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Hoofdstuk 0 : Inleiding

In  de  Jubileumuitgat,e mn Guido GeTelle'j  T 'olled:ge [Ferken (1930-1939)  werd  er dtin boekdeel
gewild aan Gezelles vertaling van l be  Song  of f hawatba. Professor  F. Baur schatte  deze

vertaling in als « een onwaardeerbare oefenschool » voor de dichter. Hii voegde er een
moeilijk geformuleerd standpunt aan toe, waaruit moest blijken dat deze 'oefenschool'
doorwerkte in Gezelles latere dichtbundels en dat het een forum bood voor het
linguistische werk van Zijn taglkundig tijdschrift « ter kunstige aanwending van de
tgalrijkdommen die - in I8quela en elders vergaderd - later in T#dkrans en R#msnoer, soms
met eenige opzettelijkheid, zullen warden esthetisch verbruikt. » (1)
Deze visie was zeker interessant, maar leidde niet tot een systematisch onderzoek over de
invloed van de vermilarbeid op Gezelles poezie
De Gezelle-biografen van toen bleven veeleer met raadsels zitten over een eventueel

plagiaat in deze vertaling en over een stagnerend dan wel een bevorderend effect op de
poetische productie van de dichter. Dit werk viel nu eenmaal in de periode van het
poetische 'zwiigen'. Daarbii was er ook geen expliaete aandacht voor zijn visie op het
vertalen, in contrast of ill harmonie met de opvattmgen van Europese tiidgenoten en

schrijvers. Een andere lacune vormde de aandacht voor de bronnen van Gezelles
aangewende woordenschat in de vertaling, die bijdroegen tot de vorming van ziin idiolect.
In de bilgevoegde 'Aanteekeningen' bij zijn vertaling openbaarde zich nochtans een
goudmijn aan woordenboeken, Malkundige studies en tijdschriften, middeleeuwse en
latere teksten en boeken. Sindsdien kreeg de Gezellestudie andere accenten. Naast de
biografische aspecten kwamen vooral literair-psychologische en stilistische aspecten aan

bod (2).
Vandaag is de aandacht voor zijn poezie in combinatie met zijn gecreeerde taal een van de
nieuwe onderzoeksfacetten. Achter zijn taal stak bovendien een ideologie, die een sterke
weerslag op zijn poetisch werk naliet. Maar ook zijn poezie zelf was niet vril van
ideologie, ingebed als ze was in een negentiende-eeuwse sociaal-culturele en sociaal-
communicatieve context Ook het hedendaagse inzicht dat Gezelle'een geleerd dichter is
die een persoonlijk artistiek project nastreeff (3) biedt nieuwe perspectieven.
Deze studie sluit aan bij dergeliike nieuwe facetten in het onderzoek, maar richt de focus
op 661 aspect van Gezelles oeuvre nl. ziln vertaling  van een literair werk van een indere
kunstenaar (Longfellow) en de implicaties daarvan voor zijn later oeuvre. Bil Gezelles
keuze van dit Amerikaanse werk speelden ook ideologische factoren mee en om deze
'overdichting', zoals hit ziin vertaling zelf noemde, optimaal te realiseren leverde hii
ernstige artistieke en linguistische inspanningen. Om de doorwerking daarvan in zijn
latere poezie aan te tonen, moeten een aantal lacunes gedicht worden en moeten we een
antwoord formuleren op verschillende vragen uit diverse domeinen. De vroegere
biografische schetsen die eerder fragmentarisch bleven, vereisen een nieuwe reconstructie

van de genese van de vertaling. Tientallen nieuwe documenten corngeren immers deze

ontstaansgeschiedenis. Maar bij dit onderzoek hanteren we een literair-historische
methodologie die leidt tot antwoorden op vragen als: waarom kwam preaes dit epos als
fragment in Gezelles eerste dichterlilke bloeifase aan bod ? welke invloed oefende die uit ?
waarom kwam de integrate vertaling bijna 30 par later ? kan er uberhaupt van plagiaat
sprake zijn ? welke ideologie stak er achter dit epos bij I.ongfellow en zijn Vlaamse
vertaler ? welke functies gaf Gezelle zijn vertaling ? Anders geformuleerd : met
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deze literair-historische benadering (hoofdstuk 1 tot 6) streven we ernaar uitspraken te
doen die verdergaan dan de observatie van de feiten, en die de functies van het
Indianenepos en Gezelles vertaling ervan in een historisch veranderingsproces duiden.

1 Iierbij spelen ook de intermedierende instituties een belangriike rol. De uitgever, de

crina en de lezers hebben een impact in het hteraire systeem en hiervoor baseren we ons

op lezergerichte historiografie met aandacht voor de 'gangbare' normen en waarden (4).
Zo komen we tot een analyse van de receptie van de vertaling, waarbii de tijdschriften als

receptie-instantle bij uitstek functioneerden. Naast deze synchronische benadering
schetsen we ook de diachronische benadering, waarin zich een evolutie ontwikkelde van
normatieve appreciatie van de vet'taling tegenover het origineel, tot op het moment dat
critia de intrinsieke waarde van de vertaling dn het origineel accepteerden en een visie op
het belang van de vertaling ontwikkelden.
Ook in de vertailkritiek was er een evolutie noodzakelijk van een normatieve visie  naar
een descriptief standpunt, waaruit dan relevante uitspraken volgen. Voor de studie van

Gezelles literaire vertaling begeven we ons op een deeldomein van de vertaalwetenschap.
Deze wetenschap als onderzoeksdiscipline ontwikkelde zich pas na de Tweede
Wereldoorlog, hoewel er in de negentiende eeuw al 'vertaalopvattingen' heersten, waarbil
we Gezelles visie contrasteren met die van Europese tijdgenoten (hoofdstuk D.
Ons literair vertaalonderzoek (hoofdstuk 8) is een descriptieve stilistische studie van meer
dan 10 % van het 5411 verzen tellende epos, waarbii normatieve uitspraken vermeden
worden. Hier benaderen we de stijl als het geheel van de psychische uitdrukkingskrachten
van twee talen met eigen expressieve waarden die in die tallsystemen liggen op
fonologisch, morfologisch, syntactisch en semantisch  vlak  (5).  Longfellow en Gezelle ziin
in deze optiek twee individuen, die bepaalde mogelijkheden van dat taalsysteem tot leven

wekten in een speafiek dichtwerk en de vertaling ervin. Hierbii zien wij de equivalentie-
relatie niet meer louter vanuit het origineel (brontekst), als opgedrongen aan de vertaling
(doeltekst), maar als een 'de facto-relatie'. De literaire arlalyse van beide teksten omvat de

vergelijkende studie van speafiek literaire aspecten op het niveau van de klank, zoals

klankexpressie, alliteraties, metrum, enz. Op basis van die analyse formuleren we dan de

vastgestelde 'verschuivingen' op microstructureel vlak (niveau woord en zin), die op hun
beurt leiden tot verschuivingen op macrostructureel viak (boven het nweau van een

woordgroep). Hetzelfde proc 16 herhaalt zich op morfologisch, syntactisch en
semantisch niveau : eerst de analyse, dan de vaststelling van de verschuivingen. Vanuit dit

vergeltikend onderzoek van binnentekstuele elementen volgen er dan hypothesen i.v.m.
de interpretatie en de strategie van de vertaler.

Deze besluiten zi n van groot belang omdat ze aanzetten leveren voor het onderzoek naar
de invloed van deze 'overdichting' en de doorwerking daarvan op Gezelles latere poezie.
In het hoofdstuk 9 komen we immers tot de studie van deze invloed en doorwerking als

'interne factor' (6) van Gezelles overgang naar een tweede poetische bloeiperiode. We
vertrekken hierbij van de beschreven binnentekstuele elementen in het hoofdstuk 8 en
toetsen die aan de studie van A. Westerlinck, De oude taa#ovenaar Gmdo GeZelk (7). In dit
werk belichtte de auteur immers de poetica van Gezelles dichtbundels die verschenen na

de vertaling. Uit de kritische toetsing van bevindingen uit ons onderzoek met die van
Westerlinck tonen we aan welke elementen poeticale vaardigheid bijbrachten voor de
tweede poetische bloei van de dichter. Maar uit deze toetsing bliikt evenzeer in welke

hoge mate de vertaling zorgde voor linguistische taalverrijking, die bleef doorwerken op

morfologisch en lexicaal vlak Uit dit vertaalwerk leiden we ook Gezelles dialectologische
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en lexicografische belangstelling en kennis af. De analyse van de reeds vermelde

'Aanteekeningen' vormt daarom een belangrilke aanvulling op de registers van N. Bakker
op de Woordentas en ran A. De Vos op Rond den Heerd bajf jaarpngen), 1.oquela en Bieko«
(negen laargangen). In ons onderzoek gaan we verder na in welke mate het werk aan
Loquela een correlatie bevatte met het woordgebruik in de vertaling en in welke mate

aangewende en gecreeerde woorden in latere poezie aanbleven. Ook Gezelles
taalbeschouwing en taalpraktijk vormen hierbij een interessant gegeven, vanaf 1858 tot in
1886. Als laatste ondenverp behandelen we een aantal metaforen uit later dichtwerk, die
reminiscenties bevatten aan beelden, voorstellingen of benamingen uit de vertaling
De vier facetten (literair-historisch, receptief, vertaalbeschrijvend en linguistisch) van ons
onderzoek eisen dus elk de aanwending van een afzonderlitke methodologie.
We sluiten deze studie af met een laatste hoofdstuk waarin we de nieuwe elementen uit dit
onderzoek inpassen in een geactualiseerde, poatologisch interpretatieve benadering van
Gezelles dichtwerk.

25 jaar geleden studeerde ik af aan de Katholieke Universiteit te I.euven en bood ik een
proefschrift aan tot het bekomen van de graad van Licentint in de Germaanse Filologie.
Het onderwerp van dat proefschrift was toen ook Tbe Song €fHiawatba, maar het opzet en
de uitwerking ervan bleven binnen de beperkte krijtlijnen van een dergeliike opdracht en
het geheel was veeleer een terreinverkenning. De interesse voor de Gezellestudie bleef
nadien aanhouden.
Met dit onderzoek wil ik nu in het Gezellej:tar 1999 het literair-historische belang van
Gezelles vertaling aangeven en de doorwerking dairvan in zijn poezie..
Professor dr. Jaap Goedegebuure (Katholieke Universiteit Brabant-Nederland) was in
1995 onmiddellijk bereid om als promotor te fungeren voor een vierjarig onderzoek Bij
elk contact verheugde ik mij telkens over zijn enthousiaste belangstelling en kritische
begeleiding, maar ook over zijn vet:trouwen en steun. Hem ben ik zeer veel dank
verschuldigd. De kennismaking met de universitaire sfeer in Nederland betekende voor
mij als Vlaming bovendien een aangename culturele vernjking
Als medepromotor fungeerde professor dr. P. Couttenier (K.U.L. en Ufsia), die ik ook
van harte dank Zijn degelijke begeleiding in de Gezellestudie mocht ik al ervaren als
student en nadien kwam er zip stimulans om het onderzoeksdomein niet te verlaten en
een publicatie te bezorgen voor het tijdschrift GeZetdana, Kroniek van de GeZelkstudie. In de
twee laatste jaren heeft hij alle biografische facetten van deze studie met grote aandacht
gevolgd, en ziin tips en adviezen zijn mij van bijzonder nut geweest. Op zijn gul aanbod
om in ruime mate gebruik te maken van het Centrum voor Gezellestudie, als onderdeel
van het Centrum Nederlandse Literatuurgeschiedenis, ben ik graag ingegaan. In miin dank
hiervoor wil ik ook dr. A. De Vos en mevrouw L. Baeten van CNL betrekken voor hun
hulp bij consultatie.
Een speciaal woord van dank richt ik tot het personeel van de KULAK-bibliotheek voor
de voorbeeldige dienstverlening en hulp in de zoektocht naar zeldzame uitgaves. Dank
ook aan het personeel van de stadsbibliotheken van Brugge en Kortrijk, aan het personeel
van de Rodenbachbibliotheek en het archief van het Klein-Seminarie te Roeselare en aan
erenotaris L. Lauwers voor de inzage in het Lauwersarchief. Tiidens de realisatieperiode
van deze studie was mevrouw N. Bakker zo vriendelijk mij een interessante vondst uit de
IF'oordentas door te spelen op een bijeenkomst van het Gezellegenootschap. Op deze
vergaderingen ondervond ik steun en bemoediging van de leden en kreeg ik de kans om
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tussentijdse onderzoeksresultaten toe te lichten en te toetsen aan een kritisch gehoor. Op
de ontmoetingen van de Gezelle-vriendenkring, ontving ik ook waardevolle suggesties
o.m. van professor dr J. Boets, professor dr. J. Persyn, de heer Jos  Verheyen en andere
leden.

Mijn beste dank gaat uit naar mijn echtgenote Martine Bruggeman, zonder wie deze studie
totaal onbestaande bleef. Haar inbreng gedurende deze vieriarige studie was enorm. Als
angliste  komt haar bovendien de verdienste toe de oorspronkelijke en oudste uitgave van
Tbe Song 0/'Hiawatba gevonden te hebben via Internet, in de Verenigde Staten. Dit

exemplaar werd doorgespeeld aan het Gezelle-archief te Brugge en is nu het enige

exemplaar in de Nederlanden.
Onze kinderen Virginie, Gautier en Guillaume dank ik 004 omdat zit veel geduld, begrip
en steun betoonden bit de realisatie van mim studie.

Karel Platteau
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Hoofdstuk 1. De aanloop

Gezelle was uiterst vroeg in de ban van Longfellows epos Tbe Song of Hiawatba. In dit
hoofdstuk gaan we na hoe hii :tls beginnende dichter en leraar, van 25-26 par, tot dit werk
en een fragmentarische vertaling ervan kwam. Welke uitgave en wanneer die in zijn
handen kwam, vormt hierbij een belangrijk onderzoeksaspect, dat al door anderen

aangepakt werd, maar geen bevredigend resultaat leverde. Van 6cht belang is echter het
onderzoek naar de functie die Gezelle aan zijn vertaling meegaf en waarom hij preaes tot
een gedeeltelijke vertaling van dit werk overging. Bovendien oefende de lectuur van het
epos en de vertaling van de vijfde zang een sterke invloed uit op zijn verdere dichterschap,
zowel thematisch :tls prosodisch.

1.1.VROEGE START

Op maandag 6 oktober 1856 begon het derde schooljaar voor de leraar Guido Gezelle.
Hij had een uitgebreide onderwijsopdracht: van leraar kruid- en dierkunde tot "professeur
du Cours Commercial" (1). Maar voor dit nieuwe schooljaar kreeg hit er een taak bii als
leraar Nederlands in het vierde (=Grammatica) en in het derde laar (=Syntaxis).
Daarnaast stond hij ook in voor de "Cours de langue Flamande pour les 616ves de la partie
Wallone" en fungeerde hil als ondersurveillant van het Pensionnaat en als zorgdrager voor
de Engelse leedingen. In al die drukte vond hij toch ook de tijd om naar discussies in de
lettergilde of 'Soaad litt6raire' te gaan, om boeken te lezen en een sporadisch gedicht te
schrijven of een vertaling te maken.

Zijn dichterschap was in het vorige schooljaar opnieuw voorzichtig aan bod gekomen met
'de Boodschap van de Vogels' en enkele eergedichten. 'De Boodschap' kreeg een
zelfstandige druk 6n een publicatie in het Brugse blad De Standierd van  Kkienderen.
Misschien speelde de leerling Edmond Neut (1841-1895) een bijzondere rol voor deze
vroege publicatie. Als zoon van Amand Neut (1812-1884), hoofdredacteur en uitgever van
De Stanckierd van V.aenderrn, kon hij inderdaad 'de Boodschap van de Vogels' op de vrije
paastnaandag 9 april 1855 aan zijn vader bezorgen (2). De uitgever publiceerde  dit werk
dan drie dagen later.
Aan de andere kant van de Atlantische Oceaan startte de Amerikaanse schniver
Longfellow  zijn Indigans epos Tbe Song  Hiawatba op 25 juni 1854 en hij meldde de
uitgever Fields in Boston, dat hij dit werk beandigd had op 21 maart 1855 (3).  Een
Engelse uitgever, David Bogue, bracht een eerste editie in Londen met een catalogus van
24 pagina's achterin, gedateerd op dezelfde maand maart 1855. Bogue werkte voor Fields

in F.ngeland en de Engelse uitgave zou fungeren als 'voorloper' voor de Amerikaanse
uitgave. Bogue kreeg als eerste de afgewerkte stukken toegestuurd en publiceerde een

'five-shilling'-versie (ingebonden versie met groene kaft) misschien al in 'March  1855'.
Want de catalogus achterin deze uitgave draagt die datum. Het laatste afgewerkte stuk
tekst moet nochtans minimum een maand gereisd hebben om Londen te bereiken... De
publicatie-datum  kan dus later liggen. Eind oktober of begin november publiceerde Bogue
een tweede druk met enkele wijzigingen, nl. de 'one-shilling'-versie. Van de eerste werden
er 2.250 en van de tweede 15.000 exemplaren verkocht voor juli 1856.
Deze tweede en herziene tekst werd meteen ook de (Ticknor and) Fields-uitgave op 10
november 1855 in Boston (4). Deze Amerikaanse uitgave liep op tot 30.000 exemplaren

in 6 maanden ti d. In 1856 kwamen er dan nog twee Europese uitgaves bij, vanuit
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Leipzig, nl. de Tauchnitz Edition, vol. 348 en een  Durr-uitgave.

Ondertussen ging Gezelles derde schooliaar als leraar voorbii en in het daaropvolgende
het hij opnieuw een huldegedicht publiceren, dit keer ter ere van pastoor L Slock, op  20
mei 1856 in de Stantkierd van Viaendens. Hij ondertekende met "G.G. Prof. te Rouss.".
Dit kon weer eens een initiatief van zoon Neut geweest zijn, in afspraak met Gezelle.
K'ader Neut breidde dat jaar zijn krantenbezit uit. Door een fusie van twee andere bladen
Den I 7aming (1839-1856) en Het L'aderland (1854-1856) ontstond een nieuw dagblad: Het
Kitemscbe Land R.F. Lissens ontdekte in dit blad een onbekende versie van Gezelles
vertaling van de vijfde zang uit Tbe Song of Hiawatba. In drie aileveringen, op 23,24 en 25
januari 1857 publiceerde Gezelle onder de titel:' Noord-Amerilmensch verdichtsel. Van
den wonderbaren oorsprong van het Indisch koorn, anders gezeid: de Turksche Tarwe
ofte het Mais'. (5) Onder de tekst van 25 lanuari stond : "ktterlyk uit het Engelsch van
LONGFELLOW",dan volgde de ondertekening met "G.G.prof." en de datering
"Rousselaere, January 1857". Deze vertaling viel niet uit de lucht. Er waren redenen tot de
keuze van deze tekst van Longfellow, maar eerst formuleren we een antwoord op de
vraag over welke uitgave van Tbe Song €fHiawatba Gezelle beschikte.

1.2.DE LEGGER

Rond deze legger' is al heel wat speurwerk verncht. Baur had hier twee visies op.

ziln eerste visie gaf hij twee keer weer in Jub.D.  (p.  264 en 294)  en die   was de volgende:
Gezelle had een Europese uitgave via de boekhandelaar C. Muquardt uit Brussel. Dat zou
dan de volgende uitgave ziin: Tbe IForks of Heng IF. LAn##mv, vol..V, Tbe Song of
Hiawatba. authorized edition, in Durr's Colleckon of Standird/lmeman Authors, vol. XVII,
Leipzig, 1856. Op de bladzijden 42 tot 51 staat zang V en op het titelblad van de uitgave

(o.a. op een bewaard exemplaar in de EU.L.-bibliotheek) staat : "Brussels, C. Muquardt".
Dit ontging wellicht ook Baur niet en hij zocht verder op dit spoon Hij schreef in

JuAD.,p. 294: " ...de Brusselsche boekhandelaar C.MUQUARDT, de verspreider dezer
goedkoope uitgaven in Belgie, was, dit blijkt uit het C. Gezelle-archief, de correspondent
van Gezelle, met den buitenlandschen boekhandel." Maar op vandaag stellen wij vast dat
er in het gehele Gezelle-archief maar 66n brief  van Gezelle aan Muquardt te vinden is.
Die brief dateert dan nog van  1863.  Er kan dus zeker grote reserve bestaan tegenover
deze eerste visie van Baur. Maar hij hield er een tweede op na. In GeTelle's leven en werk
schreef hij : "Longfellow's poezie kent hij al vroeg, en Hiawatha wordt hem uit Londen
meegebracht door Teddy Hickx "  (6). Baur schreef de naam 'Hicks' verkeerd en tastte in
het duister wat de datering van deze brief betrof. Uit de studie van Gezelles briefwisseling
met de Engelsen is gebleken dat deze brief te dateren is op het einde van september 1857

CD. Maar Gezelle publiceerde zijn vertaling al in januari 1857 ! Het exemplaar van Hicks
fungeerde dus zeker niet :tls Gezelles eerste 'legger'. Met andere woorden : de tweede visie
van Baur is verkeerd.
Ook R. Gaspar (8) gaf geen sluitend bewijs van zijn opinie, maar vond: "dat Gezelle (...)
een der ca. 50.000 exemplaren heeft gebruikt die tussen nov. '55 en nov. '57 in Amerika en

Engeland zijn verkocht " . Gaspard suggereerde hiermee de Ticknor and Fields-uitgave
van Tbe Song of Hiawatba. Hoe Gezelle die in handen kreeg, liet hij in het midden. Deze

Boston-uitgave was de grootschalige druk (50.000 exemplaren), die er kwarn na een
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beperkte uitgave in Groot-Brittannie, nl. de David Bogue-uitgave
J. Geens (9) ten slotte onderzocht alle brieven van lingelse leerlingen aan Gezelle uit
1856-1857-1858. Maar hierin vond hij ook alleen bil liicks cen vermelding van Hiawatha.

I Iii trof Engelstalige titels en werken aan in een brief van WJ. Crombleholme, van  11
oktober 1855, maar nergens was er sprake van longfellow of zijn werken (10).

Wil menen een nieuwe visie te kunnen verdedigen op Gezelles legger'.
Hiervoor doen we een beroep op documenten uit het economast van het kleinseminarie
te Roeselare. Felix Bethune, econoom, bracht op 31 augustus 1855 boeken mee uit
Engeland. Een daarvan was trouwens een geschenk voor Gezelle: Fabiob van Wiseman

(11). De overige boeken waren ofwel voor de bibliotheek van het kleinseminarie zelf (in
Journal van het economaat 1855 lezen we bijvoorbeeld op 11.09 :"PayE i compte de livres

achetds A I.ondres pour la maison"  voor 99,40 frank), ofwel waren ze meegebracht op
bestelling van leraren. Zo kreeg Gezelle alvast op zijn rekening van 1855 de notitie :
'I.ivres Misti) Ang(lais)', maar zonder vermelding van de aangerekende som (12).  Het is
dus best mogelijk dat Bethune, eind augustus, een exemplaar meebracht van de eerste

David Bogue-uitgave van Tbe Song of Hiawatba of voor de schoolbibliotheek of voor
Gezelle persoonlijk. (Mocht Gezelle de Bogue-uitgave van eind oktober of van 3
november benut hebben, dan  kon hij dit boek via bestelling per post bekomen hebben.
Dan slaat de aangerekende som wellicht daarop).
Doordat Gezelles bibliotheek niet meer geheel gebleven is na zijn verhuis naar Brugge, op
het einde van zijn leven, is er geen exemplaar meer teruggevonden van Gezelles legger

Wij gaan ervan uit dat hij een Hogue-uitgave in handen kreeg door Bethune of door een

bestelling. Vanuit woordverklaring bewijzen we verder in de bitlage 14 van hoofdstuk 3
hoe Gezelle geen gebruik maakte van de Durr-uitgave en vanuit opvallende verschillen in
verzen bewijzen we in hoofdstuk 8, hoe Gezelle zeker geen Ticknor and Fields-uitgave uit
Boston benutte (zie 8.5.3.4.4.).

1.3.GEZELLES KEUZE

Gezelles enthousiasme voor 1-be Song of Hiawatba van Longfellow moet groot geweest zijn
De themata van dit epos lagen immers volledig in de lijn van ziin visie op ziin roeping dn

op zijn lerarenschap, maar ook zijn ontluikend dichterschap werd er sterk door getekend.

1.3.1. Ziin roeping en Mondainin

Gezelle droomde ervan missionaris te worden in Engel:ind en koesterde deze

missiegedachte al vrij vroeg. Nog als puber in het Brugse Dunencollege, waar de
missiegedachte furore maakte (13).
Zijn missieroeping aan 'den Dune' werd misschien veroorzaakt door de leraar Pieter

Benoit. Hij was een kandidaat-missionaris voor Amerika, maar moest koers wijzigen in
zijn roeping en werd Grootvicaris in Engeland (14).  J. Van Iseghem toonde aan hoe het
missionarisbeeld ook in Roeselare op het kleinseminarie leefde en door Gezelle ten volle

geassimileerd werd (15):
" Telkens wanneer de missieroeping in de lettergilde of in de

lessen opdooki was  dat een uiting van het mimere godsdienstige of pedagogisch-
didactische concept van het college (=kleinseminarie)". De thema's Engeland, Amerika,
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en missionarisdroom waren al vanaf 1855 aan de orde van de dag. Als beginnend let:aar

in het kleinseminarie vond Gezelle dan ook bij Longfellow ruim de kans om hierop in te

gaan.

Ziln vroege vertaling van de Vii fde zang 'Mondamin'. die in lanuari 1857 in Het i 7aemscbe

1*ind verscheen, is thematisch sterk missionair gericht:  de held Hiawatha is messiaans, h4
is het beeld van de priester-profeet-missionaris die zich geeft voor zijn volk. De
symboliek van het dode zaad (='Aiondamin'), dat aan de aarde toevertrouwd wordt,
Suggereert de komende groei en de verspreiding van de christeliike leer (16). Gezelles
vermling kon aanstekelijk werken: missionair gerichte jongeren konden met dergeliike

teksten geestdriftig gemaakt worden. De publicatie in  / Jet  I 7aemsibe Land was zeker een
uiting van fierheid over zijn vertaling 611 van enthousiasme voor de missionaire taak. In
zi n studie  IFnting Race in Nineteentb-Centufl kmenca onderzocht J.  1»ckard in welke mate
de vertaling van het epos, ook de vertaling was van de toenmalige visie op de Indianen en
hun bekering en onderwerping aan de blanken (11. Hij definieerde deze visie als volgt:
"One function which Hiawatha served in Europe was as a vehide for elite discourses on
education, religion and social purpose."(18). Verder ateerde hij J Persyn (uit  I"I))(19) die
Gezelles voorkeur voor dit epos zag als " a perhaps inevitalbe attraction in an atmosphere
of Catholic missionary idealism ".

Edn par later dan'Mondamin' schreef Gezelle het gedicht 'Excelsior', naar de
geliiknamige titel van een gedicht van Longfellow. M:tar hierin verliet Gezelle het profane
gedachtegoed van de Amerikaanse dichter. Gezelles gedicht sloeg in en werd door J. de
Moelenaere omschreven als " de marseillaise van de 19de eeuwse missionaire leugd" (20).
Over dit gedicht verschenen talrijke interpretaties en besprekingen (21). De vertaling van
'Mondamin' kreeg ten onrechte veel minder aandacht
Maar Gezelle had nog een ander doel met zijn vertaling een tekstmodel voor zijn lessen.

1.3.2. Zijn lerarenschap en 'Mondamin'

'Mondamin' is episch, als fragment van het epische dichtwerk Tbe Song of Hiawatba. Nan
Iseghem oordeelt formeel over dit fragment opgenomen in 1.7aemscbe Dicbto »ingen
(1858): "Het doel van een epos is de kwaliteiten van een hoofdheld te bezingen, maar
vooral ook uit te weiden over "1'influence spdciale de la Divinitd sur la conduite de rhaos
que nous admirons"(Batteux). Het Mondamin-verhaal is als dusdanig een
schoolvoorbeeld: de vastende Hiawadha, de hemelse gezant." (22). Aan de hand van dit
voorbeeld uit het epische genre kon Gezelle zijn leerlingen kennis laten maken met dit
literaire type. Naast de missiegedachte  was dit de tweede reden tot de keuze voor
'Mondamin'. Van alle gangbare literaire genres verzamelde Gezelle "modellen"  en Van
Iseghem ziet hierin een bewuste daad, die tot de uitgave van 1,7aemscbe Dicbto ningen

leidde (23).
Gezelle gebruikte zijn vertaling van 'Mondamin' in de klas. Hiervan zijn twee
getuigenissen : Hugo Vernest en Jules Vindevogel. De eerste gaf hierover commentaar, de
tweede liet zijn exemplaar van I'laemscbe Dicbto#?ningen na, waarin relevante notities
opgenomen ziin
Hugo Vernest kreeg les van Gezelle in 1857-1858 en getuigde meerdere malen over het
verloop en de inhoud van die lessen. Wat Longfellow betreft, poneerde hij tot driemall
toe in dezelfde aard: "Wii doorkeken de engelsche dichters Shakespeare, Milton, Burns,
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Moore en Inngfellow" (24). Over Mondamin verklaarde Vernest heel expliaet : "zijne
Mondamin werd afzondertijk gedrukt en ons gegeven in '58-'59" (25).
Baur betwit felde dit uitermate en vroeg zich af welke aanleiding hiertoe kon bestaan.  Hij
voegde eraan toe dat Verriest "oude en jonge elementen" uit ziin herinnering had laten
samenvloeien ! (26) Preaes deze fout maakte Baur zelf hij beet zich vast in een drukle van
dezelfde vijfde zang voor Gezelles Engelse lessen in Kortrijk Het drulge verscheen pas op
het einde van de maand maart 1884 en er zijn twee exemplaren van bewaard (zie 4.9.2.).
Baur nam een verkeerd besluit en het is dus niet uitgesloten dat Verriest een correct
geheugen had op dit punt. Want Gezelle kon een beperkte oplage hebben laten drukken
voor klasgebruik. Vooral omdat hij half maart  1858 al klaar was met de volledige versie
van ziln eerste dichtbundel  I ihemscbe Dicbto€Rningen (met 'Mondamin'  erin)  en  een
afzonderlijk drukie dan ook wel kon. jammer genoeg dook er tot nog toe evenwel geen

exemplaar op.

