica, maar het bespreekt en
evalueert het hele oeuvre, en - vooral - het schetst een profiel van de persoon achter
dat werk, gesitueerd in de context van een bepaalde mentaliteit in Vlaanderen. Het
artikel is compact op informatief niveau en het trekt verscheidene registers van
kritische beoordeling open. Het werd vooral zeer raak geschreven; het moést inslaan
en in

10

11
12

Cf. Leeuwarder Courant, 15-8-1980, o.c.; Hugo Brems, Een poëtica van nonchalance en
improvisatie. Poëzie in Vlaanderen, in: Het literair klimaat 1970-1985. Onder redactie van
Tom van Deel, Nicolaas Matsier, Cyrille Offermans. Amsterdam, De Bezige Bij, 1986, p.
277-289, en Annette Portegies, Hugo Brems over Nederlandse en Vlaamse letterkunde,
L'union fait la force, in: Literatuur 93-2, p. 97-100; cf. Eddy van Vliet, Poëzie is een daad
van bevestiging, in: Nieuw Letterkundig Magazijn, jrg. XI, nr. 1 (juli 1993), p. 7-10.
Cf. Hans Warren, Vlaanderen vooruit. Hemmerechts, Hermans, Cami, in: Provinciale Zeeuwse
Courant, 4-7-1987.
Cf. Dirk de Geest, 150-5 april 1989: Hugo Claus viert zijn zestigste verjaardag. Poëzie,
poëzie-opvattingen en publieke belangstelling in Vlaanderen, in: Nederlandse literatuur. Een
geschiedenis, p. 868-869.
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Vlaanderen (misschien ook een beetje in Nederland) alvast gehoord worden. Het
sleept vooral een hoop ambiguïteiten in verband met de persona poetica en de persona
pratica van Anton van Wilderode aan die tot op vandaag in Nederland gangbaar zijn
(in de zeer beperkte kring van de ‘kenners’ welteverstaan).
De aanhef van het opstel laat al de twee klokken horen: ontroerd respect voor sommige
fraaie verzen van de dichter en geërgerd afgrijzen voor sommige uitspraken van de
man; lof voor het openingsgedicht uit de cyclus Het land van amen in de bundel
Dorp zonder ouders en verbijstering bij het lezen van een voordracht voor het
Christelijk Vlaams Kunstenaarsverbond, gepubliceerd in het mededelingenblad van
het Davidsfonds, 1983/2. Met een grove boutade (zegt Barnard zelf) uitgedrukt: het
gedicht geurt naar het gras van Arcadië, het ‘geblaat geblaf’ van de lezing stinkt naar
rottend hooi in een ultramontaanse kerststal. Daarmee is de toon gezet: hoe is het in
godsnaam mogelijk dat die twee afkomstig zijn van dezelfde persoon? Meteen wordt
met het statuut van die raadselachtige dubbelpersoon zijn haast volstrekte
onbekendheid in Nederland verbonden. ‘In Vlaanderen is van Wilderode een instituut.
Voor sommigen is dat instituut een aan de IJzertoren palend seminarie, voor anderen
de hofstede van de elegisch-romantische natuurpoëzie. In Nederland valt Van
Wilderode binnen de nationale witte vlek die congruent is met België’. Geen wonder
dat vanuit die blinde vlek bezuiden de Moerdijk niets anders van Van Wilderode dan
de Vergiliusvertalingen in Nederland ‘hier en daar’ werd opgemerkt. Wie er de
volledige Van Wilderode-receptie op napluist, moet inderdaad concluderen dat die
ongenuanceerde boutade van Benno Barnard de werkelijke situatie ongeveer dekt.
Lofwaardig zonder voorbehoud in ‘het merendeel’ van de poëzie is de onmiskenbare
‘zangerigheid’. Maar zangerigheid alleen biedt geen voldoende grond om die poëzie
onverdeeld te loven. Benno Barnard suggereert dat die dichter ook wel eens schor
en wrang zou mogen uit de hoek komen en eens een vuist maken. Dat zal ook zowat
een constante worden in de spraakmakende Nederlandse recensies: wanneer maakt
die zoete man uit het Waasland zich nu eens razend boos, bij voorbeeld op al die
Hollanders die hem zo onverdiend en schandelijk miskennen? En kan die
priester-dichter zijn vast publiek nu eens iets anders onder de neus wrijven (of iets
harder op zijn Hollands: in de strot duwen) dan die doorbrave moralistische thema's
in een melodieus gedein, dan nog metrisch geteld en op rijm en in die pasklare
kwatrijnen in drievoud? Nee, dat doet hij niet. Zegt Barnard over de bundel
Verzamelde Gedichten: ‘de enige vuist die Van Wilderode eigenlijk weet te
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ballen, balt hij aan de voet van de IJzertoren, maar in die houding verkrampt hij dan
ook meteen van pagina 256 tot 328. Bijna 75 bladzijden gelegenheidspoëzie, waarvan
de poëzie weinig voorstelt en de gelegenheid mij tegenstaat’.
Daar hebben we dus de angel van Van Wilderodes kwalijke reputatie in Nederland:
zijn gelegenheidsverzen voor de IJzerbedevaart. De twee gebreken die hem het vaakst
worden aangewreven zijn: zijn gedichten zijn week-esthetisch en bovenal
nationalistisch, dan nog van een verdacht ouderwets ultramontaans allooi.
Toegegeven, Van Wilderode kan ook anders dan ‘week-esthetisch’ dichten, en dan
ontstaat poëzie zoals die van de ‘latere’ Van Wilderode, ‘wiens werk ik zelfs in hoge
mate bewonder’, aldus Barnard. Daar zitten ‘enkele buitengewoon mooie religieuze
gedichten’ onder. ‘Ik verberg mijn ontroering’, zegt hij, want of dat nu religieuze of
communistische of priapische gedichten zijn, dat deert hem niet. Als het maar om
kwalitatief hoogstaande poëzie gaat... En dat is bij de betere Van Wilderode het
geval. Neem nu dat gedicht over het echtpaar in de necropolis van Cerveteri uit De
overoever, daar staan verbluffend mooie regels in. ‘Ik verberg mijn ontroering’... Of
dat gedicht over Karel V (later opgenomen in De Vlinderboom), ‘die woordeloos
tegenover zijn zoon zit, geschreven door een man die zelf geen ander zoon heeft dan
zijn gedicht. Ik verberg mijn ontroering’. Mooi en eerlijk refrein van zo'n ambigu
opstel, dat wel.
Barnard schreef ooit in Maatstaf, 1928/7, over de IJzervlakte: ‘duizenden fascitoïde
Vlaamsnationalisten verzamelen zich daar jaarlijks in een bedevaart gedoopte landdag
van bloed en bodem’. Dat is in Nederland maar al te goed bekend, maar hij voegde
er wel aan toe, dat in Nederland niet bekend is, ‘dat de akkers er van Vlaams bloed
zijn doordrenkt, vergoten bij de uitvoering van in het Frans geschreeuwde bevelen’.
In het NWT-artikel van 1984 vraagt hij zich voorzichtig af, of hij dat toen niet wat
aanmatigend formuleerde. De priester Coupé en de dichter Van Wilderode lijken in
onmin te moeten leven. Het ‘moralisme’ en de ‘politiek-hageprekerige kant’ van zijn
priesterschap kan Barnard niet pruimen. Bij het cliché-beeld Van Wilderode horen
de scheldwoorden ‘zwartrok’ en ‘paapse reactionair’, maar lijkt het er niet naar of
hij, hetzij treiterig hetzij masochistisch, zelf zijn tegenstaanders die invectieven
aanreikt? Wie verschiet dan nog, wanneer iemand als Hugo Claus weigert op het
niveau van die toespraak voor het Christelijk Vlaams Kunstenaarsverbond met hem
te discussiëren?
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Op donderdag 6 maart 1986 herkauwde Benno Barnard het incident nog eens in een
artikel van Trouw onder de titel België voor Hollanders. Als Hollander die al zoveel
jaren in België leeft en met zoveel intelligent inlevingsvermogen over Vlaamse
cultuur schrijft, kan hij het zich wel veroorloven Hollandse intellectuelen een en
ander kwalijk te nemen. Zo het feit dat ze opeens alles willen weten over inquisitie
in de veertiende eeuw in het Franse bergdorp Montaillou en met zijn allen nalaten
om Mijn land in de kering van Karel van Isacker te lezen. En daar komt het ons al
bekende geschut weer aanrollen: Van Isacker is ‘een vervelende jezuïet’ en zijn
Nederlands is ook je dat niet, maar het boek Mijn land in de kering mag er best zijn.
En dan komt het, tussen haakjes: (‘o en zeker, ik neem het de Vlamingen kwalijk
dat ze boos zijn als ik een pleidooi voor de poëzie van hun eigen Anton Van
Wilderode, die ook de auteur is van een groot aantal versjes ter gelegenheid van de
jaarlijkse IJzerbedevaart - boos omdat ik mij kritisch uitlaat over de IJzerbedevaart
en de reactionaire katholiek Van Wilderode’). Pijnlijker kan de ambiguïteit van
Barnards ‘bewondering’ zoals die gepercipieerd werd én door Vlamingen én door
Nederlanders, niet uitgedrukt worden.
Alsof dat troebel water nog niet diep genoeg was, liet Benno Barnard op 11 maart
1993 een interview met hem in Humo afdrukken onder de titel: ‘Ik ben de zoon van
Anton van Wilderode’. Hij is zelf de zoon van een dominee, vandaar... Maar wij
herinneren ons dat hij zijn eerste bijdrage voor het NWT besloot met de woorden:
‘Een gedicht over een man die woordeloos tegenover zijn zoon zit, geschreven door
een man die zelf geen andere zoon heeft dan zijn gedicht. Ik verberg mijn ontroering’...
Die ontroering moet dan toch wel diep zitten om die kinderloze man alsnog een zoon
toe te dichten, en wel de rebelse Benno Barnard himself. Een ondergeschoven bastaard
van Van Wilderode dus. De ambiguïteit is nu wel compleet. ‘Stel dat Anton van
Wilderode wél had mogen trouwen, dan ben ik zijn zoon’, zegt hij, eigenlijk terloops,
zonder verdere verwijzing naar de Vlaamse Vergilius of naar welke andere gedaante
van zijn spookvader ook. Klinkt nu zo iets naargeestig, of ironisch bevrijdend, of
troostvol?
De boutade in Humo kan niet zo kwaadaardig bedoeld geweest zijn, want, kijk, in
de rubriek Het favoriete gedicht van... in Vrij Nederland (18 december 1993) kiest
Benno Barnard toch wel het gedicht En dan van Anton van Wilderode zeker! De
begeleidende tekst serveert nog eens het hele menu van bewondering-met-reserves
dat wij uit Barnards uitspraken sinds 1984 hebben trachten samen te stellen. Ik kan
van voor af aan opnieuw beginnen met de componente pro en de componente contra.
Van Wilderode is een zo goed
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dichter, dat hij in 1992 gerust de Grote Prijs der Nederlandse Letteren met Christine
D'haen had mogen delen, zijn geraffineerde versificatie is klassiek zonder ouderwets
te zijn, enzomeer, maar dat wisten wel al. Ook is ons voldoende bekend dat die
talentrijke man in Nederland volslagen onbekend is. Het opstel begint aldus: ‘Laat
ik eens een gedicht kiezen van een dichter die niemand in Nederland kent, en die
bijgevolg wel een Vlaming moet zijn’. De gemiddelde literair geïnteresseerde
Hollander weet niet wie Van Wilderode is, er staat een muur van prikkeldraad tussen
Wuustwezel en Roosendaal en daar geraakt zeker een Van Wilderode niet doorheen,
maar dat wisten we al. Wat schort er dan aan die man? Wel, hij is de laatste
vertegenwoordiger van een Gezelle-dynastie, dat wil zeggen: hij is een vleesgeworden
conservatief, zwartgerokt conservatisme. En bovenal: niet alleen Van Wilderodes
fysionomie herinnert aan de Duce (dat heeft Benno Barnard van Tom Lanoye): die
IJzerbedevaart is rechts nationalistisch, katholiek, maar laten we alles zeggen, ze is
in al haar folkloristische oubolligheid óók ‘principieel pacifistisch’ en eigenlijk niet
fascistisch. Dat laatste is iets nieuws, maar eigenlijk wisten wij dat ook al.
Op de avond van het overlijden (op 15 juni 1998) vroegen twee kranten Benno
Barnard om een reactie. En zoals te voorzien, nog maar eens het tot cliché verstarde
beeld van de tweekoppige Cyriel-Anton. De Vlaamse dichter als Janus met het
dubbele voorhoofd, dat zal de afstempeling wel zijn. In De Standaard, van 16 juni
jl. looft en kastijdt Benno Barnard weer zoals gebruikelijk: hij is de auteur van ‘een
oeuvre dat in klassiek licht baadt’, waarvan een redelijk deel nog overeind blijft, bij
voorbeeld ‘de eminente bundel Dorp zonder ouders’; maar hoewel ‘dichters het recht
hebben op hun beste werk beoordeeld te worden’, wil hij niet verzwijgen dat Van
Wilderode ook’ een ouderwetse, katholieke geestelijke was’, ‘die zich met de jaren
als een standbeeld met mos heeft laten begroeien’. Maar een fascist was hij zeker
niet.
Op de In Memoriam-bladzijde van De Morgen op diezelfde dinsdag, geeft Benno
Barnard in een interview onder de titel ‘Een rechtse zwartrok, maar beslist geen
Vlaams Blok'er’ toe: ‘Dat stuk toen in het NWT was een beetje dubbelhartig wel’,
tegelijk een hommage én een afkeuring van Van Wilderodes sympathie voor ‘de zeer
rechtse rechterzijde van ‘flamingantisch Vlaanderen’. En verder zegt hij: ‘Maar hij
was beslist geen Vlaams Blok'er, hij was absoluut antifascistisch’. Hij ging niet in
op het verzoek van Karel Dillen om ‘de bewaarengel van de partij’ te zijn. Toch blijft
hij in Barnards ogen ‘ook een ouwe rechtse zwartrok, een relikwie van het rijke
Roomse
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Leven (...). Hij had ook dat typisch beschimmelde van oude pastoors. Maar op een
niet onaantrekkelijke manier, zoals ook oude musea dat kunnen hebben. En hij had
humor, zelfspot. Hij was een stuk geestiger dan de meeste katholieke politici’.
Laat me aansluitend bij Benno Barnard nog even verwijzen naar een recensie van
de bundel Poedersneeuw door Rob Schouten in Vrij Nederland van 7 maart 199213.
Schouten beweert dat Barnards artikel over De Vlaamse Vergilius in Nederland geen
enkel effect had, vermits ten Noorden van Bergen op Zoom niemand het bestaan van
Van Wilderode blijkt te kennen; zo hij vagelijk gekend is, dan blijft hij de auteur van
een anachronistisch oeuvre dat ongelezen blijft. Zijn werk ruikt naar classicisme en
katholicisme; het is onloochenbaar reactionair, oubollig, vol archaïsmen uit een
weggegooid poëzie-album. Het heeft zichzelf zo zoet in zijn klassiek evenwicht
toegedekt dat hij er zich niet meer over beklaagt zo miserabel veronachtzaamd te
worden. Eens te meer dus een exhibitie van de ambiguïteit in de Nederlandse kritische
appreciatie van Van Wilderodes figuur. Verwijzend naar Michel van der Plas die
een voorwoord in genoemde bundel schreef, zegt Schouten: laten we in het belang
van de Vlamingen niet verwachten dat een zo groot dichter ongekend zou blijven in
Nederland - wat alvast in mijn oren verschrikkelijk ambigu klinkt. In de recensie
zelf staat dat Van Wilderodes grote voorbeeld, Guido Gezelle, overkomt als een
mirakel van moderniteit vergeleken met zijn volgeling, terwijl in de eerste alinea
van de recensie, gedrukt in een vetter letter, precies het tegenovergestelde gezegd
wordt: vergeleken met Gezelle is Van Wilderode een mirakel van moderniteit. Dat
is, de ambiguïteit voorbij, allicht een miskleun van de zetter? Maar die past wonderwel
in die context van venijnige insinuaties. Rob Schouten vermeit zich in de titel van
zijn recensie met Van Wilderodes rijmpjes; ‘Uur, natuur, lazuur, Pasen, blazen, pace’.
Dat is voor de goede verstaanders bestemd en alvast leuk meegenomen.
Als besluit kijk ik vanuit de beginperiode in Van Wilderodes loopbaan nog eens naar
nu. J. Roeland Vermeer schreef in 1953 hoopvol, zowel in Kultuurleven als in De
Maasbode, dat Nederland Van Wilderode uiteindelijk wel zou ontdekken14. In 1958
moest hij al toegeven dat hij nog bij geen honderd

13
14

Rob Schouten, Uur, natuur, lazuur, Pasen, blazen, pace, in: Vrij Nederland, 7.3.1992.
J. Roeland Vermeer, Een Vlaamse dichter van betekenis. Anton van Wilderode, in: De
Maasbode, 15.9.1953; cfr. J. Roeland Vermeer, Over het dichterschap van Anton van
Wilderode, in: Kultuurleven, januari 1953, p. 43-47.
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connaisseurs in Nederland bekend was15. Hans Warren velde 30 jaar later in zijn
recensie van Poedersneeuw het ondubbelzinnige oordeel: bijna niemand in Nederland
leest zijn poëzie, hij wordt zelden uitverkoren voor bloemlezingen, kranten besteden
nauwelijks aandacht aan zijn boeken, hij speelt niet mee boven de landsgrens, hij is
het symbool van Vlaams conservatisme, exemplarisch uitgedrukt in de afgrijselijke
IJzerbedevaart, hij is vaak een armelijk rijmelaar die zijn trucjes eindeloos herhaalt,
er is geen spoor van onze tragische ‘condition humaine’ in zijn verzen, hij slaagt erin
de droeve kanten des levens te verdonkermanen, en dat is het. Blijkbaar, aldus de
conclusie van Hans Warren, kun je op grond van zo'n talent doorgaan voor een groot
dichter in Vlaanderen, maar in Nederland lukt dat niet16.
De Nederlandse criticus Hans Werkman daarentegen, iemand met een christelijke
signatuur, is Van Wilderode meer toegenegen. Hij wijdde een paar krantenartikelen
aan zijn persoon en zijn werk, in bladen met een christelijke signatuur. In 1994 schreef
hij: ‘Anton van Wilderode publiceert al vijftig jaar gedichten, en ik heb hem nog
maar pas ontdekt. Hoe heb ik een dichter van zijn formaat over het hoofd kunnen
zien? Waarschijnlijk doordat de officiële literatuur in Nederland hem niet of
nauwelijks noemt’. De titel van dat artikel in Variant. Nederlands Dagblad (12 maart
1994) luidt: Anton van Wilderode: dichter, priester, vreemdeling. Na zijn lofspraak
over Van Wilderodes poëzie in een ander artikel in Nederlands Dagblad (10 februari
1996) besluit hij: ‘Waarom eigenlijk poetsen we de Vlaamse grens niet weg? Laten
we dat doen: Anton van Wilderode is een belangrijk Nederlands dichter’. In datzelfde
Nederlands Dagblad publiceerde hij ook een In Memoriam (18 juni 1998), waarin
we nog maar eens lezen: ‘in Vlaanderen beroemd, in Nederland nauwelijks bekend’,
kortom, het voortdurende obstakel van ‘de oneigenlijke grens tussen Sluis en Brugge,
Hulst en St.-Niklaas’. De eerste in Nederland uitgegeven bundel, de bloemlezing Ex
Libris uit 1994, is ‘inmiddels in de ramsj’.
Ik vond in de Nederlandse pers nog twee andere korte reacties bij het overlijden:
eentje vanwege ‘onze kerkredactie’ in het christelijk dagblad Trouw

15
16

J. Roeland Vermeer, Anton van Wilderode, Vlaams priesterdichter, in: De Maasbode,
22.11.1958.
Hans Warren, Mild omzwachtelde waarheid, Anton van Wilderode, in: Provinciale Zeeuwse
Courant, 19.7.1991, cfr. Theo de Meulenaer, Gesprek met Anton van Wilderode, in: Script.
Tijdschrift voor lezers. Nr. 7, juli 1993, Themanummer Anton van Wilderode 75, p. 104:
‘wie niet behoort tot de Randstad, bestaat niet’.
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en een in De Volkskrant van 19 juni 1998 van Kees Fens onder de titel Poëzie van
de oude grond. Ook hij beklemtoont dat de poëzie van ‘de laatste priester-dichter
van het Nederlandse taalgebied’ in Nederland nauwelijks bekend is geworden, terwijl
hij in Vlaanderen een populair dichter was, althans bij een zeer bepaald, niet
uitsluitend, maar toch voornamelijk katholiek lezerspubliek, dat in het traditionele
beeld van Vlaanderen, in de eeuwige waarden van de natuur en de kerk, in de
vertrouwde beelden van de oude poëzie - de retoriek die herkenning geeft - is blijven
geloven. De ‘anderen’ laten zich aan de poëzie van dat publiek weinig of niets gelegen
liggen. De literatuur van die ‘anderen’ is in Nederland kunnen doordringen, die van
een Van Wilderode bleef in Vlaanderen ‘voor eigen gebruik’. ‘De cultuur van waaruit
hij schreef, is met de natuur en ook met de kerk verdwenen’, zo staat er. Kees Fens
karakteriseert de traditionele poëzie van die laatste priesterdichter beeldend als volgt:
‘De eenheid van de traditie, waarin de vogels de dichters voorzingen en de engelen
dat alles eeuwig nazingen, is verstoord’. Dat verstarde (en eigenlijk afgestorven)
wereldbeeld kon alleen naar een poëzie vol ‘herhalingsoefeningen’ leiden. Er is
weinig of geen ontwikkeling in dat geschrijf. Bovendien kan zo'n poëzie bezwaarlijk
als afdruk van een persoonlijkheid naar voren komen, want zij is ‘de liturgie van het
leven’, maar dan van een al afgestorven wereld: ‘De oude grond was al verwaaid’.
Ik kreeg ooit een brief van zijn uitgever Lannoo waarin stond: ‘Ik kan het zeer kort
aldus formuleren, we hebben in Nederland geen enkel succes geoogst met Anton
van Wilderode. Er zijn bitter weinig besprekingen en hij wordt zelfden geciteerd
(...). We hebben zijn zichtbaarheid proberen op te krikken... maar dat is alles’. Ik
vrees dat dat allemaal klopt.
Maar toen ik ooit aan Van Wilderode zei: ‘Het is toch jammer dat je zo ongekend
bent in Nederland, terwijl je zo'n ster bent in Vlaanderen’, antwoordde hij: ‘Ik zou
zeer bedroefd zijn, indien het tegendeel zou waar zijn’.
Ja, het hele probleem roept mij een liedje te binnen met volgend refrein:
Twinkle, twinkle, little star,
what the hell you think you are?!17

17

Voor deze bijdrage maakte ik gebruik van enkele fragmenten uit een opstel over Benno
Barnard in Tekens voor Thomas. Opstellen aangeboden aan Prof. dr. Piet Thomas naar
aanleiding van zijn emeritaat. Tielt, Lannoo, 1994, en van een artikel over Anton van
Wilderode in mijn boek Met groter L. Van Couperus tot Claus. Leuven,
Davidsfonds/Clauwaert, 1994.
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Een Monument en zijn voorontwerpen
Over Martinus Nijhoff en de belangrijkste varianten van zijn gedichten
W. Spillebeen, lid van de Academie
I
In de reeks MONUMENTA LITERARIA NEERLANDICA, opgericht onder de auspiciën
van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, is ‘monument’ VII:
Martinus Nijhoff. Een ‘Historisch-kritische uitgave in drie delen, verzorgd door W.J.
van den Akker en G.J. Dorleyn’.
De Nederlandse Academie heeft blijkbaar van meet af aan geopteerd voor
‘monumenten’ van papier, niet voor boeken van menselijk formaat. Vandaar dat deze
reeks-met-allure dan ook niet bestaat uit boeken maar uit ‘mastodonten’ of iets
onheuser: uit ‘olifanten’. Blijkbaar vond men handzame dundrukedities, zoals bijv.
de Pleiade-reeks van Gallimard er enkele honderden telt, een te gewoon en/of te
bescheiden ‘werkinstrument’. Maar goed. Met een heel ruim tafelblad, een vérziende
blik en een vérreikende arm slaag je er net in om met de drie delen tegelijk bezig te
zijn. Het lukt je bijv. niet met één deel in je handen of op je knieën, dat zou met een
olifant ook niet lukken: de drie delen Martinus Nijhoff hebben als formaat 26 cm ≈
18,5 cm; ze wegen, weliswaar samen én gebonden, 5.685 kg., al tellen ze samen niet
meer dan 1752 pagina's. Jan Hendrik Leopold, ‘monument’ II uit de reeks, bestaat
uit zes delen, heeft hetzelfde formaat, weegt, genaaid, in totaal 6.375 kg. en telt 2156
pagina's. De overige ‘monumenten’ heb ik niet gewogen.
Terug naar de drie delen Martinus Nijhoff.
‘Deel I / Teksten’ omvat al Nijhoffs gepubliceerde eigen gedichten en vertaalde
gedichten en ook alle tot nu toe uit archieven opgediepte handschriften van gedichten
en vertaalde gedichten, chronologisch gerangschikt, dus zonder daarbij rekening te
houden met de diverse bundels. Enigszins verwarrend voor wie Nijhoffs bundels
heeft gelezen of zijn Verzameld Werk I, gebundelde, verspreide en nagelaten
gedichten en III, vertalingen, door Gerrit Kamphuis
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samengesteld en verschenen bij Daamen/ Van Oorschot in 1954. Of zijn Verzamelde
gedichten, Tekstverzorging W.J. van den Akker en G.J. Dorleyn, verschenen bij Bert
Bakker in 1990 en in 1998 heruitgegeven bij Prometheus. De edities van Bert Bakker
en van Prometheus bevatten benevens Nijhoffs eigen poëzie ook de korte gedichten
die hij vertaald heeft. Opvallend is dat het Academie-deel uit 1993 méér nooit eerder
gepubliceerde gedichten en vertalingen bevat dan de Verzamelde gedichten uit 1990
en 1998. Blijkbaar had het duo exegeten in 1990 de archieven nog niet helemaal
uitgevlooid. Het onthutst wel af en toe als een dichter van het formaat van Nijhoff
getoond wordt in zijn initiële schamelheid of met aanzetten en probeersels waaruit
later belangrijke gedichten zijn ontstaan. Maar dode dichters zijn uiteraard niet langer
heer en meester van hun eigen teksten, kladjes en probeersels. En voor de wetenschap
is een tekst een tekst. Een poëzielezende leek die de ongetwijfeld subjectieve norm
‘kwaliteit’ hanteert stelt zich daar soms vragen bij.
‘Deel III Commentaar’ omvat dan de publicatiegeschiedenis van Nijhoffs diverse
poëzie-uitgaven en herdrukken, de bronbeschrijving van de gevonden handschriften
en een zorgvuldig tot 1993 bijgehouden bibliografie over de dichter.
‘Deel III/Apparaat’ omvat alle varianten van Nijhoffs gedichten en vertalingen,
zorgvuldig geannoteerd gedicht na gedicht. Daarvoor hebben de samenstellers, naast
de gedrukte varianten in tijdschriften en bundels ook alle handschriften uitgeplozen,
waarbij ze tevens ook alle doorhalingen vermelden.
Het geheel, hoe kon het anders, is een werkstuk dat groot respect afdwingt. Een ook
létterlijk gewichtig werkinstrument - de samenstellers noemen het niet ten onrechte
een ‘data-bank’. Vaak is beweerd dat Nijhoffs oeuvre al jàren volkomen was
afgegraasd. Dit lijkt nu pas nu echt het geval is, mét de publicatie van deze drie delen.
Lijkt inderdaad, want het geldt enkel voor Nijhoffs eigen gedichten en de gedichten
die hij vertaald heeft.
Dat de samenstellers zijn (oorspronkelijk en vertaald) toneelwerk en proza niet hebben
ingeschakeld, maar wel de gedichten die hij heeft vertaald, lijkt me toch een wat
vreemde optie. Temeer daar ze al meteen moeten toegeven dat het ‘nogal eens
problematisch is de grenzen tussen toneel en poëzie vast te leggen’ (II, p. 11). De
grenzen tussen proza en poëzie, zelfs tussen essay en poëzie, zijn al evenmin
makkelijk te trekken. Wilden de samenstellers misschien obstinaat de titel ‘Gedichten’
voor het geheel hanteren? Of vreesden ze, als ze al het oorspronkelijke en al het
vertaalde werk opnamen, dat er te veel
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bladzijden zouden bijkomen, omdat dan - terecht - ook telkens de oorspronkeleijke
tekst mee diende te worden opgenomen? Of hanteren zij eigenlijk ook een subjectieve
norm? Het blijft voor mij in elk geval niet duidelijk waarom ze bijv. Pierrot aan de
lantaarn, dat Nijhoff ‘Een Clowneske Rapsodie’ heeft genoemd, wél en ‘Heer
Halewijn’, dat Nijhoff terecht ‘Een gedicht in negen tableaux’ heeft genoemd, niét
hebben opgenomen. Het argument dat het laatstgenoemde ‘veel toneelkenmerken’
heeft en oorspronkelijk is geschreven als libretto voor een symfonisch drama van
Willem Pijper lijkt me niet erg sterk. Volgens diezelfde Pijper deugde het niet als
libretto omdat het teveel een gedicht was.
Het zou, meen ik, zinvol(ler) zijn geweest om in elk geval al het scheppend werk
van Nijhoff, ongeacht of het poëzie, toneel of proza was, in één deel op te nemen en
dan wellicht een tweede deel te voorzien voor al zijn vertaald werk, zowel poëzie,
toneel als proza. Wie Nijhoffs poëzie bestudeert kan eigenlijk niet buiten het
prozaverhaal De pen op papier, de vertalingen van De geschiedenis van de Soldaat
door C.F. Ramuz en zelfs Moer (Paludes) door André Gide en zijn hoogst belangrijke
ongepubliceerde lezing ‘Over eigen werk’. En wie zijn evolutie bestudeert dient
beslist ook kennis te nemen van zijn oorspronkelijk en zelfs van zijn vertaald
toneelwerk. En ook van zijn bijbelse spelen Het heilige hout, waarover Adriaan
Roland Holst ten onrechte zei: ‘liever Awater dan wijwater’. Roland Holst was
bevooroordeeld.
Wel dient vermeld dat dezelfde samenstellers in de reeks ‘Nederlandse klassieken’
van Prometheus/Bert Bakker: M. Nijhoff- De pen op papier hebben gepubliceerd,
waarin, benevens een keuze uit zijn kritisch werk, ook zijn opgenomen het
prozaverhaal ‘De pen op papier’, de lezing ‘Over eigen werk’ en, wat hier
‘Dramatische poëzie’ wordt genoemd: ‘De geschiedenis van de soldaat’, ‘Het verhaal
van de vos’ en ‘Heer Halewijn’ (twee vertalingen en een oorspronkelijk gedicht dus).
Door die m.i. vrij arbitraire opdeling van Nijhoffs oeuvre lijken nu het toneelstuk
‘De vliegende Hollander’, de lyrische spelen ‘De klok der waarheid’ en ‘In Holland
staat een huis’ en de drie op de bijbel gefundeerde heel poëtische lekenspelen ‘Het
heilige hout’ voorgoed te worden weggemoffeld. Ik vind dat een ernstig tekort dat
de samenstellers makkelijk hadden kunnen voorkomen indien ze zich minder
halsstarrig hadden vastgepind op alleen maar de ‘gedichten’. Me dunkt toch dat een
oorspronkelijk Nederlandse tekst van Nijhoff, des te meer nog als hij het niveau heeft
van ‘Het heilige hout’, belangrijker blijft dan een vertaalde tekst door Nijhoff. Hoe
meesterlijk Nijhoff als vertaler ook is geweest.
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Wat voor Nijhoffs werk geldt, geldt eigenlijk voor deze hele prestigieuze reeks
‘MONUMENTA LITERARIA NEERLANDICA’. Ze toont heel zelden het volledige
‘monument’ maar ongetwijfeld belangrijke, misschien wel de belangrijkste
brokstukken ervan. Toch wel een serieuze handicap voor een ‘werkinstrument’, vind
ik.