1.3.3. Evolutie in het taalgebruik en een tallbeschouwing

De Mondamin-vertaling in Vtaemscbe Dicbto ningen bevatte 200 wijzigingen to. de
publicatie in Het I,1(witscbe land van januari 1857 (27). Hieruit bleek de grote zorg van
Gezelle voor zijn vertaalde tekst. De zorg voor zijn gehanteerde  taal was niet zonder
grond, want met zijn publicatie had hij een linguistisch doel, zoals hil het zelf vermeldde
in zijn inleiding: "om ons vlaemsch vooren te staen en te doen gelden, als me6geregtigd
om deel te maken van de tale des grooten Dietschsprekenden Vaderlands "(28). Geens
vergeleek beide versies zeer grondig en onderwierp deze veranderingen aan een
vergelijkend onderzoek Het viel hem op dat het West-Vlaamse idioom in een algemeen
Nederlandse richting evolueerde. Toch bleef het merendeel van de 'provincialismen'
behouden met een verklaring in Nederlandse zin in de Woordenlijst' (29). Dit klopte met
Gezelles visie dat elk gewest "het zijne bijbragt tot beschaving en verniking der
moedertaal" (30) en dat men niet te snel authentieke woorden mocht afschrijven als

"Anbaikme of Prmnaaisme"(31).  De bij(Inge van ieder gewest was een ataat van Snellaert,
bij wie Gezelle verwantschap vond om op te komen voor de rechten van de volkstaal
(32). Maar aan zijn malbeschouwing en zijn visie op lexicografie (verspreid in I/Zlemscbe
Dicbtoefeningen over  Prospectus, inleiding Tot de  studenten en Verantwoordinge)  voegde Gezelle
een ideologisch perspectief toe, waarbij de taal sterk gekoppeld werd aan de katholiek-
traditionalistische opvattingen:  " aan vlaamsche taal, aan vlaamsche zeden, aan
vlgamschen, dat is katholijken Godsdienst en Christene Godvruchtigheid." (33)

1.3.4. Nog getuigenissen

Met Geens besluiten we dat Gezelle zijn eerste vertaling tussen lanuari 1857 (eerste
uitgave in de krant)  en half maart 1858 corrigeerde en grondig bijwerkte in woordgebruik
en malzuiverheid. En met Vernest voegen we er (heel voorzichtig) aan toe dat Gezelle zijn
"wonderklasse" een exemplaar van deze bewerkte versie bezorgde. De'Aenmerkingen'
die volgden op de teksten in I/Ziemscbe Dicbto mngen (p. 189-191) wilzen echter ook op de
didactische inslag. Gezelle verklaart daar 'Mondamin' als een allegorisch verhaal, legt er
Indiaanse namen uit en verklaart wat 'watnpom' betekent.
Maar er is een tweede getuigenis van een leerling Jules Vindevogel en zijn bewaarde
exemplaar van Flaemscbe Dicbto #mngen.  Deze longen kreeg les van Gezelle in 1859-'60  in
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de vierde. Hil bleek zi n exemplaar in de taallessen van Gezelle te gebruiken  en Van
Iseghem bewees hoe Gezelle de hele bundel in ziin lessen benutte (34).
Bovendien bleek vertalen gedeeltelijk opgevat te worden als een "dichtoefening" en in de
hele bundel staan Franse vertalingen boven woorden en zinnen Grote ultzondenng
vormt de vertaling van Mondamin. Hier schreef Vindevogel Engelse vertalingen boven

".
Vlaamse woorden, bijvoorbeeld boven "rappigheid" of boven jagen
N:last de leerlingen Vernest en Vindevogel, waren er ook Eugeen Van Oye en Edmond

Van Hee, die met vertaalwerk uit Tbe Song ofiliawatba begaan waren. Van Oye schreef

Gezelle in een brief (april 1859) : " Ik zend u hiernevens nog De Zoon van de avondsterre

: zoudt gii de goedheid en den tijd hebben het cells te overzien ? Ik ga Hiawacla in't licht

geven. Ik werk er druk aan." (35) Van Oye had de twaalfde zang vertaald en had blijkbaar

de ambitie te pakken. Toch werden er geen andere fragmenten van zijn hand meer

gevonden. W'el vond Baur in het Gezelle-archief een vertaling van een andere leerlmg
Edmond Van Hee. Hij bezorgde Gezelle zijn vertaling van de eerste zang: de Vredeptip.

(36) Ook hiervan werd geen vervolg gevonden. Maar deze inspanningen van Gezelles

leerlingen geven aan hoe enthousiast zij reageerden op de aangeboden stof en het epos
van Longfellow en op de uitdaging om een vertaling in de eigen moedertaal te leveren !

Gezelle had dus redenen te over om Mondamin te vertalen: hij kon ziln roepingenideaal

via deze tekst verder verkondigen, maar hij had ook een voorbeeld van een literair model
wairmee hii goed kon werken in ziln klassen en als vertglingsoefening konden de
leerlingen met deze tekst hun 'vlaemsch vooren staen en doen gelden'.

1.3.5. Ziin dichterschap en 'Mondamin'

De groei van Gezelle naar een lyrisch dichterschap en de ontwikkeling van ziin poetische
techniek zijn sterk beinvloed door dit vertaalwerk.
Westerlinck was van mening dat de vertaling van deze vijfde zang Gezelle leidde tot 'een

eigen, nieuwe intuttieve beleving van een weidse en primitieve natuurwereld' (3D. De visie

op de wereld en de natuur bij de Indianen bevatte voor de westerse lezers van het epos
allerlei kosmologische beschouwingen die romantiserend inwerkten. Door die
natuurreligie te verchristeliiken konden de bewondering en de gevoelens van gelovige

lezers aan hun trekken komen. Gezelle had ook in de Bilbel en m de psalmen poetische

evocaties aangetroffen van de schepping, maar in l.ongfellow trof hii een tijdgenoot aan
die lyrisch omging met religieuze gevoelens in een context waar de religie niet als
opgedrongen ervaren werd. Ook Lockard meende dit: "Gazelle (sic) was drawn to the

poem for its Christographic content superimposed upon an as-yet unmissionized New
World scene." (38)
Volgens Westerlinck kwam Gezelle door de lectuur van het epos en door ziln vertaling
van een fragment tot het inzicht dat lyriek ook een vertolking kan ziln van een eigen

religieus gevoel. Deze eigen beleving kon hij vanaf nu aanwenden als een literair thema,
dat niet als een 'programma' aan een gedicht opgedrongen moest worden. Vandaar de

afstand tussen een vroeg gedicht :tls 'Aenroepinge'  (1852) en 'De Waterspegel' (1858)

(39). Dat eerste leunde aan bij de psalmen, waarin God geloofd werd via elementen uit de

schepping op een didactisch-retorische manier . In het tweede was er invloed van

Homeros (40), maar in het slot vloeiden religieuze 6n poetische ontroering samen tot

lyrisch gevoel.
Bovendien ging er ook een prosodische invloed uit van het epos. De hele bundel
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Flaemscbe Dicbto eningen was opgesteld met gedichten geschreven volgens de dassicistische
poetica en als een vorm van toegepaste retorica (41). Ook op dit vlak was zijn vertaling
van 'Mondamin' exemplarisch. De allegorische traditie waarin de bundel verscheen, kreeg
immers een uitstekend allegorisch voorbeeld met 'Mondamin' zelf en Gezelle trof in het
originele werk alle kenmerken aan van de retoriek eigen aan deze 'spreekpoezie' (42): de
makkeliike dreun in het metrum, de herhaling, het parallellisme en de alliteraties. Allemaal
repetitieve elementen Ook Vernest wees op een prosodische invloed die concreet te
bespeuren viel in 66n gedicht nl. op het ritme. Hil was van mening dat het gedicht 7 let
edel spel der schaverdijnders' in hetzelfde ritme als 'Mondamin' geschreven was, en
daardoor kon gedateerd worden : "Dit stuk is gedicht in den tild toen hii werkte aan
Hiawadha, 't is in denzelfden rythmus geschreven."(43) Deze vaststellmg Lv.m. het
gehanteerde metrum in de verzen klopt het is de trocheische viervoet.
De vertaling van het fragment was dus richtinggevend voor de groei van Gezelles

dichterschap.

1.4. Invioed

De vroege lectuur van Tbe Song ofHiawatba heeft een sterke indruk gemaakt op de longe
dichter en leraar Gezelle. Zijn enthousiame voor de geboden stof En de vorm waarin het
epos gepresenteerd werd, zetten hem ertoe aan om zelf een fragment uit dit werk te
vertalen, om er les mee te geven en om het te publiceren. Het missie-ideaal, het
pedagogische voorbeeld en de voorbeeldige toepassing van de classicistische poatica
vonnden de aanzet tot klassikaal gebruik van het fragment en het epos, maar de beleving
en uitdnikking van een verchristelijkte natuurreligie waren bepalend voor zijn persoonlijk
dichterschap. Dit facet werkte heel indringend op de visie en de inspiratie van de dichter.
Daarom is deze vroege vertaling van heel groot belang geweest Gezelles lyriek kon vanaf
nu een eigen religieus gevoel bevatten via een vertolking die hij in het Amerikaanse werk

aangetroffen had. Deze verdienste is van blijvende waarde geweest voor zijn verdere
dichterschap. Daarnaast was er ziin eerste taalbeschouwing, geformuleerd in de inleiding

en 'verantwoordinge' van zijn eerste dichtbundel, die geconcretiseerd werd in het
vertaalde fragment in zorgvuldige wijzigingen van een West-VIaams idioom naar een
vorm van algemeen Nederlands toe, maar met het eigenzinnige, gewesteli,ke en
verantwoorde behoud van bepaalde woorden en uitdrukkingen.
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Hoofdstuk 2 : Intermezzo 1

Na de  publicatie van 1 'kiemsibe  Dirbto ningen en de uitreiking ervan :tls prijsboek  op   16

augustus  1858, brak er een periode aan van 20 jaar waar Gezelle niet meer direct met  de
vertaling van Tbe Song ofHiawatba begaan was.
Er ziin althans geen bronnen die daar expliaet op wiizen. l'och loont het de moeite om al
zijn schriftelilke contacten en zi n publicaties na te gaan waar de kans bestond om ziin
roeping- en missie-ideaal te voeden of zijn kennis van Amerikaanse achtergronden aan te
vullen. In bepaalde gevallen ziin later letterliike referenties aan te treffen naar dergelijke
teksten uit deze periode, vooral uit de door Gezelle geredigeerde tijdschriften  7 Jaer 30 en
Rond den Heerd Daarom volgt dit detail-onderzoek. Hierbij belichten we ook de evolutie in
Gezelles taalbeschouwing en het effect daarvan in de taalpraktijk. Ook vertalingen van
een Noors 'messeboekske', vertalingen van Duitse en Franse verhalen en van andere
Engelse teksten komen verder aan bod, omdat de vertaalopvattingen van Gezelle hier in
de praktilk werden omgezet en gallustreerd. Zij vormden echter  vaak een tegenstelling
met zi n latere opvattingen en ziin uiteindeliike 'overdichting' of vertaling van Tbe Song of
Hiawatba Daarop komen we terug in het zevende hoofdstuic. In dit intermezzo gaan we
dus vier aspectell na (missieroeping en -interesse, kennis van de Indiaanse cultuur,
taalbeschouwing en vertaalwerk), omdat die voor ziin latere 'overdichting' van Tbe Song of
Hmwatba een bepalende rol speelden. Dit 'intermezzo' loopt van september 1858 tot
augustus 1878.

2.1.Engeland ? Nee, Engels College.

Op 19 september 1858 vernarn Gezelle van bisschop Malou het plan en de opdracht om
een bundel godsdienstige gezangen samen te stellen voor scholen, congregaties en
verenigingen. In de vooriaarsmaanden van '59 startte hii deze verzameling (1) en de
bisschoppeliike opdracht kan het ontstaan van Getbcbten,Getangen en Gebeden bevorderd
hebben. M:mr van het plan-Malou kwam niets onmiddellijk terecht
7'4dens het schooliaar '58-'59 verslechterden de verhoudingen binnen het lerarencorps
van het kleinseminarie. Bovendien schreef superior Frutsaert op 10 augustus 1859: "Mr.
Gezelle se montre toujours et partout animd des meilleurs sentiments, mais je crois que le

manque de m6thode chez le professeur a nui considdrablement au progr s des 616ves "
(2). Vanhove volgde Frutsaert op en Gezelle makte zijn poesisklas kwijt en werd belast
met het onderwijs in de talen ill de humantora en de 'cours de philologie aux
philosophes" Dit gebeurde rond 30 september 1859.  Bij Gezelle zelf was er voorlopig
geen sprake meer van publicatie van Engelse vertalingen, maar wel van de wil om naar
Engeland te mogen vertrekken,  des te meer na deze opgelopen ontgoocheling in zijn
lerarenschap. Daar zou hq als "missionaris" kunnen optreden en meewerken aan de

bekering van het grootste rijk sinds de ondergang van Rome. Deze paulinische gedachte
leefde op het kleinseminarie (3) en Gezelle werkte er aan mee door zijn inzet voor de
eucharistische confraternity. Uit deze groepering reisden later, na Gezelles vet:trek uit
Roeselare, meer dan twintig leden naar Engelstalige missieposten af.
Op Nieuwjaar 1860 schreef hit over ziin wil tot vertrek naar de Salfordse grootvicaris
Pieter Benoit. Dit was zijn oud-klassenleraar, die vijftien jaar voordien het 'missievuur'
om Engeland en de V.S.A. te bekeren. te pakken had en in zijn lessen doorgaf. Die drong
op ziin beurt ;tan, in naam van zijn bisschop Turner, bij de West-Vlaamse bisschop mgr.
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Malou (4). Hij ten slotte verklaarde zich bereid dit te overwegen, maar geen beslissing te
nemen voor het einde van het schooliaar.

Voor luni vertaalde Gezelle een Noorse H.Mis voor toekomstige missionarissen die

'Noordewaerds' willen gaan  :  Noorscb en  i temscb Messeboekske.  Met dit initiatief wou  hij
een biidrage leveren om het katholiasme in Noorwegen te helpen, een uiting van 'Vlaarns
scandinavisme' (5). Opnieuw stimuleerde hij ook met deze vertaling de interesse van zijn
leerlingen voor missiewerk, wat blijkt uit de missionaire bedoelingen uiteengezet in de
inleiding van het 'messeboekske'. De studie alleen at van een Scandinavische taal droeg bii
tot een event:uele missionarisroeping en was dus volkomen gerechtvaardigd. Door de
vergelijking van de teksten (linkerpagina 'Noordsch', rechterpagina 'Vlaemsch') kon de
lezer gelijkenissen en verschillen tussen beide talen merken en op die manier de vreemde
taal studeren. In zijn inleiding verklaarde Gezelle dat hij 'woord voor woord en letterlyk'
vertaald had. Moeilijk te vertalen of moeilijk te 'verkennen'(= herkenbare woorden) had
hij achteraan in een woordenlijst toegelicht (6). Hier probeerde hij deze woorden
etymologisch te verklaren en de woordenschat uit beide talen met elkaar in verband te

brengen. Deze uitgave illustreerde dus Gezelles aanhoudende ijver voor de missie en ziin
vergelijkingsmethode, met oog voor etymologie,  voor de studie van vreemde talen.
Ook nog voor juni bracht Gezelle een kleine bloemlezing uit met mystieke teksten: Akine
poesie de'poeti ceksti. De opgenomen teksteri waren van Franciscus Xaverius, Franciscus van
Assisie, jacopone da Todi„ Teresa dejesus en Alfonso Maria de Liguon  Hiermee kon
Gezelle vertaaloefeningen maken in zijn klassen, maar deze teksten bevatten geen
missionaire maar veeleer religieuze stof. Hij vertaalde zelf'Cantico de le Creature
comunemente detto de 10 frate Sole' ;tls 'Lofzang der zonne' van Franc.v.Ass. en 'In foco
amor mi mise' van jacopone da Todi (deze titel liet hij onvertaald) en publiceerde beide
teksten later iii Liedmn Eerdicbten et Rehqua

De bisschop en zijn grootvicaris Faict hidden voor Gezelle echter andere plannen dan de
missies en eind augustus 1860 werd Gezelle benoemd tot directeur van het nieuwe
"Engelse College", een internaat ter vervanging van de Engelse afdeling van het
kleinseminarie. Hij kreeg daarbij nog de leeropdracht 'filosofie' aan het Seminarium

Anglo-Belgicum (het Engels grootseminarie).
Zijn Engelse goede vriend en collega joseph Algar verhuisde mee naar het internaat of
'Engels college' te Brugge; beiden zouden als 'masters' fungeren. Gezelle bevond zich dus
in een volledig Engelse omgeving. Toch stelde Algar 66n voorwaarde bii de verhuizing :
"That you   and I  shall both go to England if we cannot establish the new College exactly
on the footing which we wish" (7).
C.D'Haen wees erop hoe belangrijk deze vriendschap was tussen Algar en Gezelle, o.a
voor de kennis van Engelse schrijvers (8). (Algar bewees Gezelle trouwens veel

later (in 1879) dat hij het leven en werk van Longfellow goed kende en Gezelle droeg in
1886 zijn 'overdichting' van Tbe Song of Hiawatba aan hem op !)
Toch bleef er na hun vertrek nog veel invloed van Gezelle hangen in het kleinseminarie.
Ook wat de Engelse lessen en Longfellow betrof. Gezelle kreeg bijvoorbeeld een brief
van Emiel De Rynck. De leerling schreef: " Tot nu toe heb iIi nog niets gedaen voor de
vreemde talen; daer ik mynen Hiawatha nog niet heb, heb iIi geenen eenen engelschen
boek buiten mynen bybel; ik leer nu voort het engelsch in de classe van mer. Dumilie "
(9). Ook Julius De Baere schreef hem over Hiawatha, op 12 december 1860 :  " Voor de
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vacance heb ik u Schakspeare (sic) gevraegd; indien gy hem expres hebt doen komen,'k
zal hem met veel dankbaerheid aanveerden; zoo gy hem noch niet en hebt,'k zal toen
liever noch een weinig wachten, want't zal misschien later beter gaen om hier Engelsch te
leeren. Hiawatha hebbe ik ook gevraegd, en dezen verzoeke iIi nl. by d'andere te willen

doen..."(10). Gezelle fungeerde dus nog als een soort ex-leverancier van Engelse boeken.

Het Engels College met Gezelle en Algar als "masters" werd geen succes. Na Pasen  1861

keerde Algar terug naar het kleinseminarie, hit vet:trok dus niet met Gezelle naar

Engeland, zoals vooropgesteld. Gezelle verhuisde naar het Seminarium Anglo-Belgicum
in de Potterierei en werd er in februari 1861 vice-rector, zonder daarvoor direct een
benoeming te krijgen. Dit grootseminarie stond in voor de opleiding van missionarissen

voor  Engeland en als 'professor' en vice-rector kwam Gezelle in contact met de hogere

Engelse clerus..
In augustus bezocht kardinall Wiseman dit seminarie en Gezelle schonk hem ziin
publicaties (waarschiinlijk de afzonderlijke drukken van Boodschap van de Vogels en

Mondamin, en  I temsibe Dicbto€»ingen)  en hij kreeg er 3 van Wiseman met een opdracht
terug. Meteen voegde Wiseman er een uitnodiging aan toe om mee te reizen naar

Engeland (11). Wat Gezelle ook deed. Hij bezocht Londen in zijn gezelschap. Deze
kardinaal schatte Longfellow hoog in en publiceerde zelfs over hem (12), maar er ziln
geen bronnen terug te vinden die wijzen op een gesprek of een gezamenlijk initiatief Lv.m.

de Amerikaanse schrtiver en zijn werk

2.2. 7 Jaer 30 en de missiegedachte

Tildens  het jaar 1862 publiceerde Gezelle Getbcbten,GeTangen en Gebeden en ondernam nog
eens een reis naar Londen. Deze keer in het gezelschap van Eugdne Van Oye, die veel van
Longfellows poezie hield en naast de vertaling van de twaalfde zang uit Tbe Song of

Hiawatba (zie 1.3.2) ook nog enkele gedichten van Longfellow vertaalde.
Vanaf 1863 voelde Gezelle zich niet meer zo goed in de rol van onderrector en leraar

filosofie in het Engels Seminarie. Hil engageerde zich nu echter meer voor het weekblad 7

Jaer 30.  Dit blad verscheen vanaf 1  juli  1864    Het valt  op  dat  Gezelle zijn missieverering

helemaal niet vergeten was, want van in het zesde nummer verschenen er brieven van
missionarissen in een eigen rubriek.  Van in de eerste brief bleek ook dat Gezelle

uitdrukkeliik naar nieuws gevraagd had, want de briefschrijver haalde een gesprek aan in

dit verband:" Ik herinner my dat wy, zekeren dag aen het kouten, ons beklaegden dat
zoovele vlamingen, die hun land verlaten,'t zy priesters,'t zy anderen, nooit meer om en

kyken. 'K hope dat ik geen van die zal zyn..." (13)  Ook in het volgende nummer was er

weer sprake van een'belofte' i.v.m. brieven schrijven: "M. De Kiere, heeft beloofd
brieven te schryven uit Ysland, welke brieven wy aen onze lezers zullen mededeelen,

verhopende van andere vlaemsche missionnarissen of van hunne kennissen in VIaenderen

altemets de zelfde gunst te mogen bekomen." (14). Naast brieven verschenen er ook

missionaire berichten zoals het vertrek van zendelingen naar Amerika. Deze berichten

stonden los weg tussen andere 'tydingen' zoals de melding van een diefstal en het verslag

van een moord (15). Tussen nummer 6 en 12 (augustus-november) verschenen er twee
brieven uit IJsland en drie uit Engeland (16). In nummer 17 stond de eerste brief uit
Amerika van de jezuiet Theophile Van de Moortel een ex-lid van Gezelles 'Confraternity'
die de Hiawatha-legende bleek te kennen (17· In het nummer daarop publiceerde hij een
erelijst van 45 West-Vlaarnse missionarissen, onder de titel " De Vlamingen in't
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Verreland"  (18). De West-Vlamingen actief in Amerika kregen een afzonderlijke
vermelding
Gezelle  zal deze lange liist  in zijn 'overdichting'  van  Tbe Song  of Hiawatba in  1886  weer
opnemen, maar dan geactualiseerd. I Iij liet er 10 namen weg en voegde er 22 aan toe,
onder "Zwartfrok" in de "Aanteekeningen". Deze lijst viel niet uit de lucht. Want Gezelle
zou als seminarist in de laren 1850 informatie over Vlaamse missionarissen verzatneld
hebben, met de bedoeling een "repertorium" uit te geven (19). Zendelingen uit Amerika
mochten dus zeker niet ontbreken in zijn publicaties en Gezelle maande daarom de rector
van het Amerikaans Seminarie aan tot medewerking; wat hem terdege beloofd werd, al
van in 1862.(20)
Deze journalistieke aanwending van correspondentie met missionarissen kwam ook voor
in andere tildschriften en kranten van die tijd (21) en speelde in op de nieuwgierigheid van
de lezers, die de 'avonturen' van de missionarissen in verre landen of in ruwe
omstandigheden wilden vernemen. Er was ook veel belangstelling voor geografische en
etnografische informatie, die hiertnee samenhing. De missiebrieven aan Gezelle worden
bewaard in het Provinciaal Cultuumrchief van West-Vlaanderen en de diversiteit van de

missieposten van waaruit brieven gestuurd werden,  is zeer opvallend (22). Naast brieven
uit verre gebieden als Alaska, Vancouver, VS (Michigan, St.-I uis,San Franasco),
Paraguay, de Antillen, Tibet, China en Australie zijn er ook brieven uit Noord-Europa
(Engeland, Ierland,  de Far6er-eilanden en IJsland). Niet alle brieven waren aan Gezelle

gericht, vaak kreeg hij exemplaren via vrienden en familieleden doorgestuurd. HU
publiceerde ook niet alle brieven. Vele ervan bewerkte hij ook voor publicatie, zoals de
brieven van Emil Dekiere, vanaf 2 oktober 1864. Dit was trouwens een oud-leerling van
Gezelle van wie vermoed wordt dat hij te zitner attentie het 'messeboekske' vertaalde (23).
Naast verwanten het ook de rector van het Amerikaans seminarie  zich niet onbetuigd en
bezorgde hij brieven van de missionans K Seghers uit Vancouver (24) Zelfs bisschop
Faict bezorgde een brief aan hem gericht in het Engets door Ddsird Callaert uit Michigan
(25). Gezelle dankte voor dit initiatief:"...de brief die onze Hoogweerdige Bisschop
geweerdigd heeft ons te laten vertalen."
In de jaargang van 1864 verschenen 24 brieven, in 1865 waren er 28 en in 1866 nog 20,
waarvan zeven uit vroegere laren. In 1867 publiceerde hij nog amper drie brieven. De
meeste verschenen onder de rubriek Bnevenpart van 'tJaer 30 (vaste titel vanaf 20 november

1864), gewoonlijk als eerste uit een reeks brieven met velerlei inslag, ook politieke. Van de
22 gepubliceerde brieven uit Amerika zijn er een aantal met referenties naar de Indianen.
Telkens komen er aspecten aan bod uit hun leefwereld. Zo bevatten de brieven van pater
K.Seghers spannende verhaalstof over de manier waarop de Indianen met 'paddles' hun
boot bestuurden in een zeestorm (26). Pater Constant I.agae verhaalde hoe drie jonge
'wilden' een gevecht begonnen met een van zijn collega's (27), C.F. Van Quickenborne
berichtte over de onderhandelingen met de Delawares en andere stammen, over het
'indiaensch koorn', over het beschilderen van hun 'aenzight' en over het oud gebruik om
de ouders van een toekomstige bruid de toelating te vragen te huwen, zonder inspraak
van de ionge vrouw zelf (28). Dergelijke berichtgeving van anekdoten en feiten vond,
vanzelfsprekend totaal onafhankelijk hiervan, indirecte weerklank in het epos van
Longfellow. De gebruiksvoorwerpen, de zeden en de leefwitze stemden overeen. In de
brieven werden ook de barre weersomstandigheden beschreven en kwam ook de
landbouw aan bod of de onvruchtbare gebieden met rotsen en 'meerschen', of de
reusachtige meren. Opvallend is ook de publicatie van een oude brief van pater L. De
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Seille, gedateerd op 9 augustus 1837, en pas gepubliceerd op 11 augustus 1866 (29).
Gezelle bezat nochtans een brief van 30 oktober  1862  over de bijzondere  dood  van  deze
pater bii de Indianen.. Die publiceerde hii pas in zijn vertaling van 1886, onder het lemma
'Zwartfrok' (zie J ub. H. p. 232-233).
De laatste missionarisbrief verscheen op 14 december 1867, het was een brief van
Dekiere uit 'Reykjavik'. Edn maand voordien, op 16 november 1867, moedigde Gezelle

de missionarissen nog aan, in een noot op p. 3: "Bravo Vlamingen allen, in welk
werelddeel gy ook zyn, ly(len en stryden moogt !" Of Gezelles journalistieke arbeid voor  7

Jaer 30 gestaakt werd op 14 december is niet zeker (30). Toch valt het op dat net in dit
nummer de laatste missionarisbrief verscheen
We kunnen dus stellen dat Gezelle door zijn brieven goed vertrouwd werd met de zeden
en gebruiken, het landschap en de klimatologische omsmndigheden van een 'missieland'
als  Noord-Amerika.  Bij zijn vertaling in  1886 zal hii hiervan getuigen door zijn
achtergrondkennis, die hij rechtstreeks etaleerde in de 'Aanteekeningen' en onrechtstreeks

gebruikte voor de vertaling zelf. In de 'Aanteekeningen'  publiceerde hij ook zijn Uist van
missionarissen en de brief van de Indianen-missionaris De Seille.

2.3. 't Jaer 30 en de tul

In het perspectief van zijn 'overdichting' is het ook belangrijk vast te stellen hoezeer
Gezelle 'het levende Vlaams' gebruikte in  7 Jaer 30. Het nummer 24 van de eerste
jaargang, dat op Kerstmis 1864 verscheen, bevatte een taalbeschouwmg die veel

verwantschap vertoonde met de reeds geciteerde opvattingen uit tilaemscbe Dicbto€#ningen
woorden "uit den mond des volks" overnemen en weer gangbaar maken en wilzen op de
onverbrekelilke band tussen taal en christendom.
Gezelle schreef in 't Jaer 30  ill de spreektaal van de Vlamingen en wilde het Vlaams op die
manier "tot een volwaardig medium" maken (31). pit laatste element streefde hij ook na
met zijn vertaling in 1886, maar dan niet alleen met de volkse spreektaaI).
De gehanteerde taal in zijn politieke teksten was vrijwel altijd volkse taal. Zeker wanneer
de auteur spotte met politia Dit fenomeen zal zich ook voordoen in zijn vertaling van
Tbe Song ofHiawatba wanneer gespot wordt door het volk in zang XI en XII .Ook het
spelen met betekenisvolle biinamen of met naamverklaringen hernam Gezelle daar
opnieuw als stijlelement. Zelfs de tussenwerpsels kwamen opnieuw aan bod om de nodige
aandacht van de lezer of toegesprokenen te krijgen.( Op deze stijlelementen in de
vertaling komen wij uitgebreid terug in hoofdstuk 8).
Gezelles journalistiek in  7./aer 30 was zeer taalvaardig, maar ook zeer slagvaardig wat de
politiek betrof. Hil was al enkele laren in de journalistiek acdef o.a. in het Limburgse Hekel
en Luim, waarin hij enkele gedichties  en VIaamsgezinde verzen publiceerde, in 1855-56
onder het pseudoniem  IF. Fl  (32).  Ook in het Gentse dagblad Het I/nemscbe Land mengde
Gezelle zich in  1857  in de plaatselijke politiek Zijn pseudoniem is daar GSpoker, student

en later G.»oker, kaB  b# 9 6' (33). Als Spoker dook hij ook op in het Antwerpse blad
Reinaen de Vas, vanaf 1  luli  1860. Hij publiceerde er hekeldichten op Brugse toestanden en
op het liberaal bewind (34). In Brugge zelf stelde Gezelle zijn proza ter beschikking in
opdracht van Mgr. Malou, vanaf de zomer 1863 tot na de verkiezingen in 1864 in het
Kiesga1#e voor bet anonckssement van Bngge.(35)   Dit blad dat in augustus 1864 verdween,
kondigde   7./aer 30 min en werd gesticht door de inzet van vicaris Faict. Hiervoor leverde
Gezelle journalistieke bijdragen gedurende vele (misschien alle) jaargangen. Interessant is
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wel dat Gezelle zijn volledige verzameling van alle uitgegeven nummers van 'tjaer 30
uitleende in 1878 aan niemand minder dan Albrecht Rodenbach (36)! Of hij hiermee
politieke of taalpolitieke bedoelingen had, werd niet opgeklaard. Hij stelde er wel prils op
om alle exemplaren terug te knigen.

24. Rond den Heerd

In de loop van 1865 werkte Gezelle metJames Weale een nieuw plan uit, van de hoge
Brugse geestelijkheid : een tildschrift uitgeven   voor het volk, nl. Rond den Heerd Tot
tweemaal toe heeft Gezelle de aanzet hiertoe echter bij Wiseman gelegd (31·  In   7./aer 30
gaf hij al in december 1864 uiting van ziin wil tot de oprichting van een tweede blad en
66n laar later was het zo ver (38).
Maar in oktober 1865 was Gezelle door ziin bisschop benoemd in een andere functie:
onderpastoor op de parochie van Sint-Walburga, Brugge. Bisschop Faict kon Gezelle
hiermee de kans geven  om "zich nog meer dan voorheen,  in te zetten voor de katholieke
pers"  (39). Eind november verschenen aanplakbiljetten in Vlaamse steden die   Rond den

Heerd op een intrigerende wijze aankondigden en een week later verscheen het eerste
nummer.

2.4.1. Rondden Heerd en de missionering in Amerika

Gezelle bleek voor clit nieuwe blad alweer op zoek te zijn naar informatie over
"zendelingen" in het nieuwe continent. Jan De Neve, rector van het Amerikaans
seminarie, schreef Gezelle op 17 september 1865:

" Brieven van vlaemsche religieu;zen
heb ik niet voor den oogenblik Indien ik iets ontvange dat my dunkt aendacht te
verdienen, zal ik die aen uw goed oordeel onderwerpen.." Maar wat verder in zijn brief
haalde hij Karel Seghers aan, die al in 1863 naar Amerika vertrokken was. (40).
Gezelle, de eigenaar van het blad Rond den Heerd, wou spontaan verder op de hoogte
gehouden worden van het reilen en zeilen van missionarissen o.a. in het continent van
Hiawatha, dankzij zijn correspondenten en hun familie. Gezelle publiceerde hun bijdragen
opnieuw onder de rubriek Bneven.
Die brieven kregen net :tls in YJaer 30 een Romeins dj fer en vaak wat commentaar bij de
inleiding. Drie uit de vijfde jaargang (1870) bevatten Noord-Ameriki:,nse themats: de
brieven 22,25 en 39. Brief 22 kwam uit Mount Clemens Michigan, ondertekend met
"Emile Maes" (41), een verhaal over zieken bezoeken door sneeuw en ontij; brief 25 was
van  .v.B." en deze correspondent behandelde het levensbericht van de Tilburgse pater
C.F. Smarius, dat in vier Amerikaanse kranten verschenen was, maar telkens barstte van
de fouten (42). Als brief 39 verscheen het bericht van Camille Maes over de barre
wintermaanden en het ijs van Lake Huron. Hij voegde er ook nog een overzicht aan toe
van " de geschiedenisse van de katholike Kerke in dit gedeette van de wereld" (43).
Wellicht nog voor Gezelle ernstig ziek werd in juli 1870, schreef hij zelf een artikeltie over
de missionaris August Brabant, en voegde er in een augustusnummer een toegestuurde
brief van deze missionaris aan toe: een uitgebreid reisverslag naar San Francisco. In deze
brief komen de "Indianen" ter sprake en het is interessant te lezen hoe zij in 1870 aan de
lezers van Rond den Heerd werden voorgesteld: (voorbij Chicago en langs de Mississipi:)"'t
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Was daar, aan den kant van een kleen water, dat wij de eerste Indianen of wilden zagen.
Hoe stonden zil te kilken naar het convoi!" Verder in dezelfde brief: "Het eerste kind dat
ik Christen maakte was het kind van eene halve wilde; de grootmoeder was Meter en zil is
van de zuivere wilde soorte."(44)
Gezelle staakte ziln hoofdredacteurschap van Rondden Hurd in februari 1871 en  werd
opgevolgd door A. Duclos,  maar de correspondentie tussen beiden (Jub.Br. II, p. 146-
14  bewees dat Gezelle doorging met de lectuur van dit blad, dn in Brugge dn in Kortrilk
waar hit verbleef vanaf september 1872. Dus ook de lectuur van de gepubliceerde
brieven. De missionarissen zoals Camille Maes richtten hun brieven trouwens aan het
adres van de redactie, zo konden ze verder gepubliceerd worden ook zonder Gezelles
tussenkomst.                                                                                                                          i
Op 20 mei 1871 verscheen in de zesde jaargang brief " XIV" (45). 1,4 bevatte een
voorstel van Camille Maes : " ...ik (zou) wel een handle willen toesteken om priesters op
te wekken ilaar de Americaansche missien te komen, zij ziin er toch zoo noodig ! En
indien het gedacht bit u toeval vindt, zou ik later wel een verhaal van mijne reis en
plaatselilke beschrilvingen kunnen zenden; een artikel "Naar America!" getiteld, zal ten
minsten nieuwe zijn en de nieuwgierigheid uwer lezers opwekken; daarbij, aanzien en
aanhooren doet gedenken. In afwachting geef ik u hier eenige kortbondige aanmerkingen
nopens de geschiedenis der katholike Kerk in America."
Voor dit overzicht startte  C.  Maes  dit keer vanaf 1528. Verder in zijn brief wilde  hij
opnieuw zi n oproep tot het sturen van priesters en zusters motiveren: "Wilt gil nu
weten hoe onze wilde nur priesters en nunnen verlangen, leest (...)"
Hier liet hii een brief volgen van "Seltis, Opperhoofd der Elsenherten" met de
smeekbede om bii "uw opperhoofd" (=bisschop) tussen te komen en zusters te sturen.
Maes besloot hiermee ook zijn brief, maar hij lanceerde meteen de oproep : "Zoo,
kameraden, komt maar op: messis multa ! " Onder dit artiket stond een "Antwoorde":
"Heere ende vriend van over de zee„

ik zal uwen Naar America verwachten.
Immers uw brief smaakt

Naar den trog
Om nog.  "(46)

Camille Maes kwam zijn belofte na en startte 'Naar America' in de achtste laargang;
Maes berichtte daarnaast ook over de ontzaglijke 'Brand in de Americaansche
sperrebosschen' (47). Dergelijke brieven bevorderden Gezelles achtergrondkennis van
Indiaanse zeden en gebruiken, van klimatologische omstandigheden en de bekering door
missionanssen.

In 1874 verwierf Ad. Duclos ook de eigendomsrechten van het tijdschrift Toch  mag
men ervan uitgaan dat Gezelle ook na de zakeliike overdracht een trouwe lezer van Rond
den Heerdbleef, want in Jub.Bneven II staat in brief 128b : "R.d.H. en is noch uit der oogen
noch uit der herten bij mii, verre van daar " (12 februari 1874). Precies in het par 1874

begon pater Macs een serie 'Americaansche Legenden', in de "negenste" jaargang. Hier
zi n enkele verwantschappen aan te duiden tussen de bewuste artikelen en Gezelles

vertaling van  1886.
De eerste legende ging over de Schepping (48) en was een "koddige legende"(=grappig
verhaaI) over de waardigheid van de blanken, de middelmatigheid van de roodhuiden en
de dwaasheid van de zwarten. I Iet verhaal was afkomstig van de Seminolen, een tak van
de Creek-stain. De tweede legende behandelde de "Onsterfelijkheid del Ziele" en bevatte
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een uitleg over "de turksche tenve" of mais. Net als in 'Mondamin' werd de oorsprong
ervan in het afsterven en het eeuwig blijven leven weergegeven. In dit verhaal echter via
een meislesfiguur. Interessant is ook dat Maes woorden van de Indianen gebruikte en
verta:dde: " Nienigen avond, waneer het roode vel (Indi :,n) ziinen Calumet (pijpe) aan 't
smooren was (...), wijl zi ne squaw (wiif) hare papoose (kind) in den klaren manesching
met eenen wampum (schelpgordel), verblijdde...." (49). I Iet thema van deze legende en de

gebruikte woordenschat waren Gezelle niet onbekend door de lectuur van Tbe Song f
Hiawatba en de vertaling van de vilfde zang. Gezelle had het woord'wampum' al verklaard
in zijn 'Aenmerkingen' bij  I 7aemsibe Dicbto#2ningen van 1858, en zal het opnieuw opnemen
in ziln 'Aanteekeningen' van zijn 'overdichting' van Tbe Song o/'Hiawatba (1886). Daar geeft
hii er 5 regels uitleg over (50)
Een ander Indiaans woord nl. "Wolverines" werd door Liaes in een later artikel, in 1875,
gebruikt en verklaard in een noot (51) Gezelle zal geen raad weten met dit woord in ziin
correspondentie met Lauwers  (zie de brief van 8 januari 1879), maar in de
'Aanteekeningen' bleek Gezelle in 1886 w(il op de hoogte te zijn. Hij neemt dan zelfs een

zinswending van Maes letterlijk over, in ziin uitleg (52)

Macs blonk uit in zijn historische kennis van het missionariswezen en schreef twee
artikelen over Belgische Zendelingen in America. IIij behandelde de 16°, de 17° en de
18° eeuw en schetste de toestand rond de " Kitchi-Gummi"  of Lake Superior, de streek
van Hiawatha. Hij beeindigde deze serie in een derde artikel, met de figuur van pater
Marquette (53). Gezelle zal deze historische draad weer opnemen en actualiseren in zijn
rubriek "Zwartfrok", in de 'Aanteekeningen'. Daarbij zal Maes als informatieb ron
fungeren (54).

Naast teksten en brieven bezorgde Macs   Rond den Heerdook prenten en afbeeldingen van
Amerilmanse kaarten en van Indianen.
Het succes van Rond den Heerdlag o.a. in de afgedrukte "prenten". Gezelle had hierover
het eerst bericht aan Van Oye (55) en net voor de eerste publicatie ervan was hij effenaf
uitgelaten. Hij kondigde het aan in 'tJaer 30, 18 november 1865:  " Doet gy me6, 't staen
mannekes in, sacond6e!" (56) en op 2 december :"Rond den heerd heeft een voordeel op
hetjaer 30, dat al die niet lezen en kunnen, ook mogen inschryven, immers om naer de
prentes te kyken. Ge weet nog wel zeker van die oude prente-boeken waer Meette me6
naer schole ging Julius Caesar, dobbele cabinet, gulden A.B.C., niewaer ? hewel Rond den
heerd  is eene verryzenisse en herscheppinge van die boeken, met fynder prenten..."(57)
Ook Gezelles opvolger, Ad. Duclos, was voorstander van prenten. In een noot schreef hij
over Maes en ziin bijdragen: " 't Is te hopen dat er zal mogelijkheid ziln van tijd tot tijd
eene prente tot opluistering van den tekst te doen teekenen".(58)
De eerste prent met betrekking tot Amerika is een "Kaarte van Michigan" (de streek van
C.M:les) en de tweede stelt een Indianentent voor langs de stroom van Sault-Ste-Marie.
Deze stroom ligt op de grens VSA en Canada en verbindt 1,ake Huron, via North
Channel met Lake Superior. Dit is net het gebied waar Iongfellow zijn held Hiawatha laat
optreden. Gezelle heeft deze afbeeldingen ongetwijfeld gezien en bijhorende artikelen
gelezen. Want in de 'Aanteekeningen' van ziin vertaling (1886) leende hij het beeld van
Maes om de grootte van het  'Lake Superior' ( het "GrootzeewaterD te evoceren nl. drie
keer de oppervlakte van Belgie.(59).
Op de derde tekening is het fort Pontcharnain afgebeeld, het latere Detroit. Naast het fort
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bevindt zich een Indianendorp en op de stroom op de voorgrond peddelt een Indiaan in
zijn kano (60). Een dergelijk beeld komt vaak voor m Tbe Song of Hiawatba  o.a  m zang
VII Hiawadha's Schipvaard. De vierde afbeelding stelt het Indianenopperhoofd "Pontiac"
voor. Deze prent paste bij een artikel waarin C.Maes de strijd van "den Engelschman"
tegen "de Wilden" verhaalde (61). Hier verklo2rde Macs opnieuw het woord "wampum",
maar ip.v. 661 synomem te geven zoals in zijn tweede legende, besteedde hij er nu liefst

13 regels aan. Gezelle haalde hier opnieuw elementen uit voor zijn latere 'Aanteekening'
over 'wampum'
"Indianen aan't bal-spel" is het thema van de vierde tekening (62). Eigenlijk gaat het om
een kaatsspel, waarover Maes vertelde. Gezelle zal in ziin 'overdichting' ook'kaatsen'

aanhalen (zang VI, vers 140) en 'kaatsbal' (zang XIX, vers 32)

Maes ging nog door met een reeks Gelo€BLendebngen (63) en Gezelle zal hem later, in 1886,
de nodige eer bewijzen door hem persoonlijk op te nemen in ziin 'Aanteekeningen':
"

Bp. C.P. MAES. The Life of Rev. Charles Nerinckx, enz. By Rev. Camillus P. Maes,
Priest of the Diocese of Detroit. (Nu Bischop van Covington, Vereen. St.). Cincinnati :
Robert Clarke and Co. 1880. 8', XVIJ en 635 bll., met gesteendrukte beeldtenisse van
Father Nerinckx en twee van zijne Eng. gedichten. Een boek dien elke Vlaming behoorde
gelezen te hebben."(64). Ook Rondden Heerd zal Maes de nodige eer bewijzen door een
artikel aan hem te wijden : Bisscbop Maes en   't Bi om Cmngton Beide artikelen verschenen

in 1884, in de nummers 40 en 41.

Dit parallel onderzoek van publicaties  in het tijdschrift  Rond den Heerd en de eventuele

invloed die ervan uitging voor de latere vemalarbeid, reveleert vooral hoe Gezelle in 1886
alle informatie over missionarissen in het Verre Westen weer bovenhaalde uit dit
tijdschrift en er actief gebruik van maakte, zeker wat zijn 'Aanteekeningen' betrof.
Informatie uit brieven, beschouwende artikelen, illustraties en toegevoegde commentaar

werden door Gezelle, partieel, direct of indirect benut.

2.4.2.  Rond den Heerd en de taal

Ongetwitfeld streefde Gezelle ook met Rond den Heerd naar erkenning van een volwaardige

taal. Want in een kort artikeltle m het eerste nummer, onder de titel 'Tale', stipte hij aan te
willen schrijven in "de eigene natuurlijke tale, de ongedwongene vrucht van
spraakbegaafdheid (...) wii leven en wii spreken eene levende tale,".(65) Deze visie op de

taal, in december  1865,   zal nog evolueren naar 1886 toe, wanneer'zijn Hiawadha' zal
verschijnen. Daar voegt hij er ook archaische en geleerde elementen aan toe. Maar in zijn

Rond den Heed-nummers van de vijf eerste laargangen bleek Gezelle de stijl van de oude
Vlgamse werken al duidelijk hoger aan te slaan dan die van zijn tijd (het register van
A.DeVos bevat 194 geciteerde oude werken). Dit lag in het verlengde van zijn
taalbeschouwing in  I 'bemscbe Dicbto ningen, waar hij  verklaard had  dat de hedendaagse

schrijfstijl -zoo weinig naar 't voorouderlilke Vlaamsch" smaakte (in Jub.D., p. 191). In de
rubrieken 'Uitstap in de Warande' en 'Waar't vliegen wilt' kwamen ook taalkundige

aspecten aan bod. Ondertussen illustreerde hij zi n taalvisie ook in de "vervlaamsing" van

zijn proza-vet:t:,lingen in Rond den Heend
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2.4.3.  Rond den Heerd en Gezelles proza-vertalingen

De 'overdichting' van Tbe Song of Hiawatba in 1886 was zeker Gezelles proefstuk met op
het vlak van vertaling. Onder de noemer'studentenwerk' kunnen we een aantal vertaalde

(bewerkte) gedichten plaatsen die dateren van voor de vertaling van 'Mondamin' (66).
Naast de vijfde zang in 1856-'57 en het'messeboekske' in 1860, publiceerde hij in RdH.
naast de ' feuilletons' De Dook*,rd, in Egpten en  E 'an den Kkenen Hen® tien vertallde
verhalen. Uit het Engels, het Duits, het Frans en uit het regionaal getinte 'Betuwsch'.
Daarnaast ook nog een vertaalde hommage aan kardinaal Wiseman en een inleiding tot
een boekie over kerkzang (61. (Ook na zijn medewerking aan RdH. vertallde hil nog
andere Duitse en Engelse poezie, zie hiervoor hoofdstuk 4).
Walgrave (68) onderzocht de vertaalde verhalen in RdH. en formuleerde een stelling:
" Om te vertalen, moest hij (-Gezelle) in 't oorspronkelijke verhaal geheel thuis zijn, voor
al wat ti id en plaats, en uitzicht der dingen betrof (...) I-Iii wilde er veel meer van weten

dan in 't boek te lezen staat, om desnoods uit eigen inzicht beeld en woord te vinden, bij
of af te doen, al nagrmate zijn Vlaamsch en Vlamingkennend begrip en gemoed het
vragen kon. Dan eerst kon hii, wat hij altijd deed, al vertalend navertellen, en eigen werk
leveren."
Deze visie illustreerde Walgrave met een getuigenis van Lauwers wat Gezelles
'overdichting' van Tbe Song ofHiawatba betrof. (Hierop komen we terug in hoofdstuk 5).
Parallel met deze visie is achtergrondkennis van het Indianenleven door
missionarisbrieven niet onbelangrijk Maar Walgrave illustreerde het ook met Gezelles
eerste verhaal dat in RdH. verscheen, nl. De Doolaar6 in Egpten. Dit feuilleton kende veel
succes en werd achteraf in boekvorrn verkocht. Als "sleuteltie van dat (succes)geheim"
zag Walgrave de eruditie van Gezelle om een "levende " vertaling te leveren. Gezelle las
en verzamelde veel informatie over Egypte en Egyptsche cultuur en kon  zich op die
manier goed "inleven" bij zijn vertaling. Maar hij illustreerde zijn eruditie ook in andere
artikelen in RdH. die op het onderwerp "Egypte" sloegen. Walgrave formuleerde het zo :
" Gezelle's vertaling leeft. Wilt gij 't sleuteltie van dat geheim weten, kijkt in de drie eerste

jaren van Rond den Heerd (...) gil ontmoet er de beschrijving van (...)al de Egyptische
wetenswaardigheden die hii heeft kunnen achterhalen : De dadelpalme; de hippopotamus;
de crocodil; de Api-os ('t kalf van Moyses, zegt Gezelle); Egyptische afgoden, lijkpoppen,
en't leven in de woestiin van den Oud-Egyptenaar Sint-Antonius." (69).
Gezelle publiceerde in de eerste jaargang van RdH. dit volksverhaal, eer(let, als een

persoonlijke bewerking, een parafrazering, dan wel ids een vertaling  van Tbe Et)ptian
Wanderers (1854). ' Naar het Engelsch van J.M. Neale'  en 'naar J.M.Neale' GO) stond er in
de inhoudstafel van de zes eerste maanden en van het eerste gehele jaar van RdH. Van een
letterlijke vertaling maakte Gezelle geen gewag.
Verder in de eerste laargang publiceerde Gezelle nog 3 andere korte verhalen 'naar J.Af·
Ne31€, nl.  De  Gulden  letters, Sint  Tbeodotus en Jan  Gofian  01). Tot slot ook nog De  Sint-
Cbnstog#egende naar de L€enda Aurra van Jacob De Voragine G2)   Na het lange
vervolgverhaal van 'De Doolaards' verscheen de novelle Van den Kleenen He,tog, ook nog
in de eerste iaargang en tot nummer 6 in de tweede jaargang Gezelle breidde dit werkie
van Miss Yonge Tbe Littk Duke, Richard tbe Fearkss uit waar hij het nodig achtte (b.v. in
historische uitleg of in Vlaainse spot met een Franse edelman) of verzweeg hij heel wat
(b.v. een omfloerst huwelijksaanzoek) in zijn vertaling. Daarom is dit werk ook veeleer
een bewerking (73) Bernard Kemp meende hierin nochtans al een aankondiging te zien
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van Gezelles werkwijze voor de ver*gling van Tbe Song of Hiawatba.94). In hoofdstuk 7
komen wij op dit onderwerp uitgebreid terug, want de 'overdichting' was geen
parafrazering. Gezelle vertaalde ook uit het Duits: Pater Tbeodosius van Elsener, uit het
Frans: Hemegbem van A. Daudet( nl.  le Cud de Cuagnan)  en uit de Betuwscbe nove#en van

J J.Cremer: Eene toubakbistone en IF'an#e IFiege. Walgrave bewees hoe Gezelle 'vervlaamste'

bii Daudet (75) en hoe hij Cremers hervormde boeren en dorpelingen als Vlaamse
katholieken presenteerde. Een gelijkggrdige bemerking gaf hii later over Gezelles

vertaling Hansken Maamns van Neale : "...maar deze vertelling, nog meer dan de andere, is
zoodanig in de Vlaamsche wereld overgeplaatst en zoo zeer veranderd, dat het schaars

een vertaling mag heeten " (76) Deze aspecten komen opnieuw aan bod in het hoofdstuk
7, waar wli de vet:taalopvattingen van Gezelle behandelen.

2.4.4.  Rond den Heerd, Longfellow en de Indianen

2.4.4.1. In vertaalde poezie

Op  zaterdag 2 december 1865 was het eerste nummer van  Rond den Heerd verschenen en
hierin kwam Longfellow onmiddellijk aan bod met zijn gedicht 'The Sound of the Sea'
G D onder de vorm van 'Het Lied der Zet, vertaald door E. Van Oye.(78).
Deze vertaling'Naar I.ongfellow' was geen vermling, maar een bewerking met cell
christelijke dimensie eraan toegevoegd. Dit kwam aan bod in een metafoor in het slot. De
golven weeklagen immers bij Van Oye "Christe, eleison!", terwill er bij Longfellow alleen

sprake is van een associatie met "some divine foreshadowing and foreseeing".
Verder in de eerste laargang vet:schenen er nog twee vermalde gedichten van Longfellow.
Op bladziide 112, ' Rust', een bewerking van 'Wither', door Gezelle zelf. Naast dit gedicht
stond er een romantische prent, een afbeelding van een beelge in een bos. Net als Van
Oye liet Gezelle de mythologische reminiscentie weg, die bij Longfellow verwees naar het
gezang van waternymfen. 'Whither' was een vermling van het Duitse gedicht'Wohin', dat
Longfellow behoorlijk gerespecteerd had.(79) Op bladzijde 176 verscheen een derde
vertaling, door J onkvr. M.L.W(eale), dochter van James Weale: De Klokken ' voor'Song
of the Bell' (80). De Longfellow-cultus kreeg dus kansen van Gezelle, de kersverse
hoofdredacteur van Rond den Heerd Het duurde daarna echter tot de vijfde jaargang

(1870) voor er nog een vertaling van Longfellow verscheen. Het was ' De belegerde stad'
voor 'The beleaguered City' en de vertaler bleef onbekend. Misschien ook Van Oye .(81).
Longfellow kwam opnieuw aan bod vanaf 1874, maar toen was Gezelle geen
hoofdredacteur meer van het blad (zie 2.3.4.3. Met Duclos als hoofdredacteur).

2.4.4.2. In proza

Onder het hoofdredacteurschap van Gezelle kwamen de Indianen zeven keer aan bod in
beschouwende artikelen
Vier keer werden er elementen besproken Lv.m. de 'Indianen'  die niet aan bod kwamen
in de vertaling Namelijk 'Upas: een giftige boom, waarbij Gezelle venneldde dat 'de
Indianen' "eertiids hunne pijlen etter- en giftig met upaskeesten" maakten, en 'De
Zonnestrgatvogel' of kohbrie "(naam)...dien de wilde Indianen toepasten :tail het kleenste
aller vogelen". Bij 'De Veelvoet' benoemen de Indianen de inktvis 'sepia'  en in 'Het
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Schildverken' vangen de Indianen de 'aardverkens' of gordeldieren  (82). De benaming
'Indianen' gold dus voor Gezelle als een verzamelnaam voor bewoners van Noord-,
Midden- en 7.uid-Amerika, maar ook voor Indonesiers en voor India:s. De verklaring
hiervoor vinden we door de beschreven dieren en de plant. De upas groeit immers in
Java, de kolibrie en het gordeldier komen het meest voor in tropische gebieden van
Amerika. De inktvis en de Indianen zijn moeilijker te lokaliseren. (Verder wendde Gezelle
de benaming'Indiaan'  aan voor de kalkoen uit Indie afkomstig, in het gedicht
'Pachthofschilderinge': v. 131 'den gepinten Indiaan' en vcrs 150 'van den preuschen
Indiaan' (zie I 'D 1,28)) Daarnaast zi n er echter drie elementen in de prozastukken van
RdH. waarbij er een verband is met de Indianen in Noord-Amenka en met het epos van
Longfellow: de sneeuwschoenen, de adelaar en de bizon.
In de eerste laargang, nummer 7, bracht Gezelle een aardig stukie proza over allerlei
winterpret, onder de titel 'Winterschilderijties' (p.55-56). Daar schetste hij hoe 'de wilde
Americaander' de sneeuwschoenen aantrekt en op lacht gaat. Dit beeld treffen we twee
keer aan in het epos. In de zang XIX van Tbe Song of Hiawatba vertmlde Gezelle in 1886

hoe de 'weiman' of jager  op ziin 'sneeuwschoen' loopt (v. 28-29) en in de zang XX kwam
het beeld voor van de vertwijfelde Hiawatha die de hongersnood wil lenigen en radeloos
de sneeuw intrekt (v. 61: door de bijstere wildheid van den bosch, te sneeuwscboe...).
Ook in de eerste jaargang van RdH.  (p. 68-70) beschreef Gezelle 'De adelaai. Hier
benutte hij de gelegenheid om het gebruik van adelogrsveren bij de Inrli:,nen aan te halen:
.'t Is uit de vleugels van den arend dat de Americaansche wilden de pluimen trekken voor
hun hoofdsieraad, als  of ze wilden zeggen:  "'k ben machtig!" Om den steert des adelaars
gaf de overste wildeman wel ziin peerd; hij hecht dien aan den stiil van zijne vredepijp "

In volgende nummers ging Gezelle door met'de adelaar' en in de laatste aflevering
hierover (p. 103-104) kwamen de 'wilde-Americaanders' opnieuw aan bod in de slotalinea,
zij het in een spottende toonaard "Adelaars pluimen ziet men allengs wederom op de
hoeden komen, 't zii van heeren, 't zij van vrouwen, en men veracht die wilde-
Americaanders mode niet meer: ze is immers zoo natuurlijk! Ja mocht het hoofd van
velen zoo met de pluim en de slagveder, zoo ook met den scherpen aanblik, den vasten
moed en de edele hoogvliegendheid van gedachten versierd blijven die in den adelaar

vet,zinnebeeld zijn." De benaming'wilden' of'wilde-americaanders' was niet zo vreemd,
die kwam ook voor in de briefwisseling met Camille Macs (zie 2.3.1)
In de vertaling van 1886 was er ook sprake van de 'adelaar' en zijn 'veren'. Wanneer
Hiawatha 'ter bruidvaard' trekt om ziln geliefde Lachendwater af te halen (zang tien),
klinkt er bewondering voor de hoge wigwam van zijn geliefde. De deuropening is immers
zo hoog dat Hiawatha geen moeite heeft om binnen te treden, vers 145-146:

"...binnentredende, /schaars met al ziine adelaarsvederen /'t spanraam van de deure

raakte.." In viif andere gevallen is er sprake van het edele dier (BL28, IX66, XV115,
XVI1351, IX166) waarbij macht en majesteit aan de orie zijn
In de tweede jaargang is 'De Biso' aan de beurt :tls derde element, waarbij Gezelle
beschreef hoe de 'wilden' dit dier neerschoten met 'den rieten p41'. Opnieuw ziin deze
'wilden' de Indianen  (83).  Het dier zelf wordt zeven keer vermeld in  Tbe Song 4Hiawatba
O.a. in de 'Introduction', vers 27. Vernest en Lauwers vertaalden hier 'bison' door
'buffel'. Gezelle vertaalde: 'bijzond' (84). In zang X wordt vermeld hoe de schoonvader
van Hiawatha, 'de griize Pijlenscherper',  met zijn vrienden 'hert en bitzond schieten

gingen' (v. 95).
Met deze anekdotische stof over Indianen in Rond den Heerd, bewees Gezelle hoe hij
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vertrouwd was met Indiaanse zeden en gebruiken en er graag mee uitpakte.