II
Een van de gangbare opvattingen was dat Nijhoff eindeloos aan zijn gedichten werkte,
bij nagenoeg elke herdruk een geheel of gedeeltelijk nieuwe versie van een aantal
gedichten in het licht gaf en derhalve scherp in het oog moest worden gehouden.
Want hij sloeg daarbij wel eens, zelfs meestal, de bal mis. Het ergst eigenlijk in de
herdruk van De Wandelaar uit 1916, die hij in 1926 volledig herwerkt (en volgens
sommigen verknoeid) opnieuw heeft laten verschijnen.
Dat werd beweerd. Maar de varianten van Nijhoffs gedichten waren tot nu toe nooit
volledig samengebracht, laat staan bestudeerd.
Van den Akker en Dorleyn hebben deze varianten nu gesystematiseerd en het resultaat
van hun monnikenarbeid (vanzelfsprekend mét computer) is een boekdeel van 645
pagina's, waarin een aantal handschriften van Nijhoff uit de collectie van het
Letterkundig Museum mee zijn opgenomen. 645 pagina's en men bedenke dat Nijhoffs
hele poëtisch oeuvre bestaat uit slechts een 300-tal gedichten, waar dan ook alle
afgewerkte versies van gedichten, al dan niet gepubliceerd, bij zijn én ook alle
gedichten die hij vertaald heeft; zijn in boekvorm gepubliceerde werk omvat hooguit
200 gedichten, vertalingen inbegrepen. Weliswaar hebben de tekstcritici nogal wat
bladzijden dienen te reserveren aan het nooit gepubliceerde jeugdwerk. Dat hoorde
ongetwijfeld zo ter wille van de volledigheid. Maar dat is dan ook wel het énige
argument. Zo gaan bijv. achtenvijftig bladzijden (van pagina 15 tot 73) op, uiteraard
allereerst in de oorspronkelijke tekst van Oscar Wilde's The Ballad of Reading Gaol,
vervolgens in de vertaling die Nijhoff als achttienjarige ervan heeft gemaakt, tenslotte
in alle varianten van die vertaling, die overigens nooit is verschenen. Zo moest
uiteraard ook telkens de oorspronkelijke tekst van de gedichten van T.S. Eliot, Charles
Baudelaire, Edgar Lee Masters, Victor Hugo, Alfred de Vigny die Nijhoff heeft
vertaald mee worden opgenomen.
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III
Het is vanzelfsprekend niet doenbaar om in kort bestek dieper in te gaan op Nijhoffs
complexe drang of dwang tot variëren, noch om daar een verklaring voor te zoeken.
Was het onzekerheid over zijn teksten? Of experimenteerzucht? Of meesterschap
wat métier betreft maar een tekort aan onderwerpen? Toch moet ook niet overdreven
worden: zeer veel varianten bestaan uit het gebruik van nu eens komma's, dan weer
kommapunten, van hoofdletters, gedachtenstrepen enz... Ook, wat al belangrijker is,
uit het exacter, pregnanter, ritmischer formuleren van een vers, zonder echt aan de
inhoud te raken. Of uit het proberen van passender synoniemen, vooral dan van
adjectieven.
Destijds heb ik de belangrijkste varianten al kunnen inwerken in het notenapparaat
bij mijn essay De geboorte van het stenen kindje uit 1977. Maar daar heb ik bewust
nagenoeg uitsluitend gewerkt met gepubliceerde teksten. Toen had ik af te rekenen
met een (ongetwijfeld weinig wetenschappelijke) schroom: ik vroeg me namelijk af
of een tekst die niet door de auteur voor publicatie is vrij gegeven en die vooral
duidelijk niet af is, eigenlijk wel ‘bestaat’; ik vraag het me nog steeds af. Destijds
heb ik in Den Haag wel degelijk alle toen beschikbare niet gepubliceerde teksten
van Nijhoff mogen inzien en fotocopiëren. Twintig jaar later kennen de samenstellers
in elk geval mijn schroom niet: ze publiceren niet alleen de handschriften maar
vermelden bovendien ook voluit alles wat Nijhoff in de diverse versies van
handschriften heeft doorgestreept.
In deze lezing handel ik over de varianten van een aantal gedichten, vaak vrij bekende,
waar soms talrijke versies van bestaan en die op een paar uitzonderingen na alle zijn
gepubliceerd in boekvorm of in tijdschriften.
Het zijn me dunkt wel degelijk de belangrijkste varianten in Nijhoffs poëtisch oeuvre
- de vertaalde gedichten heb ik niet nagezien. Ik heb daarbij ook uit mijn eigen studie
geput en er soms ook uit afgeschreven. Waar het nodig is vul ik aan met nieuwe
gegevens uit deze Academie-uitgave en ook nog met een paar nieuwe eigen vondstjes.

IV
Een: De wandelaar, tweede druk
Allereerst iets meer over de tweede druk in 1926 van Nijhoffs debuutbundel De
Wandelaar uit 1916. Deze herdruk vertoont aanzienlijke, niet meteen
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gelukkige, zelfs meestal heel ongelukkige wijzigingen of varianten. In de latere
drukken is Nijhoff vrijwel helemaal teruggekeerd naar de eerste druk van 1916.
De dichter heeft in deze tweede druk niet enkel de volgorde van de gedichten
ingrijpend gewijzigd - deze uitgave begint bijv. niet met het bekende titelgedicht,
maar met het sonnet ‘Het licht’, hij heeft ook talrijke verzen vervangen door andere;
hij heeft tevens de cyclus van negen sonnetten ‘De vervloekte’ teruggebracht tot vier
sonnetten met als titel ‘Ineengebroken’.
Nijhoff wilde blijkbaar dat zijn bundel anders zou worden gelezen en legde meer de
nadruk op het motief ‘breken’: veeleer het actieve offer dan de passieve dadeloosheid
van de wandelaar in de werkelijkheid. De dichter lijkt te aarzelen of hij dient te
evolueren in een mystieke richting en in de richting van de ‘poésie pure’.
De hele bundel door heeft hij de zegging aanzienlijk ‘verzacht’, eigenlijk afgezwakt
en verzwakt, en zodoende een aantal gedichten van hun ‘maudite’ karakter ontdaan.
Ik signaleer de belangrijkste voorbeelden van ‘verzachte’ zegging. (Het cursief gezette
slaat op de gewijzigde tweede druk.) Het zal ongetwijfeld opvallen dat de varianten
in de tweede druk, die Nijhoff later zelf heeft afgewezen, vers na vers zwakker zijn
dan de originele eerste druk én ook wel dat de inhoud van de verzen enigszins wordt
veranderd.
1. In ‘DE LAATSTE DAG’ wordt:
Een man wierp zilver ten verdoemden akker

verzwakt tot:
Een man zaaide slecht zilver in den akker.

2. In ‘POLONAISE’ wordt de slotterzine:
En als mijn hand je gele naaktheid streelt,
Wring 'k een vertrokken glimlach als de knaap
Die met zijn moeders doode lichaam speelt.
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sterk afgezwakt tot:
En als mijn hand achteloos langs je speelt
Zie 'k moeders doodsbed weer, en mij, een knaap
Die neerknielt naast haar, roept en haar wang streelt.’

3. In ‘ZINGENDE SOLDATEN’ wordt:
De duivel heeft twee hoeven en twee horens.

bepaald flauw omgezet tot:
Wij zingen van de rozen zonder dorens.

4. In ‘NA EEN JAAR’ wordt:
In deze morgen zie ik dat de nachten
Dragend geweest zijn, van extaze zwaar -

gewijzigd tot:
Nu, nu eerst zie ik, dat onze slechte nachten
Dragend neerzonken, van geluk te zwaar -

Heeft Nijhoff hier willen camoufleren dat hij beïnvloed was door Leopold? Een
gedicht van Leopold, eigenlijk een Oosterse vertaling, heeft als beginvers: ‘O nachten
van gedragene extase’.
Verder wordt in dit gedicht:
En zien de harde oneindigheden naar
Het wentelen onzer wereld zich verzachten.

omgezet en verzwakt tot:
Waarvan de harde wentelingen naar
Liefde's stil middelpunt smeltend verzachten.
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5. In ‘BRUCKNER’ wordt de strofe:
Wij moeten met den brand der weerld verbranden,
Leven moet ondergaan naar 't God geviel De breede vleugels van een menschenziel
Vliegen zich stuk tegen de harde wanden.

gewijzigd in:
Van Vuur zwelt reeds de berg, de sterren branden Waar vinden wij een schaduw, een asyl,
Een nacht teeder en breed, waarin de ziel
Haar open vleugels niet zengt aan de wanden?

In deze latere variant houdt de vraag nog enige hoop levend, terwijl in de
oorspronkelijke versie de zgn. wereldondergang d.i. sterven of ‘breken’ definitief
lijkt.
6. In ‘HOLLAND’ wordt:
Terwijl ik juichend door de ruimten schrijd,
Of aan uw borst lig als een drinkend kind.

gewijzigd tot:
Een warme ruimte, een heldere innigheid
Waaraan ik neerlig als een drinkend kind.

Verder in dit gedicht wordt:
Rood van verlangen, bonzende van vragen,
Ging weer een stuwen door mijn bloed, als breede
Dorpen aan uw glanzende einders lagen,
En slooten weiden in figuren sneden.

omgezet in:
Naar antwoord zoekend voor onzekerheden,
Droomden we op 't hoogste duin - we ontwaakten, zagen,
Hoe vast uw slooten 't land in vakken sneden,
Hoe breed uw dorpen langs den einder lagen.’
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7. Ook de ingrijpend gewijzigde cyclus ‘DE VERVLOEKTE’, waarvan zoals gezegd
de negen sonnetten werden teruggebracht tot vier en de titel werd gewijzigd tot
‘Ineengebroken’ is aanzienlijk verzacht (en afgezwakt). Het motief van het breken,
het offer en ook de zelfmoord, zelfs de dubbelzelfmoord, die in deze cyclus aan bod
lijkt te komen, wordt sterk beklemtoond. Daar dieper op ingaan zou nogal wat
woorden en het citeren van vele verzen vergen.
8. Ook de titel van de slotcyclus ‘HET ZACHTE LEVEN’ heeft Nijhoff gewijzigd in
‘Het zachte begin’, waardoor hij a.h.w. de daadwerkelijke reïncarnatie na het ‘breken’
wilde beklemtonen.
9. Ook in de variant van het gedicht ‘BOEHME’ wordt overigens dit ‘breken’ extra
onderstreept:
Toen is in deze stilte 't hart gebroken.

wordt nu:
Toen heeft de stilte mij uit-een-gebroken.

En ook:
Mijn oogen glanzen in dien schijn, en breken.

wordt:
En zijn blik kwam mijn laatsten blik blind-breken.

In dit gedicht wordt trouwens de nadruk gelegd op de identificatie van de mysticus
Boehme met Christus. Boehme ‘breekt’ (of sterft) en reïncarneert omdat hij, de
dadeloze, inderdaad de vereiste offerbereidheid bezit. Ook in ‘Het licht’ is er trouwens
een daadwerkelijke identificatie (offerbereidheid) aanwezig met Christus.

Twee: Het handschrift en de definitieve tekst
Anderzijds is het natuurlijk boeiend, zij het wat voyeuristisch, om na te gaan wat in
de min of meer al voltooide handschriften staat en wat dan uiteindelijk is gepubliceerd.
(De tekst van de handschriften staat cursief.)
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1. In het handschrift van ‘MARIA-MAGDALENA’ luidt de tweede strofe:
Ik zag de cirkel om het haar heen van de
Vrouw die 't vergeefiche leven nam als weelde,
Die als een danser doelloos 't lichaam spande,
En als een kind wild met haar wereld speelde.

Het motief van de ‘danser’ wijst in de bundel ‘De Wandelaar’ op doelloosheid en
dadeloosheid.
In de definitieve versie (tijdschrift De Beweging, 1916 én bundel De Wandelaar)
luidt deze strofe helemaal anders:
Drinkend het licht, ging zij door de warande
En door den tuin, waar bloemen zijn en beelden Ik zag een cirkel om het hoofd heen van de
Vrouw, die het doelloos leven nam als weelde.

In het handschrift klinken de terzinen zo:
Zij ging ten heuvel waar de kruisen stonden,
Zag hoe aan 't hout Gods mager lichaam hing,
En stond wachtend vlak voor hem als een bruid Toen danste zij en deed haar kleren uit,
En naakt verachtte hem als een dood ding,
En lachte omdat een God stierf voor haar zonden.

In de definitieve versie staat:
Zij ging ten heuvel, waar de kruisen stonden.
Zag haar leven vervloekt, waar Hij in pijnen
Machteloos hing aan 't hooge hout gebonden Een een triomph schreeuwde in de tambourijnen
Toen zij waanzinnig dansende op de pleinen
Luid lachte omdat een God stierf voor haar zonden.
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2. In het handschrift van ‘MIDDAG’ staat als eindterzine:
't Leven is zacht: wij weenen om een bloem,
De zee geeft troost, een vrouw sidderen doet Waarom bliksemt dan steeds uw harde doem?

En in de definitieve versie van De Wandelaar wordt de eindterzine:
Toch hebben wij uw harde daden lief,
Vader, omdat ons leven doodgaan moet,
Voor zich ons bleek gelaat in 't licht verhief.

3. Van ‘SATYR EN CHRISTOFOOR’ hebben de samenstellers het volgende
handschrift met dezelfde titel gevonden en opgenomen:
Neen, christofoor, 't onstuimig water dat
Een stroef-gespannen vaart van blauwe plooien
Rondom je knieën trok, dat heeft je niet
Het waden zoo bemoeilijkt -, noch de visch
Die telkens tusschen je enkels glipte en doorschoot -,
Noch 't kind dat op je schouder zit - ach neen.
Maar toch, nu, aan den oever, leun je zijwaarts
Machteloos steunend op je stuk, de knuppel
Als een knoestige kruk in je oksel drukkend,
Je woest hoofd hangt omlaag, je gromt, je baard
Schokt op het zwoegen van je borst Neen, neen,
Zwijg maar, ik ken die zwakheid ook, ik weet
Wat 't is, ach Christofoor, wat het beteekent
Wanneer eensklaps twee ronde kinderhandjes
De stoppels van je ruige wang vastgrijpen Je hoeft die traan voor mij niet te verbergen.

Als je daar het meesterlijke gelijknamige gedicht in Vormen mee vergelijkt, vraag
je je toch wel af of Nijhoff dit handschrift (en ook een aantal andere) niet beter had
verbrand. Niet gescheurd want zelfs papiersnippers worden door wetenschappers
opgespoord. Het definitieve gedicht luidt:
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Satyr en christofoor
‘Ach, Christofoor, vertrouwder
In 't water dan op 't land,
Til het kindje van je schouder,
Geef zijn handje me in de hand;
Ik wijs het in de bosschen
De bronnen en de mossen,
De vogels en de vossen,
De slang, de haas en 't hert -’
Maar Christofoor, op den oever,
Leunt zwijgend op zijn kruk,
De stroom was stroef, maar stroever
Zijn de tranen van geluk:
Nooit was een bedding weker,
Nooit waadde hij zoo onzeker,
Want nooit nog, nooit nog streek er
Een handje hem door het haar De satyr nadert ijlings
Door het ritselende riet,
Hij ziet het kind dat schrijlings
Op den reus naar hem omziet Hij die langs alle wegen
Zijn lusten had verkregen,
Biedt nu, schuw en verlegen,
Een handvol bessen aan 't Kind heeft zijn hand genomen,
En 't houdt wat het eenmaal houdt,
De satyr kan niet ontkomen,
hij danst nooit weer in het woud Zoo sterk werd zijn hand gegrepen,
Dat het sap der stukgeknepen
Vruchten in roode streepen
Neerdrupt van pols naar poot O Christofoor, o satyr,
uw woede en vlucht zijn getemd,
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Men vindt op land of op water
Een klein geluk dat klemt:
Voor Christofoor ondoorwaadbaar,
Voor den satyr ongenaakbaar,
Voor mij, ach, onaanraakbaar
Wegzingend door mijn lied -

4. De reeks van acht sonnetten ‘VOOR DAG EN DAUW’ is geïnspireerd op het boek
In de schaduwen van morgen van Johan Huizinga en is ook aan hem opgedragen.
De gepubliceerde definitieve versie in De Gids, 1936 - de reeks is nooit gebundeld
- vooral van sonnet II en VII, bevat enkele curieuze varianten als men ze vergelijkt
met de handschriften.
In SONNET II, over ‘het meisje dat zich het haar kamt’, luiden de terzinen in het
eerste handschrift zo:
Herhaal ze niet, die woorden; sta niet stil,
het haarlint strikken, bij wat zeggen wil,
trouwen, geld, reizen, kinderen; 't is taal
van kaartlegsters; 't zijn woorden; dat ze eenmaal
wanhoop betekenen en diep verdriet
valt bij 't genot van 't zeggen in het niet.

De slotterzine wordt dan later:
van kaartlegsters; 't zijn woorden allemaal;
het is de lokvink die zijn prooi verkrijgt
doordat zijn lied herhaald wordt als hij zwijgt.

En nog later:
van kaartlegsters; alleen omdat eenmaal
elk liedje een zin krijgt die het hart vernielt
was 't dat de mond van 't melodietje hield.

En ten slotte in de versie van De Gids, 1936:
van kaartlegsters; 't zijn woorden waar eenmaal
een verre wanhoop in is vastgelegd,
maar vol van diepe vreugde als men ze zegt.
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In dit gedicht gaat het, in alle varianten, over ‘taal’ waarmee de toekomstige
werkelijkheid wordt tot ‘taal van waarzeggers’. In die taal van en voor de toekomst
is er ‘een verre wanhoop’ en ook ‘een diepe vreugde’. Hoop dat met de taal de
toekomst kan worden bezworen en mogelijk gemaakt, maar ook wanhoop omdat het
niet zal kunnen. Nijhoff schrift in zijn ‘Open brief’ aan Huizinga waarmee hij de
reeks ‘Voor dag en dauw’ opent en de titel verklaart: ‘dat zelfs de verfijndste filosofie
op het ogenblik een lafheid is. Alleen de daad kan redden. Maar welke daad. Niemand
ziet helder. Wij leven in het donker van “voor dag en dauw”.’
Van SONNET VII, over ‘de jongen die in het vroege morgenuur zijn huiswerk gaat
maken’, luiden de terzinen in het eerste handschrift zo:
Schoolschriften liggen bij de reeds ontstoken
leeslamp te wachten tot hij weer zal keren.
Te werken zal zo min het riet meer kroken
maar tot een knecht, een zuivre pijl, formeren
als Zondag, voor de dag is aangebroken
achter de vlag met trommels te marcheren.

Dit is duidelijk een eerste versie want syntactisch onnauwkeurig. Een latere versie
luidt dan:
Schoolschriften liggen bij de lamp geopend
te wachten tot de jongen weer zal keren,
zich kleden zal, (rest ontbreekt)
(vers ontbreekt)
al neuriënd, zijn hemdsmouwen opstropend,
het marschlied waar ze Zondag bij marcheren.

Later wordt het ontbrekende:
zich kleedt, zich neerzet, en, de pen indopend.

Nog later worden de vier slotverzen:
Hij zal zich kleden, heen en weer lopend,
het marschlied waar ze zondag bij marcheren
neuriën, en, zijn hemdsmouwen opstropend
totdat de dag aanbreken zal studeren.
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En nog later:
't Horloge op tafel, de gevouwen kleren,
de schoolschriften onder de lamp geopend,
wachten tot dat de jongen terug zal keren.
Hij zal zich kleden, heen en weer lopend.
Hij zal gaan zitten, en, zijn pen indopend,
een marschlied neuriënde doorstuderen.

Met geringe aanpassingen (weer wordt weder; punt na lopend wordt komma;
doorstuderen wordt gaan studeren) is dit de versie die in De Gids, 1936 is
gepubliceerd.
In de eindversie blijft enkel het vrij onschuldig klinkende ‘een marschlied neuriënde’
over. Weg zijn ‘de vlag met trommels’ en het ‘marcheren’, tijdgebonden allusies,
die zelfs in de richting van een bepaald soort jeugd wezen. Nijhoff heeft de eindversie
van zijn gedicht bewust algemener, tijdlozer gemaakt. Met ‘een marschlied neuriënde’
heeft hij ook de symboliek van de vooruitgang (én ook van de taal) heel wat subtieler
aangebracht.

Drie: Nijhoff en de schilderkunst
Nijhoff heeft zich af en toe laten inspireren door plastische kunstenaars uit diverse
periodes. In Vormen betitelt hij een gedicht ‘Memlinc’ en ook in andere gedichten
zijn er invloeden van de Vlaamse primitieven. Nog in Vormen noemt hij een gedicht
‘Aubrey Beardsley’ naar de Engelse fin-de-siècle tekenaar en illustrator o.a. van
Oscar Wilde's Salomé. En voor ‘Het Tuinfeest’ heeft hij zich beslist geïnspireerd op
rococo-schilders als Antoine Watteau en François Boucher. ‘Florentijns
Jongensportret’ uit Nieuwe Gedichten zou volgens Nienaber-Luiting in ts. Standpunte,
46, geïnspireerd zijn op een schilderij van de mij onbekende Florentijnse
renaissanceschilder Bastiano Mainardi. Wel is me opgevallen dat ‘Florentijns
Jongensportret’ veel gelijkenis vertoont met enkele gedichten van R.M. Rilke uit
‘Neue Gedichte’ namelijk met ‘Jugend-Bildnis meines Vaters’, ‘Selbstbildnis aus
dem Jahre 1906’ en vooral met ‘Die Kurtizane’. Dat Nijhoff zijn eigen bundel ook
‘Nieuwe Gedichten’ heeft genoemd, lijkt me niet meteen knipoogje naar Rilke, al is
de invloed van Rilke op Nijhoff nooit serieus onderzocht.
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1. In Nijhoffs nalatenschap bevond zich een schijnbaar voltooid gedicht in handschrift
‘MEMLINC’. Het zou dateren van 1922-1923 en is nooit gepubliceerd. En in de
bundel Vormen uit 1924, staat een gedicht ‘Memlinc’. De twee lijken niets met elkaar
te maken te hebben. Het handschrift klinkt zo:

Memlinc
Ik denk dat de oogopslag van zijn beide
Kalme geopende oogen ziet
Voorbij de einder in 't gebied
Aan de overzijde,
Waar hem de stille vijvers nog van scheiden.
Hij komt naar voren uit de stoeten
Der boomen, in het diepe land Maar in zijn hoed zijn aan den rand
Twee scheve moeten
In 't fluweel geknepen bij het groeten.
Zijn handen doen nog met elkander 't
Gebaar van breken van het brood.
Leven is eender zoet als dood.
De dag verandert
Zijn strakke kleur voor wie zoo vroom wandelt.

Ik geloof niet dat dit gedicht echt af is: de formulering is af en toe zwak, bijv. het
beginvers: ‘Ik denk dat’; het ritme is vrij onzeker en ‘elkander 't’ is toch wel een
vreemd rijm op ‘verandert’; tenslotte is het eindvers slungelachtig lang...
In verband met dit ‘Memlinc’-gedicht en ook met ‘Satyr en Christofoor’ meent Gerrit
Kamphuis dat het gedicht ‘een soort samenvatting van verschillende portretten door
Memlinc’ zou zijn. Want volgens hem komen de vermelde details (vijver, bomen,
een hoed met moeten, het gebaar van de beide handen) op geen enkel portret van
Memlinc samen voor.
Er bestaat m.i. wel degelijk een vrij bekend ‘Portret van een man’ van Memlinc
(Frankfurt am Main, Städelsches Kunstinstitut) waarop een man met een rustige blik
afgebeeld staat tegen een achtergrond van bomen. Hij draagt een hoge muts van rood
fluweel met één ‘moet’ erin (volgens Van Dale een
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indruksel, in 't bijz. overblijvend teken van vlekken of vouwen in een stof). Bovendien
houdt hij zijn handen alsof hij brood breekt. Misschien heeft Nijhoff dit portret voor
ogen gehad.
In het tweede ‘Memlinc’-gedicht, in Vormen, overigens een heel bekend gedicht,
situeert Nijhoff ‘een man’ (zichzelf) tussen hemel en aarde, onzeker omtrent zijn
keuze: ofwel de vlucht in de mystiek en de poésie pure, ofwel de keuze van de
werkelijkheid.

Memlinc
Ernstig en eenzaam staat
Tusschen de holten van
Hemel en aarde de man
Die Gods woorden verstaat,
Antwoord weet, maar nog zwijgt
Zoo lang de vraag nog klinkt,
Wacht tot de wereld verzinkt
En een ster de zon overstijgt.
Hong'rend naar eeuwigheid
Brak hij zijn leven als brood,
Proefde in dit voedsel de dood,
Deed afstand, en houdt zich bereid.
Luisterend, zwijgend, en in
Vroomheid bereid: voorwaar,
Dit is geen einde, maar
Een voorgoed begonnen begin.

Het kan dat Nijhoff ook voor dit gedicht het schilderij ‘Portret van een man’ van
Memlinc voor ogen heeft gestaan want de ‘man’ op dat schilderij is ‘ernstig’ en lijkt
‘eenzaam’ en hij houdt zijn handen net of hij brood breekt. Ik vermoed evenwel dat
Nijhoff zich hier (en misschien ook voor het vorige Memlinc-gedicht) vooral heeft
laten inspireren door het bekende diptiek ‘Onze-Lieve-Vrouw met Maarten van
Nieuwenhove’ (Memlingmuseum, Brugge). Er is allereerst de naam van de schenker:
Maarten van Nieuwenhove = Martinus Nijhoff, al ziet de toekomstige burgemeester
van Brugge er als drieëntwintigjarige bepaald minder vergeestelijkt uit dan de ‘man’
op het
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schilderij in Frankfurt én die uit Nijhoffs gedicht. Er is op de rechterhelft van het
diptiek ook het glasraam met de voorstelling van het ‘snijdend beeld’ van de H.
Martinus. (Begin 1932 zal Nijhoff een gedicht aan zijn patroonheilige wijden, maar
het nooit publiceren.) Er zijn voorts op de linkerhelft van de diptiek twee medaillons:
een van de H. Joris en een van de H. Christofoor. (Nijhoff nam in Vormen, 1924 ook
het gedicht ‘Satyr en Christofoor’ op. Overigens heeft Memlinc ook een triptiek met
Christofoor geschilderd, het zgn. ‘Moreelstriptiek’ (Groeningemuseum, Brugge) en
ook een ‘Marteling van Sint-Sebastiaan’ (Louvre, Parijs). Het gedicht ‘Het veer’ uit
Nieuwe Gedichten, 1934 handelt wel degelijk over Sebastiaan.)
2. Van het gedicht ‘AUBREY BEARDSLEY’, waarin Nijhoff speelt met motieven uit
de tekeningen van deze Engelse fin-de-siècle tekenaar, bestaan drie verschillende
versies. De eerste strofe, die in alle versies identiek is, luidt:
Leef niet als boomen leven die haar stille
Groeikracht in takken om zich heen verbreeden:
Leef steil omhoog zooals de stammen deden,
Tot wij als speren in den hemel trillen.

De rest van het sonnet is drie keer anders:
In De Beweging, 1919:
Zo hoog gestegen kent het koude hart
De ontroering niet meer van de kleur der verven,
Maar laat, duizelend, zijn extase sterven
En dwingt ze in 't rythme van het wit en zwart.
't Rinkelt aan 't raam, en in het maanlicht buiten
Ritslen de spitse muilen door het gras,
En om een smalle boom gilt het wild fluiten.
Dansers vertragen hun sluipende haast
Wanneer een vrouw, naakt, op de kaarsen blaast
Waaraan een baard hangt van verdropen was.

In Vormen, 1924, 1925 en 1931:
Wrekend, spook-groot, ons volgend opgesprongen,
Nadert het noorderlicht, maar wordt beneden
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Tot een ver spel van wit en zwart bedwongen
Als wij, de pool af, de eerste ster betreden.
't Rinkels aan 't raam, en in het maanlicht buiten
Ritselen spitse muilen door het gras
Tusschen de boompjes, en, bij 't wilder fluiten,
Treedt uit de dansers, in sluipende haast,
Een vrouw vooruit, die op het kaarsje blaast
Waaraan een baard hangt van verdropen was.

De versie in Vormen, 1946, die tevens de definitieve versie van Verzameld werk I
en Verzamelde gedichten is, luidt:
Want de natuur is niet den mensch ter wille:
Slechts langs den weg van haar gestrenge zede
Staat zij ons toe de velden te betreden
Waar sterren bloesemen als asfodillen.
't Rinkelt aan 't raam, en in het maanlicht buiten
Ritselen spitse muilen door het gras.
Tusschen de boomen klinkt muziek van fluiten.
En 'k zie mijn schaduw, steeds teruggejaagd,
Een nimf vervolgen, die een kaarsje draagt
Waaraan een baard hangt van verdropen was.

De beeldspraak wordt concreter en de betekenis iets duidelijker, al blijft het, voor
mij althans, een ongrijpbaar gedicht. De mystieke wereldvlucht is in de eerste versie
‘star’, wordt later een ‘spel’ genoemd, en is ten slotte ‘gestrenge zede’, gedraging.
Het beeld van bedreigde sexualiteit wordt alsmaar onwezenlijker: de ‘dansers’ zijn
gereduceerd tot ‘mijn schaduw’ en de vrouw is ‘een nimf’ geworden, maar de ‘baard
van verdropen was’ is overal gebleven. Dit gedicht drukt met zijn verstarde
beeldspraak de levenshouding uit van de dandy, wat typisch is voor de hele reeks
‘Steenen tegen de spiegel’ in Vormen. (cfr. straks ook het gedicht ‘Levensloop’).
3. ‘HET TUINFEEST’ met zijn idyllische, geromantiseerde sfeer doet sterk denken
aan de rococo-tijd en vooral aan schilders als Watteau en Boucher, die graag de
Pierrot-figuur, een Nijhoff-personage, afbeelden.
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Van dit gedicht bestaan twee gelijknamige maar totaal verschillende gepubliceerde
versies.
De versie in het tijdschrift ‘De Beweging’, 1917, luidt:
't Is Juni, en de vijver in 't plantsoen
Ademt over het gras zijn blauwe droomen.
De jonge twijgen huivren in de boomen,
Water en hemel zijn van weerschijn groen.
Al donkert in het park de schemering,
Op 't open grasveld speelt men jeu de grâce:
Quasi-melancholiek lacht men om 't dwaze
Aarzelend zweven der gekleurde ring.
Blonde prinsessen, blonde troubadouren,
Die met guitaren in de gondels varen,
- Zijden kleeren kreuken op 't zijden kussen Zingen van menschen die zijzelve waren,
Zingen en nijgen naar elkaar en kussen Terwijl de riemen in het water roeren.

De veel trefzekerder versie in de bundel Vormen, 1924 klinkt zo:
De Juni-avond opent een hoog licht
Boven den vijver, maar rond om de helle
Lamp-lichte tafel in het grasveld zwellen
De boomen langzaam hun groen donker dicht;
Wij, aan 't dessert, eenzelvige rebellen,
Ontveinzen 't in ons mijmerend gedicht,
Om niet, nu 't uur eind'lijk naar weemoed zwicht,
Elkanders kort geluk teleur te stellen.
Ginds aan den overkant, gaan reeds gitaren,
En lampions, en zacht-plassende riemen,
Langzaam over verdronken sterren varen Zij zingen, nijgen naar elkaar en kussen,
Geenzins om liefde, maar om de sublieme
Momenten en het sentiment daartusschen.
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Vier: Enkele afzonderlijke gedichten
1. Het sonnet ‘DE KLOOSTERLING’ heeft twee verschillende gepubliceerde versies:
in ‘De beweging’, 1917, en in Vormen, 1924.
Ook hier is de eerste strofe identiek:
Als ik de groene luiken openzet,
Zie ik de bloemen om het raam heen trillen
Druipend van tintelenden dauw, en kil en
Overzoet waait een geur door mijn gebed.

De Beweging-versie klinkt dan zo:
Wie tot den dood ontroerd, bidt om Gods pijn,
Vouwe zijn handen, die, daadloos, verdorden Zoo is ons vleesch met zijn vleesch één geworden.
Zoo werd ons bloed met zijn bloed tot één wijn.
Een vreemdeling stond 's avonds in den tuin.
Hij nam mijn hand en voerde me als een knaap Wij liepen over 't grasveld langs de roozen Toen sprak hij: ‘'k Zie gij hebt mijn kruis gekozen.
Ik zie mijn harde doornen om uw slaap,
En wonden in uw handen en uw voeten.’

Blijkbaar kan de eenwording met Christus enkel gebeuren door dadeloosheid en zal
die dan ook verdorring, onvruchtbaarheid, betekenen. Een soort lijdensmystiek. Het
sterven wordt hier niet zozeer voorgesteld als ‘breken’ en reïncarneren op aarde in
een zacht, idyllisch landschap zoals in ‘Het licht’ uit De Wandelaar het geval was,
maar als een (mystieke) wereldvlucht: eenwording met Christus in zijn lijden.
In de definitieve versie in alle drukken van ‘Vormen’ gebeurt de eenwording van de
kloosterling én Christus in en met de natuur zelf, in de bloemen nl. en wordt de natuur
vergeestelijkt, ook geësthetiseerd maar is hij niet onvruchtbaar. Nu klinkt het zo:
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O wonden, o bloei Gods! Mij is in 't bloed
Eén uwer ranken dringend en uitloopend,
Die, als uw lente eenmaal mijn zijden opent,
In duizend bloemen mij uitbreken doet Een vreemdeling stond in den tuin en groette.
Hij nam mijn hand en voerde me als een knaap
Over het grasveld naar 't begroeid prieel,
Hij sprak: ‘Wij zijn één overbloeid geheel,
Ik zie mijn hyacinthen om uw slaap
Een roozen in uw handen en uw voeten.’

2. De slotstrofe van ‘TWEEËRLEI DOOD’ luidt in De Gids, 1924:
Breng haar bij zwanen, booten onder boomen,
In een tuin warm als die waar zij in zong was,
Muziek hoort ze, en haar moeder toen ze jong was
Is haar glimlachend tegemoet gekomen.

De beelden van ‘muziek’ en ‘de moeder’, typerend voor het onttoverde ‘zachte leven’
worden in de definitieve versie van ‘Vormen’ eveneens van 1924, a.h.w. nog
paradijslijker en in elk geval poëtischer en meer geësthetiseerd:
Breng haar bij zwanen, booten onder boomen,
In 't warm rijk van den vlinder en den bloesem,
En leg de witte lisbloem aan haar boezem
Waar zij noch ik vanmiddag bij kon komen.

3. Het sonnet ‘AD INFINITUM’ uit Nieuwe gedichten, zesde en definitieve druk,
heette in alle eerdere drukken, ‘De Hofstede en in het handschrift: ‘Uur’.
De definitieve versie in ‘Nieuwe Gedichten’, zesde druk, 1948, klinkt zo:
De dienstmaagd giet van het geslachte lam
het bloed de schaal uit. Gij legt naast de haard
nieuw hout neer, vrouw, wier schoot mijn stem bewaart.
De spiegel blinkt. Het vlees hangt in de vlam.
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Diep in het bos huilt een wolvin die baart,
en mijn stamvader die de deur uitkwam
verheft wat hij als welp het nest uitnam
en nu een kind is, blank en onbehaard.
Wij staan één ogenblik, hij, ik, en 't wicht
Dat aan zijn schouder leunt, naar dit vertrouwd
Tafereel te zien: een wit vertrek, vol licht,
Vol geur van vlees en pas getimmerd hout,
Vol kort geluk, telkens opnieuw gesticht,
Een hofstee op een open plek in 't woud.

In Nieuwe Gedichten, eerste tot vierde druk, was de titel dus ‘De Hofstee’. De enige
verschillen met de definitieve tekst ‘Ad infinitum’ zijn: ‘Mijn vaders vader’ in plaats
van ‘en mijn stamvader’ en ‘plankenhuis’ in plaats van ‘hofstee’.
In het handschrift, getiteld ‘Uur’ is enkel de tweede strofe ingrijpend anders:
Weer de avondwind die over het huis heen vaart,
En weer heeft hij, de vader van mijn stam,
Het schaduwlooze kind waarmee hij kwam
Met onzen tijdelijken naam bezwaard.

De rest zijn kleinigheden: ‘het vertrouw tafereel’, ‘onbestorven hout’, ‘een planken
huis op de open plek in 't woud’.
4. Van ‘LEVENSLOOP’ uit Vormen, 1924, bestaan drie versies. Bij alle drie is de
eerste strofe ongeveer identiek (wel wordt ‘toegevelijk’ later ‘toegeeflijke’ en één
keer ook ‘erbarmelijke’):
Steeds dupe van toegeeflijke intrigen,
Bewust behaagziek en melancholiek,
Weet ik, zonder scrupule, als voor publiek,
In elken oogopslag een ernst te liegen.

De levensloop van deze ik-persoon is die van een dandy: de schijn valt samen met
het zijn. Dezelfde houding als in ‘Aubrey Beardsley’ en in ‘De twee pauwen’ (de
pauw is een typisch beeld van het dandyisme).
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De rest van dit sonnet is drie keer verschillend.
In De Gids, 1919, staat:
Ik zie mijn schaduw, 's nachts en bij muziek,
Met donkre vleugels aan mijn schouder vliegen,
En mijn ziel vangt waarneembaar aan te wiegen
Diep in mijn bloed, en denkt reeds haar rythmiek Moest ik tot zo'n verlatenheid geraken,
Oud worden, aan een grote tafel zitten,
De ramen dicht doen, van de stad niets merken?
Niets dan mijzelf zien en het hart omspitten
Tot den onvruchtbaren plek, kil zijn en werken,
Hartstochtlijk dromen en gedichten maken?

Hier stelt Nijhoff de vraag naar de waarde van zo'n dandy-houding waaruit dan een
leven en een poëzie van het uiterste individualisme voortkomt.
In Vormen, eerste, tweede en vierde druk (dus in 1924, 1936 en in 1946) staat:
O schaduwen die, 's nachts en bij muziek,
Met donkre vleugels aan mijn schouder wiegen,
Zal ooit mijn ziel uw vreemd wild rijk in vliegen
Baanbrekend naar uw mythe en uw rythmiek?
Moest ik tot zo'n verlatenheid geraken:
Oud worden, aan eenzame tafels zitten,
Werken, om 't werk niet, maar om tegen 't zwijgen
En twijf'len argumenten te verkrijgen,
Het hart tot de onvruchtbare plek omspitten,
Pooltochten droomen en gedichten maken?

In deze versie, die dan in 1946 als de laatste en daarom ook definitieve terecht is
gekomen in Verzameld werk I en Verzamelde gedichten vraagt de dichter zich af of
zijn vlucht (van het werkwoord vliegen) naar ‘uw vreemd wild rijk’ (d.i. van de
poésie pure à la Mallarmé) ooit zal plaats grijpen. En de terzinen zijn uitsluitend
vragen daaromtrent met het voorgevoel dat deze houding ‘onvruchtbaar’ is.
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Tussenin plaatste Nijhoff in Vormen, derde druk, 1931, ineens een nieuwe versie:
Maar gij, gij schaduw daar, op donkren wiek,
Die eensklaps 's nachts komt aan mijn schouder wiegen,
Zal ik ooit wagen met u mee te vliegen
Naar de vallei der diepere muziek?
Moet ik daartoe tot eenzaamheid geraken,
Oud worden, aan een tafel, werken, zwijgen;
Moet ik, den dood in 't hart ontstijgen
En uit mijn moeizaamheid mijn arbeid maken;
Alleen om, eischende engel, te verkrijgen
Wat gij hebt klaargelegd voor mijn ontwaken?

Hier, in 1931, heeft hij het over ‘de vallei der diepere muziek’, misschien een beetje
aardser dan ‘uw vreemd wild rijk’, maar in poëtisch opzicht zeker niet geslaagder.
Hij stelt de vraag of het eigenlijk wel zin heeft zich zoveel moeite te geven om te
bekomen wat ‘gij’ (d.i. de schaduw, het mysterie) ‘hebt klaargelegd voor mijn
ontwaken’. Heeft m.a.w. een dergelijke mystieke wedergeboorte eigenlijk wel zin?
De terzinen zijn drie keer één lange vraag wat m.i. veel zegt over de onzekerheid
van een ‘levensloop’ tot nu toe gericht op evasie en poésie pure. Opvallend is ook
dat ‘onvruchtbaar’ hier niet voortkomt. Het lijkt wel of hij opnieuw gaat twijfelen.
Drie jaar later in ‘Nieuwe Gedichten’, 1934, lijkt hij daar eindelijk mee in het reine
te zijn: de bijen in ‘Het lied der dwaze bijen’ zijn ‘gestorven’ en vallen als
sneeuwvlokken omlaag.
5. Van het gedicht ‘DE NIEUWE STERREN’ dat in De Gemeenschap, 1932, ‘De
Gesternten’ heette, bestaan er niet minder dan vijf afgewerkte versies, die ingrijpend
van elkaar verschillen.
Eerst de definitieve versie uit Nieuwe Gedichten, zesde druk, 1948:

De nieuwe sterren
Eertijds, door een nog schuldeloos geslacht,
Werd held of dier tot sterrenbeeld verheven.
Nu wij de moord op Golgotha bedreven,
Straalt ander licht ons tegen uit de nacht.
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Voor ons werd marteltuig tot sterrenpracht.
Wij zien de Doornenkroon ten hemel beven,
zien Geselroe en Spijkers schijnsel geven,
en Dobbelsteen, en Lans met lange schacht.
Verheimelijkt temidden van dien luister
Breidt de Gekruisigde zijn armen uit.
Wie voeren in het ondermaansche duister
Onder Pilastus' oog zijn Passie uit?
Petrus, de Dienstmaagd, Barbas zonder kluister.
Geen haan kraait. Geen hond blaft. De zon blijft uit.

Een heel moeilijk gedicht. Er is beslist overeenkomst met een paar strofen uit de
‘Ode secrète’ van Paul Valéry:
O quel Taureau, quel Chien, quelle Ourse,
Quels objets de victoire énorme,
Quand elle entre au temps sans ressource,
L'ame impose à l'espace informe.
Fin suprême, étincellement
Qui, par les monstres et les dieux,
Proclame universellement
Les grands actes qui sont aux Cieux.

Nijhoff kende wel degelijk deze ‘Ode secrète’. In een recensie over Van Vriesland
in 1949 spreekt hij over ‘de grootheid van de “âme sans ressource” waarvan Paul
Valéry in zijn “Ode Secrète” gewaagt, van de ziel die geen aarde heeft om zich op
te projecteren en moet wachten tot na haar dood haar adem in sterrenschrift aan
het uitspansel staan.’
In een brief van 26 oktober 1937 (Letterkundig Museum, Den Haag) aan Gerrit
Kamphuis n.a.v. zijn stuk in ‘De Weegschaal’ (1936) schreef Nijhoff: ‘U heeft “De
Nieuwe Sterren” niet verder geïnterpreteerd dan de eerste lezing in “De
Gemeenschap” toestond te doen. Naderhand ben ik de Nieuwe Sterren niet alleen
aan het uitspansel maar - in de terzinen - op aarde gaan teekenen. Petrus,
Dienstmaagd, Barbas zijn “stars” geworden, filmhelden, die uit den treure de Passie
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opvoeren en die met hun georganiseerd middelaarschap, zelfrechtvaardiging en
maatschappelijk succes de wereld aan gang houden en het koninkrijk Gods den weg
afsnijden. Ik heb er lang over gedacht om de titel in “New Stars” te wijzigen, maar
achtte het tenslotte overbodig.’
(Wellicht mag hier vermeld worden dat het personage Awater in het gelijknamige
gedicht eigenlijk ook zo'n ‘star’ is? In de restaurantscène zegt ‘een heer die zich op
't podium verhief’: ‘Wij hebben tussen ons een groot artiest’. En ‘Dan staat Awater
op en zingt zijn lied’. Het heeft geduurd tot 8 februari 1978 voor algemeen bekend
is gemaakt - in ‘Knack’, door Luc Wenseleers, die het wist van een hoogleraar
(Sötemann), die het wist van een vrouw, die het wist van Nijhoff zelf, steeds op
verzoek het niet voort te vertellen - dat Awaters ‘lied’, overigens schitterend vertaald
en ingepast in de ie-strofe, eigenlijk de letterlijke vertaling van sonnet CCL van
Petrarca is. Awater is zo ook een soort ‘star’ geworden. Had Nijhoff vermeld dat
zijn sonnet een ‘ontlening’ was (‘plagiaat’ klonk al te monsterlijk in het geval van
een ‘monstre sacré’ als Nijhoff en de onthulling is Wenseleers niet in dank
afgenomen), dan zou zijn gedicht ‘Awater’ enigszins anders zijn geïnterpreteerd.)
Terug nu naar ‘De Gesternten’. Ik zet, strofe na strofe, de vijf versies naast elkaar:
1. de eerste in ‘De Gemeenschap’, 1932;
2. het handschrift;
3. de versie in Nieuwe gedichten, eerste tot vijfde druk (dus van 1934 tot 6);
4. een nieuw handschrift;
5. de definitieve tekst in Nieuwe Gedichten, zesde druk (1948).

Eerste strofe:
1. Geen beer, geen stier, geen zwaan, geen heilig leven
In stippen opgetild, beklimt de wacht
Sinds aan het nachtgewelf werd aangebracht
Het marteltuig waarmee we een moord bedreven.
2. Geen beer gaat in die velden meer ter jacht,
Geen arend waagt het er voorbij te zweven:
Want bloed, dat aan gereedschap kwam te kleven,
Fonkelt als nieuwe sterren in den nacht.
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3. is identiek met 2.
4. Orion staakte der Pleiaden jacht;
de Hond sloop heen; Slang, Beer zijn weggebleven;
want sinds de moord, op Golgotha bedreven,
werd heilig bloed tot sterren in den nacht.
5. Eertijds, door een nog schuldeloos geslacht,
Werd held of dier tot sterrenbeeld verheven.
Nu wij de moord op Golgotha bedreven,
Straalt ander licht ons tegen uit de nacht.

Tweede strofe:
1. Daar straalt de roede, daar verdruppelt zacht
De doornenkroon haar licht, daar hangt te beven
Spons, hamer, spijkers, schitterend geschreven,
De speer, nog trillend met zijn laatste schacht.
2. Daar straalt de Geeselroe; daar druppen zacht
Ladder, Spons, Doornenkroon; en daar, omgeven
door Spijkers, staat de Hamer stil te beven;
daar Dobbelsteen, daar Lans met lange schacht.
3. identiek met 2.
4. Sindsdien betrekt de Doornenkroon de wacht
Zijn Roede en Spons aan 't firmament verheven,
Staan Ladder, Hamer, Spijkers licht te geven
En Dobbelsteen, en Lans met lange schacht.
5. Voor ons werd marteltuig tot sterrenpracht.
Wij zien de Doornenkroon ten hemel beven,
zien Geselroe en Spijkers schijnsel geven,
en Dobbelsteen, en Lans met lange schacht.

De beide terzinen:
1. Gekruisigde armen, achter dit gefonkel
Onzichtbaar, strekken zich vertwijfeld uit
De ruimte in van 't volslagen hemeldonker;
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Nog steeds hoort hij den haan, nog altijd stuit
De dobbelsteen op 't graf, en 't laf gemompel
Van rabbi en romein is nog niet uit.
2. Soms hoort men als men opziet naar dien luister
Van goddelijke voeten het geluid
Die langs den melkweg vluchten uit het duister.
Wie komen thans Pilatus' voordeur uit?
Petrus, de Dienstmaagd, Barbas zonder kluister.
Geen haan kraait. Geen hond blaft. De zon blijft uit.
3. De melkweg door het dwarrelende duister
Wist het spoor der doorboorde voeten uit.
Wie, onverpoosd, voeren met nieuwe luister
De Passie voor Pilatus' voordeur uit?
Petrus, de Dienstmaagd, Barbas zonder kluister.
Geen haan kraait. Geen hond blaft. De zon blijft uit.
4. Voorgoed verdwenen in het hemelduister
Strekt de gekruisigde zijn armen uit.

De rest is identiek met 3. behalve dat ‘De passie voor Pilatus' voordeur uit’ nu wordt
‘onder Pilatus' oog zijn Passie uit.’
5. Wie voeren in het ondermaansche duister
Onder Pilatus' oog zijn Passie uit?
Petrus, de Dienstmaagd, Barbas zonder kluister.
Geen haan kraait. Geen hond blaft. De zon blijft uit.

Vijf: Nijhoff en het sociale engagement
Van ‘DE VOGELS’ bestaan vier versies:
1. in handschrift;
2. in Helicon, 1932;
3. in Nieuwe Gedichten, 1934, vijf drukken, ook in Verzameld Werk I en in
Verzamelde Gedichten;
4. in Nieuwe gedichten, 1948, zesde druk.
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1. In het handschrift heeft het sonnet geen titel en klinkt het als volgt:
De arbeiders der fabriek aan de overkant
Gaan, als 't signaal voor schaften heeft gefloten,
Op 't stukje wei, door muren ingesloten,
Voetballen, vechten, etend onderhand.
Dan gaat er een gerucht langs alle goten,
De hemel krijgt de kruimels van het land.
De meeuw komt zwermen om de werkmanshand
En bij zijn voet zijn meeuwen toegeschoten.
'k Herinner me den ouden dorpsschoolmeester
Die als hij at altijd een homp bruin brood
In 't kippenhok tussen de mazen drukte Ik sta voor 't raam. Was ik dan zoo gekluisterd,
Zoo klein van honger, toen 'k mijn hart verkwikte,
Dat er niets voor de vleugels overschoot.

Inhoud: schuldgevoel omdat de ikpersoon té weinig sociaal is.
2. In Helicon, 1932, heet het sonnet ‘Fabriek en Dorpsschool’. De eerste drie strofen
zijn identiek met het handschrift, op enkele gelukkige wijzigingen na: ‘Dan gaat er
een gerucht’ wordt ‘snelt’; ‘als hij at’ wordt ‘na zijn maaltijd’ en ‘mazen’ wordt
‘tralies’. De laatste terzine is evenwel volkomen anders:
Zoo vindt de eenvoudigheid uit 's levens drukte
Haar weg naar vrijheid. Woord! Wees onbevreesder!
Ook gij hebt de natuur tot bondgenoot.

Hier gaat het vrij vaag over het engagement van de dichter...
3. In de eerste vier drukken van Nieuwe Gedichten heet het sonnet

De vogels
De arbeiders der fabriek aan de overkant
wanneer de stoomfluit schaften heeft gefloten
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gaan op een wei, door muren ingesloten,
in groepjes liggen eten. Onderhand
verzamelen de vogels in de goten.
De hemel vraagt om kruimels aan het land.
De meeuw zwenkt boven de uitgestoken hand,
en bij den schoen zijn musschen toegeschoten.
Andere vogels hebben het niet zoo.
Ik heb hen vaak op de brug gâgeslagen,
zij haalden brood op het stempelbureau.
Wanneer die kruimels van den hemel vragen,
een bioscoop, een fiets, een radio,
komt de cavalerie den hoek om jagen.

Theun De Vries schreef in zijn essay Wandelaar in de werkelijkheid (1946) dat dit
gedicht vermoedelijk geïnspireerd was op de Jordaanopstand van 1934. Dat kan,
maar dan enkel voor wat de terzinen betreft, want de kwatrijnen van dit gedicht
bestonden al eerder. Nu drukt de dichter resoluut en duidelijk, zij het als waarnemer,
zijn sociale bekommernis uit. Dat is overigens een element dat pas vanaf Nieuwe
gedichten in Nijhoffs werk echt aan bod komt, vooral dan in ‘Awater’, ‘Voor dag en
dauw’ en ‘Het Uur U’.
4. In de vijfde en zesde druk van Nieuwe gedichten, die ook de druk van Verzameld
Werk I en van Verzamelde gedichten is, zijn de kwatrijnen weer enigszins, zij het
niet ingrijpend, gewijzigd:
De arbeiders der fabriek aan de overkant
gaan, als de stoomfluit schaften heeft gefloten,
op een terrein, door muren ingesloten,
voetballen, vechten, eten. Onderhand
verzamelen de vogels in de goten.
De hemel vraagt om kruimels van het land.
Reeds zwenkt de meeuw naar de uitgestoken hand,
en bij de schoen zijn musschen toegeschoten.

In de terzinen wordt ‘Wanneer die kruimels van den hemel vragen’ nu omgezet tot
‘Als die om kruimels van de hemel vragen.’
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5. Voor de zesde druk, 1948, heeft Nijhoff het slotvers gewijzigd:
komt de cavalerie de hoek om jagen

wordt nu:
dan geven antwoord tank en pantserwagen.

Het is goed dat Gerrit Kamphuis in ‘Verzameld Werk I’, op grond van ‘een uitlating
in deze zin van de dichter zelf’ (I, 538), voor de laatste regel van het gedicht
uitzonderlijk niet de laatste, zesde druk, maar de eerste t/m vijfde druk heeft gevolgd.
In 1948, met de herinnering aan de oorlog, waren ‘tank en pantserwagen’ wellicht
actueler dan ‘cavalerie’, niet evenwel binnen de context van dit gedicht, dat veeleer
refereert aan sociale onlusten, misschien aan 1934.

Zes: Nijhoff en ‘De schrijver’-gedichten
In een twintigtal gedichten handelt Nijhoff expliciet over de schrijver (dichter) en
het schrijven.
1. Er zijn de drie gedichten met als titel ‘DE SCHRIJVER’.
In het eerste gedicht wordt de dichter door een overvloed van woorden én zintuiglijke
indrukken zo overvallen dat hij sprakeloos wordt gemaakt en ‘Zoo ziende wordt hij
op een kruis geworpen/ En in vertwijfelingen uitgerekt.’
Dit gedicht staat enkel in De kunst in nood (1933-1934), ‘een nationale uitgave tot
steun aan de noodlijdende Nederlandse beeldende kunstenaar.’ De inhoud is nogal
ironisch als men dit weet.
Het tweede gedicht, een variant van het eerste want twee verzen eruit worden min
of meer hernomen: ‘Telkens kwamen tusschen de bergen door/Vogels met nieuwen
tekst’ wordt nu: ‘Telkens komen tusschen de wolken door/ vogels met nieuwen tekst
tegen de ramen.’
Ook dit gedicht handelt over onmacht: er is een teveel aan ‘tekst’ en het resultaat is
beschamend.
Deze versie staat in Nieuwe Gedichten, eerste druk, 1934.
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Van de tweede tot en met vierde druk wordt dit gedicht daar vervangen door een
totaal ander gedicht ‘De Schrijver’, omdat de dichter de eerdere versie ‘te
persoonlijk-pathetisch’ vond (Brief aan Gerrit Kamphuis, 26 okt. 1937).
In dit nieuwe gedicht handelt hij eigenlijk over de twee vorige gedichten want het
gedicht waar geen woord van is blijven staan ‘gaf een beeld van 't schrijverlijk
bestaan,/ zijn zelfverwijt en andere eigenschappen’. Ook vertelt hij - al dan niet naar
waarheid - dat het geïnspireerd was op een Jan Steen die Elia met de raven voorstelde.
Dit gedicht wordt dan ten slotte in de vijfde en zesde druk van Nieuwe Gedichten
weggelaten en vervangen door een nieuw sonnet ‘Impasse’, dat ook over het schrijven
gaat.
2. Ook van ‘IMPASSE’, eerst opgenomen in ts. Kristal, 1935, is er een curieuze
variant, nl. in de reeks ‘Voor dag en dauw VIII’, 1936.
In ‘IMPASSE’ uit ‘Kristal’, 1935, dat ook in de bundel Nieuwe gedichten staat,
antwoordt de vrouw, op de vraag van de ikpersoon ‘Waarover wil je dat ik schrijf?’
met: ‘Ik weet het niet.’ De dichter zit in een ‘impasse.’ Het is ook evenmin onmogelijk
dat ook zijn relatie met ‘haar’ onduidelijk is geworden: de fluitketel klinkt alarmerend
en daar is ook die ‘wolk’...
Juist vangt de fluitketel te fluiten aan,
haar hullend in een wolk die opwaarts schiet
naar de glycine door het tuimelraam.

In de versie van dit gedicht in De Gids, 1936, luidt het antwoord van de vrouw: ‘een
nieuw bruiloftslied’. Waarmee dan de reeks ‘Voor dag en dauw’ hoopvol en positief
wordt afgesloten. En de hierboven geciteerde terzine klinkt dan zo:
Juist vangt de fluitketel te fluiten aan.
Weer is het leven vreemd als in een trein
te ontwaken en in ander land te zijn.

Toch wel een overduidelijke verschuiving: de impasse, zowel voor wat het schrijven
als de relatie betreft, lijkt voorbij te zijn.
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Tot besluit
Dit zijn mijns inziens de belangrijkste varianten van Nijhoffs gedichten.
Natuurlijk is daar ook nog het gedicht ‘DE SOLDAAT EN DE ZEE’, dat in De Gids,
1932, slechts 12 strofen en in Nieuwe Gedichten, 1934, liefst 21 strofen telt.
Inhoudelijk is de tweede versie vooral een uitwerking in de breedte maar ook in de
diepte van de eerste versie. Daar dieper op ingaan zou een apart artikel vergen.
Hetzelfde geldt voor de twee ingrijpend verschillende versies van het lange gedicht
HET UUR U. De eerste versie in Groot-Nederland, 1937, telt 520 verzen; de
definitieve versie in boekvorm van 1940 slechts 476 verzen. Het betekent de tweede
versie dus een inkrimping maar ook een verdieping van de eerste versie.
Dr. F. Lulofs heeft een heel boek gewijd aan de stilistische verschillen tussen beide
versies. (Dr. F. Lulofs, Verkenning door varianten, Bert Bakker, 1955.) Zeer kort:
de versie van 1937 was explicieter, gedetailleerder, anekdotische en daardoor ook
concreter dan die van 1940; de straatbewoners, die in 1937 nog individuen waren en
ook talrijker in het straatbeeld opdoken, bestaan in 1940 nog slechts uit drie typische
vertegenwoordigers: de dokter, de dame, de rechter. De collectiviteit, de groep wordt
nu beklemtoond en ‘het uur u’ wordt nu ook een onherroepelijk, collectief gebeuren.
Als besluit toch graag nog even deze ongetwijfeld onwetenschappelijke, maar me
dunkt toch niet zo erg subjectieve vaststelling: Nijhoffs drang tot variëren mag dan
al een bewijs zijn van onzekerheid, of van een teveel aan métier en een tekort aan
onderwerpen, of van wat dan ook, de definitieve versie zoals die voorkomt in
Verzameld Werk I en III (1954) en ook in Verzamelde Gedichten (1990), waarvoor
op een paar uitzonderingen na telkens de laatst gepubliceerde versie wordt gevolgd,
is in alle gevallen inhoudelijk én poëtisch de sterkste.
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Het archief met betrekking tot de Vlaamse Beweging van de KANTL
B. de Nil, wetenschappelijk medewerker van de Academie
1. Inleiding
Zoals in Jaarboek 1998 van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en
Letterkunde beschreven wordt, heb ik van 1 mei tot 31 december 1998 een inventaris
opgesteld van wat in de Academie de naam heeft gekregen ‘Archief met betrekking
tot de Vlaamse Beweging’.
Oorspronkelijk was het plan om het ‘Archief met betrekking tot de Vlaamse
Beweging’ als één geheel te ontsluiten, maar na een eerste prospectie werd daar, op
basis van het ‘herkomstprincipe’, van afgestapt. Het bleek namelijk vlug dat het
‘archief’ eigenlijk een verzameling was van verschillende fondsen die apart, en in
een andere context, in het bezit zijn gekomen van de academie.
Eén archief, namelijk dat van Lodewijk De Raet, was reeds bekend, hoewel er geen
beschrijving van de inhoud en omvang bestond. Van het overige materiaal vermoedde
men dat het afkomstig was van de Bibliografie van de Vlaamse Taalstrijd (cf. infra).
Uiteindelijk bleek dat zich in het academiegebouw niet één groot ‘Archief Vlaamse
Beweging’ bevindt, maar dat er verschillende fondsen zijn die betrekking hebben op
de Vlaamse Beweging: er zijn duidelijk vier zelfstandige fondsen, aangevuld met
een aantal kleinere fondsen en losse stukken. In dit artikel wil ik een overzicht geven
van die vijf entiteiten, eventueel aangevuld met een korte notitie i.v.m. de specifieke
behandeling van het betreffende fonds.

2. De verschillende archieffondsen
2.1. Archief Lodewijk De Raet (ALDR)
Lodewijk De Raet (Brussel 17/02/1870 - Vorst 24/11/1914), statisticus en econoom,
bouwde een professionele carrière uit als ambtenaar bij het ministerie
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van Nijverheid en Arbeid. Hij zal echter de geschiedenis ingaan als de man die de
economische emancipatie van Vlaanderen theoretisch heeft weten te onderbouwen
met degelijk cijfermateriaal en statistieken. Terwijl op het einde van de negentiende
eeuw de Vlaamse Beweging zich vooral toespitste op het cultuurflamingantisme en
de strijd rond enkele taalwetten - de taalminnaars waren immers nooit ver weg kwam hij o.m. op de proppen met de noodzaak aan Vlaamse ‘captains of industry’
en de ontvoogding door economische welvaart. Volgens De Raet was Volkskracht,
een term die met hem verbonden zal blijven, een samenbundeling van zowel de
intellectuele als fysische (economische) kracht van een volk. En in het verlengde
hiervan was hij één van de voormannen in de strijd voor de vernederlandsing van
het hoger onderwijs in Vlaanderen. De voornaamste werken van zijn hand zijn: Een
economisch programma voor de Vlaamsche Beweging (1905), de trilogie Over
Vlaamsche Volkskracht (1906, 1912 en 1913) en De Vlamingen onder de nieuwe
Reegering (1910).
In 1927 schonk Max Lamberty, de neef van Lodewijk De Raet, een deel van het
archief van zijn oom, via de toenmalige voorzitter August Vermeylen, aan de
Koninklijke Vlaamsche Academie voor Taal- en Letterkunde. De keuze van Lamberty
om aan de academie een deel van dit archief te schenken kan op het eerste gezicht
wat vreemd overkomen. De Raet had immers als ‘verwekker van het economisch
bewustzijn in de Vlaamse Beweging’ weinig affiniteit met de academie. De taal- en
letterkundig georiënteerde academieleden konden moeilijk ‘captains of industry’
genoemd worden. Daarbij komt nog dat De Raet kritiek had op de voorstellen van
de notoire academieleden Julius Obrie en Julius Mac Leod aangaande de
vernederlandsing van de Gentse Hogeschool. Het spreekt trouwens boekdelen dat
de academie haar werkzaamheden op dit gebied staakte op het moment dat De Raet,
in 1907, voorzitter werd van de naar hem genoemde tweede Vlaamse
hogeschoolcommissie. De tijden veranderden echter en op het moment dat Lamberty
het archief aan de academie schonk vonden De Raets geschriften rond de sociale en
economische emancipatie van Vlaanderen veel weerklank binnen de Vlaamse
Beweging. Het is niet zonder enige symboliek dat August Vermeylen, een jeugdvriend
van De Raet die ook van mening was dat ‘de Vlaamsche zaak ook een economische
vraag’ was, het archief namens de academie in ontvangst mocht nemen1.
Lamberty ontpopte zich op latere leeftijd, uit adoratie voor zijn oom, tot diens eerste
- en enige - biograaf. Het is dan ook opmerkelijk dat hij het

1

Vlaanderen, 1903, I, pp. 237-238.
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archief in 1927 aan de academie schonk. Lamberty's eerste artikel stamt pas uit 1929
en een biografie (lees: hagiografie) kwam er pas in 1951. In hoeverre Lamberty voor
zijn De Raet-biografie uit dit archief heeft kunnen putten is dus onduidelijk - ondanks
de ronkende titel van ‘bewaarder van het De Raet-archief’ die men hem in de inleiding
toedicht - daar hij zijn mosterd voornamelijk uit secundaire bronnen heeft gehaald.
Het is een feit dat sinds 1927 een deel van het ‘De Raet-archief’ in het
academiegebouw een slapend bestaan heeft geleid. En dit tot in 1998, toen de
academie besloot om het boven genoemde archiveringsproject op te starten rond het
archief m.b.t. de Vlaamse Beweging, dat zij in haar bezit had.
Inhoudelijk omvat het archief veel materiaal i.v.m. de Commissie-De Raet, de
Nederlands-Belgische Commissie waarin hij een prominente rol speelde en de strijd
voor de vernederlandsing van het openbaar bestuur in België. Ook bevat het veel
documentatiemateriaal dat De Raet verzamelde voor enkele van zijn publicaties,
samen met een paar manuscripten. Chronologisch bevat het archief materiaal van
1893 tot 1914.