2.4.4.3. Met Duclos als hoofdredacteur

Wetenswaardigheden over de Indianen bleven aan bod komen in de missionarisbrieven
( zie 2.3.1.) vanaf 1874, wanneer Dudos hoofdredacteur en eigenaar van RdH. was.
Longfellow kwam weer aan bod in een vertaald fragment uit Tbe Song fHiawatba, nl. 'De
Winter en De Lente' . Dit fragment bevat de verzen 1 tot 111 van Zang XXI The White
Man's Foot. De initialen 'E.D.' en 'Rousselaere 1874' laten vermoeden dat de vertaler
hiervan Emiel De Rynck is.(85). Baur nam deze vertaling niet op in de Jubileum-uitgave.
Uit datzelfde par (of kort daarna) stamt ook het vertaalde gedicht van Rodenbach: "Als
het regent", dat een voorloper was op het gedicht "Regendag" uit 1875 (I'he rainy
day).(86) Ziln gedichten verschenen weliswaar niet in RdH., maar bewijzen hoe
Longfellow   in trek bleef bij leerlingen die toen in het kleinseminarie studeerden.
Daar was ondertussen Vernest dd retoricaleraar geworden, en hii bracht ziin leerlingen
in contact met het werk van Longfellow. Als hij 'directeur' werd van de lettergilde wekte

hii daar ook opnieuw belangstelling voor deze Amerikginse schrijver. Zelf ging hit over
tot vertaling in RdH. (87). In 1877 het Vernest immers een vertaling uit Tbe Song of
Hiawatba afdrukken nl. "I.De Vredepilp"(- zang 1) en hij ondertekende met
"OWAIS'SA". De inhoudstafel van dat par vermeldde echter : "H.V.".(88).
Deze publicatie gaf aanleiding tot een groot initiatief van Vernest : hij   zou de hele "Song"
willen vertden ! Daartoe schakelde hij de student Lauwers m, nam contact op met
Longfellow en betrok Gezelle later in dit initiatief.( Deze aspecten behandelen  we

uitgebreid in hoofdstuk: 3).
Het loont echter de moeite om hier verder na te gaan hoe Longfellow nog aan bod kwam
in  RdH.  tot in  1886,  het par van Gezelles vertaling.
Adolf Dudos haalde Longfellow opnieuw aan in  Rond den Heerd naar aanleiding van zijn
overliiden  (89)  in 1882 "Longfellow, de Amerikaansche dichter is gestorven, 75  par oud
Ziin Hiawatha heeft hem wereldberoemd gemaakt. Min geweten is, dat hij een stuk
gedicht heeft met titel het Belfroot van Brugge. Wie zal het vertalen voor R.d.1 I.  ?
1.ongfellow heeft in Europa geweest (...) Ik verzoeke miln vriend Cam. Maes mij te
schrijven 't gene hij mij vertelde,  op ziln laatste reize, van inngfellow' s Mariamaand. En
is hij katholitk gestorven ?"
Cam. Macs stuurde waarschijnlijk geen bericht over "Longfellow' s Mariamaand", er
verscheen alvast niets meer hierover in RdH Maar met ziin vraag naar een vertaling had
Dudos wel succes. Ene 'A:M:' bezorgde die in 1884, dus twee par later, en Duclos
publiceerde die onder de titel 'Over 1,ongfellow' en 'De Beiaard en het Belfort van
Brugge' (90).' A:M:' trok een parallel met Gezelle in zijn inleiding " Voor
scheppingwaarheid, natuurlijk gemak en tdkneding, moest men eerder Longfellow met
Guido Gezelle vergelijken, en in die vet:gelilking waren el: vele belangrilke punties
t'onderzoeken. Onze Vlaamsche meester heeft getoond dat hij den amerikaanschen
dichter naar weerde weet te schatten en heeft meesterlijk eenige bladzijden uit
Longfellow's Song of Hiawatha in vlaamsche verzen overgedicht."
Hier is voor het eerst in Rond den Heerd sprake van Gezelles fragmentarische vertaling.
Net bleef beperkt tot "eenige bladaiden", die shan op zang V 'Mondamin'. Toch wist de
hoofdredacteur Duclos toen wel meer. Hij was immers bevriend met Lauwers, die de
volledige vertaling maakte met hulp van Gezelle, tussen 1877 en 1879. Dudos publiceerde
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enkele  van zijn stukies uit Sbakejpeare in  1880 en volgde  het wel  en  wee van Lauwers'
tijdschrift De Taucbe.(zie uitgebreide bespreking in de hoofdstukken 3 en 4). Door de
aankondigingen van een vertaling van Tbe Song of Hiawatba in dit blad en in De I 7aamscbe
I 'lage wist Dudos duideli k wat er hierrond gebeurde. E(in keer  het hij dit blilken in
1882, met een onschuldig vraagje, naar aanleiding van een mededeling
" 6° Revue littdraire: Henry Longfellow, par M. James Condamin. Eene belangwekkende
studie over de werken en dichterlijke gaven van den diepbetreurden Longfellow.- Waneer
(sic) krijgen wi j Hiawatha in 't vlaamsch vertaald ?" (91)
Rond den Heerd deed verder geen aankondigingen van de vertaling en  zal er pas  in  1886
uitbundig melding van maken in de verslaggeving van een groot feest tel: ere van Gezelle

2.5. September 1872: Nieuwe benoeming, nieuwe hansen

De journalistieke arbeid voor twee weekbladen moet bijzonder zwaar geweest zijn
Bovendien trokken er donkere wolken van velerlei aard boven Gezelles hoofd samen  en
waren er spanningen en zorgen (finanaeel, reputatie, roddel...). De toestand werd
onhoudbaar en op 20 september 1872 benoemde de bisschop Faict hem tot onderpastoor
van de Onze- Lieve-Vrouweparochie te Kortrijk Deken Vande Putte nam hem onder ziin
hoede. Een nieuw midden en nieuwe kansen boden zich aan.
Gezelle burgerde zich in en werkte vanaf febru:tri 1873 al mee aan het Kortritkse
weekblad De t»beid en wanneer dit blad verdween begin 1876 stapte Gezelle
onmiddellijk over in het vervangende blad G«ene van Kor##k (92). Bovendien palmden

rijke Kortrijkse conservatieve families hem graag in (93). Hij besefte geleidelijk dat hi j als
tafelgenoot waardering kreeg, maar ook als vnend en adviseur. P.Couttenier meent dat

"deze integratie in de Kortrijkse sociale constellatie wellicht dd verklaring voor zijn
herleving als dichter " zal uitmaken (94). Gezelle kreeg immers weer een publiek
Voor een deel bestond dit uit oud-leerlingen en het contact met de broers Vernest was
hiervan een duidelijke illustratie. Gezelle had immers les gegeven aan Gustaf en Hugo;
beiden betuigden nu veel sympathie voor hun oud-lemar. Maar ook hun broer Adolf,
advocaat in Kortrijk, werd snel goed bevriend en Gezelle schreef communiegedichties
voor zijn dochtertie (1875). Maar Gezelle nam zelf ook initiatieven tot contact.
Hij bracht in het schooljaar 1875-1876 een bezoek aan zijn vroegere school: het
kleinseminarie Rodenbach heeft er Gezelle gezien en noteerde in zijn 1Fabrbeit und

Dicbtung iv.m. dit bezoek" Ovatio et irritatio"(95). Er heerste dus geestdrift, maar ook
ergernis rond Gezelle. Hugo Vernest was bij dit bezoek retoricaleraar en directeur van de
lettergilde. Hij vet: aarde op 2 april 1876. Rodenbach sprak toen een laudatio uit en
roemde Gezelle daarin op een uitbundige wijze via zijn woorden voor Vernest: " gii
vriend en leerling en weerdige opvolger van Gezelle, Gezelle onzen dichter, Gezelle dien

ze gelasterd en vet:bannen hebben, Gezelle de man der Vlaemsche jeugd, Gezelle die hier
nog levend is in dit ons gestichte, en wiens naam als men hem uitspreekt, de gewelven en
de oude gangen doen trillen en achterzingen, gij zi t Ziln opvolger hier, gii doet zijn werk
en deelt in de liefde die men hem toedraagt" (96). Ongetwijfeld bracht Vernest over
dergelijke gebeurtenissen en toespraken Gezelle op de hoogte. Rodenbach bracht zelf ook
bezoeken aan Gezelle in Kortrijk en schreef hierover naar Verriest (91.
In november-december 1876 is Gezelle zelfs naar Leuven gereisd, en Rodenbach getuigde
van een ontinoeting "op mijn kwartier"(= studentenkamer, kot) en van een enthousiast
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uitwuiven uit het station" waar wit hem allen verwachtten"(98). Verriest had die
studenten wel degeli k de bewondering en sympathie voor Gezelle bijgebracht toen ze
nog leerlingen waren, en hij nam ten slotte twee serieuze initiatieven om Gezelle weer in
het daglicht te brengen en weer poetisch-literair bezig te zijn. HV zette Gezelle ertoe aan
om zijn 1, emscbe Dicbto #mngen opnieuw uit te geven en hierin zat meteen een
aansporing om sommige stukken te bewerken of enigszins te herschrijven.  Op  15

augustus   1877  kondigde  hij  in  De I 'laamsche I '4gge de uitg,ve aan: 'Gezelle Al de
Gedichten (De Dichtoefeningen, enz.)' (99). Hiervoor heeft Gezelle ook zijn vertaling van
de vijfde zang 'Mondamin' herzien en lichtjes gewijzigd (100). Een tweede initiatief,
waarvan Vernest aanvankeliik nooit had kunnen denken dat het Gezelle tot  een
meesterwerk aanzette nl.: de volledige vertaling van Tbe Song fHiawatba, kreeg gestalte in
de ontmoeting Lauwers-Gezelle, die wij beschriiven in hoofdstuk 3..

2.6. Besluit

Tijdens  de twee decennia die lagen tussen de uitgave van  I 7aemsibe Dicbto€»ingen (1858)
en de heruitgave ervan in 1878, bleef een geboeide interesse voor missie, Longfellow en
Indianen b4 Gezelle bestaan.. Niet onder de vorm van directe publicaties, maar via ander
werk.
I Iet eerste facet bleek uit de grote ijver voor de missionarisbrieven en de 'verzamelwoede'

van gegevens over Vlaamse missionarissen. De publicaties in dit verband in de bladen 7

Jaer 30 en Rond den Heerdwaren hiervan een logisch uitvloeisel. Beide tijdschriften boden
Gezelle ook de kans om zijn opvattingen over taal en communicatie in concreto toe te
passen. Doordat hii ook nog vertalingen publiceerde, kunnen we zijn toenmalige
opvattingen over vertalen en de functionering ervan in een medium als Rond den Heerd
afleiden: veeleer bewerkingen dan wel vertalingen.
De interesse voor Longfellow kwam aan bod door vertaalde gedichten in Rond den Heerd
en de wetenswaardigheden iv.m. Indianen werden her en der in artikelen aangeboden
Al bij al leidde deze interesse niet tot spectaculaire resultaten, maar door de permanentic

ervan was een intensifiering in de aanwending ervan snel mogelijk vanaf 1878.
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I foo fdstuk 3. Lauwers Verriest - Gezelle

In dit hc,c,fdstuk behandelen we het tweede hoogtepunt in de vertaalactiviteit: het contact
tussen 1.auwers en Gezelle, hun samenwerking en de "overdracht" van vertaling. W'e
vonden in het archief van de familie Lauwers 17 brieven van Gezellc, waarvan Baur in
J,tb.H. geen melding maakt (1). Vullen we die correspondentie aan met 16 brieven uit het
Gezelle-archief, dan groeit et, cen nieuwe visie op de ontsmansgeschiedenis. M:tar voor dit
onderzoek putten we bovendien ook uit de correspondentie van Lauwers met Camille
 farichal (2). Lauwers schreef Marichal 11 brieven en belichtte vaak de evolutie in zijn
samenwerking met Gezelle.
Om deze evolutie van I.auwers' tot Gezelles 'I Iiawadha' te beschri ven, hanteren we de
chronc,logische volgorde. (ln de 'Bijlage 0, Hoofdstuk 3' staat bovendien cell tabel, zodat
de lezer de chronologie makketilk kan volgen.) Uit de brieven wordt geateerd in dit
hoofdstuk ; in de bijlagen 1 tot 41 komen alle brieven in extenso aan bod en zijn ze
voorzien van annotaties.

3.1. Emile Lauwers krijgt een vertaalopdracht van Hugo Verriest (187D.

Hugo Vernest was als leerling van Gezelle vertrouwd met het epos Tbe Song of-Hiawatba.
Hil begon ziin theologiestudie aan het grootseminane, toen Gezelle in Brugge actief was.
Hier bracht hi j hem bezoeken en ging hiermee door ook toen Gezelle in Kortrijk
woonde. Ondertussen was hij leraar aan het kleinseminarie geworden.
Emile Lauwers (geboren op 23 oktober  1858) was het tweede kind uit het gezin van
notaris J.LE. Lauwers. De familie woonde in Ingelmunster en Emile ging er, net als zijn
broers en zussen, naar de lagere school. Daarna studeerde hij aan het kleinseminarie te
Roeselare. Hij maakte er de 'Groote Stooringe' van juli 1875 mee en kende Albrecht
Rodenbach uit de  'Wonderklasse', het retoricajaar 1875-1876.
Tiidens dat school j:mr was Emile leerling van de derde Latijnse. Hij kreeg geen les van
Hugo Vernest, maar werd lid van ziln 'lettergilde'. Vernest was cr directeur van omdat hil
de retoricaleraar was en superior Delbar fungeerde ambtshalve :tls erevoorzitter en
Albrecht Rodenbach als voorzitter. 84 Caesar Gezelle lezen we dat I.auwers lid werd
"voor 't een of ander opstel dat hij mg1kte voor die gilde "(3). Dat klopt. Zijn bildrage had
als titel 'Salerne et Li6ge' (4) en I,auwers werd met dit stuk of'travail de r6ception' lid van
de 'Soadtd Litt6raire', op 16 lanuari 1876
Hugo Vernest vermeldde (5) dan weer dat 1.auwers na dat "opstel" de opdracht kreeg de
eerste zang van Tbe Song of Hiawatba te vertalen.
I.auwers beschikte trouwens over een Engelse editie van het epos. In het archief van de
familie Lauwers bevindt zich een soort pocket-uitgave van 1874 : 1-bepoeticalworks fH. IF.
Londellow. Illustrated by F.Gilbert.London,J·Dicks, 313  Strand and all booksellers.  Om
het boek te mogen lezen in het kleinseminarie was hij verplicht een schriftelilke
toestemming op de binnenflap te kleven. De aanvraag van Emile is overigens nog te lezen
op een ingekleefd briefe:
Monsieur J.M.J.
Afest-il permis de garder au colle-
ge et de lire "Longfellow"
E.I,auwers (6)
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Lauwers vertaalde de eerste zang en bracht die voor de lettergilde. Hij verwarde soms
Engelse woorden met Franse (b.v. song met songe), maar Verriest appreaeerde "de grote
hoedanigheden van ziln werk" en stimuleerde hem :" Ik zei hem dan vertaal het gedicht
'op zijn geheel'. Hit deed het, zang voor zang, en somtijds heel aardig't Engelsch
misverstaand, en wat hebben wij dgarover gelachen" (7).

Maar Verriest vertaalde ook de eerste zang en publiceerde zijn eigen vertaling in het
ianuarinummer van Rond den Heerd, 1877 (8): 'Hiawatha 1. De Vredepip'. Hij
ondertekende met het pseudoniem "OWAIS'SA" en de inhoudstafel van dat jaar
vermeldde H.V. Het gaat hier dus zeer duidelijk om zijn eigen vertaling. Bovendien is er
van Lauwers' versie een ongepubliceerd fragment overgebleven, nl. vetzen 157-161 (9).
De verschillen tussen beide vertalingen van deze enkele verzen ziin groot genoeg om te
veronderstellen dat Verriest onafhankelijk werkte.
Verriest liet dus de lezers van  Rond den Heerd mee genieten van het bestseller-succes  van
Longfellow. Maar hijging verder, hii nam contact op met de Amerikaanse schrijver.
Pd'alter Thys vond in de Houghton Library (Harvard) een brief van Vernest, gedateerd op
24 februart 1877 (10). Hierin vraagt Vernest om toestemming tot vertaling

"My object in troubling you, Sir, is to ask whether it would be permitted to myself or
others to make a Flemish version of the whole poem."

Tot de "others" behoorde ongetwij feld Emile Lauwers  en wat verder in de brief was er
sprake van "friends" en "a certain class":

"It would not be in any way a profitable speculation for myself and my friends, as our
readers would be restricted to a certain class."
Het woord "class" is dubbelzinnig en W.Thys suggereerde meerdere interpretaties, m:tar
tipte niet op de lettergilde in het kleinseminarie (11). Bij zijn brief voegde Vernest een
voorsmaakie van vertaling, nl. zijn versie van de eerste zang, geknipt uit Rond den Ileerd
Longfellow antwoordde op 11 maart 1877 en ziin antwoord moet als een pronkstuk
gefungeerd hebben voor Verriest dn voor de lettergilde. Kort daarop verschiint in het
Paasnummer van De 1/4,amscbe I/bgge de vertaling van de 'Introduction' onder de titel De
Zang van Hiawatha 1. Inleidinge (vertaald uit Longfellow)'. Opnieuw ondertekend met
Owaissa. Maar volgens een verklaring van Vernest aan Caesar Gezelle gaat het hier nu om
een tekst van Emile Lauwers, door Verriest volledig "overzten" (12). Waarschijnlijk startte
Lauwers hier met een volledige vertaling, maar vertaalde stukken kwamen niet meer direct
aan bod.
Tildens de maand luli 1877 deed Emile Lauwers zich twee keer opvallen door ziin inzet
voor de "studentenbeweging". Hij was immers een medewerker van het boek Een :##g
I«'bwmscbe I.zederen, dat zoveel beroering wekte bij superior Delbar en Mgr. Faict (13). Net
toen deze publicatie er was, ontving Delbar op 20 luli een brief uit Ingelmunster over
Lauwers. De plaatselijke onderpastoor Vandewalle liet weten dat Lauwers hem vanuit
Roeselare geschreven had. De student vroeg om de congregatiezaal te gebruiken en er "
een seance te geven, waarin men een stukske zou spelen, zingen enz." Lauwers was van
plan een toneelstuk op te voeren in Ingelmunster tijdens de maand augustus. Zijn plan
mislukte volledig door deze melding van de onderpastoor :ian de hogere overheid. Er
kwam niets van het plan terecht en Lauwers werd waarschijnlijk streng vermaand (14).
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Op 27 augustus werd Vernest ook vermaand en "weggepromoveerd" naar Heule, als
directeur van een zustercongregatie. De nieuwe retoricaklas, waar I.auwers nu in zat,
kreeg een andere klasleraar en de lettergilde meteen een nieuwe directeur. 1.auwers
studeerde goed en behaalde 11 vermeldingen in het Palmares van 1877-1878, waarvan 5
eerste priizen. Het verslagboek van de Soadtd 1.ittdraire vermeldde de naam van Lauwers
slechts twee keer in dat schooljaar voor bijdragen als 'Le Ruisseau'(16 december) en
'Charles le Ban' op 28 juli. Toch moet hij in ziin laatste schooliaar veel gewerkt hebben
aan de vertaling van Tbe Song offliawatba. Want in de grote vakantie van 1878 kon hij hed
veel vertaalde zangen voorleggen. (In de volgende paragraaf komen we hierop terug).
Lauwers bezocht Vernest ook in Heule. Vernest getuigde hiervan: "Hij (=Lauwers) was
mil komen bezoeken te Heule (...)(wii) dronken tlid en koelen wiin uit hooge stanke

romerkes..." (15)

3.2. Contacten Lauwers, Vernest en Gezelle

I Iet verblii f van Verriest in Heule was van korte duur, zijn benoeming :tls prinapall van
het Sint-Vincentiuscollege werd gepubliceerd in L  Journal tfl)),rs op  19 juni  1878.
Lauwers was na de proclamatie van 16 augustus onmiddelli k van plan Vernest te
bezoeken. Dit schreef hij aan zijn vriend Marichal (zie bijlage 1). Eind augustus dan
organiseerde Vernest een ontmoeting van Lauwers en Gezelle in 'zijn' college. Het hele
verhaal hiervan staat te lezen in een ongedateerde (16) brief van Emile Lauwers aan ziln
vriend Camille Marichal (zie Bijlage 2 voor de volledige brief). Lauwers brengt verslag van
zijn "reize" naar het Heuvelland, waar hij rondtrok met Paul. Waarschijnlijk gaat het hier
om zijn iongere broer Paul, hoewel het ook om zijn vriend en klasgenoot Paul Vanneste
kan gaan. Zii verbleven bij de onderpastoor Alfons Van Hee in Wijtschate en maakten
vele wandelingen in de omgeving. Ondertussen zongen ze liedjes, maakten gedichties en
vingen spreuken op "uit den mond van de menschen". De belangrijkste wandeling is die
naar Ieper in het gezelschap van Van Hee. Hier volgen 4 belangrijke aaneensluitende
citaten uit de lange brief, zij brengen veel gegevens aan het licht (de cursiveringen zijn van
ons).

„ 8

s Achternoens (...) zijn we met het aankomen van het schoon weder naar Iper

getrokken al braambezen eten.
te Iper: Wij trekken statig smoorend, langs de straten, de schoone straten van de stad en
geraken, na de hallen bewonderd te hebben, tot aan het kollegie. In eene kamer gerocht
waar eten gereed stond voor eenen heere: Mr Van Hee begint daar te eten, feestelijk,
zonder van iets te gebaren. En wil ook Daarna gaan wij van bier en pijpen voorzien naar
Vernest's karner - Mr Vernest en was nog niet t'huis - die wij open vinden. Ik zoeke en
neme Calderon, Hialvada, Julius Caesar enz. Ik had ook een boekske mee in't deensch van
Mr CuWo Gefehe, met gin macbtik bo 3.   Op Air Vernest ziin pupiter zien wii een snelschrift
liggen dat ons nieuwsgierig en ongerust maakt: trouwens het kon van Mr Gezelle zijn om
ons te zeggen dat hij niet en kwam, zoo hi j beloofd hadde."

Tot hier een eerste citaat. We kunnen er alvast uit besluiten dat deze geplande ontmoeting
met Gezelle niet de eerste ontmoeting is voor Lauwers. Het Deense boekie
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(van Adam Oehlenschlager, zoals uit Gezelles lessen?) wijst op een vroegere
overhandiging, het is immers "van" Gezelle. Ook de zinsnede " om ons te zeggen dat hit
niet en kwam, zoo hit beloofd hadde " suggereert enige vertrouwdheid met Gezelles
persoon. Het volgende atalt brengt nog meer aan het licht :

"Wij wachten, al smooren, tot rond den achten van den avond achter Mr Vernest en
bezonderlijk achter Mr G.G., die niet en kwam waren die twee. Ten achten roept men ons
om te eten. Binst dat ik, na eene kootbra binnengedaan te hebben aan mijn 10ste pere
bezig was - Mr Vernest heeft de beste van de slid - komt Mr Hugo in, wij groeten ons,
spreken en klappen. Ik zegge hem dat er een snelschrift voor hem gereed lag. Hij zendt er
om, doet open, en smijt eenen schreeuw- Mr Gezelle kwam met den advocaat Vernest ten
10 van den avond! Ten 10 gain wij uit om ze te ontvangen. Op het snelschrift stond dat
Mr Ge flle  kwam  om  k werken ®  Hiawadd."

De nadruk op Hiawada is opvallend. Gezelle was duidelijk op de hoogte van Lauwers'
vertaalwerk en hij gaf zelf aan   in de expresbrief waarom hij kwam:  "om te werken op
Hiawada". Lauwers was hierover opgetogen: hii onderstreepte deze mededeling en zette
er een uitroepteken achter. Was deze ontmoeting niet de eerste tussen Lauwers en
Gezelle, dan was het waarschijnlijk toch voor het eerst dat ze samengewerkt hebben op de
vertaling :

" onder wege naar de statie wandelt Mr Van hee bij paul, en ik met Mr Hugo die spreekt
van K.D.G. (11 ik lache en zwuge. 't Konvooi kwam juiste in. Wij groeten en keeren
weder met de twee heeren - die op 1ste klasse zaten - naar't kollegie. Daar klappen en
smooren wii tot den 12 van den nacht. Mr Gezelle is stijf geestig en doet ons lachen dat
wij krom staan. Daar is er vastgesteld hetgene 's anderdaags gebeurde. Ten 12 g:ian MM.
Vanhee, Gezelle en A.Verriest naar bedde, na gezongen te hebben met piano van kom
kamenden rond mij.  Als de die weg ziln vraagt Mr Verriest ons of wii, ik end paul,
bevaakt zijn: wij zeggen van neen, en bli iven op met Mr Hugo. Al med eens komt er een
op zi n zokken gegaan: en Mr Vanhee stak zijn hoofd in de brner clur wij in waren en
Ach! Ach! zegt hij.'k hebbe't wel gepeisd en wij blijven te gare op tot rond den 2.
Vrildag, ofte bezonderste dag onzer reize. Ten 7 1/2 staan wij gereed ik end paul, en den
advocaate. Mr Hugo & Guido waren messe gaan doen, en Mr Vanhee was al te
Elverdinghe om  te zien of Debo t'huis was. Ten 7  1/2 of bijna komt Mr GeFUe in ende
werkt met mij wonderscboone op Hiawada tot rond den 9112."

Lauwers onderstreepte het woord "wonderschoone" zelfs twee maal. Hiermee drukte hij
zijn bewondering ten volle uit. Wij kunnen ervan uitgaan dat Lauwers zijn vertaling
voorlegde en Gezelle commentaar gafof verbeteringen aanbracht. Over welke zangen het
hier gaat, wordt nergens vermeld (18).
Het verhaal gaat verder

" Ziende dat Mr Vanhee niet in en kwam,'t gene teeken was dat Mr Debo t, huis was, doet
Mr Hugo visch koopen en wil gaan al te gare, na de hallen, Mr Vernest-huis, en de
schilderijen binnen d'halle bekeken te hebben, naar Elverdinghe te voete. Mr Vernest
spreekt mij weerom, met mij alleene, van K.D.G. en ik trekke er mii wel uit. Wat wij al te
Elverdinghe vergaard, gelachen, gesmoord, gestudeerd hebben kan ik u niet zeggen. Uwe
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inbeeldinge is ten anderen magtig genoeg om mijn stilzwijgendheid te vergelden. 's
Avonds gaan de twee Kortrijkzanen voort en wi j bliiven tot den zaterdag nuchtend tot
Iper waar wii den vrildag avond tot den 12 aan Hiawada gevrocht hebben."

Nadat Gezelle en A. Vernest (=Kortrijkzanen) terug naar Kortrijk vertrokken, werkte
1.auwers dus verder met H.Verriest op ziin vertaling. Deze 4 ataten beschreven
belevenissen, maar de brief bevatte ook een bemerking in verband met de toekomst  Deze
bemerking staat in de inleiding van de brief, vooraleer Lauwers ziin belevenissen
verhaalde:

" Ik werke aan Hiawada, Mr Gezelle nog meer; hij heeft mii beloofd d'halve uren die hij
ledig vond aan dat werk te besteden. Daarop make ik rekening maar niet al te vele  "

Waarom Lauwers hier meldde dat hil aan "Hiawada" werkte en waarom hij zich sceptisch
uitte over Gezelles medewerking zal blijken uit ziln correspondentie met Gezelle.

3.3. Begin van de correspondentie Lauwers-Gezelle

Na de ontmoeting in Ieper kunnen er andere gevolgd zi in in Kortrijk, bil Gezelle thuis.

Op  11 september kreeg Marichal een briefkaartje (Bijlage  3) van Lauwers waarin  hij
meldde :
"

Morgen woensdag ga ik naar Guido, die verwittigd is. Ik zal hem vragen of hij ons
vrijdag kan ontvangen."
Hier is die "Guido" hoogstwaarschijnlijk Guido Gezelle. Maar I.auwers vergat deze keer
"Mr" ervoor te schrijven.
Vanaf 3 oktober 1878 start dan hun correspondentie. Lauwers bewaarde drie briefkaartjes
van de maand oktober. Het zijn telkens de antwoordluiken van een dubbele briefkaart

(19). De afzender (Lauwers) stuurde een "Carte Correspondance, R6ponse Payle -
Antwoord betaald " op. Gezelle hoefde dus alleen maar zijn antwoordkaart af te scheuren,
in  te vullen  en weer op te sturen.  Lauwers  had de portkosten al betaald. Briefkaart  1

(Bijlage 4) dateerde van 3 oktober en bevatte vertalingen van gevraagde woorden en
verzen van Lauwers. Gezelle hanteerde een heel beknopte stijl:
"M (ijnheer) & W(eerde) Vriend,
Toebak is opperbest
Pale face Bleekman, bleekmrd, bleekhals  "

Zo gaf Gezelle vet:talingen voor vie: woorden en zes verzen, alle uit de zang XXII. Dit is
de laatste zang uit het complete dichtwerk ! I.auwers had dus al heel veel vertalld, maar
vroeg nu nog wat uitleg. Hij had zijn vertaling van zang VI 'De Vrienden' blijkbaar
afgegeven aan Gezelle ter verbetering, want Gezelle schreef:
"Met "de vrienden", ben ik nog niet veerdig gerocht; Zondag namiddag heb ik een lastig
sermoen en gevolgentliik vrijdag, zaterdag weinig moete! Het spilt mit genoeg; te naaste

weke ben ik vnjer
Blijve ul. in X° toegenegen

Guido Gezelle       "
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Verriest was ook in contact met Gezelle. Hij schreef hem op 4 oktober over de druk van
de heruitgave van Dicbto#em,gen (/ub.D., p.225-226). In deze heruitgave verscheen
'Mondamin' opnieuw met tal van lichte wijzigingen (komma's, spelling ae, luiste
schrijfwijze van woorden) en Gezelle had dus voor oktober 1878 deze tekst nog eens
bewerkt.

De tweede briefkaart van Gezelle aan Lauwers (Bijlage 5) kende eenzelfde stramien als de
eerste: Gezelle antwoordde op vragen van Lauwers, die hij vanuit Leuven gestuurd had op
11 oktober. Het eerste academic jaar in de faculteit geneeskunde was voor Lauwers gestart.
Toch werkte hij verder aan zijn vertaling. Gezelle bezorgde hem 12 vertaalde verzen met
varianten erbit. Een voorbeeld:(regels 5 tot 8)"stond ziin hoofd gesierd en reukloof "
Gezelle gaf voor "gesierd en ": gesierd vol, omleid met, omdaan met. Lauwers mocht
kiezen uit deze varianten. Hij kreeg vertaalde verzen uit zang XXI, VII, VIII en XII.
Lauwers had wellicht hiaten in ziln vertaling en vroeg Gezelle om hulp. Verder beloofde
Gezelle de behandeling van De Vrienden' en liet hij Albrecht Rodenbach groeten:
"Ik heb Albr. en u te vergeefs verwacht niet wetende wanneer 't verlof uit was. Groet
Albr. In 't korte zende ik u "de vrienden".Heb vandage laatste preuve (67 bladz.)
Kerkhofbl. ontvangen en geheel de gedichten gez. en gebe(len opgezonden om te
drukken."

Op 29 oktober /ijlage 6) kreeg Lauwers 10 verzen uit zang 21 en drie uit zang 17. Onder
deze vertalingen trok Gezelle een streep en voegde eraan toe:

"Ik heb mij bij Alb. voor't Pennoen ingeschreven en ziin gedichten, maar daar en komt
niemendalle. Ben overlast geweest, en nog, dus blijve tot later ul. in X° "
Deze laatste zin is wellicht op te vatten als een verontschuldiging voor het iets langer

uitblijven van deze vertalingen of voor de verbetering van de zesde zang die maar
aansleepte.
Na deze 3 briefkaarties stopte hun correspondentie tot eind december. Maar Lauwers kon
wel een bezoek gebracht hebben aan Gezelle als hij een weekend thuis doorbracht. Of
Gezelle kon een kgartie van Lauwers onbeantwoord gelaten hebben. In ons onderzoek is

het opnieuw de briefwisseling met zijn vriend Camille Marichal die nieuwe gegevens aan
het licht brengt.

3.4. Plan voor een uitgave

E.in maand na het derde briefkaartje van Gezelle, schreef Lauwers aan ziin "Dierbare
vriend" Marichal een lange brief. Hij dateerde die op "vrijdag avond 1878",maar wit
kunnen bewijzen dat dit 29 november is (20). Hier is voor het eerst het schriftelitke bewils
van Iauwers' intentie om ziln vertaling uit te geven: (zie Bijlage 7 voor de volledige brief)
" Lastig ziin onze studien vriend; de uwe en zijn maar een gedacht, een kaf, bij de onze.

(...)  .lien woord over de ghilde.  In uwen laasten brief hebt gij  maar half geantword op
mijn viagen. Gij zijt verwonderd dat ik nog geen honderd inschrijvingen vergaard en
hebbe; ik niet, trouwens hier en zijn del: geen vlamingen meer; in twee dagen tijds zijn 't
geheel andere menschen geworden. Wii en kunnen algelijk Hiawada niet uitgeven eer
onze zaken effen kant en klaar zijn.(...hier volgt een intermezzo over de zus van Camille).
De groote zake bliift (het is meest daarom dat ik schrijve) van uwe 200 f (of 300 f) rond
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te halen en den drukker te betalen - onthoud het wel en vergeet het niet : gil moet
rondgaan, of ons ghilde moet naar de stokken ! "
Dit plan tot uitgave zou gerealiseerd worden door "ons ghilde". Dit is "de West-
Vlaamsche Gilde" (21). Deze gilde had gil borg gestaan voor de uitgave van Karrl de Goede,

gratfen manelaar.  Blitkbaar was dit collectieve werkie van Lauwers, Marichal en Julius
Delbeke geen commeraeel succes. Er waren dringend meer "inschrijvingen" nodig en de
drukker moest betalld worden. "I-hawada" zou de volgende uitgave worden van hun gilde
op voorwaarde dat hun zaken "effen kant en klaar" waren. Deze brief van 29 november
leerde ons ook dat Lauwers zijn vertaling quasi afgewerkt had, anders kon er geen uitgave
volgen. Van enige correspondentie met Gezelle is er tijdens de maand december 1878
niets terug te vinden. Maar rond Nieuwiaar schreef Lauwers zowel naar Gezelle als naar
Marichal. Chronologisch komt de brief aan Gezelle eerst, nl. 30 december, maar nadien
doorstreept door Lauwers en verbeterd in " 2 Jan.  1879"; toch is het raadzaam de brief
aan Marichal, van 7 januari 1879, vooraf door te nemen. Deze brief (Bijlage 8) belicht
Lauwers' activiteiten voor een uitgave en zijn visie op de hulp van Gezelle:

" Lieve Vriend,
Ik wensche u ook een zalig nieuwjaar, met veel navolgende jaren, en al wat u profijtig

mag zqn.
Miinheer Demonie zal u uiteendoen w:tar Hiawada reeds gesteld is. Het spijt mij te
moeten hooren dat ik Hiawada en onze vlaamsche ghilde late varen, waneer ik gevrocht
heb gedurende gheel mijn verlof, en, hier den tijd best tot mijn ruste beschikt, om gedaan

te maken, wat MM. Vernest en Gezelle verzuimen te doen. 't Is waar,'t en is hun plicht
niet daaraan te werken: zij doen het uit zuivere goedheid, maar toch het is lastig voor mij
alles aleen te moeten doen.
Tracht, lieve vnend, zoo haast de prospectus verschijnt, zoo veel inschrijvingen mooglijk
te vergaderen, 4 voor hetgeen alle conditien
Kingmt, late alles over aan het wijs beraad van ulieden ghildemakkers en bijzonderlijk van
Mr Demonie. ik en houde maar aan een dingen: 't is dat er maar 400 afdruksels ten
allerhoogsten getrokken worden: zoo kunnen wij niet te kort komen. Ik begere ook een
afdruksel of tien voor mijn eigen: die zal ik naar Mr Verriest en Mr Gezelle uit
dankbaarheid zenden."
Lauwers had dus contact gehad met Demonie en afspraken gemaakt voor de uitgave. Er
zou een prospectus komen en hij wenst dat "er maar 400 afdruksels ten allerhoogsten

getrokken worden". Deze afdruksels zijn ofwel "voordrukjes"  van een beperkt aantal

bladzijden   die als propagandamiddel konden functioneren, ofwel betekent dit woord
"exemplaren".
Gedrukt is er zeker „66n proefdruk".
Demonie heeft daartoe een beroep gedaan op Verriest. Want Verriest verklaarde later aan
Caesar Gezelle
" De twee eerste zangen ervan heb iIi gekregen ter perse bij Van de Ghinste te Yper, bii
wien ze verschenen zijn."(22). Baur schrijft hierover in JUB.H.:  "Er valt daarom niet met
Vernest te beweren, dat die twee eerste zangen daar verschenen zijn: er werd enkel een
proefdruk, een voordruk gemaakt, ter schatting wellicht van formaat, papier, omvang en
prijs. En (lurvan bewaart Z.E.H. C. Gezelle het waarschiinlijk„enig overgebleven

exemplaar : „66n enkel vel van een 16° drukle "(23)(bijlage 12). Dit drukie bevindt zich nu
in het Gezelle-archief.
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Met deze belangrijke informatie in het achterhoofd keren we nu terug naar de chronologie
en bestuderen we de brief van Lauwers aan Gezelle, van 30 december 1878 (Bijlage 9)
Ook hier staat de uitgave centraal:

Miln Eerweerdige Heer,

Ik wensche Ued., uit den grond van mi n herte, een goed en zalig nieuwpar, en veel
navolgende. Hiawada is bitna gereed. Binnen veertien dagen zal hij mogen op druk gaan,
is 't dat gil de goedheid hebt nog eenige kleenigheden te verbeteren en goeden raad te
geven over dit en dat."

Als 1.auwers op 30 december spreekt over "binnen veertien dagen zal hil mogen op druk
gaan", mogen we des te meet, die "400 afdruksels" als een volledige oplage
beschouwen.Chronologisch zou die op 13 ianuari volgen. Verder in de brief smeekt hii:

"ZoO gil de goedheid hebt deze eenige verzen (aanstonds a. u.b.) te vertalen, Hiawada zal
uitkomen, zeer onvolmaakt in de stukken die gij niet verbeterd hebt, maar bevrocht zoo
goed mogelijk door uwen dienaar. Het ware goed, Mijnheer, en ten anderen zeer
rechtveerdig, liet gi  toe van uwen naam te zetten op onzen boek God zil geloofd, die
naam is machtig reeds en erkend als goed door velen. Hopend dat gij mij aanstonds de
verbetering dezer naar Leuven (waar ik seffens naar toe ga) zult zenden, blijve ik u
eerbiedigend en toegenegen."

Lauwers hoopt Gezelles naam af te drukken op "onzen" boek; dan zou die uitgave zeker
meer indruk maken en wellicht beter verkopen...Maar Lauwers moet eerst nog een
twintigtaI verzen vertaald terug krilgen, wat hii noemde "Andere kleenigheden". Tot de
eerste soort kleenigheden" behoort:
De eerste kleenigheid is: "De vrienden: Ik hebbe hier voor mij eene uwer postkaarten

liggen, en daar staat geschreven: "In 't korte zende ik "de vrienden" en dat is nu reeds
biina dril maanden geleden.

Op 3 oktober al had Gezelle aangestipt : "Met'de Vrienden' ben ik nog niet veerdig
gerocht ". Nu schrijft Lauwers op 30 december en Gezelle is blijkbaar nog niet "veerdig
gerocht". Tijdens de drie   tussenliggende maanden is er bovendien een contact geweest
met Longfellow ! Lauwers schrilft immers:

" ...en dat is nu reeds biina drij maanden geleden. Sedert dien heeft Longfellow
geschreven, gil weet wat, Miinheer. "
Deze cryptische zin blijft moeiliik om te ontwarren. Er is immers geen spoor meer van

een brief in het Lauwers-archief. Wel een foto van Longfellow. Maar Lauwers schrijft ook
niet dat longfellow naar hem persoonlijk geschreven heeft. I let kan dat Algar in de
maand november of december met Longfellow correspondeerde i.v. m.  de aanstiande
uitgave. Algar, omdat hij als Engelstalige leraar zeer geschikt was om te schrtiven en
omdat hij vermeld staat in de bibliografie  van  Scbn#en van Dokter  Lu,wers   als
correspondent voor Lauwers (24). (Witlen mevrouw Em. Lauwers (jr.) vertelde mii in
1972 dat haar schoonvader een foto toegestuurd kreeg samen met een brief van
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Longfellow.  Maar de bewuste brief werd niet teruggevonden. Algar kan hem dus bewaard
hebben). Lauwers had Gezelle waarschijnlijk bij een bezoek ingelicht over de inhoud van
Iongfellows brief.

G ezelle liet niet op zich wachten. Kreeg hij Lauwers' brief op 2 lanuari, dan antwoordt hil
op 3 lanuari 1879 (Bijlage 10).Het is een brief van 50 regels lang met een bijlage. Hii heeft
blijkbaar het ongeduld van Lauwers aangevoeld:

Groeningstrate 30 Kortrilk
den  3 's ja:irs  1879

Na bevoegde en wederzildsche wenschen,
van eene geluk, en een zalig nieuwpar; aan
ulieden en aan al de onzen die te Leuven
verbhivende ziln, zende ik u. b4 dezen,
bewils dat ik aan Hiawada niet zoo
onwerkzaam gebleven ben als gii weI zoudt
kunnen peizen. Neem uit hetgene hierbij
ligt van de Vrienden hetgene u dienstig
is en 't gene onvertaald of onverbeterd
gebleven is laat het mij, op een ander pa
pier gezet, wederom geworden. "

Lauwers kritgt dus zijn verbeterde zesde zang terug, maar Gezelle biedt ook zijn diensten
aan voor zang V "Mondamin":

"
Gii zult belet hebben dat ik in het

stuk Mondamin, uit de dichtoefen-
ingen, een en ander wat gewijzigd
hebbe, gij kunt het, zoo gij witt, ook te
bate nemen. "

Dicbto #ningen waarin "Mondamin" voorkwam, verscheen in 1878 opnieuw; volgens Baur
niet voor oktober  1878 (25). Lauwers beschikte blijkbaar over deze uitgave;
Gezelle is er alvast van overtuigd.
Op de vraag van Lauwers om Gezelles naam op zijn vertaling te mogen drukken,
antwoordt Gezelle tamelijk streng

"Gij spreekt van mijnen name enz.
ia, en zeer geerne, op voorweerde
dat ik alles wel nazie eer 't uitkomt "

Zo'n antwoord  had  Lauwers  waarschilnlijk niet verwacht,  nu  toch  niet  vlak  voor de
uitgave !  Pas  op 8 januari (Bijlage 11) antwoordt hij op Gezelles  eis.
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Hii had ondertussen al geschreven naar Niarichal op 7  ianuari; die brief werd hierboven
besproken en bevatte duidehike instructies over de uitgave. Ook aan Gezelle laat Lauwers
blilken door te gaan met de uitgave en hij wil niet dat Gezelle alles weer herleest :

kuven, 8 januarius  1879.

Miln Eerweerde Heer,

Ik bedanke ued. uit den grond van
mijn herte voor uwe driemaandige werk-
zaamheid. Ik hebbe stom gestaan toen
ik gelezen hebbe in uwen dierbaren brief
dat gij zeer geern geheel Hiawada zoudt
verbeterd hebben : het ware natuurlijk
zottigheid van mijnentwege dat al te
goed voorstel te aanveerden: iii zie dat
gil geen tijd te veel en hebt en overlast zijt
geweest. Ten anderen moestet gij geheel
Hiawada verbeteren,'t zou uw vertaal
zijn, 't mime nia meer. Weet gij het nog
Mijnheer hoe gij twee honderd verzen
verbeterdet, en hoe er maar Edn en was
van de mijne die aan 66n van de uwe
geleek, te weten, Minnehaha, Lachend-Water ?
't Gene git niet verbeterd en hebt hebbe ik
zoo goed mogelijk bevrocht; zoo dat
Hiawada nu kant en kl2gr is geheel
en ghans indien gij mij aanstonds, als
het u belieft aanstonds miine laaste

gezondene eenige verzen verbeterd weder-
zendt, met de deze verbeterd erbij  "

Dan volgen er 14 verzen ter vertaling, maar ook een aantal woorden. Gezelle zal alle
gevraagde vertalingen boven of onder de verzen schrilven en de aangevulde brief
terugsturen. Ook de .'laaste gezonde verzen" van 2 tanuari vertaalt Gezelle nu opnieuw
boven of onder de verzen.  Maar er is iets merkwaardigs, dat wijst op Gezelles wrevel
voor zoveel haast. Lauwers vraagt bijvoorbeeld :

"Hoe heet gij "the Wolverine" 1

Gezelle bliift het antwoord schuldig : "'k en wete !"
In de marge van de eerste bladzilde schrijft Gezelle van onder naar boven:

"wolverine en brant moet iIi onvertaald terugzenden bij gebrek aan woordenbocken; wat
is 't in 't fransch ?"
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Gezelle voegde geen brief bij de geleverde vertalingen. Hil wenste I.auwers ook geen
succesvolle uitgave. Misschien gaf hij Lauwers deze brief terug, bij een bezoek i. p.v. de
brief terug te sturen.

Lauwers had graag ziin vet,taling uitgegeven rond 13 lanuan. In totaal had hii tussen 3
oktober 1878 en 8 lanuari 1879 70 verzen ter vet:taling gevraagd en een twintigtal
moeililkheden met woorden (zie de billagen). Er stak geen volgorde in de gevraag(ie

vertalingen en het aantal varieerde per brief. De eerste briefkaart bevatte al vragen over de
22° zang!
Vanaf zang VII zat hij al met problemen en vroeg hil er Mee verzen van (84-86), ook in
zang VIII, XI, XII en XIV worstelde hij telkens met twee moeililke verzen (VIII 140-142;
XI, 210-211; XII, 181-182; XIV, 162-164).
Maar zang XV leverde 10 problematische verzen 9-8,25,33-34,90,114,145,172-173). Zang
XVI ietsle minder:10 verzen (8,19,43 (vroeg hit zelfs Meemaal),65, 98-99,125,138 en
178. Zang XVII bood slechts twee moeilijkheden: verzen 13 en 15. In zang XIX zaten 10

moeiltike verzen voor Lauwers (112-113,141-143,195-197,206,211), terwijl zang XXI
preaes 21 problemen opleverde: 17-20,42-43 of 47-48,80,130-131,140-142,143,177-
179,203-206 en zang XXII ten slotte nog 6 problemen: 99-100,106-107,245-246.
Lauwers "forceerde" wellicht een proef-uitgave via Verriest, die in Ieper woonde. Zo
kwam er een "proefdrukie" bij Van Der Ghinste te Ieper (Bijlage 12). Het enige
bewaarde exemplaar in het Gezelle-archief vermeldt geen namen van auteurs of vertalers.
Het drukwerkie vertoont enkele opvallende kenmerken: ieder vers begint met een
hoofdletter en de Indiaanse namen zijn telkens met koppeltekens geschreven: b.v. 0-
djib-wits, Da-co-tahs, Ta-wa-sen-ta.
Hiermee strandde Lauwers' eerste initiatief tot uitgave.

3.5.Gezelle herwerkt, Lauwers kopieert

Op 30 januari is er een briefkaart van Gezelle (Billage  13) met vier vragen die toepasbaar
ziln op het gepubliceerde proefdrukie. Gezelle stelt een eerste vraag:

"Miin weerde Heer,
Ware 't niet beter de aanvangletters
geen hoofdletters maken. (sic)

Passen we deze vraag toe op het proefdrukie, dan stellen we vast dat ieder vers met een
hoofdletter begint. Gezelle had dit prinape zelf ook niet meer toegepast in de heruitgave
Dicbto ningen. Eigenlijk was hii hiervan afgestapt door E. Van Oye die hem op 14
december 1877 schreef "Waarom schrijft gij nog altijd hoofdletters aan 't begin uwer
versregels ? Dat is noch door de redeneering noch door't oudgebruik te wettigen.'.

Uub.D., p.160). De tweede vraag:

"Hoe gaat gii de Indiaansche namen
schrilven Mondamin of Mon-da-min "
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is opnieuw toepasbaar op het proefdnikie. Want hoewel Lauwers "Hiawada" schreef,

splitste hij "Da-co-tahs", "Ta-wa-sen-ta"  e.a. Zijn derde vraag:

"Gaat gii Longfellow niet volgen in het in- en uitschuiven der versreken?"

wijst op drie plaatsen waar Lauwers geen insprong maakt met een vers, hoewel
l,ongfellow dit wei deed (25). De vierde vraag ten slotte :

"Grit gil de engelsche uitsprake verbeelden ?"

slaat op de schrilfwijze van de namen. Lauwers deed een poging om de Engelse uitspraak
in het Nederlands weer te geven b.v. Shoe-shoe-ga voor Shuh-shuh-gah, Ke-te-weik voor
Chetowaik.
Deze vier kritische vragen ziin alle toepasbaar op het proefdrulge; toch kunnen ze ook
naar kenmerken van de volledige kopij van Iauwers' vertaling verwijzen. Want daar trof
Gezelle ongetwijfeld dezelfde aspecten aan. De volledige kopij vormde immers het
uitgangspunt voor Lauwers' drukker.
Bovendien blijkt Gezelle op 30 ianuari in het bezit te zijn van Lauwers' kopii. Hii schrijft
immers :

"Gaat gii weer uitschrijven 7 in dat ge-
val schrijft op enkele blaren, ongespa-
semd en maar al eenen kant, wijd
van een; zoo is 't beter om na te zien
en om van te drukken

Blijve ul. z.toegenegen
Guido Gezelle

zende u I quaderne
Hiawada p.post."

De laatste zin bewijst dat Gezelle in het bezit is van Lauwers' kopij. Hij had dit geeist op 3
januari en nu neemt hij de hele tekst door. Maar Lauwers moet de verbeterde kopii
opnieuw "uitschrilven" "zoo is 't beter om na te zien en om van te drukken". Het plan tot
uitgave bestond dus nog ! Gezelle formuleert hier concrete instructies om een goete
drukkersversie op te stellen.
Zo zal Gezelle identiek handelen op 7 februari: hij stuurt een briefkaart (Bijlage 14) en de
P.S. luidt

"P.S. Hoeverre zijt gil al herschreven?
Hierme de tweede zende. "

In deze briefkaart verdedigt Gezelle zijn standpunt dat Lauwers' vertaling grondig
nagezien moest worden:
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"Achtbare Heer & Vriend,
't Is wel dat het stuk nagezien wordt; gij hebt bil
plaatsen 4 reken teenegfre overgeschrikkeld en on-
vertaald gelaten; andere reken teenemaal ver-
keerd verstaan,  etc.   etc.  etc."

Voor Lauwers waren dit strenge berispingen waarop hii later zal terugkeren. Maar Gezelle
meldt ook hoever hij al is in zijn revisie :

"ik ben al aan canto XV exclus.
tracht ievers te weten wat pemican bediedt."

Gezelle had dus veertien zangen doorgenomen, nog acht en de revisie was af. Maar
Gezelle plant al een tweede correctie:

"de volgende copie moet wederom deure en deure

wel nagezien zijn; bij zoo verre dat men heele

capitels, dweers deure luide op kan lezen zon
der stooten of haperen en dat iedereen het niet
alleen en verstaat, maar gesmaakt, om zoo
te zeggen; dan zal 't oprecht een edel stuk zijn
en de VIamingen veel deugd doen, hope ik

Blijve ul. z. genegen afgevrochte
Guido Gezelle "

Gezelle wil geen risico's lopen, het moet een goede vertaling worden. Meteen voegt hij er
zijn opvatting aan toe : "een edel stuk". Ook de toekomstige lezers betrekt hi,hierin:"
...de VIamingen veel deugd doen"
Dat er binnenkort een uitgave volgt, blijkt uit het vraagie

"Ik peize op een bladzij of twee voorreden met
ultleg etc., wat dunkt u P"

Gezelle zit dus al te mi meren over de uitgave en hii raadpleegt Lauwers over een

mogelilke inleiding. Hij behandelt Lauwers als een partner: "wat dunkt u ?"
Maar Gezelle had niet alleen aan Lauwers raad gevraagd over deze "voorreden". Ook
Algar moet die vraag gekregen hebben. Want op 9 februari schrijft hij aan Gezelle

(26)(Bijlage 15):

" I do not know whether it would be better to give a preface of some length to Hiawata in
Flemish : but from an English point of view, no.-
"Good wine needs no bush", and people wish to get at a poem at once, without being
kept back too long.-"

'Ioch voegde Algar er vele gegevens aan toe over het leven van 18ngfellow.
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Kort na 9 februari stuurt  Lauwers een brief of een brieBaartie aan Gezelle (Bijlage  16).
Het exemplaar ging verloren bij Gezelle, maar door Lauwers' kladnotities (27) hiervan en
door Gezelles antwoord hierop kunnen we de inhoud reconstrueren. Op het klad luidt
66n zin als volgt:

"Ik  schriive  uit  -  met geen hoofdletters  enz."

Lauwers onderhoudt dus de voorschriften van Gezelle van 30 lanuari  1879.  De  "enz."
wijst waarschilnlitk op een consequent gebruik in de schrijfwilze, in de insprongen per
verzenblok e.d.
Op de volgende regel stipt hij aan :

"hebbe haast gedaan"

Het "uitschrilven" door Lauwers schiet dus goed op. Hoewel Gezelle geen reactie kreeg
op zi in briefkaart van 30 januari, blijkt Lauwers ondertussen heel werkzaam geweest te

ziin. Maar dan volgt nog een notitie die bijzonder interessant is :

"mag ik naar H.V. zenden "

H.V. is natuurlijk Hugo Vernest. Lauwers stelt hier voor om ziln uitgeschreven, drukklare
tekst onmiddellilk naar Vernest te sturen. Maar Gezelle
had in ziin vorige briefkgart geeist dat hij " de volgende copie deure en deure" opnieuw
wou nazten.
Lauwers voelde hier niet veel voor en had wellicht liever schot in de zaken gekregen
Vet,riest mocht volgens hem nu de definitieve druk in gang zetten bit Van Der Ghinste in
Ieper. Maar Gezelle zal dairmee niet akkoord pan in zim antwoord !

3.6. Vertaling in handen van Gezelle

Gezelle reageert met een vlotte brief (Billage 11, die zeker na 9 februari geschreven werd

(28). De inleidende zin geeft duidelijk de toon aan :

"  Miin weerde Heer & V.
Uw lagitst ont. brief verblijdt mij

grootelijks, en ik verwachte het nieuw
H.S. zelve bij mii terug, om er met den
fijnen kam, ia met den das over te
gaan en alzoo, zooveel mogelijk, het
stuk drukveerdig en drukweerdig
te milken."

Wil zien hier duidelijk waar Gezelle naar toe wil: de tekst "drukveerdig en drukweerdig"
maken en pas daarna drukken ! Het plannetie van Lauwers om het "nieuw H.S."
(=handschrift) snel aan Vernest door te spelen, doet Gezelle mislukken. Hij wil nog meer
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stileren en bewerken, met "den kam" van het weefgetouw en met "den das" of zachtc
schilderkwast.
Ioch wil Gezelle wel een uitgave, want hij schrijft verder.

"De voorrede heb ik gereed maar
zil is nog ongeschreven."
Gezelle twilfelt dus met meer: er komt een voorrede. Hij bezat de gegevens van Algar,
had wellicht ook enkele eigen ideeen en misschien bezat hii ook al de brief,die Longfellow
aan Verriest gestuurd had. Stof genoeg voor een voorrede, maar "zii is nog
ongeschreven".
Dan volgt er een grappig zinnetie dat Gezelles goede stemming uitdrukt; ook het

verkleinwoord voor Pau-Puk-Kiewis en de trots een nieuw woord "gesmeed" te hebben
verraden Gezelles goed humeur :

"Ik en duchte geen ongemak van
onze wilde Indianen.

Ik ben tegenwoordig bezig met
de vlucht van Pauwke, als hij bij
de "brant" vloog, welke vogels ik
ooranden geheeten hebbe, eenen
name die ik gesmeed hebbe op oor-
beeld, ooros etc."

Als Gezelle over Pau-Puk-Kiewis (=Pauwke) schrijft, dan is  hij al aan de zeventiende
zang en resten er nog slechts 5 zangen te corrigeren. Lauwers moet alle verbeterde
zangen uitschrijven en nadien aan Gezelle terugbezorgen. Dat zal hij ook doen op de
uitdrukkelijke vraag van Gezelle.
Het werk nadert zijn einde en Gezelle onderneemt een ander initiatief tot vertaling  Tbe
Dnam of Gerontuu van J .H. Newman. Hiervoor raadpleegt hii Algar en op 18 februari
schnift  Algar een enthousiaste brief, waarbij  hij dit initiatief prijst  (29). H* vindt  het
bovendien veel bee dan Longfellows werk, hoewel hiiweet dat Gezelle met I.auwers een
vertaling maakt van Tbe Song «Hiawatba . Edn week voor(lien stuurde hii nog gegevens
over het leven van Longfellow, maar nu uit hij zijn licht misprijzen: "It (=Tbe Dnam 4
Genonti  is worth all Longfellows' works put together;". Nog tot in maart werkt Gezelle
aan de vertaling van een twintigtal verzen, maar geeft dit initiatief dan op.

Baur publiceerde een brief van Lauwers   in Jub. H., 253-254 (Bijlage  18) en dateerde die
"einde van 1879 begin 1880". Dit klopt helemaal niet. In deze brief luiden de laatste
zmnen :

"Zoo der nog hier of daar werk te ver-
richten staat aan Hiawada, dat ik ver
richten kan, ik ben ued. dienstveerdig.