2.2. Archief Bibliografie van de Vlaamse Taalstrijd (ABTS)
Zelden wordt nog door iemand uit het brede publiek een verband gelegd tussen de
Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde en de Vlaamse
emancipatiestrijd in de tweede helft van de negentiende eeuw. Nochtans was de
oprichting in 1886 van de toenmalige Koninklijke Vlaamsche Academie voor Taalen Letterkunde de invulling van een oude eis van de Vlaamse Beweging voor een
officiële instelling om (in de gevleugelde woorden van Jan David): ‘de Nerderduytsche
tael haer eer en achting weder [te] geven’2. De werking van de academie, vóór 1914,
heeft zich voornamelijk toegespitst op de taalwetenschappen en de literatuur.
Daarnaast trachtte men ook het belang van de taalstrijd (binnen de Vlaamse Beweging
was toen nog maar weinig interesse voor de sociale strijd) te dienen met de publicatie
van verscheidene bibliografische en biografische repertoria. Het moet gezegd worden
dat de academie, of toch enkele van haar leden, zich niet beperkte tot hun
wetenschappelijke opdracht maar, op sommige punten, actief participeerden in de
politieke Vlaamse Beweging, ondermeer in de strijd voor de vernederlandsing van
het hoger onderwijs in Vlaanderen.

2

W. Rombauts, De Koninklijke Academie voor Taal- en Letterkunde (1886-1914). Haar
geschiedenis en haar rol in het Vlaamse cultuurleven, Gent, Secretariaat van de Koninklijke
Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, p. 2.
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Op het einde van de negentiende eeuw ijverde men binnen de Vlaamse kringen voor
een historiografie van de Vlaamse Beweging. Met als achterliggende gedachte dat
de geschiedenis kon dienen voor de legitimatie van het emancipatiestreven van een,
in casu, van het Vlaamse, volk. Een overzicht van het beschikbare bronnenmateriaal
voor deze geschiedschrijving werd als primordiaal gezien. Paul Fredericq had, als
voorbereiding op zijn Schets eener geschiedenis der Vlaamsche Beweging
(1906-1909), al een uitgebreid bronnenonderzoek verricht. En in 1901 besloten
Theophiel Coopman en Jan Broeckaert, die zich voordien elk afzonderlijk bezig
hadden gehouden met het verzamelen van materiaal, samen te werken bij het
samenstellen van een bibliografie voor de historiografie van de Vlaamse Beweging.
De academie besloot, bewust van het belang hiervan en in het verlengde van het
bibliografisch werk dat al verricht was, hen financieel te steunen. Ondermeer bij het
aanwerven van medewerkers en door de bibliografie uit te geven. Het resultaat was
de Bibliographie van den Vlaamschen Taalstrijd die door de academie werd
gepubliceerd van 1904 tot 1914. In totaal tien delen van elk ongeveer 400 pagina's
die, chronologisch geordend, lopen van 1788 tot 1886. Daar de nadruk lag op - in
de toenmalige perceptie - ‘bronnenmateriaal’3 werden door Coopman en Broeckaert,
bij het verzamelen van hun materiaal, literaire teksten uitgesloten. Gebruik makend
van een netwerk van medewerkers en het doorgedreven excerperen van verschillende
reeksen periodieken slaagden zij erin nauwkeurig een diversiteit aan materiaal op te
nemen, ondermeer brochures, affiches, kranten- en tijdschriftartikelen, boeken, enz.,
in totaal 7.734 referenties.
De Bibliographie van Broeckaert en Coopman was en is ongetwijfeld een juweel
aan de kroon van de academie. Het belang ervan lag niet enkel in de heterogene
samenstelling van het opgenomen materiaal maar ook in het feit dat bij de meeste
referenties een samenvatting of de volledige tekst werd weergegeven. De verschijning
van elk deel werd met een luid applaus onthaald. Niet enkel - zoals te verwachten
viel - binnen de Vlaamse Beweging maar ook binnen Franstalige wetenschappelijke
kringen en in het buitenland4. Zelfs August Vermeylen, die voor W.O. I - op zijn
zachtst uitgedrukt - niet erg hoog opliep met de literaire opvattingen van de academie,
was na de Bibliographie van mening dat: ‘de Vlaamsche Academie werkelijk tot iets
dienen kon’5.

3
4
5

Sindsdien is onze visie heel wat ruimer geworden en maken literaire teksten een integraal
onderdeel uit van het historisch bronnenarsenaal.
Aan het begin van elk deel kan men een overzicht vinden van de recensies in de binnen- en
buitenlandse pers.
W. Rombauts, op.cit., p. 337.
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Maar wat in zijn tijd een huzarenstuk was, bleek vlug onbruikbaar. Het ontbrak de
Bibliographie gewoon aan registers. Al het monnikenwerk van de samenstellers ging
op deze manier verloren. Een bibliografie is nu eenmaal een ‘naslagwerk’ waarin
een goed zoekinstrument onontbeerlijk is. Praktisch aangelegde persoons- en
zakenregisters zouden dit euvel opgelost hebben en van de Bibliographie een
gebruiksinstrument gemaakt hebben i.p.v. wat het nu is: een museumstuk. Dat de
‘levensbeschouwelijke’ strekking bij de tijdschriften of kranten nooit vermeld wordt,
is een ander, weliswaar minder onoverkomelijke, smet. Iets wat, gezien de specifieke
opvattingen binnen de verschillende zuilen, essentieel is voor de historiografie van
de Vlaamse Beweging. Verschillende malen werd gepoogd om de Bibliographie
terug tot leven te wekken. Het bleef echter steeds bij goedbedoelde woorden en edele
voornemens. De laatste poging werd in 1954 ondernomen door Rob Roemans die
een brochure schreef met als titel, de schreeuwerige kreet,: ‘Wie redt de Th. Coopman
en Jan Broeckaert's Bibliographie van den Vlaamschen Taalstrijd?’6.
Het overlijden van de twee ‘bezielers’, Broeckaert, in 1911 en Coopman, in 1915,
betekende het einde van de Bibliographie. Van haar kant had de academie de intentie
om de Bibliographie verder te zetten. Hiervoor werden de notities van Coopman en
Broeckaert verworven en werd een oproep gedaan aan iedereen om stukken naar de
academie op te sturen. En niemand minder dan Isidoor Teirlinck, de auteur van Arm
Vlaanderen, stemde ‘welwillend’ in om de leiding van de Bibliographie op zich te
nemen7. Al dit materiaal verdween echter zonder resultaat in de kasten van de
academie en werd pas in 1998 terug bovengehaald.
Inhoudelijk bevat het archief voornamelijk documentatie voor de bibliografie, dat
door ons werd geklasseerd op jaartal. Daarnaast is er een uitgebreide briefwisseling
en stukken die geklasseerd werden op thema of onderwerp. Opmerkelijk in dit verband
is het mooi geordende materiaal, geschonken door de Vlaamsche Katholieken
Landsbond, samen met een schets over de oprichting en werking van de Landsbond
neergeschreven door de haar toenmalige secretaris Kamiel Van Caeneghem.
Chronologisch bevat het archief materiaal van 1883 tot 1914.

6
7

Rob. Roemans, Wie redt Th. Coopman en Jan Broeckaert's ‘Bibliographie van den Vlaamschen
Taalstrijd’?, Langemark, N.V. Vonksteen, 1954.
Verslagen en Mededeelingen der Koninklijke Vlaamsche Academie voor Taal- en Letterkunde,
Gent, W. Siffer, 1919, pp. 62-63. [vergadering 26 februari 1919].
Verslagen en Mededeelingen der Koninklijke Vlaamsche Academie voor Taal- en Letterkunde,
Gent, Erasmus, 1922, p. 644.
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2.3. Archief Hippoliet Meert (AHM)
Hippoliet Meert (Aalst 1 april 1865 - Middelburg 20 november 1924), leraar, is
binnen de Vlaamse Beweging vooral bekend als stichter van het Algemeen Nederlands
Verbond (A.N.V.). Meert ijverde voor de Nederlandse taal en cultuur en trachtte via
het A.N.V. een Nederlands stambewustzijn op te wekken. Voor zijn studies over de
taal en taalzuiverheid werd hij door de Vlaamsche Academie voor Taal- en Letterkunde
driemaal bekroond. Ook blijft de naam van Hippoliet Meert, als secretaris van de
tweede Vlaamse Hogeschool Commissie (Commissie-De Raet 1907), verbonden
met de strijd voor de vernederlandsing van de Gentse Hogeschool. Meert leidde de
propaganda van deze commissie en in dit verband is er een uitgebreide briefwisseling
van hem bewaard in het Archief Lodewijk De Raet dat zich in de KANTL8 bevindt.
Onder invloed van diezelfde Lodewijk De Raet kreeg Meert het inzicht dat men met
de taal geen lege magen kon vullen en begon hij zich ook in te zetten voor de sociale
en economische problematiek in Vlaanderen. Met het uitbreken van de Eerste
Wereldoorlog verzeilt Meert in het activisme en vervult hij verscheidene functies
onder de bezetter, waaronder die van lid van de Raad Van Vlaanderen. In 1918 vlucht
Meert, om begrijpelijke redenen, naar Hannover (Duitsland). Later vestigde hij zich
in Middelburg (Nederland) waar hij in 1924 overleed9.
De bekendste geschriften van Meert waren het resultaat van een polemiek. Er was
de wijdverspreide brochure getiteld Debat Meert - Hardijns over het 11e juli feest
en de Vlaamsche Beweging waarin Meert in de clinch ging met de Gentse
socialistische voorman Ferdinand Hardijns, met name over de weigering van de
socialisten om zich aan te sluiten bij het herdenkingsfeest i.v.m. de Guldensporenslag
in 1910. En in 1912 verscheen het, zowel in Nederlands als Frans uitgegeven,
antwoord van Meert op Jules Destrées Lettre au Roi sur la séparation de la Wallonie
et de la Flandre.
In 1998 besloot de academie om een archiveringsproject op te starten i.v.m. het
archief m.b.t. de Vlaamse Beweging. Er werd toen een klein archieffonds ‘ontdekt’
dat duidelijk afkomstig was van Hippoliet Meert10. Het archief werd, gewikkeld in
bruin inpakpapier, teruggevonden met de annotatie:

8

9
10

Zie: Bart De Nil. Inventaris Archief Lodewijk De Raet. Met stukbeschrijvingen van de
brieven en handschriften. Gent, Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde,
1998.
Janine Beyers-Bell, Meert, Hippoliet, in: E.V.B., Tielt, Lannoo, pp. 939-941.
Ons baserend op de vele omzendbrieven (geadresseerde was steeds H. Meert) en het
handschrift.
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‘Documentatie voor de geschiedenis van den Vlaamschen Taalstrijd, verzamelt voor
het Bestuur van het Algemeen Nederlandsch Verbond.’. Hoe en wanneer het in het
bezit van de KANTL is gekomen is ons onbekend. De kans is groot, als wij ons op
de annotatie mogen baseren, dat het archief naar de academie is gekomen in het kader
van de Bibliografie van den Vlaamschen Taalstrijd. Meer informatie over dit werk
van Broeckaert en Coopman kan men vinden in de inleiding van de Inventaris Archief
Bibliografie van den Vlaamschen Taalstrijd11. Na WO I wou de academie deze
bibliografie verder zetten en deed men een oproep aan de ‘Heeren Leden of Bijzondere
personen’ om materiaal in te zenden12. Hoewel Meert zich aan het activisme heeft
verbrand, had hij voor WO I contacten met verscheidene leden van de academie en
is het niet ondenkbaar dat het archief via deze kanalen in het academiegebouw is
terechtgekomen.
Als gevolg van de heterogene samenstelling van het archief hebben we, naar eigen
inzicht, het geïnventariseerd op basis van verschillende thema's of, zo men wil,
trefwoorden. Chronologisch loopt het archief van 1887 tot 1914.

2.4. Archief Lodewijk Delpire (pseud. Disdaskalos) (ALD)
Het betreft hier een klein fonds dat afkomstig is van Lodewijk Delpire (Antwerpen
1846 - Schaarbeek 1927), een minder bekende figuur uit de Vlaamse Beweging.
Toch heeft Delpire een lange en rijk gevulde carrière binnen de Vlaamse Beweging
gekend. Als onderwijzer bouwde hij een literaire vriendenkring uit met ondermeer
literatoren als Domien Sleeckx en Tony Bergman. Delpire was vooral actief binnen
Brusselse Vlaamsgezinde kringen en was lid van verschillende verenigingen. In 1895
werd hij de eerste secretaris van het Algemeen Nederlands Verbond. Grote bekendheid
verwierf Delpire in 1907 met de publicatie, in het halfwekelijkse blad De Standaard,
van een reeks open brieven die hij schreef onder het pseudoniem Didaskalos. De
brieven waren gericht aan Joris Helleputte, minister van spoorwegen en P.T.T., en
waren een aanklacht, gebaseerd op stevig onderbouwde statistieken, tegen de

11

12

Bart De Nil. Archief van de Bibliografie van de Vlaamsche Taalstrijd. Met stukbeschrijvingen
van de brieven, handschriften en Affiches. Gent, Koninklijke Academie voor Nederlandse
Taal- en Letterkunde, 1998.
Verslagen en Mededeelingen der Koninklijke Vlaamsche Academie voor Taal- en Letterkunde,
Gent, Erasmus, 1922, p. 644.
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discriminatie van de Vlaamse ambtenaren op het ministerie. Disdaskalos' brieven men kwam er pas veel later achter dat Delpire de auteur was - werden als brochure
uitgegeven en hadden een grote invloed op de argumentatie van flaminganten tegen
de verfransing van het Openbaar Bestuur. Tijdens de Eerste Wereldoorlog steunde
Delpire, met talrijke geschriften en het opnemen van functies, het activisme. Na de
oorlog bleef hij tot op hoge leeftijd actief binnen Het Vlaamsche Front, waarvoor
hij op tachtigjarige leeftijd nog opkwam als kandidaat voor de Senaat. Delpire stierf
in 1927 op eenentachtigjarige leeftijd13.
In 1919 schonk Delpire een deel van zijn papieren aan de academie14. Het waren
voornamelijk oudere stukken die betrekking hadden op de Brusselse Vlaamsgezinde
vereniging De Veldbloem, waarvan Delpire een periode voorzitter is geweest.
Daarnaast is er materiaal rond de Conscience-feesten van 1881 en diverse stukken
afkomstig van verschillende verenigingen. Chronologisch bevat het archiefmateriaal
van 1853 tot 1912.

2.5. Los Archief Vlaamse Beweging (AVB)
Deze inventaris beschrijft een fonds dat een ‘samenraapsel’ van archiefmateriaal is.
Soms een beetje oneerbiedig ook ‘de vuilnisbak’ genoemd. Ten onrechte. Het is de
bedoeling dat al het ‘los’ archiefmateriaal m.b.t. de Vlaamse Beweging in dit fonds
wordt ondergebracht. Met ‘los’ wordt fragmentarisch archiefmateriaal bedoeld of
fondsen die te klein zijn voor een aparte inventaris. Stukken die, bijvoorbeeld, in
brochures teruggevonden of ergens in een kast ‘ontdekt’ werden. Het spreekt vanzelf
dat dit fonds niet ‘af’ is maar steeds aangevuld kan worden met nieuwe kleine
ontdekkingen.
Inhoudelijk beslaat dit fonds zowat alles wat in relatie met de Vlaamse Beweging
kan worden gebracht. Zo zijn er verscheidene stukken van de Katholieke Vlaamsche
Hoogeschooluitbreiding, de vernederlandsing van de Gentse Hogeschool en disparaat
materiaal van verschillende - soms obscure - verenigingen of gebeurtenissen. Door
de heterogene samenstelling van dit fonds waren we genoodzaakt om het
inventariseren pragmatisch aan te pakken. Documenten

13

14

H.J. Elias, Geschiedenis van de Vlaamsche Gedachte 1883-1914. Deel 4, Antwerpen,
De Nederlandsche Boekhandel, 1965, pp. 349-350.
Reginald De Schryver, Delpire, Lodewijk, in: E.V.B., Tielt/Utrecht, Lannoo, 1973, p. 389.
Verslagen en Mededeelingen der Koninklijke Vlaamsche Academie voor Taal- en Letterkunde,
Gent, W. Siffer, 1919, pp. 86-87. [Vergadering van 31 maart 1919.].
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werden per thema, onderwerp of trefwoord en volgens eigen inzicht geïnventariseerd.
Chronologisch loopt het archief van 1844 tot 1930.

3. Ontsluiting van de archieffondsen
De fondsen werden beschreven in klassieke archiefinventarissen voorzien van een
uitgebreide index op namen, verenigingen, periodieken, congressen en manifestaties.
De inventarissen zijn raadpleegbaar in de leeszaal (Gezellezaal) van de academie.
Vormelijk hebben we gekozen voor een hiërarchische archiefstructuur waarin de
algemene inhoud werd beschreven, eventueel verder onderverdeeld in sub-inhouden,
samen met het soort documenten waaruit een bestand bestaat. Men krijgt een
beschrijving van de inhoud van een map en/of sub-map samen met hetgeen zich in
die map bevindt. De signatuur (doos/map) staat voor elke beschrijving.
Voorbeeld:
Inhoud
Vlaamse Hogeschoolcommissie: Commissie De Raet 1907 - 1914.
1/1

Documenten Verslag
Vlaamsche HoogeschoolCommissie.
Bevat:

Sub-inhoud
voorontwerpen verslag (1908)
knipsels (1907-1908)

Soort
documenten

omzendbrief (1908)
Signatuur - hs./nota's
Met het oog op het invoeren van deze archieffondsen in een geautomatiseerde
databank werden stukbeschrijvingen gemaakt van de handschriften, brieven en
affiches. Deze stukbeschrijvingen zijn opgemaakt in Access en als rapport bij de
inventarissen gevoegd. Voor de opmaak van de verschillende velden baseerden we
ons op de modules brieven, handschriften en affiches van Agrippa, de archiefdatabank
van het A.M.V.C.
Onder de term ‘brief’ ressorteren ook briefkaarten, kladversies van brieven en
telegrammen. Bij de handschriften werden manuscripten en uitgeschreven teksten
(toespraken, ontwerpen van omzendbrieven, enz.), ondergebracht.
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De bello orthographico
Een karakterisering van het spellingdebat in het Nederlandse taalgebied
aan de hand van de daarin gehanteerde argumenten
T. de Smet
1. Inleiding1
Veel verontwaardiging en gescheld, ja, maar één argument? Neen, geen enkel.
Dit citaat uit een werk over het Vlaams-nationalisme2 beschrijft de reactie op een
voorstudie ervan, die verschenen was in het weekblad Knack. Het citaat zou echter
even goed op het debat over de aanpassing van de Nederlandse spelling kunnen slaan.
Ook in dat debat wordt er heel wat afgescholden, aan polemische publicaties geen
gebrek, maar wie op zoek gaat naar argumenten komt er al te vaak bedrogen uit3.
Niettemin zullen een aantal (al dan niet pseudo-)argumenten uit het spellingdebat in
dit artikel de revue passeren, en aan een kritische analyse onderworpen worden. De
bedoeling daarvan is tot een karakterisering te komen van wat ik ietwat overdreven
(alhoewel?) de ‘spellingoorlog’ noem: de strijd tussen hervormers en
behoudsgezinden, met de spelling van het Nederlands als inzet. Zoals het een pacifist
betaamt, zal ik tevens nagaan in hoeverre een spellingvrede mogelijk is, en welke
factoren daartoe kunnen bijdragen (cf. infra, hoofdstuk 5).
Er is echter ook nog een tweede parallel met de discussie rond het thema
‘nationalisme’: ook in die discussie neigt men steeds naar één van de twee polen (pro
dan wel contra). Ik vorm hierop geen uitzondering: wie hoofdstuk 5

1

2
3

Ik dank dr. Jeannine Beeken (Instituut voor Nederlandse Lexicologie) en prof. dr. Georges
De Schutter (Universitaire Instelling Antwerpen) voor hun commentaren op eerdere versies
van dit artikel.
Reynebeau, M. 1995. Het klauwen van de leeuw. Leuven: Van Halewijck, p.8.
Dit geldt niet alleen voor het debat over de aanpassing van de Nederlandse spelling. Het
debat rond de wijziging van de Duitse spelling bijvoorbeeld wordt door hetzelfde gebrek
aan inhoud gekarakteriseerd.
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leest zal merken dat ik mij wat de wijziging van de Nederlandse spelling betreft
uitspreek voor één van de twee polen. Ik wil daarbij wel opmerken dat ik tot mijn
conclusie gekomen ben op basis van een objectieve studie, en niet op basis van
niet-wetenschappelijke argumenten (eigenbelang, ideologie, etc.).
Alvorens nu een aantal argumenten pro en contra te bekijken, dient eerst de
spellingoorlog gesitueerd te worden. Een korte schets van de geschiedenis van de
Nederlandse spelling lijkt mij dan ook op zijn plaats.

2. Een beknopte geschiedenis van de nederlandse spelling
De Nederlandse spelling is van in het begin (‘hebban olla vogala...’) een fonematische
spelling geweest (cf. infra). Daarmee wijkt het Nederlands niet af van de omringende
talen. Dat een spelling echter niet fonematisch hoeft te zijn, wordt o.a. bewezen door
de Chinese talen, die grotendeels logografisch (en dus semantisch) weergegeven
worden.
Het basisprincipe van een fonematische spelling is dat elk foneem door één letter
wordt weergegeven4. Aangezien er echter wat de uitspraak betreft zeer veel
dialectische variatie bestaat, betekent dat dan ook dat verschillende dialecten anders
gespeld zullen worden. Dat was dan ook de feitelijke situatie in het Middelnederlands.
Hét Middelnederlands bestond immers niet: het is slechts een verzamelnaam voor
de verschillende Nederlandse dialecten uit die tijd. Die dialecten hadden elk hun
fonologische eigenaardigheden, die er dan ook voor zorgden dat de spelling varieerde
van dialect tot dialect (Hogenhout-Mulder 19852:22-27), en zelfs van schrijver tot
schrijver. Een uniforme spelling voor het Nederlands kon dan ook maar ontstaan na
de standaardisatie ervan.
Die Nederlandse standaardtaal ontstond reeds in de 17de eeuw, maar toch zou het
tot het begin van de 19de eeuw duren voor er een eerste uniforme, officiële spelling
kwam: de spelling-Siegenbeek, ontworpen door de Leidse hoogleraar Matthijs
Siegenbeek (1804). Deze spelling kreeg echter heel wat tegenwind: van schrijvers
zoals Bilderdijk en Thijm bijvoorbeeld, en na 1815 en het Congres van Wenen vooral
van Belgische tegenstanders van de vereniging met Nederland, die alles wat uit het
Noorden kwam a priori verfoeiden.

4

Dit basisprincipe kan in het Nederlands wel niet volledig gevolgd worden, aangezien het
Nederlands meer fonemen kent dan dat het over letters beschikt. Dit leidt dan ondermeer tot
de combinatie van twee letters voor de weergave van één foneem, zoals in <beuk>.
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Na de onafhankelijkheid van België werd er in de jonge staat dan ook gepleit voor
een nieuwe spelling. Een heuse spellingcommissie zette zich aan het werk. Dit
resulteerde in 1844 in de spelling-Willems, naar commissievoorzitter Jan Frans
Willems. Men zag echter snel in dat uniformiteit in de spelling gewenst was voor
het hele Nederlandse taalgebied (de plooien van de onafhankelijkheidsstrijd waren
ondertussen min of meer gladgestreken), en daarom werd in 1851 op het derde Taalen Letterkundig Congres te Brussel besloten om een spelling te ontwerpen die zou
gelden voor zowel België als Nederland. Dit resulteerde dan in de spelling-de Vries
en te Winkel (te Winkel 1863), die nog steeds de basis vormt voor onze huidige
spelling. Het is dus aangewezen om deze spelling van naderbij te bekijken.
De spelling-de Vries en te Winkel ging nog steeds uit van het fonematische
basisprincipe, dat ‘het principe van de beschaafde uitspraak’ werd genoemd, omdat
de norm voor de spelling de uitspraak van de standaardtaal (het ‘beschaafd’
Nederlands) was. Op dit basisprincipe werden (en worden nog steeds) 3 systematische
uitzonderingen gemaakt, m.n. het principe van de gelijkvormigheid, het principe van
de analogie, en het etymologische principe.
Het principe van de gelijkvormigheid zorgt er bijvoorbeeld voor dat <hoet> vervangen
wordt door <hoed>, omdat het meervoud <hoeden> is. Een uitzondering hierop
vormen de labiodentale fricatieven /v/ en /f/: ondanks het feit dat <duiven> het
meervoud is, schrijven we in het enkelvoud <duif>. Ook de dentale fricatieven volgen
dit principe niet: <huizen>, maar enkelvoud <huis>5.
Het principe van de analogie zorgt ervoor dat woorden naar analogie van andere
woorden gespeld worden: <stationsstraat> vanwege <stationsplein>.
Een verhaal apart vormt het etymologische principe: dit stelt dat woorden in hun
spelling hun etymologische oorsprong moeten weerspiegelen. Zo kan verklaard
worden waarom we nog steeds het onderscheid maken tussen <ei> en <ij>, ook al
stellen ze dezelfde tweeklank voor: ze gaan etymologisch op verschillende klanken
terug. Hetzelfde geldt voor <au> en <ou>. Maar ook het onderscheid in open
lettergrepen tussen <o> en <oo> enerzijds en <e> en <ee> anderzijds was een
etymologische kwestie, net als <sch> in auslaut (die ging

5

Deze uitzonderingen gaan terug op voorstellen uit de 18de eeuw. De reden voor het maken
van deze uitzonderingen is van taalhistorische aard (cf. Geerts 1985:179).
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namelijk terug op /sk/). Dit etymologische principe is vanaf het begin ten zeerste
gecontesteerd geweest. Een aantal gevolgen ervan zijn dan ook al weggewerkt:
<mensch> werd <mens>, en <hoopen> werd <hopen>.
Men kan zich afvragen waarom überhaupt dit principe gehandhaafd werd. Voor een
deel is dit te verklaren vanuit het linguïstische klimaat omstreeks 1863. De 19de
eeuw is namelijk de bloeiperiode van de historische taalkunde: de periode van de
Wet van Grimm, de proto-Indo-europese fabel van Schleicher, en de neogrammatici.
Tevens is het de periode van het ontstaan van de wetenschappelijke etymologie en
het opzetten van een aantal grootschalige taalhistorische projecten, zoals de OED en
zijn Nederlandse tegenhanger, het WNT. Het feit dat de Vries en te Winkel de vaders
zijn van dit ‘museum van het Nederlands’, verklaart ten dele waarom zij een
etymologisch principe in hun spelling introduceerden: zij waren namelijk etymologen.
De spelling-de Vries en te Winkel werd vrij algemeen aanvaard, ook al waren er
weer een aantal schrijvers die in de contramine waren, en consequent in de
spelling-Siegenbeek bleven spellen. De bekendste van deze spellingconservatieven
was de beroepsquerulant Conrad Busken Huet.
Opvallender was de kritiek van een aantal onderwijzers en linguïsten, met als
belangrijkste naam Roeland Anthonie Kollewijn. Deze leraar Nederlands publiceerde
in 1891 zijn voorstellen tot vereenvoudiging (Kollewijn 19163). Daarbij bekritiseerde
hij voornamelijk het etymologische principe, op basis van zijn overtuiging dat de
taalhistorische geleerdheid van de Vries en te Winkel bij het onderwijs voor onnodige
moeilijkheden zorgde.
Kollewijns publicatie deed een polemiek ontstaan, die zijn ‘hoogtepunt’ kende in de
jaren dertig van deze eeuw. Toen het ernaar uitzag dat een aantal voorstellen van
Kollewijn in de spelling opgenomen zouden worden (o.a. het vervangen van de
uitgang <sch> door <s>) spraken sommigen van een spelling strijdig met de
christelijke wereldbeschouwing, of over verziekt cultuurbolsjewisme. Dat nam niet
weg dat er voor het eerst (na zo'n 80 jaar) een aanpassing kwam aan de spelling van
de Vries en te Winkel.
Op basis van die hernieuwde spelling werd er in 1954 een nieuw ‘groen boekje’
gepubliceerd (Woordenlijst van de Nederlandse Taal 1954). Een commissie had
daarin o.a. een regeling uitgewerkt voor de spelling van bastaardwoorden. Dé
twistvraag daarbij was of men bastaardwoorden met de Griekse <k> dan wel met de
Latijnse <c> zou spellen. De commissie kwam
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er niet uit: de Vlamingen kozen voor <kultuur>, de Nederlanders voor <cultuur>.
Het compromis was dan de invoering van 2 soorten spelling: de voorkeurspelling en
de progressieve spelling. Er was echter totaal geen systeem te ontdekken in deze
regeling, aangezien soms <k> de voorkeurspelling was (in <publikatie> en <kopie>
bijvoorbeeld), en soms <c> (in <colporteren> en <fotocopie>). Gevolg: een grote
onvrede en het hernieuwd oplaaien van het spellingdebat.
Zo ontstonden een aantal verenigingen, die pleitten voor een spellinghervorming.
Het bekendste voorbeeld werd opgericht in 1963: de Vereniging voor Wetensgappelike
Spelling (VWS), die samen met een aantal andere organisaties de krachten bundelde
in de Aksiegroep Spellingvereenvaudiging, ontstaan in 1972.
Ondertussen was in 1963 de commissie-Pée/Wesselings geïnstalleerd, die zich moest
bezighouden met de spelling van bastaardwoorden. Toen deze commissie haar
eindvoorstellen (o.a. het volledig vernederlandsen van vele bastaardwoorden)
publiceerde (Pée et al. 1969) brak er een storm van verontwaardiging los. Bekend
zijn de hevige reacties van Mulisch, maar ook bijvoorbeeld de Antwerpse
burgemeester Craeybeckx (1972) ging zich bijzonder emotioneel met de zaak
bemoeien.
Het is echter bekend van stormen dat zij overwaaien, en na de oprichting van de
Taalunie in 1980 dacht men dat de tijd rijp was voor een nieuwe poging. Na het
voorbereidende werk van de Werkgroep ad hoc Spelling, die een grondig onderzoek
wijdde aan de haalbaarheid van mogelijke voorstellen, werd op 11 juni 1990 een
nieuwe spellingcommissie aangesteld. Deze commissie, de commissie-Geerts, diende
zich bezig te houden met de bastaardwoorden, de verbindingsletters en de diakritische
tekens, en formuleerde dan ook een aantal voorstellen hieromtrent. Slechts een beperkt
deel van die ideeën werd echter overgenomen door de politiek verantwoordelijken
(Spellingbesluit 1994). Het gevolg is dan ook dat er grote ontevredenheid heerst over
de aanpassingen die op 1 september 1997 ingang gevonden hebben: er is nog steeds
inconsistentie6, en een aantal problemen is gewoonweg niet behandeld. Het valt dan
ook te verwachten dat de spellingaanpassing van 1997 in de geschiedenis geboekstaafd
zal staan als een gemiste kans. In ieder geval is de spellingvrede nog niet getekend.
Hervormers en behoudsgezinden

6

Weliswaar wordt de voorkeurspelling van 1954 in de meeste gevallen de enige toegelaten
spelling, maar de volslagen willekeur die zij vertoont blijft bewaard.
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slijpen de messen, en maken zich op voor de volgende ronde. Daarbij zullen de
argumenten die in de rest van dit artikel aan bod komen vermoedelijk weer veelvuldig
opduiken.

3. De argumenten pro spellingwijziging
3.1. Een eenvoudigere spelling is gemakkelijker te leren
Elke spellingwijziging moet uiteraard een spellingvereenvoudiging met zich
meebrengen. Het moeilijker maken van de spelling lijkt in niemands geest op te
komen, behalve dan in die van mensen als Herman Pleij (cf. infra). De
spellinghervormers pleiten allemaal voor een spelling die meer fonologisch is, een
spelling die dichter bij de uitspraak ligt. Het voornaamste argument pro is dan dat
zo'n wijziging een grotere leerbaarheid zou meebrengen. Dit zou o.a. betekenen dat
er meer tijd vrijgemaakt kan worden voor het onderwijs van taalvaardigheid, en dat
het (functioneel) analfabetisme zou teruglopen.
Haast niemand lijkt de idee dat een meer fonologische spelling leerbaarder is aan te
vechten, ook al is er weinig onderzoek gedaan naar hoe leerbaarder die nieuwe
spelling dan zou zijn. Op basis van het gezond verstand kan men overigens niet
anders dan tot de conclusie komen dat een fonologische spelling inderdaad
gemakkelijker te leren valt. Zo'n spelling zou het onnodig maken de onderscheiden
<ou>/<au>, <ei>/<ij> en <c>/<k> aan te leren. Ook het spellen van een <t> waar
men een /t/ hoort is een stuk gemakkelijker dan het zich eigenmaken van
eigenaardigheden als ‘hij had’, ‘gij hadt’, ‘vind je’ en ‘jij vindt’. Dit leerbaarder zijn
van een hervormde Nederlandse spelling wordt echter niet door directe
wetenschappelijke evidentie ondersteund. Zo'n onderzoek is vrijwel uitgesloten: je
kan moeilijk een aantal zevenjarige kinderen isoleren, en hen een niet-officiële
spelling leren, om vervolgens de resultaten te vergelijken met hun ‘officieel-spellende’
leeftijdsgenoten. Bovendien is het maar de vraag of je ouders zal vinden die zo gek
zijn om hun toestemming te geven voor de deelname van hun kind aan dit onderzoek.
Maar is het wel nodig dat onze spelling leerbaarder wordt? Ja, zo zeggen de
voorstanders van spellingwijziging. Dat de Nederlandse spelling moeilijk leerbaar
is blijkt o.a. uit het volgende citaat:
In Van onbegrensd belang, het Rapport van de Taakgroep Nederlands
(1992), wordt op p. 32 een onderzoek weergegeven naar de spelvaardigheid
van leerlingen
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van groep acht van de basisschool. De gemiddelde leerling maakt in
schrijfopdrachten vier spelfouten per honderd woorden. Misschien lijkt
dat op het eerste gezicht weinig. Maar het betekent wel dat zo'n leerling
zestien fouten, waaronder ook werkwoordfouten, zou maken per getypte
pagina A4. Een sociaal onacceptabel hoog aantal. (Verhoeven s.d.: 10)
In dat opzicht spreekt het volgende citaat boekdelen:
If, in our first school contacts with writing, we were taught a scientifically
accurate phonemic spelling, [...] we would have very little trouble and
would learn to use such a spelling in a year or two, as do Italian or
Hungarian children. (Hall 1960:42)
Het is een vaststaand feit dat de Italiaanse en de Hongaarse spellingsystemen zeer
fonologisch zijn. Hall lijkt dus door dit citaat het leerbaarder zijn van een meer
fonologische spelling te bevestigen, maar helaas (voor de voorstanders van
spellingaanpassing) vermeldt hij geen controleerbare bron waaruit inderdaad blijkt
dat Italiaanse en Hongaarse kinderen weinig spellingproblemen hebben, en hun
spelling in twee jaar leren. Het zou in ieder geval interessant (en relatief gemakkelijk)
zijn om na te gaan hoe het zit met de spel- en leesvaardigheid van Italiaanse en
Hongaarse kinderen. Als blijkt dat die hoger liggen dan bij Nederlandse en Vlaamse
kinderen, dan is er inderdaad wetenschappelijke evidentie gevonden voor de stelling
dat een meer fonologische spelling gemakkelijker leerbaar is.
Een vergelijking tussen Nederlandstalige en Italiaanse of Hongaarse kinderen bestaat
bij mijn weten niet, maar wel is er een studie gedaan naar de leesvaardigheid van
Italiaanse en Amerikaanse kinderen (Lindgren et al. 1985). Uit die studie bleek dat
7,3% van de Engelssprekende kinderen leesmoeilijkheden had, tegenover slechts
3,6% van de Italiaanssprekende kinderen. Een zeer fonologische spelling is dus
blijkbaar, wat het lezen betreft althans, makkelijker te leren dan een spelling die vele
uitzonderingen op het basisprincipe kent.
Voorstanders van spellingwijziging wijzen erop dat de door de grotere leerbaarheid
vrijgekomen onderwijstijd nuttig besteed kan worden, omdat er minder tijd aan de
vorm en dus meer tijd aan de inhoud kan worden gewijd (de linguïst Ewald den
Blaauwen in Trouw, 25/03/1989; de onderwijzer Piet Bos in het Brabants Nieuwsblad,
02/03/1989). In plaats van de leerlingen ‘lastig te vallen’ met dictees, zouden de
onderwijzers zich dan kunnen bezighouden met het onderricht in taalvaardigheid.
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Belangrijker is echter het feit dat een gemakkelijker spelling het functioneel
analfabetisme zou doen teruglopen. Functionele analfabeten zijn mensen die met
moeite eenvoudige, korte zinnen kunnen lezen/schrijven, en langere zinnen
gewoonweg niet aankunnen. Dit is uiteraard een serieuze maatschappelijke handicap.
Balk-Smit Duyzentkunst (1985) heeft immers overtuigend aangetoond hoe belangrijk
het schrift is in onze westerse (administratieve) maatschappij. Haar conclusie is dan
ook gerechtvaardigd:
zonder de beheersing van het schrift kan een mens onmogelijk volwaardig
functioneren. (Balk-Smit Duyzentkunst 1985:16)7
Het aantal functionele analfabeten in België en andere westerse landen ligt overigens
veel hoger dan men verwacht. Zo spreken Goffinet en Van Damme (1990:28) van
maar liefst 308.000 (semi-)analfabeten in 1981 in België! Hun problemen liggen op
het gebied van het lezen, maar nog meer op het gebied van het schrijven (Goffinet
en Van Damme 1990:30). Ook Balk-Smit Duyzentkunst komt tot die vaststelling:
De recente activiteiten met alfabetiseringsprogramma's hebben aan het
licht gebracht dat absoluut analfabetisme toch relatief zeldzaam is, maar
dat velen die de kunst van het lezen redelijk beheersen, de techniek van
het schrijven niet goed meester zijn. Dat wil gewoonlijk \ zeggen dat zij
niet kunnen spellen. (Balk-Smit Duyzentkunst 1985:16-17)
Het feit dat niet of slecht kunnen spellen een grote handicap is moge ook blijken uit
het volgende citaat:
In de spellingdiscussies wordt vaak gewezen op het onevenredig gewicht
van de sociale sancties die op spelfouten gesteld zijn in sollicitatiebrieven.
Zelden is dat directer en onbeschaamder tot uitdrukking gebracht dan in
de sollicitatieprocedure voor een functie bij de VPRO-radio. Vierduizend
sollicitanten waren daar. Een citaat uit een verslag van een gesprekje met
een lid van één van de sollicitatiecommissies.
Op de vraag hoe hij uit de berg van duizenden reacties een eerste selectie
maakte, antwoordt hij: ‘Mensen die de VPRO élitair vonden of die
interview met een u schreven kregen al bij voorbaat een bedankje.’ (Haagse
Post, 24 maart 1984) (Pollmann 1985:27)

7

Wie daar niet van overtuigd is, kan enkele getuigenissen van analfabeten lezen (in
Goffinet en Van Damme 1990, bijvoorbeeld).
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Wat hebben de tegenstanders van spellingwijziging hiertegen in te brengen? Zoals
reeds geschreven, zij betwisten niet dat een fonologische spelling leerbaarder is. Zij
maken daar echter wel kanttekeningen bij. Zo stellen velen onder hen dat een
fonologische spelling dialectgebruikers zal benadelen, omdat er qua uitspraak
dialectische verschillen zijn (e.g. Hamans 1972). Dat argument snijdt natuurlijk geen
hout, aangezien ook in onze huidige spelling het fonematische principe het
basisprincipe is. M.a.w., ook in de huidige spelling moet men spellen volgens de
‘beschaafde uitspraak’, en dus niet volgens de dialectische uitspraak. Een (meer)
fonologische spelling zal daar geen verandering in brengen, ook dan blijft de
standaardtaal de basis van de spelling.
Wel is het zo dat sommige dialectsprekers, meer bepaald dialectsprekers uit het
oosten van ons taalgebied, enkele voordelen die zij hebben op standaardtaalsprekers
moeten opgeven, als sommige hervormers hun zin krijgen. In die dialecten maakt
men immers nog steeds een onderscheid tussen de uitspraak van <ij> en <ei>, en
tussen de uitspraak van <au> en <ou> (Verhoeven 1985:200-201).
Een duidelijk steviger tegenargument is de opmerking dat de discriminatie op basis
van spelling (die o.a. bleek uit het bovenstaande citaat van Pollmann) en de hoge
graad van functioneel analfabetisme niet aangepakt moeten worden door de spelling
te wijzigen, maar door de maatschappij en de didactiek te verbeteren. Mulisch roept
dit al jaren in verschillende interviews. De spelling veranderen is in die zienswijze
dan wat de Duitsers noemen ‘kurieren am Symptom’.
Daar valt, althans in theorie, weinig op af te dingen. In de praktijk liggen de zaken
echter moeilijker. Een betere didactiek kan wellicht de graad van het functioneel
analfabetisme terugdringen, ook al is het de vraag hoe die betere didactiek er dan
moet uitzien. Maar hoe men de discriminatie op basis van spelling, bij sollicitaties
bijvoorbeeld, wil aanpakken is minder duidelijk. Men kan in dat opzicht discriminatie
op basis van spelling vergelijken met discriminatie op basis van ras. De visie van
Mulisch c.s. lijkt te impliceren dat een wet op racisme niet zou mogen (dat is namelijk
‘kurieren am Symptom’); men moet opteren voor het veranderen van de maatschappij.
Los van de vraag of racisme überhaupt al uit de maatschappij kan verbannen worden,
kan niemand ontkennen dat dit een werk van (zeer) lange adem wordt. Ondertussen
mensen het slachtoffer laten worden van deze discriminatie lijkt mij immoreel.
Hetzelfde geldt voor discriminatie op basis van spelling: eer de maatschappij
veranderd is zullen vele mensen het slachtoffer geworden zijn van hun
spellingmoeilijkheden.
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Het antwoord van de tegenstanders luidt dan: ja, maar er zijn ook nog andere manieren
om te discrimineren.
Wanneer morgen de officiële spelling slecht wordt en de slechte spellers
dus automatisch goed kunnen spellen, dan zullen er andere zaken zijn
waarop diezelfde mensen gediskrimineerd worden: hun woordkeus, hun
briefpapier, hun handschrift, hun schrijfgerei, hun stijl, hun interpunktie,
de breedte van hun kantlijn, hun adres. (Harry Mulisch in De Gelderlander,
03/03/1989)
Het is natuurlijk zo dat bij een sollicitatie uiteindelijk een keuze gemaakt moet worden
voor één kandidaat. Waar het om gaat is op welke basis die keuze gemaakt wordt:
op basis van louter formele kenmerken (<intervieuw>), of op basis van inhoudelijke
kenmerken (de beroepservaring etc.)? Natuurlijk is het in theorie mogelijk dat een
sollicitatiecommissie nog andere formele kenmerken vindt waarop ze kan
discrimineren, maar het blijft zo dat een gemakkelijker spelling de leden van die
commissie minder mogelijkheden op dat gebied geeft, en hen verplicht meer aandacht
te schenken aan de werkelijk relevante informatie van de sollicitatiebrief. Bovendien
doet de tegenargumentatie van Mulisch c.s. niets af van de opmerking dat een
gemakkelijker spelling meer tijd zou vrijmaken voor het onderwijs in taalvaardigheid.
Een andere strategie van de behoudsgezinden is de problemen weglachen of
minimaliseren. Zo zegt de uitgever Theo Sontrop dat het onzin is de spelling aan te
passen aan mensen die niet in staat zijn de huidige spelling onder de knie te krijgen.
Het is veel belangrijker rekening te houden met de dragers van de cultuur
dan met mensen die hoogstens een keertje een bestelling noteren voor de
bakker. (Theo Sontrop in Het Haarlems Dagblad, 02/03/1989)
De kampioen van deze strategie is echter de letterkundige Herman Pleij. Die komt
zelfs tot de conclusie dat een moeilijker spelling gemakkelijker is.
Nu weet iedereen langzamerhand dat de nieuwe onlogica van een logischer
spelling het helemaal niet eenvoudiger zal maken om te leren spellen.
Sterker nog, een kind zou het gemakkelijker hebben wanneer we juist de
spelling lastiger, fraaier en nog onlogischer zouden maken. Dat onthoudt
namelijk veel beter, want grillige afwijkingen griffen zich geriefelijker in
het geheugen dan een logische reeks grijze gehaktballen. (Herman Pleij
in Het Parool, 11/03/1989)
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Als dit argument al opgaat dan is het uitsluitend geldig voor de zeer courante
woordenschat, omdat de taalgebruiker dergelijke frequente woorden vaak tegenkomt.
Maar het zou hier dan echt wel gaan om een zeer beperkt aantal woorden. Merk
overigens op dat Pleij hoegenaamd geen evidentie aandraagt voor deze hypothese.
Verder put Pleij zich voornamelijk uit in het belachelijk maken van de gehele
spellingproblematiek:
Cultuur moet het vanzelfsprekend afleggen tegen betraande
kindergezichtjes. 's Nachts worden de kleinen immers gillend wakker van
kwaadaardige dt's en zich stiekem verdubbelende klinkers. (Herman Pleij
in Het Parool, 11/03/1989)
In het licht van de bovengenoemde cijfers i.v.m. functioneel analfabetisme, en de
getuigenissen verzameld door Goffinet en Van Damme (1990), lijkt dit soort humor
wel van een bedenkelijke soort.

3.2. Spellingaanpassing is nodig om een te grote afstand tussen schrift en
taal tegen te gaan
Een tweede mogelijk argument pro is het feit dat als er niet nu en dan een
spellingaanpassing komt, de afstand tussen schrift en taal te groot wordt. Dit is niet
wenselijk, aangezien het schrift een manier is om gesproken taal weer te geven. De
weergave dient dan ook zo getrouw, zo goed mogelijk te zijn.
Het is een feit dat taal evolueert, en dat op al haar deelgebieden. Zo duiken er meer
en meer gestrande preposities op (syntactisch gebied), is er een komen en gaan van
woorden (semantisch gebied), en zijn de laatste honderden jaren heel wat
onregelmatige werkwoordsvormen regelmatig gemaakt, en omgekeerd (morfologisch
gebied).
Maar ook op het gebied van de uitspraak zijn er veranderingen. Zo neemt het gebruik
van de huig-/R/ sterk toe, en verdringt zij geleidelijk de tongpunt-/r/. Voor de spelling
is dat echter geen probleem, aangezien de /R/ en de /r/ in het Nederlands twee
allofonen zijn, en dus als oppositie geen deel uitmaken van het fonologische systeem
van het Nederlands.
Anders ligt het natuurlijk als er fonologische veranderingen optreden. Als de spelling
dan niet aangepast wordt, groeit de afstand tussen schrift en taal, en
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wordt de spelling (nog) moeilijker, want (nog) onregelmatiger, (nog) verder verwijderd
van het basisprincipe.
Waartoe dit kan leiden blijkt uit de spelling van het Engels. Doordat de spelling van
het Engels niet geregeld aangepast is, is men nu tot een situatie gekomen waarbij de
41 fonemen van het Engels met gebruikmaking van 26 letters op 561 verschillende
manieren gespeld worden (Geerts 1985:175). Dit leidde dan tot de beroemde ‘<ghoti>
= <fish>’-grap van de schrijver George Bernard Shaw.
Een voorbeeld van zo'n afwijking tussen schrift en taal die historisch gegroeid is is
het woord <feel>, dat als /fi:l/ wordt uitgesproken, en niet als /fe:l/. Nochtans was
die laatste uitspraak de uitspraak voor de Great Vowel Shift (15de eeuw), en
weerspiegelde de spelling in oorsprong dus de uitspraak. Door de taalverandering is
deze spelling echter achterhaald. Zulke voorbeelden zijn voor het Engels in overvloed
te geven; ook voor andere talen trouwens, zoals het Frans.

4. Argumenten contra spellingwijziging
4.1. Wat eerder geschreven is wordt ouderwets
Als er één belangengroep is die door de decennia heen de discussie rond
spellingwijziging overheerst heeft, dan is het wel die van de schrijvers. Het merendeel
van hen is tegen elke vorm van spellingverandering. In vroegere tijden waren de
kampioenen van het literaire verzet tegen spellingwijziging Bilderdijk en Busken
Huet (cf. supra, 2.), recenter onderscheidden zich vooral Harry Mulisch en wijlen
Willem Frederik Hermans. Zij vormen echter maar de voorhoede van een
indrukwekkend leger literaire tegenstanders van spellingverandering. Een mooi
overzicht van de belangrijkste oudere strijders vindt men in het boek van Craeybeckx
(1972). Tot de nieuwe tegenstanders behoren o.a. Benno Barnard en Geert van
Istendael.
Dat wil echter niet zeggen dat alle schrijvers tegenstanders van spellingwijziging
zijn. Zo was Willem Wilmink lid van de VWS, en vond ik dit veelzeggende citaat
in een roman van Marcellus Emants. Het gaat hier om een woord vooraf bij zijn
roman ‘Inwijding’, waarin hij het tweede argument pro (cf supra, 3.2.) aanhaalt.
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Wat de spelling aangaat, heb ik mij gehouden aan de beginselen
voorgestaan door de Vereniging tot vereenvoudiging van de schrijftaal
en juist daarom in die vereenvoudiging meer matiging betracht dan mij
persoonlik wel aanstond.
Moge dit water-in-de-wijn-doen het gewenste gevolg hebben en wederom
een deel van het publiek overhalen zich bij ons aan te sluiten, om \ de
Nederlandse schrijftaal te behoeden voor de zotternijen van een Engelse
spelling, die onvermijdelik ook aan het Nederlands ten deel zullen vallen,
als wij er niet tijdig voor zorgen, dat de dode schrijfwijs vervormd wordt
naar de levende taal. (Emants 1978 [1901]:1-2)
Het belangrijkste argument dat veel schrijvers aanvoeren is dat een spellingwijziging
alle literatuur die in de oude spelling geschreven is ouderwets maakt, waardoor die
literatuur minder gelezen zal worden. Uiteraard worden zij bij deze zienswijze
gesteund door de literaire uitgevers, die één front vormen met hun tekstleveranciers.
‘Absoluut rampzalig’, noemt Asscher [werkzaam bij uitgeverij Meulenhoff,
TDS] de plannen. ‘Boeken die wat de inhoud betreft nog zeer levend kunnen
zijn, doen alleen al door het taalgebruik gedateerd aan.’ Als voorbeeld
noemt hij het werk van de Franse schrijver Emile Zola dat nu nog heel
leesbaar is. De oorspronkelijke teksten van zijn tijdgenoot Couperus
daarentegen, doen verouderd aan door het gebruik van de naamvals-n,
de dubbele ‘oo’ en ‘sch’ op plaatsen waar wij nu een ‘o’ of een ‘s’
gebruiken. (Maarten Asscher in Het Haarlems Dagblad, 02/03/1989)
En om het ‘literaire front’ te sluiten doen ook de hoogleraren, bij monde van de reeds
geciteerde Herman Pleij, hun duit in het zakje:
Maar de moedwillige vervreemding van het geschreven verleden begint
spastische vormen aan te nemen. Meningen en mentaliteiten hebben zich
gevormd met behulp van literatuur. Wij zijn de kinderen van Beatrijs en
Knier, Max Havelaar, Gijsbrecht, Reynaert en Uilenspiegel. Zonder hen
en al die anderen zouden we nu anders denken en handelen dan we doen.
(Herman Pleij in Het Parool, 11/03/1989)
Vanuit zijn academische toren blijkt Pleij niet te beseffen dat de meeste mensen zich
niet aan de bovengenoemde literatuur wagen (hoezeer men dit ook moge betreuren).
Sommigen zijn zelfs niet in staat om die literatuur te lezen (cf. supra, 3.1., i.v.m.
functioneel analfabetisme), in welke spelling ook. Anderen, die toch af en toe een
boek in de hand nemen, beperken zich tot
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de hedendaagse literatuur, die uiteraard in de hedendaagse spelling geschreven is.
Zij die zich bezighouden met oudere literatuur hebben geen problemen met spelling,
en kunnen zonder probleem die oudere werken in de toenmalige spelling lezen.
Bovendien kiest Pleij ook de verkeerde voorbeelden. Zo zou het opheffen van de
gelijkvormigheidsregel spellingen opleveren als <mont> i.p.v. <mond>, en <hant>
i.p.v. <hand>. Laten dit nu twee spellingen zijn die ik in een willekeurig gekozen
fragment uit de Reynaert8 gevonden heb (verzen 1536 en 1537), zodat zo'n
spellingwijziging de mensen niet zou vervreemden van de Reynaert, maar hun spelling
juist dichter bij die van de Reynaert zou brengen. Hetzelfde geldt, mutatis mutandis,
voor de Max Havelaar van Multatuli: hij gebruikt consequent <k> voor
bastaardwoorden, i.p.v. <c>.
Dit argument gaat uiteraard wel maar voor een aantal teksten op, en het is inderdaad
zo dat een echte spellinghervorming, een voorstel dat dus verder gaat dan de <d>/<t>en <c>/<k>-kwestie, een spelling zou opleveren die fundamenteel afwijkt van de
spelling die Couperus c.s. gebruikten.
Maar maakt een spellingaanpassing een boek noodzakelijk minder toegankelijk?
Volgens M.K.A. van den Berg, docent Nederlands aan het Alberdingk Thijm College
te Hilversum, niet:
Voor tal van middelbare scholieren zijn ‘Het stenen bruidsbed’ en ‘De
aanslag’ misschien ook al gedateerd, omdat allerlei facetten zonder uitleg
niet duidelijk zijn, of het nu gaat om het bombardement op Dresden of de
grote vredesdemonstratie. Zolang er nog leerlingen zijn die Couperus
lezen of van Van Lennep genieten, geven zij te kennen dat ‘ouderwets en
stoffig’ - woorden van Mulisch - niet een automatisch gevolg zijn van een
veranderde spelling. Zij hebben veel beter dan Harry Mulisch in de gaten
wat het verschil tussen het complexe fenomeen ‘taal’ en ‘spelling’ is.
(M.K.A. van den Berg in Gooi en Eemlander, 07/03/1989)
Vanuit mijn eigen leeservaring, van ‘De Vlaschaard’ van Stijn Streuvels bijvoorbeeld,
kan ik dit bevestigen: het ouderwetse zit hem meer in de woordenschat en de
syntactische constructies, dan in de spelling, die voor de mensen die naar dit soort
boeken grijpen toch geen probleem vormt. Onderzoek naar de factoren die een boek
ouderwets maken zal ongetwijfeld een duidelijker beeld opleveren van deze
problematiek.

8

Lulofs, F. (red.) 1985. Van den vos Reynaerde. Groningen: Wolters-Noordhoff.
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Ten slotte dient ook nog opgemerkt te worden dat die klassiekers uit onze literatuur
die ook nu nog gelezen worden (in scholen bijvoorbeeld) vaak herdrukt worden,
zodat deze werken na een spellingaanpassing herspeld uitgegeven kunnen worden.

4.2. Er wordt aan de taal gemorreld
Volgens sommige schrijvers is het veranderen van de spelling gelijk aan het
veranderen van de taal. Opnieuw is Harry Mulisch daarbij de luidst roepende (de
meest schrijvende). Hij is er zich van bewust dat linguïsten er anders over denken
(Mulisch 1985:35), maar blijft toch bij zijn oorspronkelijke mening.
Zoals reeds vermeld, is het de opinie van linguïsten dat spelling slechts een weergave
van gesproken taal is, en ook met dat doel ontstaan is. De eerste manier om taal vast
te leggen was het maken van grottekeningen, en geleidelijk is men van concrete
tekeningen naar abstracte letters geëvolueerd.
Zo is onze <A> bij de Feniciërs ontstaan, maar werd ze oorspronkelijk op haar kop
gespeld. Wie de <A> ondersteboven bekijkt ziet een abstracte tekening van een
runderkop. Het woord voor ‘runderkop’ bij de Feniciërs was iets als /alef/, en na een
tijdje werd het teken voor /alef/ het teken voor de eerste klank daarvan, de /a/. Daarna
is het teken gekanteld (de Griekse alpha) en uiteindelijk onze <A> geworden. Nu
weten weinigen nog dat telkens als zij een <A> schrijven, zij dus eigenlijk een
omgekeerde runderkop tekenen.
Spelling is dus slechts een abstracte weergave van taal. Mulisch twijfelt daar echter
grondig aan:
Is het werkelijk zo eenvoudig? Of heeft de positivistische cirkelzaag in het
voorbijgaan misschien toch een paar vingers afgezaagd?
Laat ik, als de schrijver die ik ben, eens iets nabijs nemen: de titel van een
van mijn boeken De Verteller verteld, het bevat het kommentaar op een
roman, die ik eerder heb gepubliceerd onder de titel De Verteller. In de
fonologische spelling zou mijn boek De Verteller vertelt gaan heten. Maar
dat betekent natuurlijk heel iets anders, zoals de bedrieger bedrogen iets
anders betekent dan de bedrieger bedriegt. (Mulisch 1985:35)
Hoezo, dit betekent heel iets anders? Als dat inderdaad zo is, dan is het bewezen dat
spellingverandering taalverandering is. Maar in de fonologische
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spelling verandert de betekenis van Mulisch' ‘kleine trouvaille’ (Mulisch 1985:35)
hoegenaamd niet, ze wordt alleen maar ambigu. Zowel de actieve als de passieve
interpretatie zijn in die nieuwe spelling dan mogelijk, net zoals dat het geval is als
je de titel van Mulisch' boek uitgesproken hoort.
Mulisch zou hierop kunnen antwoorden dat een nieuwe spelling dus ambiguïteiten,
en daardoor verwarring, veroorzaakt. Maar ambiguïteit is nu eenmaal kenmerkend
voor taal. Neem een andere titel uit Mulisch' geest ontsproten: ‘De Aanslag’. Wie
het boek gelezen heeft, of de film gezien heeft, weet dat het hier om een moord door
het verzet gaat, maar voor hetzelfde geld zou het over een pianiste kunnen gaan, of
over een belastingbiljet.
En zo gaat het maar door met de sofismen in Mulisch' artikel (Mulisch 1985). Een
volledige behandeling daarvan zou een artikel op zich vragen. Erg polemisch wordt
het echter op bladzijde 37:
En nu zou de konkrete manier, waarop iets geschreven wordt, namelijk
de spelling, plotseling in de wereld der ‘willekeurige afspraken’ liggen?
Bij de verkeersborden en de regels van het cricketspel, of krikketspel?
Met één been misschien. Maar met het andere staat zij in de wereld van
de tittel en de jota, die niet zullen vergaan eer hemel en aarde vergaan.
Jezus Christus, heb ik mij laten vertellen, was de ‘vleeswording van het
woord’ - was zijn neus dus een willekeurige afspraak? Kunnen we die best
weglaten?
Natuurlijk kan dat. Maar dan laten we wel zijn neus weg. (Mulisch
1985:37)
Het verwarren van spelling en taal is overigens iets dat veel voorkomt in lezersbrieven
aan kranten (cf. infra, 4.7.).
Een geheel andere strategie dan Mulisch volgt Molewijk (1992). Hij gebruikt het
argument dat spelling geen taal is juist als een argument in de strijd tegen
spellingaanpassing. Immers, als spelling geen taal is, maar slechts de weergave ervan,
dan zijn taalkundigen geen spelling(des)kundigen. Dus hebben hun argumenten even
weinig waarde als de mening van gelijk wie.
Dat argument wordt echter ontkracht door Verhoeven:
Dat spellingdeskundigheid niet bestaat is een wel erg betwistbare opvatting.
Ook als men spelling niet beschouwt als een deel van de taal, maar als
een weergave ervan, dan nog ligt het voor de hand de taalkundige te
beschouwen als iemand die over die weergave iets kan zeggen. Hij kent
de taalkundige concepten die in
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de spelling tot uitdrukking gebracht kunnen worden. Zo is ook een
landkaart slechts een weergave van de geografische werkelijkheid, maar
toch wordt het maken ervan overgelaten aan een bepaald soort geografen,
de kartografen. (Verhoeven s.d.:7)