Bidde u, eerw. heer, Mr. Vernest te
laten weten, zoo gij hem  I Iiawada zendt,
hetgene ik over't zetten van mijnen
naam  aanveerde, en weigere."
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Lauwers zal op 13 augustus 1879 afstand doen van zijn vertaling, in een gedicht (30) en in
deze ongedateerde brief is hiervan noggeen sprake. De hierboven geateerde zinnen
wijzen duidelilk op cell veel vroegere datering.
Wi! situeren deze brief veeleer op het einde van februari of begin maart (31).
Lauwers had zeker een contact met Vernest, voor hij deze brief schreef. Want hij maakt

allusie op dit contact:

"Toen ik den laatsten keer geschreven hebbe naar Mr. Veriest, hadt gii nog maar hier end
daar eenige verzen verbeterd; 004 hij vragende of ik mijnen naam gezwegen wilde of
gekend, antwordde ik hem dat hii miinen naam zou gezet hebben;"

Lauwers had dus contact gezocht met Verriest om te weten wanneer en hoe deze
herwerking van ziin vertaling zou verschijnen Vernest polste hem echter over zijn
aanspraken op het "vertalerschap" en waarschijnlijk ook over het toevoegen van een

glossarium. Lauwers schrijft immers aan Gezelle :

"Ik vinde het ook zeer goed, miin eerw. heer, achter den boek een glossarium te geven, la

zelfs noodig, zoo wel voor de onwetende, als voor de beknibbelaars "
Over een glossanum is in de correspondentie Iauwers - Gezelle niets te vinden; ofwel gaf
Vernest deze suggestie door vanwege Gezelle ofwel hadden Gezelle en Lauwers elkaar
ontmoet eind februari, net voor deze brief.
Op de vorige zin volgt:
„ ,

k en hebbe nog geen woorden gezien, doorgehaaid in 't rood, zoo gij geschreven hebt"

Intrigerend is : "zoo gi  geschreven hebt" .Nergens ontrnoetten we een bemerking van
Gezelle van deze aard. Toch ziin er onder- en doorstrepingen in het rood :lan te treffen
op het herschreven net van Lauwers (32).
Vraag is dan: aan wie had Gezelle dit geschreven ? Bij Lauwers is er geen spoof meer van
een andere Gezelle-brief; bii Vernest kan dat. Hij zou die aan Lauwers getoond hebben

bil zi n bezoek en achteraf deze brief hebben laten verdwiinen. Daarom is Lauwers uiterst
diplomatisch in ziin brief aan Gezelle en toont hij van in de inleiding zijn inzet aan :

"
Mitn weerde heer,

Heden, zondag avond, hebbe ik het lastig
werk volend en voltrokken, te weten 't uit
schrijven van ruim drijduizend verzen.

Ik hope dat er zoo veel geen verzen meer
zullen veranderd, verplaatst, of overschrik-
keld zijn: dat achterlaten komt meesten-
deels hieraf: 't is dat git eene andere uitgave
hebt als ik van Hiawada, en dat zij verschillen. "

Deze zinnen bevatten verwijzingen naar Gezelles briefkaart van 7 febru:tri (over zinnen
die ontbraken en hoever Iauwers nu al herschreven had). Maar de andere elementen van
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Lauwers' brief bevatten meer gegevens  dan wat Gezelle op 7 februari aanraakte.  Ook hier
weer ziin aanwiizingen op een ontmoeting

I.auwers' brief bleef onbeantwoord. Geen schriftelijke reactie van Gezelle, noch van
rerriest. Een andere correspondent  komt :ian bod : J. Algar. Hii stuurde Verriest een
brief voor zijn vetjaardag op 1 april 1879 (Billage 19). Bij zijn brief voegde hij zelf
gemaakte "Hiawathian verses" ter ere van de jarige
E6n zin uit de brief bevat relevante gegev(ms over de nakende uitgave van de vertaling:

"I hope that Your translation of Hiawatha is in the printer's hands - Mr Gezelle told me a
short time ago that he had entirely rewritten it, and so the work may, 1 suppose, be
considered to be in reality his own."

Algar stuurde dus aan op het alleenrecht van Gezelles vertalerschap en hoopte dat de
vertaling "in the printer's hands" was. Het antwoord van Vernest ontbreekt.
Edn maand later, op 28 april 1879 stuurde Lauwers een brief in het I.atiin aan ziln vriend
Marichal (Billage 20) Zowel Gezelle :tls Verriest kwamen aan bod :

" Hodie circa septimam horam, apud rev. G.Gezelle prosperavi : Hiawada jam jam in
nefandis domini H.V. manibus restat. Quando surgit ? Nesao."

Vertaling- "Vandaag rond zeven uur heb ik het geluk gchad bij cerwaarde G. Gezelle te
zijn . Hiawada blijft al te lang in de vreselijke handen van mijnheer H.V. Wanneer
verschijnt hij  ?  Ik weet het niet."

Gezelle schoof de schuld dus in de schoenen van Vernest. Dat zou de reden zi n dat het
werk niet gepubliceerd wordt.

De maanden mei en juni boden verder geen nieuws van Gezelle voor Emile I.auwers. Wel
voor zijn oudere zus Marie. Zij stuurde Gezelle een briefKaartje op 28 luni en vroeg uitleg
over de Engelse naain "Nel" of "Nelly". Gezelle antwoordde snel en beleefd (Bulage 28).

Tijdens de grote vakantie van 1879 moct Lauwers tot het besluit gekomen zi n : ik doe
afstand van de vertaling.
Deze stap heeft hil waarschiinlilk gezet op aanraden van I lugo Vernest.  Want hij schreef
op 13 augustus een gedichtie naar Gezelle, waarin hij afstand deed  van de "geestehike
eigendom" (/ub.H. 252) (Bijlage 21), en op 14 augustus liet hij Vernest weten :

"Xfijn eerweerde heer
Ik hebbe aan onzen koningliiken meester de volgende verzen gezonden: "

Hij herhaalde dan weer hetzelfde gedicht (Billage 22). Dit wijst op een afspraak tussen

Verriest  en  Lauwers  (33)
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3.7. Hoop op publicatie

1.auwers vatte kort nadien het plan op om Gezelle te bezoeken m de tweede helft van
september 1879. Hil stuurde een briefkaartje met een antwoordluikje en Gezelle
antwoordde snel (Billage 23; 17 september 1879). Lauwers bleek altijd welkom te ziln en
vooral de 'spreuken die hij beloofde mee te brengen interesseerden Gezelle. Of er
effectief snel een bezoek volgde, kon niet achterhaaid worden. IK'aarschilnlijk niet. W'ant
1.auwers had zorgen. Hii moest in I.euven pleiten ten voordele van ziin iongere broer
Paul. In cen briefkaart (in 't Frans) vertelde hij ziln vriend Marichal over dit Leuverns

(pleidooi' en de goede afloop ervan (Bijlage 24: k: art van 27 september 1879). Een wemig
later kreeg hij een brief van Marichal die hem het overlilden van een 'dierbare' meedeelde.
1.auwers  troostte hem met cen lieve brief (Biilage 25; 7  oktober  1879) en kondigde daarin

aan dat hil met Albrecht Rodenbach naar Kortritk te voet zou gaan "om MrGG te
bezoeken en te spreken, en spreuken te dragen" (Bijlage 25, regels 37-41). Waarschijnlijk
kon het aangevraagde bezoek met 'spreuken' nu pas plaatsvinden. Verder meldde Lauwers

(r.42-44):

"Afeester Elugo komt deze week naar Inghelmunster, ik zal hem spreken van Hiawada
als deze gedrukt zal ziin, krijgt gij eenen alsook zekere andere die ik vereere of geren
zle"

Tot slot kondigde hii ziln vertrek naar 1-,euven :lan.
Hier was Rodenbach uiterst actief. Een van ziin vele initiatieven bestond erin een Vlaams

tegengewicht te bieden o.a. voor de Franstalige literaire club "1'Emulation". Samen met
1.auwers richtte hit die op bii het begin van het nieuwe academiejaar 1879-1880 (34)
l.auwers schreef aan Marichal (Bijlage 26, r. 2-3):  "Alb. Rod. en ik hebben eene vlaarnsche

lettergilde op de beenen gebracht..." Maar verder in zijn brief (regel 8 - 11):

"Nir. Vernest is hier geweest op het Davidsfonds:-'t was een flauwke, dat Davidsfonds -
en mii geicid dat hii aan Hiawada nog niet begonnen had. 't Is een schande "

Ongeduldig en geergerd bleef Lauwers niets anders over dan te wachten. Hij vertaalde
ondertussen uit het werk van Shakespeare. Naast fragmenten uit Julius Caesar ging zijn
interesse nu naar  facbeth. Ook nu weer vroeg hil Gezelle om hulp bij zijn vertaling. Atet
een ongedateerde brief (Billage 27) stuurde hii naast groeten en bemerkingen van

Rodenbach nog " een proeve van vertaling van de eerste toonelen uit Macbeth" (regel 9-

10). Gezelle beantwoordde deze brief waarschilnlijk niet of toch zeker niet schriftelijk
Anders zou I.auwers dit antwoord bewaard hebben
Rond Nieuwjaar nam Lauwers, nog maar eens, zelf het initiatief tot contact. Hil ging op
bezoek bij Gezelle en vernam ontstellend nieuws: zijn vriend Marichal was weggestuurd
uit het grootseminarie. Hierover schree f hij hem en drukte zijn grote ongerustheid uit.  Hij
bood ook ziin hulp aan, waar hij helpen kon (Bijlage 28). Door dit tragisch voorval vergat
Lauwers wellicht om ook maar iets te melden over de publicatie die uitbleef.
Deze laatste brief van Lauwers aan Marichal dateert van januari 1880 en bevat geen
gegevens meer over de vertaling.
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Maar rond Nieuwjaar verscheen een nummer van de  KLI'l(Nieuwparmaand  1880, VI°
jaar, 1° afl). Hierin verscheen op p. 17-18 het berichtie

"Hiawatha. Binst het paaschverlof komt uit : DE HIAWATIIA. Longfellows gedicht, in
vlaamsche verzen gezet. Mr. E.L. heeft het Engelsch vertaald, en G.G. heeft het geheel en

ghans overzien, verbeterd en somtijds herdicht. Daarom schreef E.L. alzoo:
(hier volgt het gedichge van 13 augustus)
Hier is een van de zangen als proefstuk De prospectus verschilnt allichte en wii hidden al
onze lezers van in te schriiven."
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Hoofdstuk 4. Intermezzo 2 (1880-1885)

radar Lauwers ziin aanspraak op het'vertalerschap' afstond, brak er een periode aan van
vii f par waarin de vertaling als een resultaat van samenwerking niet gepubliceerd werd.
foch verschenen er aankondigingen, gaf Gezelle Engelse lessen met deze tekst en schreef
hij sporadisch iets over Indianen. Maar we moeten wachten tot 1885 vooraleer er van een
definitieve vertaling, met zicht op publicatie, sprake is. Dit intermezzo behandelen we
chronologisch vanuit tijdschriften en correspondentie, en het valt op hoe 'getroost'
Gezelle reageerde wanneer hij vernam dat Lauwers in Kortrijk kwam wonen. We
schenken opnieuw aandacht aan taalkundige facetten die hierbij aan bod kwamen en blii k
gaven van taalopvattingen in De -I'asscbe, Lmman,n en C-ortracena, in Loqueki en in zijn
Engelse lessen.

4.1.De aangekondigde vertaling in 1880.

De tijdschriften  RdH.,  I 71 7., Het Pennoen,  De Tasscbe en Noord en Zuid kondigden alle een

nakende publicatie aan.
Vanuit deze invalshoek en vanuit disparate brieven en briefkaarten van Gezelle aan
Lauwers, reconstrueren we op een strikt chronologische wijze de evolutie van de
publicatie, die er maar niet kwam.

De aankondiging in het Nieuwjaarnummer van  FL I/Z vormde de start van een concreet
initiatief. De publicatie zou gebeuren "binst het paaschverlof' en er vertrokken
intekenbriefes. Pol de Mont was een van de inschrijvers (1)
Lauwers ontving op 8 januari een nieuwjaarswens van Gezelle, maar niets verwees naar
een publicatie (Billage 30).
Lauwers had zich ondertussen geengageerd in een hekelblad van Vlaatnsvoelende
studenten, Kwaepennick. Hierin publiceerde hij 3 vlijmscherpe artikelen, onder 3
verschillende schuilnamen (2). Hun nummer 1 verscheen op Pasen. Rond hetzelfde
tijdstip had de vertaling van thawatba moeten verschijnen, maar dat gebeurde niet.
Pasen  1880 ging voorbij en Lauwers voelde zich verplicht om over dit uitblijven toch iets
te laten weten. Hil wendde zich  tot Het Pennoen.  Op  15 mei verscheen een berichqe onder
'Varia': "

aangekondigd.  G.G. en E.Lauwers, Hiawatha, letterlik vertaald uit Longfellow,
Iper,  fr.  1.50"  (3)
Hier vernemen wij dat de drukker in Ieper te sit:ueren valt Verriest speelde dus  zijn rol
als bemiddelaar tot een uitgave, in de stad Ieper waar hii directeur van het Sint-
Vincentiuscollege was. De lezers van Het Pennoen wisten dus : de vertaling komt, zij is
"aangekondigd". Andere bladen vermeldden niets hierover. Ook niet RdH., hoewel
Gezelles commentaar op z'n Alkntbenen hierin verscheen op 20 juni (4)
De grote vakantie brak aan en Lauwers kon, laat in juli, weer naar huis. Hij nam contact

op met Gezelle voor een bezoek, maar Gezelle wees dit af:

"... ik heb woensdag iets te Belleghem te doen waarom ik heden Dijsen(lag moet op zoek

gaan dus... op eenen naasten beteren keer zoo hope 4 hoe eer hoe liever " (Bijlage 31)
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Toch bezocht hij Gezelle, want in november schreef hij over " bladeren mi i binst het
groot verlof ter hand gesteld" (biilage 32)
Lauwers was dat academiejaar bezig met vertalingen uit Julius Caesar van Shakespeare en
had er Mee geleverd roor RdH. id. E'oor Caesar's dood en Caesar's Dood. uit S beakspearr (sic).
Zij verschenen in februari (5) en Lauwers kwam waarschijnlijk klaar met de hele vet:taling
van het toneelstuk, na de grote vakantie. Want in november kondigde Adolf Duclos die
aan op een uitgebreide manier. I <4 stipte duidelilk "Em. L." aan, maar voegcle er niets aan
toe over 1 liawatba (6)
Ook in de maand november nodigde Lauwers (bijlage 32) Gezelle uit om te schriiven
voor 1)e Tmscbe. Dit was een nieuw studentenblad in Leuven. Gezelles antwoord hierop is
niet bekend, toch heeft hij meegewerkt.
Het  ['oonvoord van De Tassibe bevatte in de doelstelling van haar oprichting een
taalbeschouwing- " Zoo willen wij, uitgevers dezer «Tassche" (...) ons beste doen (...)
om de tale te doen herleven, of levende te zoeken, en levende te gel)nnken, Air waar 7.4
levende en ongeschonden geborgen ligt - onder het volk immers - en om met de tale op
nieuw te doen worden, van her te doen leven, at hetgene in ons wezen van vlaming
ontworden of gestorven ligt."(D Zo'n doelstelling kon Gezelle ten volle onderschrijven,
het klopte met zijn visie op taal en hii verleende dan ook zijn medewerking. Toch ontbrak
hier het inherente katholieke aspect van ziin visie op het Vlaams als taal. Deze relatie van
VIaams en religie kwam pas in het laatste nummer van De Taucbe aan bod. in de weergave
van een voordracht uitgesproken voor de vereniging 'Met Tijd en Vlijt' te Leuven: (p.
96)"En het oud vlaamsch geloove, Mijne Heeren, moet er de vlaamsche beweging niet
mede bekommerd zijn? (...) want, alhoewel de taal in haar zeiven beschouwd in
vergelijking niet mag komen met den godsdienst, onder vlaamscb oogpunt moet zij nogtans
het eerste voorwerp onzer bekommernissen zijn..

"

In december @) 1880 gaf Vernest een tip voor de aangekondigde vertaling van Tbe Song of
Hiawatba in deel IV van de heruitgave van Gezelles werken. Decl IV bevatte Liederen
Eert#cbten et Rehqua en 'Aanteekeningen'. De derde van deze reeks bemerkingen (p. 161
verwees naar 'Mondamin' uit Dicbto ningen (1878) en luidde als volgt: "De geheele
vertaling van Longfellows Hiawatha, waarvan Mondamin de vijfde zang is, zal in't korte
uitkomen, met eene uitgebreide woordenverklaringe."
Pol de Mont schreef Gezelle hierover een briefknart op 8 december 1880 en vroeg
uitdrukkelijk naar deze uitgave, waarop hij in januari al had ingetekend (8) : " Mag ik ook
weten wanneer de Hiawathavertaling uitkomt, waarop ik heb ingeteekend ? Kan ik a.u.b.
daaruit geen proefle opnemen ? " Dit "proefie" zou dan in Het Pennoen opgenomen
worden. Het antwoord van Gezelle is helaas niet bekend, maar Pol de Mont meldde in
1881: " Van den meester zelven zien wij eene vertalinge te gemoet: I.ongfellow's
Hiawathavertaling door hem en een zijner jongste leerlingen, vervaardigd." (9) Deze
"iongste" leerling was dus Emile Lauwers.

Vatten we alle aankondigingen in 1880 samen, dan is  er de forse start met Nieuwiaar en
de belofte Lv.m. publicatie rond Pasen, die opvallen. Maar de uitwerking van die belofte
bleef uit
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4.2. Gezelles Cortracena van 1880.

In de loop van dit laar startte Gezelle een vaste rubriek in de GaZette t,an Kortrijk Onfe

Liet·e  I 'rouu, kerke tot (=  te)  Kom#k.(10)  In het begin, vanaf 6 maart, dekte de titel enigszins

de lading; vooral die parochie (en veel minder  de kerk zelf) kwam aan bod.  Week na
week (behalve begin november) leverde hii een artikel, of een totaal van 41 artikelen.

J.Boets bestudeerde deze reeks en noemde ze "de rechtstreekse voorbereiding van en de
aanleiding tot ziin I.,oqueb" (11)
Want de taalinan Gezelle was aan het werk woorden en uitdrukkingen van de onderging
redden, spreekwoorden, weerspreuken, naamkunde, toponymie...Maar ook toevallige
volkse gezegden en plaatseliike uitdrukkingen lichtte hii toe.
Zelfs sagen, mythen, legenden en volkskunde zip stof voor public:atie en Gezelle ging
hierbij vaak uit van een typisch woord (12). Boets was van mening dat Gezelle Kortrijkse

gebouwen, historische feiten, levende personen en bestaande gebruiken kleurde in een
'haast mythisch' licht en dit ook toepaste op de gesproken taaL Want op 18 december
schreef Gezelle als besluit van de verklaring van een lange reeks oude woorden: "Alzoo
was de oud-kerst*ke tale val) die hardte kerstenen, onze brave voorouders, van de welke

CC

men waarlijk zeggen mag't gene dat Caiaphas Maarte zei tegen sinte Pieter, namelijk:
Gij, ge zijt ook een van dat volki want loquet, tua man stum te.»it.,Ein uwe tale en kunt
noch en zult gijuw oud kerstendom niet loochenen !"  (13) In deze laitste bijdrage lag
meteen een aankondiging van het tijdschrift dat een half jaar later werd opgericht, maar
we zien hier ook heel duidelijk de verbinding laal en religie.
De intense en originele taalictiviteit heeft zeer bevruchtend gewerkt voor Gezelles eigen

vertaling, los van die van Lauwers.
Daarnaast heeft Gezelle zijn visie op trial ongetwi feld ook aan Lauwers uitgelegd en
wellicht overtuigde hij hem om ook zo te denken en taal-actief te worden. Vandaar de
sterke parallel tussen ziin taalopvattingen en die in het lionvoord van De Twche (zie
hierboven). Hierin had Lauwers een belangrilk aandeel, als stichter.

4.3. De aangekondigde vertaling tot mei 1881 en de Lzenwann

Het loont de moette om de sporadische verdere aankondigingen van de vertaling na te
gaan, zodat de evolutie ontwarbaar wordt in de opvatting tot wie  het'vertalerschap' nu

eigenlijk behoorde. We kunnen de reacties van Gezelle hierop alleen gissen. Hij kwam wel
vaak :lan bod in de onderzochte didschriften, zowel als dichter dn taalkundige of in een
van de twee hoedanigheden Lauwers en Vernest zetten Gezelle met aankondigingen in
I 'L I 'L   en in De Tassibe onder druk  De analyse van dit laatste blad levert ook   informatie
over'evolutie' in de visie op taal, op de houding van Gezelle t.o.een dergelijk blad als

studenteninitiatief en op de redenen van het uitblijven van de vertaling.

4.3.1. Januari
Het is opnieuw Verriest die in i'll'L een publicatie van de vertaling aankondigt, in het
nieuwparnummer 1881. Net als het par voordien. Hij meldde  "Aan de lezers (.)De
vertaling van Hiawatha, die nu drukt en waaruit ten zang wat verder."(14)
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Hier waagde Verriest zich ver hij beweerde dat de vertaling "nu drukt" en voegde als
bewijs hiervan de vertaling van "De Zang van Hiawatha" (p. 30-33) en "De
Paaispijpe"(p.43-46).
De ondertekening "E.L." gaf aan wie wat vertaalde, maar niet wie corrigeerde.   Want het
gaat hier om zo'n tekst: vertaald door Lauwers, gecorrigeerd door Gezelle. Alle
verbeteringen van Gezelle werden neties ingepast in de gepubliceerde tekst. Gezelle bezat
deze tweede of'netversie' en zou die dan nog eens "met den fijnen kam, ja met den das
over (...) gaan en alzoo, zooveel mogelijk, het stuk drukveerdig en drukweerdig (...)
maken" (15). Gezelle kreeg de gecorrigeerde bladen terug van Vernest, na de publicatie ill
I/71'L Hij behield die eerst een tijdle maar gebruikte later de keerzijde als 'kladpapier'.

Want uit de zang "De Paaispijpe" is een fragment bewaard in GM (16 en 6.4.1.). Op de
keerziide ervan maakte Gezelle aantekeningen voor I.oquek; van 1887 en dat bewilst dat hit
de bladen terugkreeg en in bezit hield.
Hij stuurde nieuwjaark Arges rond en Lauwers liteeg er cent le (Bijlage 33). In

Ingelmunster en niet in Leuven; Gezelle had zijn kaartje met alleen aan hem geadresseerd,
maar ook aan ziin zus Marie. Misschien had hij deze jonge dame ontmoet sinds zijn
kaartje  (iuni  1879) met uitleg over de naam "Nelly" (Bijlage 29)
Maar januari 1881 was voor Gezelle de start voor een nieuw initiatief. Ziin Cottracena in de
GaZette van Kom#k had  hii  afgesloten op 18 december  1880 en  op  1  januari  1881
verscheen zijn eerste Ile,man (17·Hij ondertekende met'Loquela', een woord dat in zijn
laatste Co,tracena aan bod kwam. De Ga ette van Kom#k drukte tedere week van januari ten
'.Lzeman' van Gezelle a£ Zijn vierde tekst (22 januari) schonk hij later aan  Lauwers  ter
publicatie, in De Talwbe (zie verder), maar in een gewijzigde versie.
Lauwers was ook heel actief in januari 1881. Hij schreef in het nieuwparnummer van
Kivaepenninck en bracht De Tasscbe uit met enkele vrienden.
ICwaepenninck was aan zijn tweede nummer toe en de samenstellers doopten opnieuw hun
pen in bittere gal. Voor alle veiligheid gaven zij hun blad niet meer uit in I.euven, m.r in
Antwerpen. A pnpas oks Horaces e des amaces was een artikel van de redactie waarin
Lauwers een groot aandeel had. Bovendien gaf hij de collegedirecties er nog eens extra

van langs in RAste in de colkgien, onder het pseudoniem Requies en in Simt a serpente, .,Age
Fla,tdncutses, onder het pseudoniem Boerhave (18).
De Tassche nummer 1 zag het daglicht in de eerste week van januari Lauwers en zijn
vrienden (alias: DE SCHRIJVERS) brachten op de eerste bladz*de hun  Voonvoord en
Lauwers publiceerde verder zijn gedichtie Tbi, dat hij dateerde op 23 september 1880 en
twee toneelfragmenten Jan /iyoens en  Dde Prologben (19). Onmiddellijk kreeg dit nieuwe
tijdschrift bijval in RdH. (9 januari) : "Koopt die tassche, zij zit vol lekkere dingen". M:tar
hierin verscheen voorlopig niets over de vertaling.

4.3.2. Februari
Het tweede nummer van De Taucbe pakte direct uit met een gedicht van Gezelle: Beek-rah

Man Debo Lauwers verklaarde onder het gedicht wat dit woord betekent. Dit wi ist op een
afspraak tussen beiden. Gezelle bezorgde Lauwers de tekst en Lauwers gaf er wat uitleg

bij. Het feit dat Gezelle zo grif zijn tneewerking vet:leende, bewijst zijn goedkeuring en
sympathie voor dit nieuwe blad. Debo had trouwens ook Een woon*ken Flaamsibe
knndkunde in het eerste nummer gepubliceerd.
Adolf Dudos verheugde zich hierover en in RdH. van 6 februari loofde hij nogmaals  De
Tarscbe en hoopte dat De Bo "ons nog meer zal leveren over zulke zaken"  (20).
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Op 20 februari stuurde Gezelle een brief naar Lauwers en bezorgde meteen nog een
gedicht voor zijn blad (Bijlage  34). Het valt op dat hij het gedicht 0 ZaarN blomke

opdroeg aan: "M. Lauwers". Het waarom van deze opdracht bleef echter onbekend. Staat
het "blomke" symbool voor M(arie) Lauwers of voor een slechte ervaring in haar leven ?
Emile I.auwers publiceerde het gedicht uitdrukkelijk met de opdracht Kin zijn zus Marie
erbij. Heel waarschilnlilk schuilt hier dus geen negatieve ervaring achter als een mislukte
liefde of een verkrachtmg, want dan zou Emile geen melding hebben willen maken van
zijn zus. Gezelle had zijn nieuwiaarsgroet twee maanden voordien ook aan haar gericht.
En nu volg(ie dit gedicht. Zo'n 'gebaar' drukte hoe dan ook sympathie uit voor deze longe

dame, die hij blijkbaar waardeerde.
In een noot noemde Gezelle zijn gedicht "een preuve": "een preuve alst u belieft". Verder
beloofde hij in die noot om een artikel te bezorgen over aardappelen: "eerdappels later. 'K
heb er in de 80 soorte[nl en verwachte (sic) er nog". Hij was dus bezig gebleven met ziln
"aardappel-artikel" van 22 lanuari in de GaZette van Kon,lk en werkte nu aan een nieuw
artikel daarover voor De Tassibe.
Gezelle had nu al twee gedichten aan De Taride geschonken en er zou nog een artikel
volgen. Blilkbaar vond hij het belangrijk dat dit tijdschrift gestoffeerd werd. Het
lezerspubliek bestond hoofdzakelijk uit studenten die in Leuven studeerden en Gezelle
besefte wellicht dat een dergelijk tildschrift een ernstig impaa kon hebben op de 'revival'
van de Vlaanlse taal bij die studenten. Zij zouden na hun studies belingrijke invloed
uitoefenen op de tallontwikkeling. Bovendien bestond de redactie uit West-Vlaamse
studenten en er was niet direct een politiek doel aan verbonden. Maar er werd niets

gemeld over de vet:taling.

4.3.3. Maart
Het maart-nummer van De Tasscbe pakte direct uit, op de frontpagina, met 0 Ziiarde

blomke, een gedicht van Gezelle, en op de laatste pagina met de aankondiging van
Hiawatba van 1-0«ellow.
Dit berichtje stond in een nieuwe rubriek: Boeken, versibenen ofte verscblnen. Het gaf

behoorlijk veel uitleg
"fhawatba van I.on$#ow, vet,taald door G.GEZEI.LE en Em. LAUWERS (en is nog niet
verschenen), bii Vander Ghinste-Foss(i, drukker, Yper....fr. 1,75 "
In het totaal werden er zes boeken aangekondigd: de 'I.'olkdzgegetbcbten van G.Gerfelk, 4
deelen,  bij J. Demeester, Rouselaere, en K.Fonteyn, Leuven', twee werken van
Ad.Duclos. Hiawatba ran  Lon ellow  C   ), Gudmn van Rodenbach en'Caesar van Shakespeare,
vertaald door Em. Lauwers, bii K Fonteyn, drukker, Leuven...fr. 1,50' .
Gezelle heeft deze aankondigingen ongetwijfeld gelezen toen hii het blad doornam. Zijn
reactie is onbekend. Het is interessant te merken dat Lauwers de naam van Longfellow
weergaf in de titel van deze vertaling. Dit zal bij Gezelle nooit het geval zijn Zeker niet in
1886.

Lauwers schreef vilf bladzijden van dit maart-nummer vol, op een totaal van acht
bladzijden. Zij omvatten zijn eerste bedrij f van Pbilqpe van Anevelde.  Het boekenrubriekie
stond helemaal op het einde, naast de voorlaatste tekstkolom van de toneeltekst en onder
het einde ervan
Omdat Lauwers graag geweten had hoe Gezelle zijn schrijftalent voor dramaturgie
inschatte, schreef hij hem een brief (Bijlage 35). jammer genoeg verknipte Gezelle deze
brief later in fiches en bleef er ons enkel het slot van de brief over. Hierin vroeg l.auwers
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twee zaken in verband met dit maart-nummer van De Tambr de aanspreking'lczinge'
voor 'lezeresse' en een appreciatie van 'philippe (sic) van Artevelde'. Misschien stond er in
deze brief ook iets over de Hiawatba van IAn#2#ow... en viste I.auwers naar een reactie. Het
eerste decl van de brief bliift helaas onvindbaar. Toch is dit knipsel relevant om de
invloed van Gezelle te merken op de redactie van het tildschrift: ziin appreciatie wordt
gevraagd en het voorstel tot vervanging van het woord lezinge' door 'lezeresse' wilst op
Gezelles impact.  In het reeds geateerde ' T 'oonvoord' van het eerste nummer van De Taitrbe
stond immers: "Uedelen, lezers en lezingen, ...". Het ongewone gebruik van dit woord
verraadde duidelijk Gczelles hand, a priori kunnen we er dus vanuitgaan dat Gezelles
taalbeschouwing mvioed had op de taalbeschouwing zoals die in het 'I'oonvoord
verwoord werd.