4.3. Een spellingwijziging kost geld
Een argument contra dat duidelijk meer gewicht in de schaal legt dan de twee
voorgaande, is het argument dat een spellingwijziging geld kost. De vraag is dan:
hoeveel? In de loop der jaren is men met wel zeer verschillende cijfers op de proppen
gekomen. Daarom achtte de Werkgroep ad hoc Spelling het noodzakelijk om een
objectieve studie uit te laten voeren. Professor Krens, verbonden aan de economische
faculteit van de Erasmus-universiteit te Rotterdam, nam die taak op zich (Krens s.d.).
Krens (s.d.:l) stelt in zijn nota dat over de financiële gevolgen van een
spellingwijziging geen exacte uitspraken mogelijk zijn, omdat er teveel onvoorspelbare
factoren zijn. Wel is het mogelijk om tot indicatieve uitspraken te komen. Die zijn
samengevat in het volgende citaat:
Uit het voorgaande is gebleken dat uitgevers bij een wijziging van de
spelling met een kopersstaking worden geconfronteerd die hoofdzakelijk
door het voorraadverlies financiële consequenties heeft. Tegenover dit
verlies staat evenwel, en dat stellen de uitgevers meestal niet aan de orde,
dat van een spellingwijziging ook een omzetverhogend effect uitgaat.
Immers na een spellingwijziging zal de vraag naar materiaal in de nieuwe
spelling een stuk stijgen. Hierdoor zal het verlies dat de uitgevers opvoeren
aanzienlijk gecompenseerd worden.
Waar de financiële consequenties van een spellingswijziging [sic]
uiteindelijk terecht komen is niet precies aan te geven. In sommige gevallen
zullen zij voor een deel bij de producenten worden gealloceerd, in het
algemeen komen zij met name, via de prijsverhogingen, bij de consumenten
terecht. (Krens s.d.:7)
De kosten voor de uitgevers lijken dus al bij al mee te vallen. Dat blijkt ook uit de
verkoop na de bekendmaking van de spellingaanpassing van 1997. De uitgevers van
naslagwerken, en dan vooral van het groene boekje (Sdu) en de dikke Van Dale (Van
Dale Lexicografie) doen zelfs gouden zaken (‘Nieuwe spelling zorgt voor
miljoenenomzet’, De Morgen, 12/12/1995).
Het hoeft dan ook geen verbazing te wekken dat de uitgevers, de literaire uitgevers
uitgezonderd, weinig problemen hebben met een spellingwijziging. Wel pleiten zij
eensgezind voor een ruime spellingwijziging.
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Spellingwijziging in etappen acht hij [een uitgever, TDS] uit de boze: dan
worden de uitgevers telkens op kosten gejaagd en spellingrust zal uitblijven.
Daarom moeten alle thans hangende kwesties [bedoeld worden o.a. ‘de
ei/ij-spelling, de au/ou-spelling en de spelling van de werkwoordelijke
vormen’, TDS] tegelijk worden opgelost. (KNUB 1966:1)
Daar staat wel tegenover dat een beperkte spellingwijziging minder maatschappelijke
weerstand zal oproepen (cf. infra, 4.7.). Toch zijn er volgens de uitgevers genoeg
redenen om tot een ruime wijziging over te gaan. Eerst en vooral het feit dat alleen
een ruime spellingwijziging de beoogde spellingvrede tot stand kan brengen, want:
Halve maatregelen mogen op de korte baan minder grote offers vragen zij stellen echter slechts nieuwe, evenzeer onbevredigende regelingen in
het vooruitzicht. (KNUB 1964: bijlage C)
Naast het bereiken van een periode van spellingvrede is een tweede argument pro
een ruime wijziging het feit dat een grotere wijziging bij de gebruiker een grotere
behoefte aan vervanging zal doen ontstaan (Krens s.d.:3), wat dus de kosten van de
uitgevers grotendeels kan compenseren. Een ander financieel argument voor een
ruime wijziging is dat een ruime wijziging minder geld vergt dan een hele reeks
kleine wijzigingen (KNUB en VBVB 1966:z.p.).
Tevens wordt er nog een extrafinancieel argument voor een ruime wijziging
aangedragen door de uitgevers:
[Wij hebben] ervaren dat er sinds 1954 een grote onverschilligheid ten
aanzien van de spelling van de Nederlandse taal is ontstaan. Buiten
beroeps-neerlandici, correctoren of secretaressen schijnen slechts weinigen
de moeite te nemen zich de (onvolledige) spellingswijziging [sic] 1954
eigen te maken.
Wij hebben de stellige verwachting dat de thans overwogen wijzigingen,
die mogelijk na enige tijd weer worden gevolgd door nieuwe veranderingen
op nog niet behandelde terreinen, de genoemde taalonverschilligheid nog
zullen bevorderen. (KNUB 1964: bijlage D)
Dat dit argument klopt merkte ik in mijn directe omgeving, waar ik te horen kreeg
dat men blijft spellen zoals men het geleerd heeft, en de spellingwijziging van 1997
dus niet volgt, ‘omdat er toch maar weinig veranderd is’.
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4.4. Het woordbeeld wordt aangetast
Eén van de meest gehoorde argumenten contra is het feit dat een wijziging het
woordbeeld aantast. Uiteraard is de verandering van het woordbeeld waaraan men
gewend is het grote nadeel van elke verandering. Daar staat echter tegenover dat dit
slechts een tijdelijk nadeel is: de volgende generaties leren namelijk de gewijzigde
spelling, en hoeven hun woordbeeld niet aan te passen.
Nu is het wel zo dat een verregaande spellinghervorming het aantal morfemen met
twee woordbeelden aanzienlijk zou doen stijgen. Een spelling die het
gelijkvormigheidsprincipe wil afschaffen zou het constante woordbeeld <bed>
vervangen door twee woordbeelden: <bet> in het enkelvoud, <bed> in het meervoud.
Tegenstanders van spellingwijziging zeggen dan dat het herkennen van twee
woordbeelden voor één morfeem vertraging oplevert bij het lezen. Deze stelling lijkt
bevestigd te worden door een onderzoek van van Heuven (1991). Hij bood een aantal
woordparen aan, bestaande uit het enkelvoud en het meervoud van een Nederlands
woord, en vroeg aan zijn proefpersonen of beide woorden vormen zijn van hetzelfde
substantief. De reactietijden waren sneller bij woordparen die het
gelijkvormigheidsprincipe volgen (<bord>/ <borden>), dan bij afwijkingen van dit
principe (<duif>/duiven>).
Eerst en vooral moet echter opgemerkt worden dat deze test nagaat of het
gelijkvormigheidsprincipe van nut is bij het lezen. Het probleem situeert zich echter
vooral op het gebied van het schrijven (cf. supra, 3.1.). Of zoals Rijsdijk (s.d.) het,
tamelijk idiosyncratisch, verwoordt:
Nu tragt men weer de gelykvormeghytsregel goet te praten met de
bewering, dat wetensgappelek onderzoek heeft aangetoont, dat wy - by
het LEZEN - van die regel gemak zauden ondervinden:... en wy LEZEN
veel meer dan wy sgryven!’ Dat laatste is juist; maar de sgoen wringt niet
by het lezen. [...] In het belang van deze mensen [Nederlandstaligen met
een beperkte opleiding, TDS], dient in de eerste plaats het gemakkelek
SGRYVEN bevordert te worden. (Rijsdijk s.d.:15)
Bovendien is het maar de vraag of het gelijkvormigheidsprincipe inderdaad het lezen
vergemakkelijkt. Verschillende onderzoeken suggereren het tegendeel van wat van
Heuven (1991) stelt. Volgens Kempen (1994:7) bekomt van Heuven andere resultaten
doordat zijn methodologie verkeerd is: bij het lezen komt het immers aan op
woordherkenning, en niet, zoals in van Heuvens onderzoek, op bewuste beoordelingen
i.v.m. spellingaspecten (het feit of er sprake was van twee verschillende medeklinkers
of niet).
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Kempen (1994:7) besluit dan ook dat het gelijkvormigheidsprincipe het lezen niet
vergemakkelijkt. Daarmee is echter niets gezegd over de rol van dit principe bij het
spellen. Volgens Kempen (1994:8) is het echter zeer onwaarschijnlijk dat het
gelijkvormigheidsprincipe het spellen gemakkelijker maakt, en ik sluit mij daar
volledig bij aan, net als Zuidema (1991:132). Voor zover ik daar zicht op heb zijn
het niet woordparen als <duif>/<duiven> en <baas>/<bazen> die spellingproblemen
opleveren, maar juist die woordparen die wel het gelijkvormigheidsprincipe volgen.
Het afschaffen van het gelijkvormigheidsprincipe lijkt dus de lezer niet te benadelen,
en de schrijver te bevoordelen. Wel zal de generatie die de spellinghervorming invoert
moeten gewennen aan behoorlijk wat nieuwe woordbeelden, en daar zal die generatie
niet opgezet mee zijn. Op deze laatste vaststelling kom ik later terug (cf. infra, 4.7.).

4.5. Er ontstaan meer homografen
Bij de bespreking van één van Mulisch' sofismen (cf. supra, 4.2.) gaf ik reeds aan
dat een verregaande spellinghervorming tot meer homografen zal leiden. Woorden
zoals <eis> en <ijs> zullen dan namelijk op dezelfde manier gespeld worden: als
<eis> bijvoorbeeld.
Zulke woorden zijn echter al homofonen, en functioneren in die hoedanigheid perfect
in de gesproken taal. Dit heeft uiteraard te maken met de context. Na een
spellingwijziging kan een op zichzelf staande vorm als <eis> op twee manieren
geïnterpreteerd worden, maar in de context <zei wou een portie eis> is er geen sprake
meer van ambiguïteit.
Overigens zal het aantal homografen alleen aanzienlijk toenemen bij een
gelijkschakeling van <ei> en <ij>. De gelijkschakeling van <t> en <d> op het
woordeinde leidt niet tot overdreven veel homografen. De gelijkschakeling van <au>
en <ou> levert zelfs slechts enkele homografen op (bv. <gauw>/<gouw>).

4.6. Door een spellingwijziging verdwijnt de etymologische informatie
van de spelling
Ik gaf reeds aan dat er heel wat etymologische informatie in de huidige spelling zit.
Zo is de alternantie <ij>/<ei> etymologisch gefundeerd: <ij> gaat terug op /i./, <ei>
o.a. op /ai/. Het wegvallen van deze alternantie zou nu de etymologische afkomst
van heel wat woorden versluieren.
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Op zich klopt dat wel, maar daar moeten toch een aantal bedenkingen bij gemaakt
worden. Zo is het aantal spellers dat weet heeft van bijvoorbeeld het feit dat <ij>
teruggaat op /i./ bijzonder klein. De meeste spellers interesseren zich daar niet eens
voor. Zij die zich wel voor etymologie interesseren hebben niet genoeg aan deze
informatie (soms is de informatie zelfs verkeerd! (cf. van den Toorn 19803:138)), en
moeten toch gespecialiseerde werken raadplegen om een oudere vorm te
reconstrueren. En ten slotte is het natuurlijk zo dat de spelling niet ontworpen is voor
(wel: door) etymologen.

4.7. Het probleem van de maatschappelijke aanvaardbaarheid: sommige
veranderingen zijn niet populair
Een gegeven dat een belangrijke rol speelt in het debat over spellingwijziging is de
maatschappelijke aanvaardbaarheid. Wie daar niet van overtuigd is hoeft alleen
kennis te nemen van de briefwisseling tussen de verschillende comités, raden en
commissies die betrokken waren in de discussie rond de spellingaanpassing van
1997. In die briefwisseling wemelt het van verwijzingen naar maatschappelijke
aanvaardbaarheid. Een aantal voorbeelden:
Aangaande de c/k-problematiek ziet het Comité van Ministers in dat er
inzake maatschappelijke aanvaardbaarheid grote bezwaren verbonden
zijn aan het ‘alternatief voorstel’. (Comité van Ministers 1993:2)
Inzake de spelling van het foneem /s/ komt het Comité van Ministers, o.m.
op grond van het publieksonderzoek, uitgevoerd in opdracht van de
Werkgroep ad hoc Spelling en na advies van de Raad, tot de conclusie dat
de algemene regel (ld) [...], zelf bij een voorzichtige toepassing, aanleiding
kan geven tot maatschappelijke betwisting (voorbeeld mogelijke spellingen:
sitroen, sijfer, sel). Het Comité van Ministers verzoekt de Commissie
bijgevolg haar voorstellen op dit punt zo te herwerken dat de resultaten,
i.e. de uit de regels voortkomende woordbeelden, in overeenstemming zijn
met de aanwijzingen van het publieksonderzoek. (Comité van Ministers
1993:2)
De Raad wil daarom het Comité van Ministers adviseren de voorstellen
in de grote lijnen over te nemen, mits tegelijk ook de boven besproken
bedreigingen van de maatschappelijke acceptatie weggenomen worden.
(Raad Nederlandse Taal en Letteren 1993:15)
Deze aandacht voor de maatschappelijke aanvaardbaarheid zal wel voornamelijk
bepaald worden door het feit dat de uiteindelijke beslissing i.v.m. spellingwijziging
genomen wordt door een aantal ministers (lees: politici). En dezen zijn nogal gevoelig
voor maatschappelijke aanvaardbaarheid: onpopulaire beslissingen kosten namelijk
stemmen.
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Om de wensen van het publiek te kennen werd een grote enquête uitgevoerd (Heijne
en Hofmans 1988). Daaruit bleek een vraag om eenvormigheid en consequentie, en
een afwijzen van ingrijpende veranderingen. Met deze richtlijnen is dan ook rekening
gehouden bij de spellingaanpassing van 1997.
Op het eerste gezicht kan deze manier van werken alleen maar toegejuicht worden:
een spellingwijziging gaat namelijk iedereen aan, niet alleen de beperkte groep van
uitgevers, journalisten, schrijvers, onderwijzers en linguïsten. Toch kunnen een aantal
kanttekeningen gemaakt worden.
Zo is er in het publieksonderzoek sprake van inconsistentie: woorden die aan dezelfde
regel onderworpen zijn werden toch anders beoordeeld, zodat een deel van het publiek
zelf zondigde tegen de door haar geëiste consequentie (Raad Nederlandse Taal en
Letteren 1993:5). Dit heeft ongetwijfeld te maken met het feit dat vele niet-experts
zich laten leiden door emoties. Nu zijn in dit debat emoties niet op hun plaats.
Helaas duiken ze toch meermaals op. Een voorbeeld uit een lezersbrief:
Ten tweede vraag ik me af wie er in feite gebaat mee is als onze spelling
weer eens herzien wordt. Je sticht verwarring, handboeken moeten
aangepast worden, wat geld kost, je creëert afschuwelijke woordbeelden
en onze taal wordt en [sic] luier en armer van. (M.G. in Het Belang van
Limburg, 05/03/1989)
Wie echter denkt dat zulke emotionele, subjectieve argumenten alleen bij niet-experts
voorkomen heeft het mis. Een neerlandica schrijft ongegeneerd:
Dat levert meteen het tegenargument in het debat, althans voor mijzelf:
‘actie’ of ‘vacantie’ met een k vind ik gewoon lelijk en ik heb dus een
persoonlijke voorkeur voor de c. (Angenies Brandenburg in Het Utrechts
Nieuwsblad, 06/03/1989)
Het feit dat niet-experts niet gehinderd worden door enige kennis blijkt ook uit het
feit dat spelling constant verward wordt met taal: de misvatting die in 4.2. reeds
behandeld is. Een voorbeeld daarvan vinden we in de bijdrage van M.G. (cf. supra).
Een ander voorbeeld is het volgende citaat uit een lezersbrief:
Het Duits kent nog steeds vier en het Pools zes naamvallen [sic, het Pools
kent zeven naamvallen, TDS]. En als wij straks ‘het gebeurd’ en ‘hij speeld’
mogen schrijven, dan leren de Franse kindertjes nog steeds moeilijke
werkwoorden te vervoegen.
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Zouden wij minder hersens hebben dan de Duitsers, Fransen en Polen?
Om nog maar te zwijgen van de Chinezen. (J.S. in Het Dagblad
Noord-Limburg, 06/03/1989)
Veel belangrijker dan het feit dat niet-experts heel wat emotionele argumenten in
het spellingdebat hanteren, is het feit dat de mensen die aan de enquête deelnamen
natuurlijk de mensen zijn die door een spellingwijziging getroffen worden. Natuurlijk
zijn zij tegen ingrijpende veranderingen, iets anders was niet te verwachten. Men
had even goed kunnen vragen wat het publiek vindt van belastingverhogingen.
De waarde van het publieksonderzoek lijkt mij dan ook gering: uitspraken van het
publiek i.v.m. de wenselijkheid van spellingwijziging mogen geen argument zijn in
het spellingdebat. Wel kunnen ze een richtlijn zijn bij het voorstellen van
wijzigingsvoorstellen.

5. Conclusies
5.1. er is nood aan meer intellectuele eerlijkheid
Een eerste conclusie die ik zou willen trekken uit deze studie is het feit dat meer
intellectuele eerlijkheid noodzakelijk is. In het spellingdebat duiken manifeste
sofismen met de regelmaat van de klok op. Een deel daarvan is ongetwijfeld het
gevolg van een gebrekkige kennis van zaken, maar sommige sofismen lijken mij ook
bewust gemaakt. Het zijn dan ook nog vaak die sofismen die de media halen.

5.2. Er is nood aan meer onderzoek
Heel wat argumenten die in het spellingdebat gehanteerd worden zijn niet gebaseerd
op onderzoek. Het wordt dan ook tijd dat er wat meer onderzoekstijd wordt
gespendeerd aan de verschillende aspecten van spelling(wijziging). Alleen op die
manier kan men een patstelling vermijden; alleen op die manier kan de spellingoorlog
beslecht worden.

5.3. Een ruime spellingwijziging lijkt noodzakelijk
Als ik de argumenten pro afweeg tegen de argumenten contra, dan wegen de
argumenten pro een stuk zwaarder door. Een spellingwijziging lijkt mij dan

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse taal- en letterkunde. Jaargang 1998

344
ook noodzakelijk. Deze spellingwijziging moet echter ruim zijn: alleen dan is een
periode van spellingvrede mogelijk. Uiteraard zal zo'n ruime spellingwijziging de
eerste jaren heel wat ongenoegen met zich meebrengen, maar dat ongenoegen zal
vrij snel wegebben9, en wat zal volgen is een lange periode van spellingvrede.
Uiteraard is het maar zeer de vraag of die ruime spellingwijziging er de eerste jaren
zal komen: eerst en vooral moeten er politici gevonden worden die het lef hebben
om deze beslissing te nemen, maar bovendien is het ten zeerste de vraag of er na het
failliet van de spellingaanpassing 1997 (een failliet toegegeven door minister Van
den Bossche, Het Nieuwsblad van 06/05/1996) snel een nieuwe aanpassing zal komen.
Ik durf het betwijfelen.
Hoe die ruime spellingwijziging er dan moet uitzien is een ander paar mouwen. Om
daar een verantwoorde uitspraak over te doen is meer en degelijker onderzoek nodig.
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Het Latijn van de praktizijn
Juridische woordenboeken in historisch perspectief
C. Verhas
Wiltge net, en zinrijk schryven?
Hebtge lust tot kunstig kyven
Voor de Vierschaar, voor het Hoff?
Hier zyn lessen, hier is stoff1.

Inleiding2
Wie regelmatig rechtshistorische bronnen consulteert, ondervindt vaak problemen
bij het interpreteren van oude juridische vaktermen. Het ontbreken van een verklarend
woordenboek3 waarin de rechtsterminologie wordt behandeld die men hanteerde in
de Nederlandstalige gewesten van de 13de tot de 18de eeuw wordt steeds meer als
een gemis ervaren, en hindert het wetenschappelijk gebruik van oude juridische
bronnen. Daarom investeert F.W.O. in een project dat tot doel heeft het totstandkomen
van een dergelijk woordenboek te realiseren4. Met behulp van de moderne
informatietechnologie worden wetgevende en gewoonterechtelijke bronnen, alsook
rechtsgeleerde traktaten en gegevens uit de rechtspraak van de beoogde periode
gedigitaliseerd om het toenmalig woordgebruik in zijn context weer te kunnen geven.
Ter afbakening van de te verklaren lemmata wordt gebruik gemaakt

1
2
3

4

D. Traudenius, Inleidend gedicht bij de Nederlandse Practyk en oeffening der
Notarissen van S. van Leeuwen.
Met dank aan F. Debrabandere en G. Van Dievoet voor het verbeteren van de tekst.
Er zijn wel woordenboeken die de oude Nederlandse rechtstaal behandelen, maar zij zijn
onvolledig of achterhaald, en spitsen zich meestal toe op een specifiek geografisch gebied
of een bepaalde soort bron. Het meest gebruikte lexicon is dat van K. Stallaert, Glossarium
van verouderde rechtstermen, kunstwoorden en andere uitdrukkingen uit Vlaamse, Brabantse
en Limburgse bronnen. Leiden 1890. Het derde deel (P-W) van deze onafgewerkt gebleven
klassieker werd verzorgd door F. Debrabandere, Roeselare 1977.
Dit project is een initiatief van het Wetenschappelijk comité voor rechtsgeschiedenis en is
gehuisvest bij de Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten.
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van een vijfde soort bron: de juridische woordenboeken en glossaria die dateren van
vóór 1800.
Dit artikel kwam tot stand als gevolg van een prospectie naar het aantal en de
bruikbaarheid van de oude lexica. Naast een opsomming en een omschrijving van
hun inhoud, wordt ook stilgestaan bij de reden waarom deze boeken op de markt
kwamen, en voor wie ze waren bestemd. Aan de hand van een voorbeeldlemma
(relief5) wordt duidelijk dat ‘de’ rechtstaal als dusdanig niet bestaat. Rechtskundige
begrippen horen weliswaar thuis in een bepaalde ‘betekenissfeer’, maar kennen geen
eenduidige verklaring. De concrete zin van het woord hangt te zeer af van de periode,
de context of het geografisch gebied waarin het gebruik ervan voorkomt. Bij het
raadplegen van een verklarend juridisch woordenboek moet men dan ook rekening
houden met de bronnen waarop het boek is gebaseerd of de achtergrond van de auteur,
en beseffen dat de inhoud ervan niet noodzakelijk overeenkomt met wat men in
andere bronnen aantreft. Door het groeperen van de oude woordenboeken, kan men
echter een vollediger beeld schetsen van de oude rechtstaal.
De hier opgesomde juridische glossaria zijn bronnen die grotendeels in de vergetelheid
zijn geraakt. In leeszalen van archieven en bibliotheken worden ze niet meer als
referentiewerk bij het consulteren van bronnen aangeboden, terwijl ze ook als
historische bron meestal over het hoofd worden gezien. Die verwaarlozing heeft tot
gevolg dat een overzicht van, of onderzoek naar dit genre tot nu toe niet bestond en
dat het soms moeilijk is gebleken een exemplaar van de hier vermelde boeken terug
te vinden. In het kader van het bovengenoemde project, zullen ze echter allen worden
gedigitaliseerd en als een soort ‘mini-woordenboek’ langs het internet te raadplegen
zijn6.

Historiek van het genre
Aan het ontstaan van het juridisch woordenboek kan men geen exact jaartal verbinden.
Onze vraagstelling situeert zich in een periode waarin de maatschappij en de
wetenschap in een stroomversnelling waren terechtgekomen.

5
6

Onder relief, releveren verstaat men doorgaans het (verzoek tot het) ongedaan maken van
zijn eigen rechtshandelingen en de gevolgen ervan.
Reeds enkele glossaria zijn nu reeds te vinden op de website ‘Recht uit de Lage Landen’,
http://www.kulak.ac.be/facult/rechten/RLL. In samenwerking met NIWI (Nederlands Instituut
voor Wetenschappelijke Informatiediensten) wordt gewerkt aan een geïntegreerde vorm van
alle oude, gedrukte woordenboeken.
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De opkomst van het humanisme, de uitvinding van de boekdrukkunst, interesse voor
de volkstaal, de herontdekking van het Romeinse recht en de groeiende invloed van
de jurist in bestuur en bureaucratie zijn factoren die de genese van het
rechtswoordenboek in de hand hebben gewerkt. Het genre ontstond echter niet uit
het niets. Het begrip ‘woordenboek’ heeft zijn eigen ontstaansgeschiedenis.
Vroege voorlopers van onze woordenboeken zijn de middeleeuwse geglosseerde
teksten. Daarin werden woorden (glossen) door de lezer of gebruiker van een
handschrift tussen de regels of in de rand geschreven, ter verduidelijking of als
vertaling van begrippen in het Latijnse manuscript7. Ook de juridische wetenschap
kende een rijke traditie van glossaria, waarin men de overgeleverde Romeinse
rechtsregels becommentarieerde8. In deze glossaria kwamen de trefwoorden nog voor
in de vorm, en vaak ook in de volgorde van de tekst waarop ze gebaseerd waren.
De eerste woordenboeken waren bestemd voor het onderwijs in het Latijn. Zij waren
gericht op het vertalen van en naar de volkstaal. In 14de en 15de-eeuwse handschriften
zoals het Glossarium Bernense en Harlemense9 werden de Latijnse termen alfabetisch
opgesomd, gevolgd door hun vertaling. In de 16de eeuw verschenen systematische
woordenboeken. De woorden daarin zijn zakelijk ingedeeld: termen uit dezelfde
sfeer zijn er groepsgewijs in samengebracht. Met Cornelis Kiliaan krijgt de
Nederlandse lexicografie er een dimensie bij. Zijn Etymologicum teutonicae linguae
(1599) zou lange tijd een voorbeeld blijven voor latere woordenboeken. Met het
Latijn als internationale geleerdentaal wordt in zijn woordenboek getracht de
Nederlandse termen te verklaren, niet te vertalen10. Toch bleef de publicatie van
woordenboeken in de 17de en 18de eeuw hoofdzakelijk gericht op het vertalen uit
of naar een vreemde taal. Pas in de tweede helft van de 18de eeuw groeide de

7
8

9

10

D. Geeraerts & G. Janssens, Wegwijs in woordenboeken, p. 34.
Reeds in de 11de en 12de eeuw oefenden Italiaanse rechtsgeleerden (glossatoren) door het
plaatsen van dergelijke kanttekeningen in belangrijke juridische werken op het gebied van
het Romeinse en het canonieke recht een grote invloed uit op de rechtsontwikkeling.
In deze handschriften werd geen speciale aandacht geschonken aan de rechtsterminologie.
In het oudste, het Glossarium Bernense (begin 14de eeuw), werden alleen termen aangetroffen
van algemene aard. Het Glossarium Harlemense (gedateerd rond 1440) geeft meer informatie
die tot de juridische sfeer behoort. Zie G. Van Dievoet, ‘Een weinig bekende verklarende
lijst van Nederlandse rechtstermen’, p. 510.
D. Geeraerts & G. Janssens, Wegwijs in woordenboeken, p. 35.
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belangstelling voor een woordenboek dat uitsluitend op het Nederlands gericht was11.
Explicatieve lexica waren gedurende lange tijd gewijd aan het verklaren van termen
uit een bepaalde beroepssfeer, zoals de juridische.

Het Latijn van de praktizijn
Is er ooit een tijd geweest waarin het juridisch jargon zich niet wezenlijk
onderscheidde van de gangbare volkstaal? Wanneer en hoe is in onze gewesten een
specifieke rechtsterminologie ontstaan? Vanaf welk moment en om welke reden
werd het nodig geacht de rechtstaal als dusdanig te moeten toelichten? De vroegste
bekende voorbeelden in deze context zijn de zogenaamde Malbergse12 Glossen,
waarbij in sommige handschriften van de Lex Salica bepaalde technische
uitdrukkingen in het Oudfrankisch werden ingevoegd om de Latijnse tekst aan te
vullen en te verduidelijken.
Reeds in de middeleeuwse rechtsbronnen is een zekere tweespalt merkbaar, waarbij
de vorst en zijn kanselarij - en later ook de geleerde juristen - zich doorgaans in het
Latijn uitdrukten, terwijl het volk en de lokale overheden streefden naar een
rechtspleging in de inheemse taal13. De in het Latijn gestelde middeleeuwse privileges
bevatten dan ook geregeld Nederlandse rechtstermen, die als dusdanig worden
aangeduid met een voorafgaand ‘vulgo’ of een bijgaand ‘vulgariter appellantur’14.
De eerste inheemse rechtstaal situeert men in de 14de-15de eeuw15. Maar, zoals het
rechtsleven verdeeld was over een aantal verschillende entiteiten - heerlijkheden,
steden, etc. - en ook het volk niet tot één stam behoorde, was ook de rechtstaal niet
homogeen. Op het platteland, waar het rurale leven aan weinig verandering onderhevig
was, hield men vast aan het recht dat reeds verschillende generaties geldend was, en
waarvan de regels gedurende lange tijd mondeling werden overgedragen.

11
12

13
14

15

Idem, p. 36.
Malbergs gaat in deze terug op de daarin gebruikte uitdrukking in mallobergo, hetgeen staat
voor ‘in het gerecht’. De toelichtingen werden opgenomen in de tekst zelf en niet erbij, zoals
de term ‘glossen’ verkeerdelijk laat vermoeden.
De Nederlandsche Juristen-Vereeniging, ‘De Nederlandsche Rechtstaal’ I, p. 2.
Idem, de opgesomde voorbeelden richten zich vooral op de Noordelijke Nederlanden, zoals
Haarlem in 1245 (de manu promissa, que vulgo gewedde hant nuncupatur) en Zwolle in
1346 (infamiam, que vulgariter dicitur bytaele). J. Huizinga, Rechtsbronnen der stad Haarlem,
p. 9 en Overijsselsche Stad-, Dijk-, en Markeregten I: 12, p. 5.
Idem, p. 2-3.
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Naar taalgebruik uit zich dat in een haast dichterlijke stijl met veel symboliek16,
waarbij rijm (vb. name ende fame), alliteratie (vb. styven ende starken) en tautologie
(vb. nut ende profyt) dienst deden als geheugensteun. De steden kenden een moderner
recht, waarbij aan de concrete noden van een dynamische samenleving tegemoet
werd gekomen door het vaststellen van nieuwe rechtsvoorschriften. De middeleeuwse
stadskeuren werden ad hoc opgesteld, en missen elke vorm van systematiek. Dit
verklaart waarschijnlijk waarom het oud-vaderlandse recht zo ontvankelijk bleek
voor de invoer van het Romeinse recht, dat zich als een logisch geheel in onze
gewesten aandiende en vanaf de 16de eeuw niet meer uit de staatkunde en de rechten
weg te denken was. Met de Romeinse logica en systematiek werden ook Romaanse
rechtstermen in ons oude recht geïntroduceerd. Zeer snel ontstond er een symbiose
van Latijnse en Nederlandse terminologie17, die in een mum van tijd verworden is
tot hetgeen wel eens smalend ‘juristenbargoens’ wordt genoemd. Parallel met dit
verschijnsel ontstonden woordenboeken van juridische terminologie.
De eerste verklarende lijst van juridische termen heeft met de glossaria gemeen
verbonden te zijn aan een bepaald werk. Het Vocabulaer van alle dye vreemde oft
walsche termen behandelt alle ‘termen van Franse of Latijnse oorsprong, die genoemd
worden in de Somme Ruyrael van Jan Bottelgier18. Concreet gaat het om ca. 400
termen, met een beknopte verklaring van hetgeen de auteur daaronder verstaat. Er
is geen uniforme weergave van de begrippen: de werkwoorden worden soms in de
infinitief, dan weer in vervoegde vorm weergegeven. Bij het hanteren van deze
woordenlijst moet men enige fantasie aan de dag kunnen leggen; de alfabetische
volgorde is niet absoluut. De begrippen werden gerangschikt per beginletter, maar
vermoedelijk in de volgorde en in de vorm van hun weergave in het manuscript. In
het Vocabulaer zoekt men bijvoorbeeld tevergeefs naar de verklaring van

16
17

18

Meer hierover bij S.J. Fockema Andreae: ‘Spreekwijzen en vormen aan het oude recht
ontleend’, Handelingen Maatschappij Nederlandsche Letterkunde 1897-98, p. 104-123.
In het begin werden vreemde en inheemse woorden vaak naast elkaar gebruikt, a.h.w. ter
vervanging van de middeleeuwse tautologieën. vb.: by gebreck ofte faute, tot conservacie
ende onderhoudenisse,...
Het Vocabulaer komt reeds voor in de druk van 1503. Zie G. Van Dievoet en J. Moors, ‘Een
weinig bekende verklarende lijst van Nederlandse rechtstermen van Franse of Latijnse
oorsprong van het begin van de 16de eeuw’, Liber Amicorum Prof. Dr. J. Van Haver, Brussel
1991, p. 514 e.v. De auteurs tonen aan dat de woordenlijst verre van volledig is. In de druk
van 1520 werd het Vocabulaer aangevuld en verbeterd.
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‘releveren’ of ‘relief’, maar wie zijn voltooid deelwoorden kent, kan onder
‘Gherelieveert’ zien dat de auteur dat begrip verklaart als ‘verlicht’.
Pas in de tweede helft van de 16de eeuw verschijnt op de Nederlandstalige markt
een woordenboek dat zich specifiek richt op het begrijpen van de rechtstaal. Met het
Tresoor der Duytsscher talen van J. van de Werve19 besteedt een auteur voor het
eerst aandacht aan de ‘vaktaal’ die in de juridische sfeer werd gehanteerd. De
rechtstermen en vreemde woorden zijn alfabetisch gerangschikt naar de eerste twee
letters. In het boek worden ongeveer 6000 termen van vooral Latijnse oorsprong
systematisch en met zorg verklaard. We vinden er bijvoorbeeld verschillende
toepassingen van het begrip ‘relief’: ‘Relever un vieil procez’, ‘Een slapende proces
weder oprechten oft te voorschijn brenghen’; ‘Relief’, m. ‘Overblijfsel, overschot’;
‘Relievement’, m. ‘Een relevement, vryinge ende verlichtinghe van een proces’.
Dat er ook vraag was naar een dergelijk initiatief, bewijzen de vele herdrukken20. De
auteur laat geen twijfel bestaan omtrent de problematiek die hem ertoe heeft aangezet
dit boek op te stellen. Hij wilde het gewone volk wegwijs maken in de taalkundige
doolhof die de rechtstaal van zijn tijd zou zijn geweest, omdat ‘sy so dicwijlen stonden
als verbaest ende voor 't hooft gheslagen, wanneer sy eenighe buytenlandsche woorden
hoorden’. De auteur beschouwde het als zijn morele plicht om de drempel te verlagen
die was ontstaan tussen de geleerden en de man in de straat21. Hij was ervan overtuigd
dat het volk verblind werd door de vreemde woorden, door de procureurs gebruikt
om zich onverstaanbaar te maken. Deze overtuiging maakt Van de Werve tot een
gangmaker van de ‘taalzuiveraars’. Los van enige sociale drijfveer onderwerpen zij
de rechtstaal aan een taalkundige inspectie, waarbij men vreemde invloeden als
dusdanig tracht te ontmaskeren en op zoek gaat naar een hanteerbare variant in de
moedertaal.