4.3.4. April
Er verscheen in Leuven opnieuw een nummer van Kwaepenninck. Op een totaal van drie
verschenen nummers was dit al het tweede dit jaar Eerst met Nieuwjaar, nu met Pasen.
Lauwers was weer present voor een giftig artikel: In cauda venenum. Hij koos weer maar
eens een nieuw pseudoniem : Belg (21), maar hij liep toch tegen de lamp. Zijn identiteit en
die van zijn companen raakten bekend en wellicht nog in dezelfde maand werden zil ter
orde geroepen door de academische overheid. Daardoor verscheen dit blad niet meer.
(Toch niet tot in 1889 waar het nog 66n keer opdook).(22)
Ook De Taircbe verschcen in april, maar de lezers waren in maart gewaarschuwd dat het
april-nummer "om reden van buitengewone bezigheden in het begin van April (...)" het
vierde nummer 14 dagen te vroeg of te laat zou toegestuurd worden. Toch kwam het
tijdschrift uit, deze keer met een behoorlijk grote rubriek Boeken, vembenen Ate verscb#nen.
Liefst negen werken werden aangekondigd. Deze keer waren er drie bit van Gezelle. Twee
ervan stonden 11 in het vorige nummer: zijn Folkdge,ge&cbten en Hiawatba van Longe#ow
'vertaald door G.GEZELLE en Em LAUWERS'. Deze tweede keer was meteen de
laatste keer in De Tasscbe.. Nu stond er immers aangekondigd: '1.,oquek taalkundig
tijdschrift, waaraf conditien enz. in 't korte, per brieve, nader zullen bepaald worden '.Dit
was duidelijke taal, I.,oquela kwam er aan. Gezelle engageerde zich voor dit nieuwe blad en
dit engagement veroorzaakte heel waarschijnlijk uitstel voor een definitieve vertaling,
maar beinvloedde die op veel vlakken.(zie 9.5.2.). Er is geen geschreven bewijs gevonden
van Gezelles afkeuring van de publicatie-aankonding van Hmwatba van I..onge#ow.

4.3.5. Mei
LAqueL, verscheen voor't eerst op 1 mei en een prospectus als bijlage moest zorgen voor
bestellingen. De tekst op die prospectus verscheen in de GaZette van Kot»k van 7 mei, in
RdH. van 8 mei (23) dn in De Tassebe van mei. Dit studententiidschrift fungeerde ook als
promotor om in Ituven inschrijvingen in te zamelen en drukte de taalbeschouwing af van
de  'Bijvo«  bij  I.oqueb  1  :  (p.39)"  voor  de  schrilvers  van  L quela is  de  tale  de  tale, gelijk  de
sterren de sterren ziln: zij bestaat, zij is daar, zii leeft en zij roert nog dagelijks, en wij
zoeken ze, met eerbied, te kennen en te doen kennen, in haar wezen en in hare waarheid,
m hare oorbaarheid of goedheid en in hare bewonderlijke schoonheid." G.Vernest, K. de
Gheldere  en L. De Bo hadden dit 'bijvoeg' samen met Gezelle ondertekend. In deze
verklaring stond ook weerwerk tegen de bewermg "dat er in Belgenland geene

taalgeleerdheid betracht en wordt". Daarom roepen de stichters van L quela op:
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"Een groot getal inschrijvers, medewerkers en medewervers van I.,oquela zullen, is 't te
hopen, het bovenstaande beweren  van den Momteur welhaast kunnen leugenachtig
heeten" (24).  Nu zou Gezelle met zip blad het tegendeel bewijzen, hit rekende daarbil op
heel veel medewerking. Vandaar dat hij het blad enige bekendheid meeg:if in andere
tijdschriften.
In het mei-nummer van De Tasscbe gaf Gezelle verder een knap staaltje van 'toegepaste'
taalkunde: hier verscheen Over den eerdappel Zijn vroegere tekst over dit belangriike
voedsel als '1 ermare'  in de GaTette van Komlk (22 lan.) was veel beknopter, hier ging
Gezelle voluit: een uitvoeriger, geactualiseerde tekst. Waarbij hij meteen al uit het
pasverschenen I.,oqueta ateerde en een indrukwekkende lijst met meer dan 80 benamingen
voor de aardappel meegaf Lauwers had deze serie ingedeeld en her en der wat uitleg
gegeven, maar hil verwees uitdrukkelijk nmr Gezelle : "De stoffe, de kruitne, het goede

van (  .) dezen artikel (...) komt natuurlijk, voor het meeste deel, van eerw. heer GUIDO
GEZELLE. (...) Diesvolgens bidde ik u, aandachtige lezers, den lof ;ian hem te gevene, en
de fouten te stekene op zitnen diener, Em. LAUWERS"(25).
De lks&bood trouwens direct medewerking aan voor Laqueki. Op de laatste bladzijde
(bladzijde 40) verscheen een nieuwe rubriek: "Vragen en Antwoorden ten dienste van
Loquela". Hierin werden een viiftal woorden en uitdrukkingen behandeld o.a. "Onthier en
e' taar". Daaronder verscheen de rubriek "Boeken". De toevoeging "verschenen of te
verschilnen" is weggelaten. Slechts 3 werken worden vermeld en daar is Hiawatba van
Lon #ow niet meer bij Lauwers vermeldde ziin eigen werk 7ukus Caesaten 'Vaderland,cb
recht  en  revolutie'  van E.  Degryse Jauwers zorgde  er  ook voor  dat'   Drie  maal  drie-en-dertig
kleenget#cbges van G. GeZelk, bii Demeester...fr. 1.00' in deze rubriek terechtkwam.pit
werkie was n,it voor 1 mei verschenen en de uitgever julius De Meese kondigde op de
achterflap ervan Loquela mn·. Loquela  Maandelijks vier  #den in 4° voor eigen vlaamscbe
taalliefbebberje, taa(geleerdbeid, en - Prijs per jaarfr. 2,50 , (26)

Enige uitweiding over Loqueta en Dde maal drie-en-dertig kkengedicbges is hier noodzakelijk.
Gezelles artistieke waardering ging niet alleen uit naar 'kleengedichties' maar ook naar
"ri mreken, nageldeunties, spakerlingen, en diergelijk gestrooi "(27) . Deze 'spontane'
dichtwerkjes had Gezelle kunnen vinden of'zanten' in allerlei 'dichtwerk' van de volkstall
zelf. Gezelle nam hier de draad weer op die hij in 1860 gesponnen had, bij de poging tot
uitgave van

"
DICHTERLUK WESTVLAENDEREN ofte verzamelinge van gebeden,

gezangen, spreuken, vermaningen, raedsels, e.z.v. tot nu toe ongescbreven en onuitgegeven
en maer levende op de tonge van het volk van Westvlaenderen" (28). Hier loopt een
parallel  met  zi in t lkundige kroniek 'Zantekoorn'  in I.oqueta waarin  hij  linguistisch
materiaal uit de Vlaamse levende volkstaal bileengaarde
Volgens R. Van Sint-Jan zou Gezelle met dat'zanten' al begonnen zijn in het
grootseminarie, hierbij geinspireerd door De Bo (29). In 1881 hoopte hij nu dat alle
taalliefhebbers ook zouden meewerken aan het'vinden' van en voor de Vlaamse taal.
Daarom voerde hij de nibriek'Vragen en antwoorden' in, waarop hil prompt reacties

kreeg o.a. van De Tarscbe.
B.F. Van Vlierden zag in Gezelles taalspeuren een 'pottische drijfveer' (30), het werd een
wezenlijk aspect van zijn poetica. Van Vlierden vergeleek ziln visie met die van U.Van de
Voorde die de betrekking aangaf tussen de fraginentair gevonden poezie en de
elementaire poezie van de volksmal (31). Hit aanvaardde weI dat Gezelle zich op die
manier van de persoonli ke lyriek verwijderde volgens Van de Voorde, maar hii
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waardeerde veel meer de visie van Paul van Ostaijen op Gezelles filologische band met de
poezie: "... de basis van ziin poezie is het woord, hetwelk de klank draagt..." en "Het
Vlaamsche idioticon is onuitputtelijk".(32)
Ook op de vertaling van Tbe Song ofHiawatba paste Van Vlierden deze visie toe: Gezelle
gebruikte zijn vertaling als "legger voor ziin taaldichten" (33). Gezelle vatte op die manier
zijn vertaling  op als een meesterwerk waarin hij de levende Vlaamse taalrijkdom wilde
demonstreren.
Een belangrilke bemerking die wij hierop moeten maken, slaat op het oude Vlaams dat
Gezelle reconstrueerde aan de hand van oude boeken. Hij verdedigde zich in de
'Aanteekeningen' achteraan in zijn vertaling, waar hi j aanhaalde: " De weinige ww.
waarvan ik niet zeker en wete dat zij nog bij 't VL volk in levend en sprekend gebruik zijn,
heb ik met het teeken Bkw (boekwoord) gekenmerkt."(34) Zijn 'Aanteekeningen'
fungeerden dan  a.h.w. als gulle inventaris voor alle Vlamingen om hun tall te verrilken,
net zoals IAquela, waarin tientallen oude werken geateerd werden.  In de hoofdstukken 5
en 7 komen wii hierop uitgebreid terug.
Gezelle schreef in een brief (april D 1859 aan Eugdne van Oye.  " If I had three lives and
three room to myself, in one I would elaborate an Ethymological manual for flemings, in
the other I would sing songs on paper with flemish students listening to me..."(35). Met
veel zin voor relativiteit kunnen we deze woorden toch enigszins als profetisch
beschouwen, want  I.oquela werd o.a. 'an Ethymological manual  for flemings'  (de
'Aanteekeningen' ook) en ziin vertaling werd in dit perspectief een van de "songs on

paper".

4.4. Junt juli en augustus
Hoewel er in De Tasscbe van juni een at:aat van Longfellow staat, is er in het gehele
nummer niets meer dat verwijst naar de vertaling. Dit ataat "Groping blindly in the
darkness..." was de ondertitel van een nieuwe rubriek '

Facta, dicta, scripta' (36). Hiermee
wilde de redactie tegemoet komen aan de verwachtingen van de "lezers en lezeressen".
(Het valt op dat "lezingen" hier wegvalt voor "lezeressen"D: " 't is dat wij niet langer meer
en mogen wachten van te handelen over al hetgene rond ons, aangaande de vlaamsche

kwestie, gedaan, geTeidengescbm,en wordt. Dat zullen wi j (...) vandage beginnen." Dan
volgde er een artikel van A.D.(=Alfons Depla) zonder titel en een van E.L.(=Emile
Lauwers) met als titel: 'Davidsfonds'. Lauwers loofde een eerste vergadering van het
Kortrijkse Davidsfonds o.a. met toespraken van Ad. Duclos en van Guido Gezelle
Opnieuw kwam hier de Mal als "goudmijn" naar voor : " Dan bezong de dichter de
meimaand, toogende hoe wijlieden vlamingen, in ons aldertreffelijkst westvlaamsch van
alle dage, het spoor van veel wonderzame gebruiken ende costumen, kunnen
wedervinden; uitleg gevende van zoo menige jeugdige mei - en lente- spreuken en
zeiselen, waarin het voorvaderlijk leven zoo dichterlijk te lezen ligt..." Verder in zijn artikel
stoorde Lauwers zich aan het standpunt van de kerkelijke overheid: "Is er iets in de
wereld te verwonderen, 't is wel dat de studenten naar geen Davidsfonds vergaderingen
meer mogen gaan." Hiermee nam Lauwers een duidelijke positie in tegenover de vijanden
van de 'vlaamschgezindheid'.
Net onder zijn kolom verschenen de twee rubriekjes I.,oqueb (3 uitdrukkingen) en Boeken

(o.a. Drie maal dde-en-de,yig kleengedicbjes en Julius Caesai).



58

Hetzelfde scenario in het juli-nummer: 'Facta,dicta,scripa' met ondertitel van Longfellow

(o.a. een bespreking van een wet:k van Samyn en informatie over een parlementaire
tussenkomst van Jan Delaet). Daaronder'Inquela' en 'Boeken', maar geen woord over
Gezelle noch over Hiawatba.

In het augustus-nummer verscheen het tweede bedrijf van Lauwers' toneelstuk Pbibppe van

Anevelde. De 'Boeken'-rubriek viel weg en 'Facta...' bevatte geen pohtiek of Vlaams

standpunt. In de plaats daarvan presenteerde "J.V.D." een 30-tal vondsten voor Loquela.
De ondertitel luidde dan ook : Een Tante voor I.,oquek Geze[le kreeg dus respons van dit
I.euvense studentendjdschrift. 1.V.D.' is nochtans niet opgenomen in de lilst van Nienke

Bakker waar 24 74 zanters opsomt (3D.

4.5. September
Sinds de aankondiging m het april-nummer van De Twscbe werd de Hiawatba-vertaling

nergens meer vermeld. De lezers van de VL I/L hidden er het laatst van gehoord in hun
nieuwjaarnummer. September bracht opheldering.
Vernest schetste eerst de chronologie van cht uitblilven :

" In aflevering van nieuwpar 1880 liet de Vlagge weten, op blz. 17, dat Hiawada met
Paaschen uitkwam. Paaschen 1880 is gekomen, maar Hiawada... is niet gekomen.
Paaschen 1881 is gekomen, maar Hiawada moet...nog komen. Prospectussen en
inteekeningbriefkens, rondgezonden, zijn gekomen, wij hebben allen ingeschreven, wit die

kunst- en dichtlievende Vlamingen zijn; maar Hiawada... is niet gekomen. Wat belet er
Hiawada van te komen ?
Blijft hij haperen in de bosschen of de beemden,

in de wiide noordlandwateren,
in de bergen, of de broeken
van den lande der O-dlib-weis ?

Langverwachte, diepeschuilende, halfvergeten Hiawada, waar zijt gij zittende, en zult gij
van eens leven nog komen ? -'t Is om te wanhopen, lieve lezers; gij zult Hiawada moeten

derven en er een reden van maken. Toch wilt de Vlagge ulieden een druppelken troost

schenken, eenige verzekens laten smaken, hoe geurig, hoe fijn, hoe zoet dat zij ziin
kleene vergelding bit groot verlies. "(38)
Daarbii schonk Verriest "Een druppelken Troost". Hit drukte daarbij een groot fragment
uit de negende zang af, van vers 127 tot 298 (39). Dit "druppelken" haalde hii uit de
kladversie of het eerste handschrift van Lauwers. En niet uit de herschreven netversie of
het tweede handschrift.
Dit kunnen we bewijzen aan de hand van een teruggevonden fragment, nl. de verzen 250

tot 276 uit de negende zang (voor een uitvoerige bespreking zie 6.4.4.). Geen enkele

verbetering van Gezelle werd hier opgenomen in de publicatie in  K'L VL, het is louter de

grondtekst van Lauwers. Het pseudoniem "Owaissa" waarmee de tekst ondertekend

werd, slaat dus op Emile Lauwers.

Gezelle was blijkbaar niet meer bereid tot medewerking. Hii hield het verbeterde tweede

handschrift achter, terwijl hij voor het lanuari-nummer nog een verbeterd fragment
doorgespeeld had.  Om hem onder druk te zetten publiceerde Vernest dan maar uit
Lauwers' kladversie. Of Gezelle dit appreaeerde, is zeer de vraag.
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Na dit september-nummer van de  I/L I/L werden er geen zangen meer gepubliceerd.  Baur
suggereerde : " 't Leek wel als was, voor H. Vernest en E. I.auwers, het in druk
verschilnen van de Hiawatba-vertaling voor goed van de baan." (40)

De Twscbe had in september geen 'Boeken' meer aangekondigd. Maar er verscheen
evenmin een rubriek 'Loquela'. Alleen 'Facta,...' keerde terug in zijn oorspronkelijke vorm.
Lauwers nam daarin toneelvoorstellingen en "t Manneke uit de mane' onder de loep.

4.6. Oktober - november - december
De 'Boeken'-rubriek van De Tasscbe bracht in het oktober-nummer als enige
vermeldenswaardige element: [ olledkegedcbten van G.GeZe#e, 4 deelen, bij J. Demeester,
Rouselaere en K Fonteyn, Ituven...fr. 4,00
In het november-nummer bevatte de 'Facta...'-rubriek een gevaarlijke inhoud: over
'vlaainsch"- en "franschgezindheid", over de flamingant en de franschquillon e.d. De
schrijver van dit opinierende artikel verstopte zich achter de letter "R". Het is goed
mogelijk dat dit Emile Lauwers is. De Taucbe verscheen nog 66n keer en hoewel er een

vervolg op een artikel aangekondigd was, verscheen er na december geen enkel nummer
meer. Was de redactie uitgeblust of onder druk gezet ? Lauwers gaf hierover nooit uitleg.
Toch is het best aanvaardbaar dat ook hier weer de kerkelijke overheid de initiatiefnemers
dwarsboomde via een ingreep van het rectomat in Leuven.
Het december-nummer van De Tasscbe bevatte trouwens helemaal geen 'Facta,...'-rubriek
meer
RdH. steunde De Taucbe in november, "'t is lange dat wit malkaar verstaan" en in

december propageerde Ad. Dudos Julius  Caesarvan Lauwers (41).
Op  21  december 1881 overleed joseph. C. Algar, maar ook hiervan werd er geen
weerklank gevonden dat in verband stond met I.ongfellow of Hiawatha.

Samenvattend kunnen we stellen  dat het jaar  1881  een  heel belangrilk jaar was in Gezelles
evolutie in filologie en hernemend dichterschap. Zijn tgplkundige bedrijvigheid
culmineerde in L.oqueli en kwam aan bod in De Taucbe en in Ikennaten. De Hiawatba-
vertaling daarentegen kwam alleen nog aan bod in De Tasscbe door toedoen van Lauwers
en in  I/Z I/Z door Vernest. In januari nog mEt medewerking van Gezelle, maar voor het
septembernummer viel die weg.
De toekomst van de vertaling zag er donker uit. Blijkbaar wou Gezelle  die pas het

daglicht gunnen na een grondige herwerking.

4.7. 1882

Op  24  maart 1882 overleed Iongfellow.  Dit gaf aanleiding tot commentaar in

FLK((Paasnummer). De schrilver ervan (Vernest) legde meteen een verband met de

verwachte vertaling  "P.S. Het schijnt dat de vlaamsche Hiawada omtrent gereed is om op
het graf van Longfellow neergeleid te worden "(42). Deze P.S. was gedrukt op de laatste

bladzijde onder een kort artikel: " Wij hebben per schriffdraad ontvangen het volgende
Draadnieuws. New-York, 24 Maarte. Uitgever Vlagge, Brugge Belgien. Longfellow
Hiawada gestorven ontsteking buikvliesch... Dat is Longfellow de groote dichter van
Hiawada...Zij wisten zeker ginder in America dat de overledene over ti id van jaren reeds



DO

toelating gegeven had om zijne legenden ill dicht te verdeacben, en dat hij naar het
uitkomen van die vertaling verlangde om ze te voegen bi i al die overzettingen die bestaan
in bijna aide levende talen.Houdt immers een schrijver, hoe zedig en oodmoedig hij weze

aan ziin werk nia, ziet hij het niet geern geacht, gelzen, verre verspreid ? longfellow is
ten anderen nog naar Vlaanderen, naar Brugge komeen gereisd. Geen keure dus dat zij uit
Amerika naar de Vlagge dat droevig nieuws gezonden hebben, die verscheidene malen
uittrekselen uit den viaamschen Hiawada hare lezers opgediend heeft en dat wisten zii ook
ginder. En zeggen dat de vierige wensch van den dichter niet voldaan is geweest. Hoe
vergaan toch de i dele begeerten van 's menschen herte !"
De P.S. van Verriest hield dus een belofte in : " de vlaamsche Hiawada omtrent gereed"
Of dit klopte met de waarheid, blijft een open vr:lag. Gezelle werd alvast snel op de
hoogte gebracht van Longfellows overlilden.  Op 27 maart schreef Van Oye hem een
briefkaart met 66n zin erop "Longfellow is dead !"(43). jammer genoeg vernemen we

nergens hoe ver Gezelle zijn herwerking doorgedreven had. Op 30 april liet RdH. van
zich horen in het artikel  Fan Hier en van Elders: "

Longfellow, de Amerikaansche dichter
is gestorven, 75 laar oud. Zijn Hiawatba heeft hem wet:eldberoemd gemaakt. Min geweten
is, dat hij een stuk gedicht heeft met titel het Be#mr van Bngge. Wie zal het vertalen voor
Rd.H. ? Longfellow heeft in Europa geweest in den tweeden helft der jaren 20, omtrent
1835 en in 1842 Waneer (sic) heeft hij Vlaanderen en Brugge bezocht 7 Weet er mit
iemand op den weg te zetten om dat te achterhalen ? 't Is het aanteekenen weerd. Ik
verzoeke mijn vriend Cam. Macs mij te schrijven 't gene hij mij vertelde, op zijn laatste
reize, van Longfellow's Mariamaand. En is hij katholijk gestorven ?"(44)
Cam. Maes zal niet antwoorden, maar een vertaling van het Be#34 van Bngge zal Duclos
kriigen, hoewel veel later. Maar waarom zweeg Ad. Dudos in alle t:den over Hiawatha?
Opdracht van Gezelle ?
Op 3 september 1882 kon Duclos niet meer zwijgen en klaagde ook over het uitblijven
van een eigen vertaling.(45) Onder het rubriekie Uibt®ie in de t#drcbd#en verscheen: "6°

Revue bt#raire: Heno I.ong/Wow par M. James Condamin. Eene belangwekkende studie
over de werken en dichterlijke gaven van den diepbetreurden Longfellow.- Waneer (sh)
krilgen wil Hmwatba in 't v199msch vertaald ?"
Gezelle las deze klacht, want hij ateerde soms in I..oqueki uit RdH., bijvoorbeeld in het
maartnummer 11, p. 87: "Ik leze in Rond den Heerd, 17 jaar, n°9..,". Toch gaf hij hier geen
reactie op dergeli ke aanporringen.
Aan Lauwers was het overlilden van Longfellow zeker niet onopgemerkt voorbijgegaan,
maar hil beperkte zich in zi n publicaties tot: Jubus Caesar van Sbakpeare (sic) in Vhamscbe
tale  door  Emile  1.miwers  Zoo goed  mogeljk  overgedicbt. Dit boek  (94 pa$ia's)  gaf hij  ult bij Kaiel

Fonteyn, de drukker van De Tafscbe en er verscheen prompt een Boekbeoon*ung in On 
1,7aamscbe IFekker. In dit tijdschrift publiceerde Lauwers in juni een vertaling onder de
titel Hamlet (46), maar over I.ongfellow:  geen  briefkaartie gan  Gezelle, geen artikel, niets.
Gezelle bracht Longfellow nergens ter sprake iii  1882, maar in 'Bijvoeg. op 1-oquell : n°2,
1882 ,p.3 haalde hij een detail i.v.m. Indignen aan nl. wigwams. Want in zijn uitgebre:(ie
'Aanteekeningen' bij het gedicht '.lor(lane van mijn hert' ('And.Leie') gaf hij uitleg bij het
lemma 'Gehut.Z.Gestuikt':" het vlas staat. in cappel« die lijk verkleende americaansche
,«gwams, of butten (...) eruit zien."   Op het vlak van vertaling was Gezelle in dit par actief
om Duitse vrome spreuken voor kinderen te vertalen, waarbij hii bewees zeer
lezergericht te werken. (47)
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4.8. 1883

Dc enige bron van informatie over de Hiawatba-vertaling is de I/ZI'l in 1883.
Arnold (= pseudoniem voor de priester Hector Claeys) publiceer(ie in het
nieuwjaarnummer Scbea (1) H. IF. I ,t #ow (48). In de inleiding schreef hi : " Op 25
Maarte laastleden is Henry Longfellow de geliefde Amerikaansche volksdichter gestorven.
Vele lezers van de Vlaamsche Vlagge hebben dikwils (jic) van Longfellow hooren spreken
van zi ne poesis waarvan zi

1
eenige stukken in vlaamsche tale door Meester Guido Gezelle

en door Em. Lauwers overgedicht, met boeiende aandacht en hertverkwikkende deugd
gelezen hebben; 4 zelfs, er ziinder die zijne poetische werken gekocht en in hun bezit
hebben, om door lezing en studie van den oorspronkeliken engelschen text er beter de
prachtige natuurhke schoonheid van te vatten. .

In het paasnummer publiceerde Arnold het slot van zijn Scbetr en drukte spijt uit : " Emijl
Lauwers en Guido Gezelle, onze groote dichter en taalkenner, hebben hem in 't vlaamsch

overgedicht. Naar hetgene wij ervan gelezen hebben, is die vertaling zonder weergade.
Men heeft overtild gezeid en rondgeschreven dat zij allichte ging verschiinen en, helaas !
tot nu toe zijn wij niets geware geworden. 0 langverwachte Hiawatha, waneer (sic) komt
ge eens in 't glanzend kleed gehuld onzer dierbare moedertale !..."(49)
Gezelle liet alleen in Iaquela n° 4 iets horen over de Indianen, onder het lemma: Krane
Kraneke Krake, i.v.m. 'totem: "Zoo leeren de Indianen." en "..daar ievers diepe in 't
indiaansch America" ..."Gelijk de indianen zeggen dat de Groote Geest..."enz.(50). In de
loop van 1883 opende Gezelle een Fraagveisterke in de GaZene van Kom#k . Daar stelde hij
meer dan honderd vragen over dialectwoorden, waarvan hij de betekenis wou weten.

4.9.   De Davidsfondslessen: in december 1883  en in  1884

Na het artikel van Arnold in het paasnummer van de  VZ I/L verscheen er geen nieuws
meer over Gezelles vertaling, tot er in december Engelse lessen ingericht werden. J.
Boets onderzocht dit onderwerp en bracht vele gegevens bijeen. Wij herschikten deze
vondsten chronologisch en vulden ze aan met de eerste aankondiging, met Lauwers'
interventies en een brief van J.Winkler, en met de verslagboeken van het Davidsfonds.

4.9.1. Engelse lessen in 1883

De Ga ette van Ko,1,06 meldde op 8 december 1883 (51): " Het Da164»ds van Kortrijk
opent  in  zijn  lokaal, bovenzaal van  het  Ca/9' des /ircades, eenen kosteloozen leergang van
Engelsche taal. De lessen worden gegeven door den eerweerden Heer Gezelle, den
maandag en den vrijdag avond, telkens om acht uren. Alwie dezelve wil volgen, gelieve in
te schrijven bij de heeren Vernest of Sevens, ofwel in de Arcaden. De lijsten worden
onwederroepelijk gesloten op Vritdag 14 December. Wij denken, dat het Dat«»A en
M. Gezelle in het bijzonder, op die wijze een waren dienst bewijzen aan onze
handelsstad."

Gezelle gaf dan ook zijn eerste Engelse les op maandag 17 december  en de inhoud van
deze lessen kondigde hij aan in I..oqudz  (52): "Men leest de parabel van den Ferlon,n Zone,
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in 't engels ; Hans Christian Andersen's Histonen om en Moder, engelsch en deensch
tegenover malkaar; Longfellow's meesterwerk Tbe song of Hiawatba, enz. "
Gezelle plaatste "Longfellow's meesterwerk" dus zelf op het programma, maar het
duurde tot maart 1884 voor hil deze tekst tot lesonderwerp maakte.

Ziln eerste les op maandag 17 december duurde van 20 tot 21 uur. Er waren 83 cursisten

aanwezig. In Gezelles didactiek stonden de luister- en leesvaardigheid voorop, later

konden spreek- en schrijfvaardigheid aan bod komen, want hii meldde in dezelfde Loqueta
"Elk schiint overtuigd dat men gesproken en geprent engelsch kan leeren verstaan, dat men

004 met der tild, engelsch zal leeren zelve spnken en scbt#ven, bij middel van het vlaamsch,
zonder al te groot hersendwingen en zonder te veel geweld van oefeninge." (53) Volgens
een andere bron (Tbe Begian News) begon Gezelle telkens met een conversatie, las dan een
stuk voor uit een literair werk en gaf er filologische commentaar op; hierbij vergeleek hil

het Engels met het Vlaams (Nederlands) Daarna gaf hii een dictee en besloot de les met
enkele interessante en grappige anekdotes, die de cursisten in de volgende les moesten
navertellen.(54)
Ook in deze beschrijving staken de 4 vaardigheden.
Al bil al konden er maximum viif lessen doorgaan in 1883 (17, 21, 24, 28 en 31
december), maar of er les was op kerstavond of op oudejaarsnacht valt te betwijfelen.
Drie lessen was waarschiinlijk het correcte aantal. De tweede les ging zeker door op de
voorziene datum en toen was het aantal aanwezigen al gestegen tot 120 deelnemers.
Als Gezelle de volgorde respecteerde van zijn onderwerpen, zoals hij ze had
aangekondigd, dan behandelde hij eerst de parabel van de Verlonn Zoon.
In de GaZene van Kom#k van zaterdag 29 december schetste hij zijn methode van
woorduitleg, die hij in de Engelse lessen aanwendde. Hierbij onderscheidde hij de 4#20ke
en de »nd#ke vertaling. De eerste slaat op de vorm die het Engelse woord nu in het
Nederlands zou moeten hebben volgens de wetten van de klankverschuiving, de tweede
op de huidige betekenis. Als voorbeelden hanteerde hii without en ueb. Tot besluit van zi n
artikeltie ('Kosteloos onderwits in de engelsche tale') spoorde hit zijn lezers aan : "De
ijverachtige leerling zoeke en boeke nog zulke toepassingen, 't zii van welke engelsche
woorden die hit tegenkomt." (55)

4.9.2. Engelse lessen van lanuari tot juli 1884

In ianuari en februari samen gaf Gezelle 17 lesuren en publiceerde negen aanverwante
lesinhouden in de GrK. in deze twee maanden. Hierin haalde hii fonologische en
morfologische aspecten aan, die hii beeldrijk illustreerde.
De juiste uitspmak van tb in het Engels omschreef hij door de positie van de tong  en de
lippen aan te duiden, maar ook door te vergelijken met de uitspraak van de 'vlaamsche' f
en v. Morfologie noemde Gezelle "woordenbouw" en hij beschreef het woord als een
mogelitk bouwwerk met een bmsbeere of de oorspronkelijke betekenis ervan. De anlaut,
hier ingang van zo'n woord kan herbouwd worden b.v. keep t.o. cheap. Er kan ook een atdak
of suffix aangebouwd warden, b.v. #s to. #ser. Verder gebruikte Gezelle deze beeldspraak
door woorden   onderste boven te keren, om te  bouwen, te berbouwen.  Wootden zijn soms  eene
tweeweunste, een langgebouw van dne kamers, kkene bu«en maar dicbte en wanne: korte woorden maar

kloekf, genet,ge en kian. Telkens gaf hij hierbij voorbeelden, hij ging zelfs zover dat hij
woorden of buiZem  berbeplaasterde, met  donkeqvarte  st®   bouwde  of ver:fde; berotte, een
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middenweeg dian,inmeet. Waarbij al deze beelden sloegen op klinkerwlizigingen,
verplaatsingen van medeklinkers en het weglaten van doffe lettergrepen (56)
Gezelles lessen haalden de pers. Op 30 januari in Brugge: de GaZette van Bruge meldde
onder Kunst- en Lztte,man,r  "Eene nieuwmare die de vrienden, lezers en medehelpers van
I.oqueb, als een stap vooruit in de vlaamsche bane, verheugen zal, is dat er te Kortrijk,
sedert half December 1883, openbaar onderwijs gegeven wordt in de engelsche tale.  Dit
onderwijs wordt gegeven in 't vlaamsch, door een der opstelders van I.,oqueh, tweemaal ter
weke, 's maandags en 's vrijdags...." (De rest van het artikel had de auteur geplukt uit
Gezelles aankondiging in het kerstnummer van Loquela 1883)
Op 1 maart 1884 speelde de uitgever van de GvK hierop in, in een artikel over de Engelse
lessen. Hij schoof er echter Gezelles naam tussen en gaf ook de reacties van cursisten:
" Voegen wij er bij, zegt de GaZette van Bngge, dat Kortrijk die lessen te danken heeft aan

den weergiloozen Malmeester Guido Gezelle, den opsteller van I-oquela, en dat wi j uit den
mond der leerlingen vernamen dat zij niet alleenlijk grooten vooruitgang deden in de
engelsche tale maar ook in hunne eigene moedertale en vele andere talen die daar te berde
komen. Wil gun vooruit, tot spiit van die 't benijdt."
In dezelfde GvK drukte Gezelle een Engelse tekst af over de voordelen van de studie van
de Engelse Mal. Hij haalde aan: " Such meetings have been organised in Bruges, Courtray,
and elsewhere."  Tot slot beval  hij een recent Franstalig boek  aan,   van de Vlaamse auteur
L. Laevens, over de uitspraak van het Engels.