19

20
21

De eerste druk dateert van 1552. Het boek is beter bekend onder zijn latere benaming ‘Den
Schat der Duytsscher Talen: een seer profijtelijck boeck voor alle de ghene die de Latijnsche
sprake ende meer andere niet en connen, ende bysondere die de Rechten hanteren’.
F. Van Den Weghe, Geschiedenis der Nederlandsche taalstudie in Vlaanderen. 1500-1886,
p. 60-61.
J.F. Vanderheyden: ‘Verkenningen in vroeger vertaalwerk. 1450-1600. Vertalen uit
plichtsbesef’, VMKATL 1980, p. 284-285.
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Niet alleen de rechtstaal werd door de puristen geviseerd. Onder invloed van het
Bourgondische huis was de bestuurlijke taal met Franse en Latijnse woorden
doorspekt. De Franse liefdesromans en de dichtkunst van de rederijkers droegen
verder bij tot de verbastering van het Nederlands22. Enkele taalliefhebbers zetten zich
in om hun spraakgenoten aan te sporen tot een zuiver taalgebruik, in spreek- en in
schrijftaal. Het is in deze traditie dat de Rhetorica van Jan Van Mussem23 tot stand
kwam. De West-Vlaming richtte zich met zijn boek vooral tot ‘jonge Rhetorisiene
Practisienen/ Dichters/ Procureurs/ Taellieden/ Clercken/ Notarissen/ Advocaten/
Orateuren...’. Het Vocabularius van sommige vreemde uutlandsche termen oft
woorden diemen onder ons Vlaemsche sprake dagelicx userende es wordt aangeboden
als een hulpmiddel voor wie zich in zuiver Vlaams wil uitdrukken. Het gaat om 32
bladzijden met vooral Latijnse termen, die alfabetisch opgesomd worden. Zijn bronnen
zijn klassieke redenaars (in zijn voorwoord noemt hij Cicero en Quintilianus), maar
hij is eveneens schatplichtig aan Nederlandse humanisten zoals Erasmus24. Van
Mussem was dokter in de geneeskunde, een vakgebied waarin het Latijn eveneens
een prominente plaats bekleedt. Het woordenboek bevat dan ook een flink aantal
medische termen. In de juridische sfeer werd eveneens grif gebruik gemaakt van het
Latijn, zodat ook de rechtstermen deel uitmaken van Van Mussems Vocabularius.
De verklaring die de auteur aan de begrippen geeft, is dan ook niet die van een jurist.
Zo verklaart hij ‘advocaet’ als ‘een helper oft patroon’ en ‘relievement’ als ‘een
verheffinghe’. De techniciteit van sommige juridische begrippen of hun plaats binnen
een gerechtelijke procedure, komt nauwelijks aan bod. Toch maakt deze
‘tekortkoming’ het werk tegelijkertijd waardevol. Terwijl juristen elkaar gemakkelijk
kopiëren, zijn de verklaringen die we hier terugvinden, vermoedelijk origineel werk
van de auteur, die een andere opleiding had genoten25. Zijn toelichtingen kunnen een
indicatie zijn van hetgeen de niet-jurist onder de behandelde terminologie verstond.
Al gauw werden verklarende woordenlijsten van bastaardtermen onmisbaar voor
wie zich beroepsmatig met de rechten inliet. Een nieuwe generatie
rechtswoordenboeken richt zich niet meer tot de onwetende leek, maar eerder tot de
onervaren ‘practisijn’.

22
23
24
25

F. Van Den Weghe, Geschiedenis der Nederlandsche taalstudie in Vlaanderen. 1500-1886,
p.54-56.
J. Van Mussem, Rhetorica, dye edele const van welsegghene, Antwerpen, 1553.
J.F. Vanderheyden, ‘Jan Van Mussem’, in VMKATL 1952, p. 923 e.v.
Meer informatie over Jan Van Mussem bij J.F. Vanderheyden, Jan Van Mussem', in VMKATL
1952, pp. 289-306 en 923-948.
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Tot de groep rechtsbeoefenaars, behoren in zekere zin ook de notarissen. Ook zij
begaven zich eind 16de eeuw op de publicatiemarkt met hun vakliteratuur26, met
daaraan gekoppeld vaak een verklarende woordenlijst. In deze periode was het
notariaat een ambt, waarvoor geen diploma vereist was. De kandidaat-notarissen
liepen stage bij een gevestigde notaris en legden na enige jaren een examen af, waarop
zij de toestemming kregen voortaan zelfstandig akten te verlijden27. Zij waren niet
juridisch geschoold28 en kenden veelal geen Latijn.
Toen de Antwerpse notaris Jacob Thuys zijn Ars Notariatus29 op de markt bracht,
vormde de gebrekkige kennis van het Latijn onder zijn vakgenoten voor hem een
drijfveer om daarin een woordenlijst op te nemen tot ‘verclaringhe van diversche so
Latijnsche als Fransoysche woorden ende termen / die de practisiens daghelijcx
ghebruyken’30. Het Latijn was als aktetaal in onbruik geraakt, maar nog niet volledig
verdwenen. Aan het einde van de 16de eeuw werden notariële akten opgesteld in
een soort overgangsvorm; de inhoud werd in de volkstaal weergegeven, maar hoofden
slotformuleringen werden in het Latijn gesteld31. De alfabetische woordenlijst van
Thuys bevat ongeveer 840 bastaardwoorden, bijna exclusief woorden uit de juridische
sfeer. Thuys maant zijn lezers aan tot voorzichtigheid wanneer zij bepaalde termen
in hun geschriften opnemen. Hij wijst erop dat vele termen op verschillende manieren
kunnen worden

26

27
28
29
30

31

Zie G. Van Dievoet, ‘Notarisboeken en formulierboeken voor notarissen in de Zuidelijke
Nederlanden van 1500 tot 1800’ en A. Gehlen, ‘De Noord-Nederlandse notarisboeken uit
de 17de en 18de eeuw’ in PL. Nève en J.J. Verbeek (eds.), Forma Servata, Ars Notariatus
LXXXV, 1998, resp. pp. 51-84 en pp. 85-95.
Pitlo, De zeventiende en achttiende eeuwsche notarisboeken en wat zij ons omtrent het oude
notariaat leeren, p. 195 e.v.
Het was zelfs verboden voor advocaten en raadsheren om ook het beroep van notaris uit te
oefenen. Zie Pitlo, Ibidem, p. 204.
J. Thuys, Ars Notariatus, dat is Konste ende styl van notarisschap. Antwerpen, 1583.
Bespreking door G. Van Dievoet, ‘Notarisboeken’, ut supra p. 58-59.
...‘deur dien een yeghelyck niet soo wel vervaren en is in de Latijnsche, Fransoysche oft
andere vremde spraecken, ende alsoo niet soo lichtelycker en soude connen verstaen vele
verscheyden vremde woorden oft termen, die uut de selve tale ghesproten zijn, en dewelcke
de Notarissen, Tabellioenen, en andere Practisiens (naer style ende usantie) ghebruyken in
henne Instrumenten ende gheschriften.’
A. Pitlo, De zeventiende en achttiende eeuwsche notarisboeken en wat zij ons omtrent het
oude notariaat leeren, p. 25 e.v.
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geïnterpreteerd32. Hoewel de bronnen niet echt prijsgegeven worden, is de woordenlijst
van Thuys terminologisch bijzonder waardevol. De auteur hanteert bij het verklaren
van de juridische termen een voor zijn tijd archaïsch taalgebruik33, zodat in dit
laat-16de-eeuwse werk nog iets van de Bourgondische periode doorschemert. Van
Dievoet en Moors merken op dat verschillende lemmata en verklaringen uit het
Vocabulaer van Bottelgier door Thuys werden overgenomen34. Op andere plaatsen
moet Thuys zijn inspiratie echter in andere bronnen hebben gevonden; een ‘relevement
oft relievement’ is volgens de notaris een ‘ontheffinge’.
Dat dit boek gedurende lange tijd een klassieker onder notarissen bleef, bewijzen de
vele herdrukken. Dit succes zette ongetwijfeld ook andere vakgenoten aan hun kennis
in boekvorm te verpreiden. Vanaf de zeventiende eeuw komen er verschillende
‘didactische’ referentiewerken voor juristen en notarissen op de markt. De
lexicografische productie was in deze eeuw vooral afkomstig uit de Noordelijke
Nederlanden.
In 1631 verscheen de Inleiding tot de Hollandsche Rechts-geleertheyd van Hugo de
Groot, dat erop is gericht een hand- en leerboek te zijn van het Hollands burgerlijk
recht: een werk, dat voortaan tot regel zou kunnen dienen35. Grotius beperkte zich in
zijn tractaten niet slechts tot het beschrijven van het recht dat hem bekend was; hij
ging ook scheppend tewerk. Het was zijn opzet het recht van zijn tijd te ontleden en
terug te voeren tot vaste regels. De Groot schreef zijn Inleiding tijdens zijn
gevangenschap op Loevestein. Referentiewerken had hij daar niet bij de hand; voor
verwijzingen naar plakkaten en handvesten deed hij een beroep op zijn geheugen36.
Hoewel De Groots Inleiding geen verklarende lijst van rechtstermen bevat37, is dit
werk

32

33
34
35

36
37

...‘Wel verstaende dat hy inne sie ende aenmercke, de materie ende den sin vanden
Instrumente, op dat hy dicwils d'een voor d'ander niet en verstae. Want somtijts alsulcke
termen worden verstaen op diversche manieren’
Pitlo gewaagt zelfs van het middelnederlands, waar hij het taalgebruik van Thuys beschrijft,
ut supra, p. 32.
G. Van Dievoet en J. Moors, ‘Een weinig bekende verklarende lijst van Nederlandse
rechtstermen’, p. 521.
S. Vissering, ‘De rechtstaal in H. De Groot's Inleiding tot de Hollandsche Rechtsgeleertheid’,
Verslagen en Mededeelingen der Koninklijke Academie, Afdeling Letterkunde, 2de reeks
12e deel, Amsterdam 1883, p. 376.
Ibidem, p. 374-375.
In 1727 verscheen bij Jan Boom in Amsterdam het Alphabet der Hollandsche regten, dat bij
nader inzien een terminologische bladwijzer op de Inleiding tot de Hollandsche
regts-geleerdheit blijkt te zijn. Zie infra. In de 19de eeuw heeft S. Vissering uit de Inleiding
de rechtstermen geëxcerpeerd en uitgegeven met de verklaring of definitie die De Groot in
het boek zelf aan deze begrippen gaf, zie supra, p. 403-441.
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van zeer groot belang voor de studie van de oude rechtsterminologie38. Zoals hij de
Hollandse rechtsmaterie van algemeen geldende regels wilde voorzien, wilde Grotius
ook de daarin gebruikte rechtstaal normeren. De Groot wilde bewijzen dat het
Nederlands als wetenschappelijke taal evenwaardig aan het Latijn was. Hij hanteerde
in zijn boek systematisch begrippen met een Nederlandse stam, hetgeen hij bereikte
door het (her)gebruik van oude ‘Duytsche woorden’ uit handvesten en keuren en
door samenvoeging van bepaalde begrippen die bruikbaar en begrijpelijk waren39.
Op deze manier vermeed hij het gebruik van uitheemse termen. Omdat zijn
woordkeuze in deze materie zozeer verschilde van hetgeen in de rechtswetenschap
van zijn tijd gebruikelijk was, zag hij zich echter genoodzaakt om ‘zijn’ rechtstermen
in de marge te verduidelijken met hun Latijnse benaming of bastaardvariant. In zijn
ijver om het Nederlands als rechtstaal te herwaarderen, maakte De Groot echter te
veel gebruik van woorden die ook in zijn tijd verouderd waren. Zijn pogingen om
dit begrippenapparaat door zijn vakgenoten te laten overnemen, strandden op een
hardnekkige praktijk. Het gebruik van Latijnse en Franse termen was in de rechtstaal
van de zeventiende eeuw nu eenmaal goed ingeburgerd, en dat zou nog lange tijd zo
blijven. Toch heeft de Inleiding van Hugo De Groot op zijn tijdgenoten veel indruk
gemaakt en zien we ook in juridische woordenboeken van latere datum steevast zijn
naam opduiken wanneer de auteurs hun bronnen prijsgeven.
Zijn broer, Willem De Groot, pleitte eveneens voor een behandeling van de
rechtsmaterie in de landstaal40, maar hij was niet zo gedreven op zoek naar
Nederlandse varianten van wel ingeburgerde bastaardwoorden41. Hij beperkte er zich
toe om aan zijn werk woordenlijsten met vertalingen van termen toe te voegen die
in het boek en ook in de praktijk werden gebruikt. Bij zijn Inleyding tot de practyck
van den Hove van Holland voegde Willem De Groot twee registers. Het Register
van Latijnsche woorden met hare verklaringe telt zeven pagina's. We vinden er
‘relief’ terug naast ‘herstelling’, als vertaling van

38
39
40
41

Zie M. Esch-Pelgroms, Grotius' invloed op de Nederlandse rechtsterminologie, onuitgegeven
proefschrift Luik 1968-1969.
S. Vissering, ut supra, p. 377.
W. De Groot, Inleyding tot de Practijk, voor den Hove van Hollant, in 't Nederduytsch vertaelt.
Den Haag 1656.
S.J. Fockema Andreae, Rechtsgeleerd handwoordenboek, Inleiding IX.
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het Latijnse ‘Restitutio in integrum’. Het tweede register is gewijd aan de
Bastaert-Duytse woorden die in het boek en in de praktijk aan bod kwamen. Het gaat
om negen pagina's vernederlandste woorden van vreemde afkomst, die door de auteur
van een goed-nederlands alternatief werden voorzien. ‘Relief’ is daarin een term die
door Willem De Groot wordt gezien als ‘herstelling, stellinge geheel’. In zijn opzet
leeft ook het belerende en het streven naar eenvormigheid dat zijn broer had bezield.
Willem De Groot schreef zijn boek eerst in het Latijn42 omdat hij meende dat dat tot
eer strekte van zijn vaderland en van nut was voor de (in de Republiek vertoevende)
buitenlanders. Zijn vertaling kwam tot stand toen hij besefte hoeveel van zijn
landgenoten het Latijn niet machtig waren, en dat een Nederlandse vertaling wellicht
goede diensten zou kunnen bewijzen in de stedelijke en plattelandsrechtbanken43 van
zijn land.
Het bij de Practique des notarischaps44 van Dirck van der Mast toegevoegde
Woordboeck werd aangevuld met een tabel (veertien pagina's) van ‘alle de
kunst-woorden der Rechts-geleertheyt van mijn Heer Hugo De Groot, selver
kunstelijck in Duyts over-gheset’. Voor het overige bestaat het woordboeck uit een
70 pagina's tellende woordenlijst, waarin de ‘Kunst-woorden des Notarischaps’ waarvan de auteur op het titelblad gewaagt - slechts een klein onderdeel vormen45.
De notaris uit Schiedam, die zelf het Latijn niet machtig was, hechtte vooral belang
aan de vertaling van voor hem vreemde termen. Het samenstellen van de woordenlijst
en het ‘verduytschen’ van de daarin begrepen termen, gebeurde meer uit liefde voor
de ‘Nederduytsche taal’ dan uit praktijkgerichte overwegingen. Het taalkundige
aspect kreeg voorrang op het juridische.
Uit de meer linguïstische hoek stamt ook de Woordenschat van Bastaardtwoorden,
Konst-woorden en Verouderde woorden van Lodewijk Meijers46. Dit vele malen
herdrukte werk richt zich niet tot de rechtstermen in het bijzonder, maar wil de
Nederlandse vertaling geven van bastaardtermen en kunstwoorden die men bij
‘wanduitsche schryveren’ terugvindt. Meijers somt op bij wie hij
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W. De Groot, Isagoge ad praxin fori Batavici, Amsterdam 1655.
Zie de verantwoording van de auteur bij de 2de druk van zijn Inleyding tot de practyck.
Dirck Heymansz. van der Mast, Practique des Notarischaps, Rotterdam 1642.
A. Pitlo, De zeventiende en achttiende eeuwsche notarisboeken en wat zij ons omtrent het
oude notariaat leeren, p. 53.
L. Meijers, Woordenschat van Bastaardt-woorden, Konst-woorden en Verouderde woorden,
Amsterdam 1654.
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de mosterd haalde: Coornhert, Hooft, De Groot, Huigens, Stevyn,... Naar analogie
met de titel is het werk opgedeeld in drie stukken, waarvan het laatste deel bijna geen
rechtstermen bevat. Onder de bastaardtermen en kunstwoorden zijn ze wel prominent
aanwezig. Ook aan ons voorbeeld-lemma wordt ruime aandacht besteed: ‘relief’,
staat er voor ‘opheve, opheffing, verligting, herstelling, herstelbrief, in 't geheel
stelling’. Men verleent ‘relief tegens de indebite verheffing’, hetgeen vertaald wordt
als ‘herstelling in zijn geheel tegens de onbehoorlyke verkryging van een daagbrief’;
‘relief tegens de indebite interjectie van de appellatie’ is ‘herstelling tegen
onbehoorlijke inbrenging des beroeps’ en ‘relief tegens de indebite explotering van
de appellatie’ is ‘herstelling in zijn geheel tegens de ontijdige bekendmaking des
beroeps’. ‘Relevementen’ zijn ‘wederopheffingen’ en een ‘reliëvement’ is een
‘ontheffing of herheffing’, maar ‘relevatie’ staat voor ‘opheffing, wederopheffing’.
Alle nuances worden gegroepeerd onder de infinitief ‘releveren’, ‘opheffen, opbeuren,
verheffen, ontheffen, herstellen’. Onder kunstwoorden wordt alleen melding gemaakt
van ‘relevare’ en ‘relevare appellationem’, hetgeen vertaald wordt als ‘verheffen’
en ‘verheffen het beroep’.
De arts-jurist Adriaan Koerbagh vond zijn inspiratie eveneens bij de gebroeders De
Groot, maar hij nam ook een stuk origineel vertaalwerk op zich, toen hij 't Nieuw
woorden-boek der regten47 schreef. Zijn motivatie komt enerzijds voort uit liefde
voor de moedertaal, maar meer nog is het de ergernis over een slecht taalgebruik
onder de ‘geding-besorgers en openbaar schrijvers’ die hem ertoe heeft gedreven dit
woordenboek op te stellen48. Het woordenboek bestaat uit 344 bladzijden (236
bladzijden vertaling met bijvoegsel) vertaling van rechtstermen, opgesteld in
alfabetische volgorde. Als lemmata treft de
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A. Koerbagh, 't Nieuw woorden-boek der regten, ofte een vertaalinge en Uytlegginge van
meest alle de Latijnse woorden en wijse van spreeken, in alle Regten en Regtsgeleerders
Boeken en Schriften gebruykelijk: ten deele uyt de schriften van H. en W. de Groot versamelt,
en andere versamelt en by een gestelt ende ten deele nu eerst uyt het Latijn in 't Nederduyts
tot dienst en nut van alle practisijns en Liefhebbers overgeset. Amsterdam 1664.
‘... de welke onkundig zijn in de Latijnse taal, gelijkse meest alle zijn, en nogtans niet willende
schijnen minder te weten, als die welke in de taal kundig zijn, gaerne om geleert te schijnen,
mede die Latijnsche, ende van 't Latijn af komende woorden en wijse van spreeken, gelijk
als ook Fransche, en andere Schotse woorden en meer, in haar geschriften en spreeken,
gelijk als ook den Indiaanschen klap-vogel, die sonder verstant de woorden der menschen
na-bootst, nog dienstig zijn, om den zin en uytlegging der selver woorden, ingevalle zij de
selve willen gebruyken, al hoe wel het veel beter was, dat sijse nimmer gebruykten, daer in
na te soeken, op dat zij de selve (gelijk 't wel dikwils gebeurt) niet kwalijk en soude gebruyken.’
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lezer zowel Nederlandse als anderstalige rechtstermen aan. De auteur verwijst
systematisch naar de Latijnse vorm van een bepaalde term, en geeft bij die stam een
korte Nederlandstalige verklaring weer. Aldus vinden we bij ‘Relevare appellationem’
de vertaling ‘verheffen het beroep’. De auteur maakt Latijnonkundigen wegwijs in
het boek door het weergeven van een anwysing om de vertaaling en uytlegging der
bastaart-woorden de welke in de regtsgeleertheyd en regts-vordering gebruykt worden
in de woorden-schat of in het byvoegsel te konnen vinden. Hij onderkent verschillende
vormen en toepassingen die aan het begrip ‘relief’ verbonden zijn; de term zelf
herleidt hij tot ‘restitutio’49.
In dezelfde periode verscheen de Praxis judiciaria van Gerard van Wassenaer50. Deze
rechtsgeleerde uit Utrecht schijnt naast advocaat in het provinciale hof ook actief te
zijn geweest als notaris. Zijn boeken zijn dan ook erg praktijkgericht en bevatten
allerlei voorbeelden en formulieren, die minder ervaren ambtsgenoten moesten helpen
in het opstellen van akten of het procederen voor hoven en rechtbanken. Bij een
dergelijk handboek voor de praktizijn hoorde uiteraard ook een woordenboek. Het
Curieus Woorden-boek van alderhande Konst- en Bastaartwoorden tot de practyck
judicieel, ende des Notarischaps, en andere Rechts-oeffeningen seer nodig ende
dienstig bestaat uit 76 bladzijden. Van Wassenaer blijft zeer beknopt in zijn
verwijzingen en geeft geen bronvermelding. De lemmata staan alfabetisch
gerangschikt naar de eerste twee letters, maar behouden daarna vermoedelijk de
volgorde van de bijhorende praktijkboeken. In het woordenboek worden termen uit
de rechtspraktijk niet gescheiden van die uit het notarisambt. Ook hier lijkt het
‘verduytsen’ een synoniem voor ‘verklaren’. Het woordenboek bevat geen
verwijzingen naar andere auteurs of toepassingsvoorbeelden uit de praktijk, maar de
lemmata worden wel vrij gedetailleerd in toepassing verklaard. Onder ‘releveren’
begrijpt Van Wassenaer ‘opheffen, verheffen, herstellen’. ‘Relief’ betekent bij hem
‘herstelling in 't geheel, herstel-brief’. Vanuit zijn praktijkervaring wijst hij er
vervolgens op dat dit begrip in drie verschillende contexten wordt gebruikt. Het
‘relief tegens in debitie verheffing’ staat voor ‘herstelling in zijn geheel tegens de
onbehoorlijke verkrijging van een dach-brief’; ‘relief tegens de indebitie interjectie
van de appellatie’ betekent ‘herstelling in zijn geheel tegens de ontijdige

49

50

‘Releveren, siet restituere in integrum. Relief tegens de indebite interjectie van de appellatie,
siet restitutio adversus intempestivam, aut indebitam interjectionem appellationis. Relief
tegens de indebite exploicteringe van de appellatie, siet restitutio adversus indebitam
intempestivam insinuationem appellationis’.
Van dit tweedelige boek (eerste uitgave 1669) verschenen eerder de onderdelen apart, als:
Practyck notariael (eerste uitgave 1650) en Practyck judicieel (eerste uitgave 1660).
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inbrenging des beroeps’ en ‘relief tegens de indebitie exploteringe van de appellatie’
wordt gebruikt voor ‘herstelling in zijn geheel tegens de ontijdige bekentmaking des
beroeps’. Een ‘relivement’ wordt verklaard als ‘ontheffing’ of ‘verheffing’.
Een derde tijdgenoot die zich op de rechtsterminologie toelegde, was Simon van
Leeuwen. Hoewel het niet bekend is of hijzelf ooit notaris is geweest, krijgt de
uitoefening van dit ambt in zijn werken toch ruimschoots de aandacht. Het is bij zijn
in 1665 gepubliceerde Notarius publicus51 dat hij voor het eerst een woordenboek
voegt. Bij de eerste druk verscheen geen lijst van vreemde woorden. Toen het boek
reeds een jaar later aan herdruk toe was, en bleek dat derden zonder het consent van
de auteur daaraan onvolledige en onzuivere woordenlijsten hadden toegevoegd,
reageerde Van Leeuwen met een uit 4000 lemmata bestaand overzicht van kunst- en
bastaardwoorden. Aan het begin ervan verklapt de auteur zijn bronnen: Hugo De
Groot, Hooft, Huygens, Vondel en anderen, die hij vervolgens heeft vergeleken en
bewerkt52. Ook hij maakt een onderscheid tussen ‘relief’ - als zijnde ‘opheve,
opheffing, verligting, herstelling, herstel-briev’ - en ‘relievement’, wat ‘ontheffing,
verheffing’ betekent. Onder de infinitief ‘releveren’ plaatst hij de verklaringen van
beide termen: ‘opheffen, opbeuren, verheffen, ontheffen, herstellen’. Van Leeuwen
was een zeer productief auteur. Zijn Nederlandsche praktijk, en Oeffening der
Notarissen, en andere gemeene Schrijf- en Regt-Vorderaars53 is in feite een herziene
uitgave van de Notarius Publicus. Een 18de-eeuwse bewerking ervan door P. Van
der Schelling zou geresulteerd hebben in een volledig woordenboek van kunst- en
bastaardwoorden, maar wij betwijfelen net als Pitlo de juistheid van deze bewering54.
Het laatste boek van Van Leeuwen dat gewijd was aan het notarisambt, de Ars
Notariatus55, bevat opnieuw een verklarende lijst van ‘duystere, zo Latijnsche als
Françoysche
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S. Van Leeuwen, Notarius Publicus. Dat is: de practycke ende oeffeninge der notarissen.
Leiden, 1656.
De auteur beschikte naar eigen zeggen ook over het werk van Jacques Thuys, maar besteedt
er niet veel goede woorden aan: ‘als tenenmael ondienstigh ende onnut bevonden, ende waer
door vele misleydt werden’.
S. Van Leeuwen, Nederlandsche praktijk, en Oeffening der Notarissen, en andere gemeene
Schrijf-, en Regt-Vorderaars. Rotterdam 1665.
A. Pitlo, De zeventiende en achttiende eeuwsche notarisboeken en wat zij ons omtrent het
oude notariaat leeren, p. 68.
S. Van Leeuwen, Ars Notariatus, Dat is: Konste en stijl van 't Notarisschap, begrepen in
theorycke en practycke. Antwerpen, 1676.
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woorden ende termen’. De titel belooft een uitbreiding met ongeveer een derde aan
nieuwe lemmata, Pitlo merkt op dat de woordenlijst in feite met een derde is ingekort56.
In de Zuidelijke Nederlanden volgt de Notarius belgicus van Jan Baptiste Huygens
hetzelfde patroon57. Het extens vocabulair dat zijn boek vervolledigt, is net zoals dat
van Van Leeuwen gebaseerd op de geschriften van Hugo De Groot, Hooft, Vondel
etc. Het bevat ca. 3600 verbasterde, gelatiniseerde en Franse termen die naar de eerste
twee letters worden gerangschikt en die beknopt, met een of enkele synoniemen
worden verklaard. De analogie met het werk van Van Leeuwen valt ook inhoudelijk
sterk op. Onder ‘relief’, ‘relievement’ en ‘releveren’ vinden we bij beide auteurs een
identieke verklaring, zij het dat Huygens een Zuid-Nederlandse spelling hanteert58.
De lijsten die in het midden van de 17de eeuw werden gepubliceerd, vertonen
inhoudelijk vele gelijkenissen59. Vermoedelijk putten de toenmalige rechtsgeleerden
uit dezelfde bronnen als zij hun kennis te boek stelden. In de 18de eeuw gaat het op
gelijkaardige wijze verder. Er verschijnen bijna geen originele lijsten meer, maar de
bestaande woordenboeken van juridische terminologie worden met kleine
aanpassingen nog geruime tijd herdrukt60.
Een opvallende tendens is, dat de gepubliceerde herdrukken in deze periode niet
worden bewerkt door mensen uit het juridisch vakgebied, maar door drukkers die
hiermee inspelen op de constante vraag naar dergelijke woordenboeken. De
Amsterdamse drukker Jan Boom bijvoorbeeld, die - bemerkende dat de ‘Inleiding
tot de Hollandsche Regts-geleerdheit’
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A. Pitlo, De zeventiende en achttiende eeuwsche notarisboeken en wat zij ons omtrent het
oude notariaat leeren, p. 68.
J.B.J. Huygens, Notarius belgicus, oft ampt der Notarissen, verdeelt in Theorie ende Practyque.
Brussel, 1704. Bespreking door G. Van Dievoet, ‘Notarisboeken’, ut supra, p. 60-64.
Hoewel er geen vaste spellingsregels bestonden, was in de Zuidelijke Nederlanden de uitgang
gh aan het einde van een woord courant.
Een uitzondering hierop vormt K. van Aller, Generaale regulen en definitien van beschreeve
romeynsche rechten, Rotterdam 1654-1655. Dit werk werd niet opgevat als een woordenboek,
maar is er wel op gericht de onervaren praktizijn beter bekend te maken met het Romeinse
recht en het daarin gebruikelijke begrippenapparaat nader toe te lichten. De in dit werk
behandelde stof is thematisch opgedeeld en bevat de definitie van een 140-tal rechtstermen.
G. Van Dievoet, ‘Een weinig bekende verklarende lijst van Nederlandse rechtstermen’, p.
522.
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opnieuw was uitverkocht - het initiatief nam tot een heruitgave ervan. Het is niet het
origineel, maar wel de bewerking ervan door Simon van Groenewegen van der Made
uit 164461 die hij voor publicatie in aanmerking nam. Van Groenewegen vulde de
‘Inleiding’ aan met wetten en gegevens uit rechtsgeleerdheid en rechtspraak, en duidt
ook het verschil aan tussen Romeinse en Hollandse rechten. Deze aanvullingen
impliceerden wel, dat de oorspronkelijk in de marge opgetekende verwijzingen naar
Latijnse en bastaardtermen naar een bijgevoegd register moesten verhuizen, om
plaats te maken voor van Groenewegens bijvoegingen. In een uitgave van 1706 werd
aan dit werk ook een zaak- en woordregister toegevoegd. In de hier besproken uitgave
van 1727 beslist de drukker de bastaard- en praktijkwoorden opnieuw in de marge
te zetten, conform het origineel van 1631. In dezelfde band werd ook een heruitgave
opgenomen van het versterf-recht van Hollandt en het aen-leggen en volvoeren der
processen, voor de respective Hoven van Holland van Rombout Hogerbeets, wiens
werk eveneens werd aangevuld door van Groenewegen. Het geheel sluit af met een
Alphabet der Hollandsche regten ofte bladtwyzer en korten inhoud van de inleyding
tot de hollandsche regtsgeleerdheyd beschreven door den heer Hugo De Groot. In
dit woordenboek wordt de woordverklaring beperkt tot het geven van enkele
synoniemen of vertalingen van de lemmata, met verwijzingen naar de toepassing
ervan in het Hollandse recht, zoals beschreven in de Inleiding. Onder ‘relief’ vinden
we bijvoorbeeld ‘zie Herstelling’. Bij ‘herstelling’ worden de termen ‘relief, restitutie,
beneficien en hulpmiddel’ opgesomd ter verduidelijking. Vervolgens lichten
contextgebonden voorbeelden uit de tekst toe welke juridische aspecten aan de
bovengenoemde begrippen verbonden zijn. Noodgedwongen rijst de vraag, of de
bovengenoemde lijst van S. Vissering62 gebaseerd is op het anonieme werk van de
Amsterdamse drukker. Vergelijking tussen beide woordenlijsten doet vermoeden
dat dat niet het geval is. Hoewel ze er nagenoeg hetzelfde doel op nahielden, zijn er
significante verschillen op te merken tussen beide werken. Vissering maakt
bijvoorbeeld geen melding van onze voorbeeldterm, en geeft bij ‘herstelling’ slechts
een beknopte verwijzing naar ‘restitutio in integrum’. Als taalkundige handleiding
bij De Groot's geschrift, zal de lezer in het Alphabet een meer nauwgezette gids
aantreffen dan in de woordenlijst die Vissering heeft opgesteld.
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S. van Groenewegen van der Made, Inleyding tot de Hollandsche rechts-geleerdheyt
beschreven by Hugo De Groot, bevestigt met placcaten, Hand-vesten, oude Herkomen,
Rechten &c., mitsgaders eenige byvoegsels en aenmerkingen op de zelve. Dordrecht 1644,
herdrukken Delft 1652 en 1657.
Zie supra.
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Een in het oog springende publicatie uit de 18de eeuw is Johan Hubners Staats- en
koeranten-tolk of Woordenboek der geleerden en ongeleerden wereld63. De twaalfde
druk van dit in het Hoogduits verschenen en in het Oosten verspreide werk werd in
1732 in het Nederlands vertaald en uitgegeven. Ook hier is de bewerking een initiatief
van de drukker, die duidelijk een markt zag voor een dergelijk woordenboek. Het
boek is bedoeld als hulpmiddel voor de burger die zijn leefwereld wilde verruimen
en geeft duiding bij begrippen die in ernstige gesprekken - of naar aanleiding van
artikels in de couranten - aan de orde waren, maar waarvan de meeste mensen geen
‘klaar denkbeeld’ hadden. Aan bod komen begrippen uit godsdienst en geestelijkheid,
krijgs-, staat- en aardrijkskunde. De auteur staat stil bij het onderscheid in maten en
gewichten en geeft speciale aandacht aan woorden van vreemde oorsprong. Het
titelblad belooft aldus ook een klare en duidelijke beschrijving van ‘daaglijksche
Rechtstermen en andere Kunstwoorden’. In dit meer dan 1000 pagina's tellende boek
komen inderdaad veel termen voor die tot de rechtssfeer kunnen worden gerekend.
Omdat het origineel Duits is, zijn verklaringen en voorbeelden die betrekking hebben
op de Nederlanden beknopt te noemen, maar de informatie die verstrekt wordt over
andere rechtssystemen (Keizerrijk, Engeland, Frankrijk) is zeker interessant. Er wordt
geen bronvermelding gegeven; elk lemma wordt uitgelegd, omschreven, geduid in
zijn context en soms gewoon vertaald. Zo vinden we bij ‘releveren’, ‘betekent
opbeuren, te recht brengen’. Van dezelfde stam geeft de auteur vervolgens het Engelse
‘relevium’, of ‘relevatie-geld’, waarvan sprake indien een leenman stierf en een
minderjarige zoon naliet. In dergelijk geval werd de koning voogd tot het 21ste
levensjaar van de erfgenaam, en had recht op ‘al het overschot, dat niet tot de
opvoeding des zoons aangewend word. Daar na wanneer hy de goederen aanvaart,
moet hy nog een zekere som naar de ingevoerde tax betalen, want wanneer de vader
sterft, is ten eerste het leen vervallen, dat daarna van den zoon weer moet verheft
worden’. De Staatsen koeranten-tolk is naar juridische techniciteit niet echt diepgaand,
maar verdient als historisch woordenboek zeker de vermelding in dit artikel wegens
de internationale oriëntatie en encyclopedische waarde van de inhoud.
Pas in de laatste dertig jaar van de 18de eeuw verdringen nieuwe rechtswoordenboeken
de heruitgaven uit het publicatiecircuit.
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J. Hubner, De Staats- en koeranten-tolk of woordenboek der geleerden en ongeleerden,
Leiden, 1732.
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Franciscus Lievens Kersteman kende een bewogen carrière, die hem ook naar
Frankrijk en de Zuidelijke Nederlanden voerde64, en bracht een groot deel van zijn
leven al schrijvend door. Onder zijn indrukwekkend oeuvre bevinden zich ook een
aantal juridische werken en twee boeken gewijd aan het notariaat. We beperken ons
hier tot de bespreking van zijn juridische woordenboeken. In 1768-1773 verscheen
te Amsterdam het driedelige Hollandsch rechtsgeleerd woordenboek65, een boek dat
in 1777 reeds aan een aanhangsel en herdruk toe was. Dit boek is tot stand gekomen
na overleg en reflexie binnen een genootschap van rechtsgeleerden, en is dus een
bundeling van hun gezamenlijke kennis. Dat resulteert in een tot dan toe ongeziene
volledigheid, die bovendien een eenvoudige en heldere vorm kreeg door de vlotte
pen van Kersteman. Het rechtsgeleerd woordenboek handelde over alles wat de
toenmalige rechtspleging raakte, en richt zich naar ambtenaren en praktizijns maar
ook naar zeevaarders, verzekeraars en kooplieden ‘om op gronden van zekerheid te
weten waar na zy zich in allerhande Manieren van Processen hebben te gedragen’.
Een zeer praktisch boek dus, waarin naast grondige verklaringen ook
technisch-procedurele aspecten worden behandeld en waarin bronverwijzingen niet
ontbreken. Zo vinden we onder de stam relief ‘herstelling, een kunstwoord van de
Practycq, en een beneficie van rechten hebbende de natuur en eigenschap van Gratie
het welk in de provincien van Holland, Zeeland en West-Friesland verzogt en verleent
word by den Hoogen-Rade, als representerende in dezen de Hooge Overigheid van
den Lande. Ondertuschen word dit Beneficie onderscheiden op twederley wyze;
namentlyk in Relievementen die substantieel zyn, en in relieven die niet substantieel
zyn, en maar alleen judicieele verzuimenissen betreffen; welke laatste zoort
indifferentelyk zoo wel by den Hove provinciaal, als by den Hogen Rade verleent
worden’. Na deze algemene verklaring volgt een meer gedetailleerde, waarin wordt
toegelicht wat substantiële relieven precies zijn en welk onderscheid men daarin
moet maken. De uitleg wordt ondersteund door verwijzingen naar Middelants
aantekeningen bij Vromans de foro competenti en de uitgaven van Merula's Maniere
van procederen door G. De Haas. De auteur beschrijft ook het object van onderzoek
in materie van relief, ten aanzien van welke personen men dit gratieverzoek kan
instellen, welke effecten het toekennen ervan heeft en wat de voorwaarden zijn voor
het toestaan van relief.
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Meer over deze auteur bij P.J. Buynsters, Nederlandse literatuur van de achttiende eeuw.
Veertien verkenningen, Utrecht 1948; D.J.H. ter Horst, Franciscus Lievens Kersteman. Een
bio-bibliografisch onderzoek. Het Boek 1936 (dl. 23); W. Van Iterson in Rotterdams jaarboekje
1951, p. 219-256; en A. Hanou in Spektator III 1973-1974, p. 574-576.
F.L. Kersteman, Hollandsch rechtsgeleerd Woorden-boek, te zamen gesteld door een
genootschap Rechtsgeleerden en uitgegeven onder de directie van F.L.K., Amsterdam
1768-1773.
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De zorg waarmee elk lemma wordt toegelicht, maakt dat het om een zeer lijvig boek
gaat. De omvang van dit werk deed Fockema Andreae zelfs besluiten dat het meer
om een repertorium gaat dan om een woordenboek66. Hoewel het rechtsgeleerd
woordenboek ongetwijfeld zijn nut heeft bewezen in menige huisbibliotheek, had de
toenmalige praktizijn misschien meer behoefte aan een handiger formaat, een
woordenboek dat hij bij zich kon dragen. Dit is wellicht de reden waarom in 1777
te Amsterdam het practisyns-woordenboekje67 verscheen, dat hoewel anoniem
uitgegeven, eveneens wordt toegeschreven aan Kersteman68. Het bevat ongeveer
4800 lemmata en vertoont sterke gelijkenissen met de bovengenoemde werken van
Huygens, van Leeuwen en van Wassenaer.
Thymon Boey is de eerste die de rechtstaal in historisch perspectief bestudeert. Als
secretaris van het Hof van Holland heeft hij kennelijk onderzoek verricht in de oude
archieven die hij daar ter beschikking had. Aan de publicatie van zijn Woorden-tolk69
gaan dan ook enige ‘rechtshistorische’ traktaten vooraf, die gewijd zijn aan het Hof
van Holland onder de grafelijke regering. Het ligt voor de hand dat hij in de oude
bescheiden een verschillend taalgebruik opmerkte, en zich vragen begon te stellen
naar de evolutie van het taalgebruik in de rechtspraktijk. Hij merkt terecht op dat de
rechtstaal onder het Bourgondische huis is verfranst, maar stelt tezelfdertijd dat het
zinloos is de ingeburgerde, geïmporteerde terminologie met taalzuivere, maar volstrekt
onduidelijke alternatieven te vervangen70. Interessant is dat hij ook oog heeft voor
de taalkundige, etymologische benadering voor het verklaren van woorden. De auteur
ondervindt dat het kennen van de oorsprong van een juridische term onvoldoende is
om de betekenis ervan ten volle te begrijpen, en hoopt in zijn werk aan te tonen dat
het juridisch jargon aan verandering
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69

70

S.J. Fockema Andreae, Rechtsgeleerd handwoordenboek, Inleiding XI.
Practisyns-woordenboekje, of verzameling van meest alle de woorden in de rechtskunde
gebruykelyk, Amsterdam 1777. Recente heruitgave (1988) door de Koninklijke Bibliotheek
te Den Haag.
Anderen menen dat dit boekje van de hand is van Jacob Schoolhouder. Zie Pitlo, Ibidem, p.
109-110. Van Dievoet en Moors menen dat het vooral het werk is van de drukker. Zie Van
Dievoet en Moors, ‘een weinig bekende woordenlijst’, p. 522-523.
T. Boey, Woorden-tolk of verklaring van de voornaamste onduitsche woorden in de
hedendaagsche en aaloude rechtspleging voorkomende. Mitsgaders korte schets van den
oorspronk en het departement der Hoven van Justitie en andere voorname Staats-collegien.
Den Haag 1773, 2 Dln.
Ibidem, p. 2-4 ‘aan den Leezer’.
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onderhevig is. Hij stelt dan ook dat zijn woorden-tolk niet beschouwd kan worden
als een volledig ‘Practicaal Woordenboek’, maar dat het - aangevuld met geleerde
opmerkingen van ervaren praktizijns - daartoe de basis kan vormen.
In het maken van een woordenboek heeft Thymon Boey er dus bewust een benadering
op nagehouden die afwijkt van de in zijn tijd gebruikelijke, en dat komt ook tot uiting
bij de verklaring van de door hem toegelichte rechtstermen. Onder releveeren verstaat
hij het ‘in het fait van Jurisdictie onder een Regter behooren, en in cas van
Leenheffing, beteekent het iemant hulde en mandschap verschuldigt zyn’. Relief is
volgens hem ‘een onduitsch woord, dat ontheffing beteekent; men verstaat er door
een daat waar door iemant wederom hersteld werd in zijn voorige staat door de gunst
van de Souverain, en verbrooken werden de Actens en Contracten, waar in bevonden
werden nulliteiten uit de daat zelve of het regt voorkoomende, men vraagt een
Mandement in cas relief d'appel, of bevel van een Hoger Regter, uit kragte van het
welke men zyn party doet dag beteekenen, en den Regter ter eerster instantie
inthimeeren, om door dat middel ontheven te zyn van het vonnis door den zelve ten
onzen laste geweezen71’.
Aan het einde van de 18de eeuw verschijnt via de Amsterdamse uitgeverij Allart
anoniem het vijfdelige Nederlandsch placaat en rechtskundig woordenboek72. De
auteur geeft in het voorwoord aan dit werk te hebben gecompileerd tijdens zijn verblijf
- als patriot - in Frankrijk. Met het samenstellen van dit woordenboek wilde de
schrijver zich, ondanks zijn verbanning, nuttig maken voor zijn landgenoten. Hij wil
hun een zo volledig mogelijk overzicht bieden van ‘'s Lands wetten’. Hij baseert
zich, zoals in de titel wordt vermeld, op placcaten, resoluties en ordonnanties die
voor de Verenigde Provinciën en de regio Holland-Zeeland in het bijzonder, werden
uitgevaardigd. De klemtoon in dit werk ligt dus op het taalgebruik in regelgevende
documenten, eerder
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Opmerkelijk is dat deze verklaring van een ‘mandement in cas relief d'appel’ volledig afwijkt
van de in andere woordenboeken en nog steeds aanvaarde verklaring van die term, namelijk
het ontheven zijn van de gevolgen van het laten verstrijken van de gestelde termijn voor het
vervolgen van het beroep.
Nederlandsch placaat en rechtskundig woordenboek; behelzende al hetgeen, door de Hoog.
Mog. Heeren Staaten Generaal der Vereenigde Nederlanden, en de Edele Groot Mog. Heeren
Staaten van Holland, Zeeland en West-Vriesland, zedert de vroegste tijden, over allerleye
zaaken, bij placaaten, resolutien en ordonnantien vastgesteld is, als mede de oude wetten,
privilegien en costumen van deze landen en van derzelver onderhorige steden, dorpen en
heerlijkheden. Vijf delen (3 banden), 1791-1797.

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse taal- en letterkunde. Jaargang 1998

367
dan op geschriften van rechtsgeleerden of gegevens uit de praktijk. Er wordt niet aan
begripsduiding gedaan; de juridische termen worden contextgebonden weergegeven
in citaten (met bronverwijzing), waardoor de toepassing ervan wordt verduidelijkt.
De alfabetisch gerangschikte lemmata zijn eigenlijk verzameltermen73. In de
opgenomen citaten vinden we verschillende vormen terug van de gemeenschappelijke
‘stam’. Zo worden onder de term ‘relieven’ enige 16de en 17de-eeuwse bronnen
weergegeven, waarin melding wordt gemaakt van ‘gereleveerd te worden van fauten’,
‘Relievementen en Requesten Civile’, ‘Relievementen van Contracten’, ‘Relieven
van Judicieele verzuimenissen’ en ‘Clausule van relief’.
In het vijfde en laatste deel van zijn woordenboek geeft de auteur te kennen dat hij
een vervroegd einde heeft gemaakt aan zijn werkzaamheden, omdat de ‘tegenwoordige
omstandigheden een einde gemaakt hebben aan alle provinciale, stedelijke en
plaatselijke privilegiën’. Hij doelt daarmee op de reorganisaties die onder Bataafs
bewind de oude - sterk autonome - provinciale structuren omvormden tot
departementen die onder een centraal gezag ressorteerden. Hoewel deze veranderingen
niet lang stand hielden74, luidden ze toch het definitieve einde in van het Ancien
Regime. Kort nadien maken de Nederlanden met de invoering van het Napoleontische
systeem de overstap naar het moderne stelsel van bestuur en rechtspraak.
Met het rechtssysteem verandert ook het type van woordenboek dat betrekking heeft
op juridische aangelegenheden75. In juridische woordenboeken maakt begripsduiding
steeds meer plaats voor het verwijzen naar wettelijke bepalingen omtrent dat
onderwerp. De lexica gaan zich ook beperken tot specifieke takken van het recht76.
De breuk met het verleden is absoluut; in
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Wegens onvoldoende systematiek bij de aanvang van zijn werk, volgt er bij de letter A ook
een bijvoegsel. De indeling van het woordenboek is gebaseerd op het register van het
Groot-Placcaatboek.
Zie J. Israel, The Dutch Republic, p. 1124.
Het in 1809 te Rotterdam bij J. Hendriksen verschenen regtsgeleerd woordenboek, of
alphabeth der voornaamste woorden en zaken in de Hollandsche regtsgeleerdheid
voorkomende, leunt nog enigszins aan bij de ‘oude’ traditie en geeft ook oude rechtstermen
weer. Het boekje is opgesteld ten dienste van juristen en notarissen in opleiding. Het
gelijktijdig verschenen supplement, Alphabetisch woordenboek der voornaamste zaaken
houdende het crimineel wet-boek, sluit dan weer aan bij de 19de eeuwse tendens.
Waaronder ook de rechtsgeschiedenis, vandaar het verschijnen van bv. K. Stallaert,
Glossarium van verouderde rechtstermen, kunstwoorden en andere uitdrukkingen uit Vlaamse,
Brabantse en Limburgse oorkonden, Leiden, Brill. 1890.
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moderne juridische woordenboeken wordt niet naar het oude recht gerefereerd. Wel
zoekt men in oude bronnen soms Nederlandstalige alternatieven die worden gebruikt
voor de vertaling van Franse wetboeken. Het gevecht om de ont-fransing van de
Nederlandse rechtstaal krijgt in de 19de eeuw immers een heel ander elan, vooral in
België waar de Vlamingen ijveren voor een gelijke behandeling van hun moedertaal.
Dit alles maakt duidelijk, dat de Nederlandse rechtstaal van de laatste twee eeuwen
een aparte studie verdient. Een onderzoek, dat wij in de nabije toekomst hopen aan
te vatten.

Conclusie
Van bij het begin speelt de tweespalt tussen Latijnse en Nederlandse terminologie
een belangrijke rol in de totstandkoming van juridische woordenboeken. De rechtstaal
van het Ancien Regime was in onze gewesten immers door de invloed van Romeins
recht en onder Bourgondisch bewind een amalgaam van Latijn, Frans en Nederlands.
Dit taalgebruik hanteerden de juristen opzettelijk om zich een geleerde status aan te
meten, meenden bepaalde schrijvers, die uit plichtsbesef de juridische terminologie
trachtten om te zetten in alternatieven die voor het gewone volk begrijpbaar waren.
Vertalen om te verklaren bleef ook het motto van de taalpuristen, die uit liefde voor
hun moedertaal de rechtsterminologie wilden zuiveren van vreemde invloeden.
Wanneer mensen uit de rechtspraktijk zich aan de redactie van een woordenboek
begaven, deden ze dat niet uit taalkundige overwegingen. De discrepantie tussen de
opleiding van juristen en de praktijk leidde ertoe dat jonge ‘practizijns’ een gids
nodig hadden, die hun de techniciteit en toepassing van bepaalde begrippen bijbracht.
Voor het notarisambt was zelfs geen voorafgaande studie vereist, hetgeen verklaart
waarom meerdere juridische woordenboeken zich speciaal tot die vakgenoten richtten.
Omdat de rechtswetenschap en -praktijk in de 17de en 18de eeuw aan weinig
verandering onderhevig was, verschenen er gedurende lange tijd geen nieuwe
juridischlexicografische werken op de markt. In die periode zijn het de drukkers die
voor de heruitgaven en bewerkingen van de bestaande woordenboeken zorgen. De
vraag naar juridische woordenboeken nam niet af. Naar het einde van de 18de eeuw
toe onderscheiden we twee soorten rechtswoordenboeken. De eerste sluiten aan bij
de 17de-eeuwse traditie en worden uitgegeven in zakformaat, zodat de praktizijns
die gemakkelijk bij zich konden dragen. De daarin opgesomde lemmata worden met
één of twee synoniemen toegelicht. Daarnaast verschenen meer diepgaande studies
in de vorm van
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een woordenboek77. Het zijn veelal meerdelige repertoria die gebaseerd zijn op
bronnenstudie en een zo volledig mogelijk beeld schetsen van bepaalde rechtstermen
en de toepassingen ervan.

Bijlage voorbeeld-lemma: relief
Bottelgier: Gherelieveert: verlicht.
Van de Werve: relief: m. overblijfsel, overschot. relievement: m. relevement,
vryinge ende verlichtinghe van een proces. Relever un vieil procez: Een slapende
proces weder oprechten oft te voorschijn brenghen.
Van Mussem: relievement: een verheffinghe.
Thuys: relevement oft relievement: ontheffinge.
W. De Groot: Register van Latijnsche woorden met hare verklaringe: relief:
herstelling als vertaling van het Latijnse ‘Restitutio in integrum’. Register van
Bastaert-Duytse woorden: Relief: herstelling, stellinge geheel.
Meijers: bastaardwoorden: relief: opheve, opheffing, verligting, herstelling,
herstelbrief, in 't geheel stelling. relief tegens de indebite verheffing: herstelling
in zijn geheel tegens de onbehoorlyke verkryging van een daagbrief; relief
tegens de indebite interjectie van de appellatie: herstelling tegen onbehoorlijke
inbrenging des beroeps; relief tegens de indebite explotering van de appellatie:
herstelling in zijn geheel tegens de ontijdige bekendmaking des beroeps.
relevementen: wederopheffingen. reliëvement: ontheffing of herheffing. relevatie:
opheffing, wederopheffing. releveren: opheffen, opbeuren, verheffen, ontheffen,
herstellen. kunstwoorden: relevare en relevare appellationem: verheffen en
verheffen het beroep.
Koerbagh: Relevare appellationem: verheffen het beroep. Verschillende
toepassingen; de term zelf herleidt hij tot ‘restitutio’.
Van Wassenaer: releveren: opheffen, verheffen, herstellen. Relief: herstelling
in 't geheel, herstel-brief. Gebruikt in drie verschillende contexten: relief tegens
in debitie verheffing: herstelling in zijn geheel tegens de onbehoorlijke
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In ‘een achttiende-eeuws Gelders handboek van verouderde rechtstermen’, Houd Voet bij
stuk. Xenia iuris historiae G. van Dievoet oblata, pp. 523-539 beschrijft O. Moorman van
Kappen een manuscript van de hand van Johan Coenraad Copes van Hasselt. Dit werk, dat
geschreven zou zijn vóór 1770 houdt het midden tussen een woordenboek in zakformaat en
een meer gestoffeerd naslagwerk. Moorman van Kappen meent dat het precies omwille van
deze ‘halfslachtigheid’ is dat het manuscript onvoltooid en onuitgegeven is gebleven. Niettemin
is Copes' lexicon een belangrijke bron voor de studie van Oost-Nederlandse verouderde
rechtstermen.
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verkrijging van een dach-brief; relief tegens de indebitie interjectie van de
appellatie: herstelling in zijn geheel tegens de ontijdige inbrenging des beroeps;
relief tegens de indebitie exploteringe van de appellatie: herstelling in zijn geheel
tegens de ontijdige bekentmaking des beroeps. relivement: ontheffing of
verheffing.
Van Leeuwen: relief: opheve, opheffing, verligting, herstelling, herstel-briev;
relievement: ontheffing, verheffing. releveren: opheffen, opbeuren, verheffen,
ontheffen, herstellen.
Huygens: idem Van Leeuwen.
Jan Boom: relief: zie Herstelling. Herstelling: relief, restitutie, beneficien,
hulpmiddel.
Hubner: releveren: opbeuren, te recht brengen. relevium of relevatie-geld:
(engels recht) bij dood van leenman met minderjarige zoon.
Kersteman: relief: herstelling, ‘een kunstwoord van de Practycq, en een beneficie
van rechten hebbende de natuur en eigenschap van Gratie het welk in de
provincien van Holland, Zeeland en Westfriesland verzogt en verleent word by
den Hoogen-Rade, als representerende in dezen de Hooge Overigheid van den
Lande. Ondertuschen word dit Beneficie onderscheiden op twederley wyze;
namentlyk in Relievementen die substantieel zyn, en in relieven die niet
substantieel zyn, en maar alleen judicieele verzuimenissen betreffen; welke
laatste zoort indifferentelyk zoo wel by den Hove provinciaal, als by den Hogen
Rade verleent worden’.
Boey: releveeren: in het fait van Jurisdictie onder een Regter behooren, en in
cas van Leenheffing, beteekent het iemant hulde en mandschap verschuldigt
zyn'. Relief: ontheffing; ‘men verstaat er door een daat waar door iemant
wederom hersteld werd in zijn voorige staat door de gunst van de Souverain,
en verbrooken werden de Actens en Contracten, waar in bevonden werden
nulliteiten uit de daat zelve of het regt voorkoomende, men vraagt een
Mandement in cas relief d'appel, of bevel van een Hoger Regter, uit kragte van
het welke men zyn party doet dag beteekenen, en den Regter ter eerster instantie
inthimeeren, om door dat middel ontheven te zyn van het vonnis door den zelve
ten onzen laste geweezen’.
Nederlandsch Placaat en Rechtskundig Woordenboek: relieven in 16de en 17de
eeuwse bronnen vermeld als: gereleveerd te worden van fauten; Relievementen
en Requesten Civile, Relievementen van Contracten, Relieven van Judicieele
verzuimenissen en Clausule van relief.
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Bijlage overzicht Nederlandstalige gepubliceerde rechtswoordenboeken
en glossaria pre-180078
J. Bottelgier, Vocabulaer van alle dye vreemde oft walsche termen, verschenen
bij de Nederlandse vertaling van de Somme rural, Antwerpen 1503*.
J. van de Werve, Tresoor der Duytsscher talen, Antwerpen 1552. Latere
benaming: ‘Den Schat der Duytsscher Talen: een seer profijtelijck boeck voor
alle de ghene die de Latijnsche sprake ende meer andere niet en connen, ende
bysondere die de Rechten hanteren’, Antwerpen 1559.
J. Van Mussem, Rhetorica, dye edele const van welsegghene (met Vocabularius
van vreemde termen), Antwerpen 1553*.
J. Thuys, Ars Notariatus, dat is Konste en styl van notarisschap. Antwerpen
1583.
W. De Groot, Inleyding tot de Practijk, voor den Hove van Hollandt, in 't
Nederduytsch vertaelt. (met woordregisters) Den Haag 1656*.
D. van der Mast, Practique des Notarischaps, (met Woordboeck) Rotterdam
1642.
L. Meyers, Woordenschat van bastaardt-woorden, Konst-woorden en Verouderde
woorden, 1654.
S. Van Leeuwen, Notarius Publicus. Dat is: de practycke ende oeffeninge der
notarissen. (met Woordenboek) Leiden 1656*.79
A. Koerbagh, 't Nieuw woorden-boek der regten, ofte een vertaalinge en
Uytlegginge van meest alle de Latijnse woorden en wijse van spreeken, in alle
Regten en Regtsgeleerders Boeken en Schriften gebruykelijk: ten deele uyt de
schriften van H. en W. de Groot versamelt, en andere versamelt en by een gestelt
ende ten deele nu eerst uyt het Latijn in 't Nederduyts tot dienst en nut van alle
practisijns en Liefhebbers overgeset. Amsterdam 1664.
G. van Wassenaer, Praxis judiciaria, in twee onderscheyde deelen vervat80,
Utrecht 1669.
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We vermelden hier enkel de eerste druk. Meer details in: R. Dekkers: Bibliotheca Belgica
Juridica, KAWLSK 1951 (herdruk 1997); F. Claes: Lijst van Nederlandse woordenlijsten en
woordenboeken gedrukt tot 1600 en F. Claes en P. Bakema: A bibliography of Dutch
Dictionaries, Lexicographia Series Maior 67, 1995. De met * gemarkeerde glossaria zijn nu
reeds raadpleegbaar via het internet op de website ‘Recht uit de Lage Landen’ URL:
http://www.kulak.ac.be/facult/rechten/RLL.
Van dezelfde auteur zie ook Ars Notariatus, dat is: Konste en stijl van 't Notarisschap, begrepen
in theorycke en practycke. Met een verklaring van veele duystere, zo Latijnsche als
Françoysche woorden ende termen diemen gemeenlic inder Practijcke is gebruyckende. Nu
by-naer het derde paert vermeerdert. Antwerpen, 1676.
Van dit tweedelige boek (eerste uitgave 1669) verschenen eerder de onderdelen apart, als:
Practyck notariael (Utrecht 1650) en Practyck judicieel (Utrecht 1660).
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J.B.J. Huygens, Notarius belgicus, oft ampt der Notarissen, verdeelt in Theorie
ende Practyque. Brussel 1704.
Alphabet der Hollandsche regten. Ofte bladtwyzer en korten inhoud van de
inleyding tot de Hollandsche regts-geleerdheit, Amsterdam 1729.
J. Hubner, De staats- en koeranten-tolk of woordenboek der geleerden en
ongeleerden wereld, Leiden 1732.
F.L. Kersteman, Hollandsch rechtsgeleerd Woorden-boek, te zamen gesteld
door een genootschap Rechtsgeleerden en uitgegeven onder de directie van
F.L.K., Amsterdam 1768-177381.
T. Boey, Woorden-tolk of verklaring der voornaamste onduitsche en oude
woorden in de hedendaagsche en aaloude rechtsplegingen voorkomende.
Mitsgaders korte schets van den oorspronk en het departement der Hoven van
Justitie en andere voorname Staats-collegien. Den Haag 1773.
Nederlandsch placaat en rechtskundig woordenboek, Amsterdam 1791-1797.
Regtsgeleerd woordenboek, Rotterdam 1809.
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Toegeschreven aan dezelfde auteur: Aanhangsel tot het Hollandsch Rechtsgeleerd
Woordenboek, Amsterdam 1777. Practisyns-woordenboekje, of verzameling van meest alle
de woorden in de rechtskunde gebruykelyk, Amsterdam 1777. Recente heruitgave (1988)
door de Koninklijke Bibliotheek te Den Haag. Procureurs-woordenboekje, op 't land en in
de steden, nevens eene proeve over den stijl, door een Practizijn in Westfriesland en 't
Noorderquartier, Amsterdam 1777 (vernietigende kritiek door Pitlo, Op. cit. p. 155, doet
vermoeden dat dit werk niet van de nauwgezette Kersteman kan zijn). Practizyns zakboek,
Amsterdam 1776.
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