Alle  sessies in maart 1884 hidden als onderwerp: vertalingen  uit  Tbe Song of Hiawtba
Omdat Gezelle comparatief werkte, lag het voor de hand dat de cursisten over de Engelse
tekst beschikten. Om hieraan tegemoet te komen heeft Gezelle een apart drukie van het
epos laten uitgeven bij Eug. Beyaert in Kortrijk, die het verkocht tegen de prijs van 1 fr 50
(5D. Iongfellow zal hiervan nooit iets vernomen hebben en et: is hiervan ook geer enkel
exemplaar meer te vinden.
In de eerste week van maart bleek de tweede zang Tbefour wind, aan bod te zijn gekomen
en bellandelde Gezelle 11 woorden iii de GaIette , in de tweede week zang vier met zes
woorden en in de derde week nl. op 22 maart slechts vier woorden uit zang zeven (58).
Dit laatste artikel gaf hij een N.B. mee waaruit bleek dat er nog een uitgave op de markt
was, maar niet in het Engels: "N.B. Bij drukker dezer is eene vertalinge te krilgen van
Hiawatha's fasting, reke voor reke in 't oud vl. over gedicht. Price one penny."
'Hiawatha's fasting' is de vijfde zang. Eug Beyaert fungeerde opnieuw als drukker en
uitgever voor de cursisten. Van dit drukje zijn twee exemplaren bewaard  en H. Dirkx is
van mening dat de tekst ervin dichter stiat bij die van 'Mondamin' in Dicbto€#mngen, 3e

uitg.  1892 (59) dan wel bij de uitgave van 1886. (Baur gaf in Jub.H. in de voetnoten van p.
51 tot 62 alle varianten in de Mondamin-versies van dit drukie uit 1884, in extenso Gezelles
vertaling in de Davidsfondsuitgave van 1886 en de versie in Dicb*#mngen 3e uitg. 1892
weer, en Dirkx' stelling klopt. Gezelle maakte dus naast deze versie van een vertaling voor
de vijfde zang in maart 1884 nog een voor zijn uitgave van 1886 (60)).
In welke mate hij deze druk in zijn lessen behandelde, bleef onbekend. Want 66n week
later, op 24 en 28 maart, gaf hij uitleg over zang negen !(61) lien systematische
behandeling, zang per zang valt er dus niet uit af te leiden. Wellicht gaf hij
vertaalopdrachten en stelde hij hiermee een voorbeeld tel beschikking.
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(Tussen alle Engelse lessen door werkte Gezelle ijverig aan I.quela en voor het nummer
van april kreeg hi j op 25 maart een brief van Achille Lauwers (bijlage 36), een jongere
broer van Emile. Gezelle bleef dus goed in contact met de familie (62))

De Be*ian News reageerde eind maart op Gezelles Engelse krantenartikel in GvK van 1
maart. Sto f genoeg om er een artikeltje  over te schriiven in de G,K
Graag ateerde Gezelle hieruit over zi in lessen en schiep veel plezier in de zin: " ...the
Hemings are beginning very generally to learn English, which is likely to take the place of
French in their scholls, and to become their second language ". Hij vertaalde :"Het

engelsch zou nog wel kunnen de plaatse vet:vangen van het fr. in de scholen van de
Tlamingen, en, ware 't dat onze tale hunne tweede tale wierde, 't en zou ons niet moeten
verwonderen". Zelf hechtte hii hieraan niet veel geloof en voegde eraan toe:  " Wat het fr.
betreft, dat casteel hangt zeker nog in de lucht !" (63)

Gezelle pauzeerde even in zijn cursus omwille van Pasen. Maar halfweg april ging hij weer
onverdroten verder en liet een "Proeve van vnle vertaling" aan bod komen. Het betrof de
13de zang uit Tbe Song of Hiawatba.. Rend Vermandere, cursist van de Engbsb Chib (zoals er
onder zijn naam staat), vertaalde deze zing en Gezelle drukte die af in GvK van 19 april.
Hii deelde meteen mee : "onder verbeteringe in de naastvolgende lessen ". Die volgden

op 21 en 25 april. Dan viel er weer een les weg op maandag 28 april en blijkbaar bood
maan(lag 5 mei ook problemen, want ook die les viel weg (64). Bovendien sneuvelden er

nog eens vier lessen in mei door avonddiensten om 20 uur "in our Ladie's church" (65).
Alles werd terug normaal vanaf 26 mei waarbij zang twaalf als lesonderwerp aan bod
kwam. De mai,nd iuni was wellicht een gewone cut:susmaand, althans volgens de

aankondiging, maar over het lesonderwerp vernemen wij niets (66).

Vatten we samen, dan stellen we vast dat Gezelle zeker zeven zangen in zijn lessen
bellandelde vanaf maart  1884.  Maar  de volgorde lag niet  vast en de hoeveelheid
behandelde zangen lag zeker hoger dan de vermelde, want van maart tot eind juni gaf
Gezelle 27 lesuren. In Uquea n° 2 van luni meldde hij ook iets in verband met Indignen:

"Ik heb hooren vertellen, dat de Roo-Huiden in america de zonne zelve eenen vogel
heeten, die 's morgens uitgelaten en 's avonds weer ingevangen en vastgezet wordt." Dit
benchtie stond onder het lemma 'Vlugge' (kol. 14).

4.10. Lauwers studeert af Ouli 1884) en correspondeert weer.

De GvK vermeldde niets meer over de Engelse lessen vanaf de maand juli Ze gingen dan
ook niet door.
Gezelle ontving op 31 luli een briefkaart van I.auwers (bijlage 3D. Hij liet weten dat h4
ziin eindexamen afgelegd had en hoe : "Ik heb miln eerzamen - het alderlaatste - met
grootste onderscheiding neergeleid.

" Gezelle beantwoordde deze brief met een
uitgebreide en heel vriendelijke brief; hij schreef hem in augustus, wanneer precies is niet
te achterhalen.
Lauwers bewaarde Gezelles antwoord (bijlage 38). Deze brief bevat talrijke interessante

gegevens, die we per alinea behandelen
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De eerste alinea gaat volledig over het behaalde studieresultaat: " 't Is wel besteed dat gij
Dr zijt en op zoo onderscheiden wijze geworden. Ik blij er mii om, te meer omdat gij de
goe genegentheid gehad hebt van mij uwe goede voorderinge te laten weten."
De tweede alinea behandelt Lauwers' nabite toekomst maar licht ook een tip op over
Gezelles geestestoest;ind: " Is 't waar dat gij van zinne zijt naar Kortriik te komen weunen.
Ik heb dat hooren zeggen maar'k heb ruize om te gelooven. 't Zou ton hier allengskes
beginnen gaan." Deze lastste zin is uiterst belangrijk Gezelle was al 12 par in Kortrijk en
goed ingeburgerd; hi j genoot het vertrouwen van veel families en talritke vrienden. Het
hoge aantal deelnemers aan zijn Engelse cursus was hiervan ook nog eens een bewils. Al
deze waardering bevestigde hem en hij voelde zich ongetwijfeld gesteund. Mocht Lauwers
in Kortrijk komen wonen, dan z.ou hij er nog een goede vriend bii hebben, maar Gezelle

twilfelde: "'k heb ruize om te gelooven".
De derde alinea is een dankbetuiging " Dank u voor uw bezoek, voor uwe briefkaarte en
voor miln kostbaren Ogier, dien de post mij van uwentwege besteld heeft." Lauwers had
misschien bil een bezoek Gezelles exemplaar van de zeventiende-eeuwse toneelschrijver
Ogier meegekregen en bezorgde het nu terug via de post.
De laatste alinea is een aankondiging van Ons Oud Flaemscb: " Ik ben te wege een bladtjen
uit te geven grootte Loq. 6 maal's jaars, voor de fransche vlamingen. Zende u in 't korte
breeder bescheed." Ook in dit blad, dat slechts 66n keer verscheen, was Gezelle
voorstander van oude boeken (onder de titel'Ons Boekwezen', p.3) en van levende
volkstaal (Tonderlinged, p. 4) en in de prospectus voor dit tijdschriftie definieerde hij:

"La Moede,tael (...)  est le vieil idiome flamand,   Ons oud F,aemscb, la langue par16e de toute
la Flandre, tant Frangaise que Belge et Nderlandaise".
Gezelle gaf dit blad uit mim Mn par later dan zijn aankondiging aan Lauwers (december
1885).

Lauwers kreeg deze brief van Gezelle onder ogen, wellicht na zijn vertrek naar Wenen.
Want hij stuurde een briefkaart als antwoord en wees erop dat hij daar al een maand
studeerde (bijlage 39). Hij liet Gezelle weten dat hii van plan was in Antwerpen te gaan
wonen. Gezelle, die 'ruize had' om in Lauwers' komst naar Kortrijk te geloven, had dus

gelijk Hij kwain niet
Vanuit Antwerpen stuurde hij een maand later een laconiek kaartie, waarin sprake is van
Hiawatba (billage 40). Hij vroeg Gezelle om een vlotte vertaling van "consultations de 8 1
12 heures", maar voegde er nog een vraag aan toe: " Ware er geen middel Hiawada uit te
geven, hier tot Antwerpen ?"
Gezelle beantwoordde deze brief hoogstwaarschijnlijk niet. Want Lauwers bewaarde alle
brieven van Gezelle  en een antwoord op dit kaartle  zat   niet  in het  Iauwersarchief.

4.11 Tweede lessenreeks Engels (vanaf november'84)

Gezelle startte een tweede reeks op 28 november, niet meer in Caf6 des Arcades (of's
Gravenburg)  maar in Hotel du Nord. De GvK van 29 november stipte daarbii ook nog
aan dat de lessen nu op woensdag en vrijdag doorgingen (61.
Als we 24 en 26 december niet meetellen omwille van de kerstdagen, dan gaf Gezelle
zeven lessen in het napar 1884. Tbe Be*ian News meldde over deze tweede cursus in haar
nummer van 20 december en stipte aan dat Tbe Song €fIImwatba als lesonde™ erp
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functioneerde: " He (=Gezelle) then reads a few pages of Longfellow's Hiawatha,
accompanied by philological comments which help his pupils to understand the genius of
the English language." (68) Dezelfde krant wees op het blijvend succes, er daagden
immers nog altitd 70 tot 80 cursisten op. Verder kondigde de Engelstalige correspondent
aan dat er een "English Club" in de maak was, met een voorzitter, een secretaris, een
schatbewaarder en een bibhothecaris. Want de club zou over een bibliotheek van Engelse
boeken beschikken. Bovendien koos de toekomstige dub al een "Constable", die erover
zou waken dat er tijdens de Engelse dub-conversaties uitsluitend Engels gesproken werd.
Zoniet zou de Constable streng optreden ! Tot slot hoopte de correspondent dat deze
club navolging zou krijgen

De club werd inderdaad opgericht, want vanaf nu was er in GvK nog uitsluitend sprake
van "onzen Kortrilkschen Engbsb Club" (69). Maar dergehike berichten in GvK werden
wel heel schaars. Op 17 lanuari 1885 verscheen er onder de titel Engbsb Club een tiental
Engelse woorden met een summiere toehchting. Nadien verscheen er geen enkel dergelilk
'filologisch' artikel meer. Gezelle beperkte zich vanaf 1885 tot de lessen zelf, hij

publiceerde er alvast geen artikelen meer over.
Er ziin  nog twee interessante getuigenissen  in dit verband  : het Jaarboek van  het
Davidsfonds en Lauwers, die een les bijwoonde.

IIet Davidsfonds publiceerde jaarlijks, rond de maand juli, een algemeen verslag over alle
afdelingen. In dat van 1885 lezen we : " De afdeeling richtte den verleden winter  ook
avondlessen in. De eerw. heer GEZELLE opende eenen leergang van Engelwbe taa4 die
door ongeveer honderd toehoorders werd gevolgd."GO)
Ondertussen was Lauwers zijn dokterspraktijk in Ant:werpen vlug moe geworden, want na
ongeveer vier maanden (oktober 1884-13 februart 1885) besloot hij in Kortrijk te komen
wonen. Hij stuurde Gezelle een briefkaartie met dit besluit : " Ik kome dijssendag
aanstaande wonen naar Kortrijk, als doctor, in de St. joorisstrate 29. Zal u komen
groeten." (biilage 41)
Lauwers kon dus ook de Engelse lessen bijwonen vanaf 18 februan En dat heeft hij ook
gedaan. Hij getuigde er zelf van in zijn later artikel GeTelk (71):  "Deze die, over vilftien
jaren, ziine engelsche lessen gevolgd hebben, te Filleul's, moeten nog indachtig zlln hoe
dikwijls GeTeUz, een zinsnede, een spreuke, een woord te bate nam om ons te onderwiizen,
niet alleen in taalkunde, maar over alle wetensweerdigheden die een verstandige mensch
kan komen te weten. Zoo vettaalde hij, voor ons, twee drij bladzijden gedrukt engelsch
over "Sharkfisbing" indien ik wel onthouden hebbe. Al wat de scheepvaart, de
vischvangst, de zeden van de visschers aangaat, de legenden die hier of elders an de

vischvangste gebonden staan, 't wierd ons al uiteengedaan. Van duizend dingen, en nog,
waarvan de gewone geleerde mensch volstrekt niet en weet, wist Gfe& ...alles!"
Ook al klinkt dit ataat ietwat hoogdravend, er zitten tal van interessante en concrete

gegevens in. Hijg,if aan:  "over vijftien jaar", "te Filleul's", "gedrukt engelsch over "Shark-
jishing" en informatie over Gezelles lesmethode.
Beginnen we met het eerste gegeven: de datering, dan moeten we uitgaan van de daturn

waarop Lauwers dit artikel over Gezelle schreef, nl. 9 december 1899. Trekken we 15 jaar
af, dan belanden we in 1884; maar Lauwers kwam pas in 1885 wonen in Kortrijk
Waarschiinlijk bedoelt hii  hier dus  toch 1885 (vooriaar). Het tweede gegeven nl.  '  te
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Filleul's' is iuist, want het tweede cursuslaar 1884-1885 vond plaats in het Hotel du Nord
bij de weduwe Filleul.
Het laatste gegeven nl. een tekst (="gedrukt engelsch") over Sharky?sbing klopt ook. Er is

in de Kortrilkse stadsbibliotheek (Bethunefonds nr. 218) een Engelse gedrukte tekst over
dit onderwerp bewaard. De auteur blijft onbekend, maar de hoofdtitel van het
ingebonden bundeltje luidt: "English lectures - Courtray - 1885". E. Beyaert was opnieuw
de drukker ervan en de vroegere bezitter schreef met een sierlijk handschrift op zijn
exemplaar :

"
Manuel pour le Cours d'Anglais de G. Gezelle "

Gezelle had dus Tbe Song of Hmwatba niet meer op het programma staan voor zijn
cursisten. Dat betekent dan ook dat Lauwers hoogstwaarschijnlijk geen lessen meer kon
bijwonen over dit werk, dat was achter de rug.

4.12. De definitieve aankondiging en de Ruitenbrekeriie

In ditzelfde voorjaar 1885 heeft Gezelle zelf een uitgever gezocht voor ziin vertaling. Of
heeft een uitgever hem een voorstel tot publicatie gedaan.
Want de  t/L VL wist in het "grootverlofnummer" te melden:  " Het Davidsfonds heeft
immers een zalig gedacht gekregen..." Dit 'zalig gedacht' is de uitgave van Gezelles
vertaling (72). 'VERYWELL' of Hugo Verriest is de aankondiger van dit bericht en hij
wees met trots op de rot van 'de Viagge' in deze langverwachte publicatie. Hij schreef: "
.(vervolg bovenstaande zin) of de VIagge (lier schuld aan heeft en worden wij niet

geware, maar gelijk uit welk geweste het is komen gewaaid, wij heeten het "eine prachtige
geschichte" den langgewenschten Hiawatba hand en onderstand te verleenen, om gedrukt
en reisveerdig in den klaren te komen...(...)... Hiawatha de langverbeide, gaat dus eindelilk
den morgend zien en wel verdiend zijn plaatske vinden onder de blilde zonne van
Vlaanderen."

Maar Verywell schreef ook over de vertalers van dit werk Hij haalde hiervoor zowel
Gezelle, maar ook Lauwers aan. Hoewel Lauwers al sinds augustus 1879 het
'vertalerschap' afgestaan had en er niet meer op gewerkt had. Gezelle daarentegen was er
mee doorgegaan en had een eigen vertaling gemggkt. Verywell schreef- " 't Verdietschen
van Hiawatha is 't werk van Dr Emile Lauwers,- den welgekenden vertaler van Julius
Caesar uit Shakespeare, - en van Heer en Meester Guido Gezelle, - den uitinuntenden
dichter en taalkender,- zoodat wij eenen puiken vlaamschen Hiawatha mogen
verwachten."

Volgens Walgrave was Gezelle boos voor dit artikel, dat hem niet als enige vertaler
voorstelde: "Dat stak hem tegen, omdat hij de vertaling, eertij(is met Lauwers begonnen,
sedert eenigen tijd tot eigen werk en voor eigen rekening had genomen, en het onbescheid
van dat studentenblad hem nu, zonder verder uitle& die vaderschap scheen te betwisten"
(73).
R  Van Landschoot en H. Speliers (74) hebben hieruit afgeleid dat Lauwers achter de rug
van Gezelle geprobeerd heeft om zijn naam op de Davidsfondsuitgave gedrukt te zien.
Hiervan is geen enkel bewijs terug te vinden, niet bij het Davidsfonds en ook niet in het
Lauwersarchief.
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Aan Gezelles wrevel voor het 194ge-artikel lagen waarschijnlijk meerdere aspecten aan de
basis. Het artikel begon immers met het lezen van de levieten aan het adres van het
Davidsfonds Lv.m. hun slome inzet voor de Vlaamse actie (75). Ook in De Taiwbe waren
er dergelijke artikelen verschenen. En net bij deze organisatie, waar Gezelle w61 veel

sympathie voor had, zou hij ziin vertaling uitgeven. Al die kritiek aan hetzelfde adres
beviel hem wellicht niet en hil zou de kans grijpen om zijn eigen relatie met het
Davidsfonds veilig stellen.
Walgrave probeerde later de ware toedracht van Gezelles wrevel te kennen en schreef
hierover naar H. Persijn, een vroegere vriend van E Lauwers. Maar hij ontkende dat er
naar aanleiding van het bewuste artikel een verwildering tussen beiden ontstaan was (76)
Hoe dan ook, Gezelle heeft kort na dit artikel kritiek laten horen. Kritiek op de Leuvense
studenten en hun actie, en hij zou er bovendien aan toegevoegd hebben dat hij hun de
mantel zou uitvegen (71·Hij kreeg hiervoor een uitstekende gelegenheid: op 30
september 1885 was er de De Bo-hulde in Tielt en hij was er de gastspreker. De bisschop
en zijn medewerker Rembry hadden Gezelle wellicht onder druk gezet om een uitval te
doen. Meteen zouden de scherpe artikelen uit Kwaepenninck van antwoord gediend
worden, Gezelle zou dit voor hen doen. In zijn rede haalde hij aan :

" Teveel Vlamingen
zijnder, wier nutteloze beweginge te vergelijken is bij een decl vreemde sprongen en
aardige tuimelperten, la bij naamloos guitenwerk en verwaande ruitebrekerit van
machteloze kinders, wier ouders naderhand de boete betalen." /8)
Gezelles rede werd nadien in het jaarboek 1886 van het Davidsfonds afgedrukt  en
besloeg 19 bladzilden (79). Maar de reacties waren al veel vroeger gekomen. In december
verscheen een brochure De Ruitenbrekers, waarin Gezelle er flink van langs kreeg en ook de
slapende Davidsfondsafdelingen. Vernest reageerde met zeven brieven in het volgende
nummer van  FL FL (80) Onder het pseudoniem 'Tertius' schreef hij Over Debo en de
I 'bgge: "Eenen keer - van Kivaepenninck- heeft hij gezeid: Dat is kwalijk; dat is mis. En 't is
al. Debo en heeft nooit geen woord gezeid tegen ons." (81). Als 'Quintus' schreef hil: "En
inderdaad hij (=Gezelle) kan wel vinden dat er hier en daar eenige jonkheden wat buiten
de schreve loopen en dat Kwaepenninck, bijvoorbeeld, wat veel ruiten breekt."(82)

4.13. De derde lessenreeks : najaar 1885 - vooriaar 1886

In de vierde brief in  11 I«'Z sprak Verriest over de Engelse lessen : " Het is dertig jaar dat
ik met Guido Gezelle vriend ben, met hem leve, en zijne lesse indachtig blijve. Nu nog
woon ik zi n lessen van Engelsch bij, en aanhoore ze gretig en met blijden lust" (83)
Gezelle heeft inderdaad ook in het nalaar 1885 - voorjaar 1886 Engelse lessen gegeven.
Het Davidsfonds-jaarboek 1886 vermeldde: "De leerjang (sic) van Engelsche taal, gegeven
door den eerw. heer G.G., wordt voortdurend goed gevolgd." (84)
Verriest volgde dus blijkbaar deze cursus op maandag- en donderdagavond van 20 tot 21
uur. Boets formuleerde hierrond enige twitfel (85). Maar vanuit Ieper nam Verriest de
trein en in Kortrijk lag het Hotel du Nord net aan het station. Na 21 uur kon hij dan het
interpocull etp#kis nog bijwonen tot hij de laatste trein naar Ieper nemen moest. Of hij
overnachtte bij zijn nicht Gabrielle Vernest. Zij had een huis in de buurt van het station
waar hxir heeroom Hugo een eigen kamer ingericht kreeg (86).
Het Davids fonds-Jaarboek 1887 maakte geen gewag meer van Engelse lessen, de vertaling
was ondertussen verschenen.
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I ioo fdstuk 5. De Davids fonds' uitgave (juli 1886)  en de receptie ervan.

In dit hoofdstuk gaan we na hoe de publicatie van de vertaling op 66n par tiid concrete

gestalte kreeg en hoe die onthaald werd in brieven 3111 Gezelle en m de tildschriften van
toen. Om de rea:ptie van het werk methodologisch te onderbouwen doen wii o.m. een
beroep  op de studie  van J. Vlasselaers,  die een codereconstructie  van het literaire bewustziin
in K'laanderen tussen  184() en 1893 opstelde. Verder gaan we ook de samenhang na met de
uitgeverilen het lezerspubliek en schetsen we de multifunctionaliteit van Gezelles vertaling,
die tijdsgebonden was. Zo komen we tot besluiten die de receptie op synchronisch niveau
weergeven en we voegen er tot slot de appreciatle en receptie bij tot in 1993.

5.1. Aankondigingen in Gezelles brieven (1885-1886).

De  I'L I 't  van het 'grootverlof  1885  had de publicatie bij het Davidsfonds als eerste

aangekondigd (1), maar van een concrete datum was nog geen sprake. Wel van de oplage:
„ dien prachtigen staal van ons levende viaamsch in de 1200() handen zilner 6000 man !"
Een dergelijke oplage was heel groot voor die tiid in Vlaanderen. Voor Gezelle was dit zeker
de hoogste oplage die hi  Ooit beleefd had. Geen enkele van zijn dichtbundels had ooit zo'n
hoog aantal gekend.
Het duurde echter nog een laar voor de vermling uitgegeven werd. Ondertussen kondigde
Gezelle zelf zijn vertaling aan. Hij deed dit in brieven aan vrienden. Aan August Cuppens
schreef hij : "Ik zal u en Koke een Hiawadha zenden zoo haast
mogelijk...(...).. om u te groeten, na die lange reke van allerhand bekommernissen

en na den lastigen arbeid dien ik gehad hebbe aan mijn Hiawadha."(2)
Aan Johan Winkler schreef hij bepaald trots: " kiet Davidsfonds zelve. het hoofdbestuur
wille ik zeggen, heeft besloten mijne zeer sterk oud en westvl. doon'envde vertalinge van
Longfellows Hiawadha op 6500 treks uittegeven en de leden te laten geworden. Geen twilfel
of ge kent het americaansch verdichtsel van den onlangs overledene.  't Is wonder schoone,
en de Vlamingen, zoo'k ze kenne,zijn nog bekwaam om zulke oude, eenvoudige,
aartsvaderlijke schoonheden te genieten."(3)
De I/L FL gewaagde van 6000 leden die een exemplaar zouden krijgen, terwijl Gezelle hier
"6500" exemptaren of "treks" aanhaalde. Dit was ongetilfeld een bilzonder grote oplage
voor een literair werk uit die tijd in Vlaanderen, maar ook een grote oplage voor het
Davidsfonds zelf. In feite ziin er 6800 exemplaren verschenen (4), maar Gezelle kreeg een
honorarium uitbetaald op basis van het aantal Davidsfonds-afdelingen, nl. 50 (5).    Aan een
andere vriend meldde Gezelle hoe de druk vertiep: "Ben tegenwoordig bezig met Hiawatha
van Iongfellow, over te dichten; de 56e bladzijde is afgedrukt; menig woord van u zalder
inkomen, onder ander uit uw laatsten (niet allerlaatsten) brief..."(6). De drukker voor het
Davidsfonds, nl. EuRne Beyaert uit Kortrijk, bezorgde Gezelle afgedrukte katernes ter
verbetering.  Uit de pas geateerde brief van Gezelle bleek dat hij al vier katernes ontvangen
had: tot en met de 56ste bladzilde. Onderaan de 57ste bladzijde van de definitieve uitgave
staat immers :"5". IIier begon dus de vijfde katerne. In totaal waren er 14 katernes op een
geheel van 208 bladzilden. Gezelle moest het ritme van de drukker volgen en verbeterde
katernes terugbezorgen. Zijn 'Aanteekeningen' vormden hierbil het laatste element en dat is
merkbaar doordat Gezelle zo actueel mogelijk in zijn referenties wou overkomen. Zelfs
I.oquela van juli 1886 (nummer 4) vermeldde hii nog onder het lemma 'Fooie' en het
Middelnederandrcb [Foordenboek van Verdam (onder letnma 'Verdam') ateerde hij tot het
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woord 'Entelmes, Julil  1886'! De vertaling kan dus ten vroegste eind  juli 1886 uitgekomen

zijn
Op de valreep (17 juni) stuurde Van Oye nog artikels over Longfellow naar
C;czelle. Hil schreefi "Ik verhaaste m4 u de beloofde artikels over Longfellow te zenden. Na
twee dagen zoekens heb ik ze eindelijk gevonden. Ik heb u niet gezeid, niet waar, dat ik

Longfellow gezien heb , 't Was in 1868 of 69, in de statie van Gent. Dat zal iIi u eens
vertellen."CD. Wat Gezelle nog aan bruikbaar materiaal (="beloofde artikels") kreeg van Van
C)ye, bleef onbekend.  1 Iii had alvast heel wat gekregen van Dr. Algar, zeven iaar voordien
(8).

5.2.De publicatie zelf en de reacties erop in 5 brieven

liind juli 1886 verscheen dan de vertaling. Op de kaft stond bovenaan afgedrukt "Uitgaven
van het Davidsfc,nds, N° 50". Dit nummer was verkeerd, want op alle latere lijsten met
uitgaven van het Davidsfonds stond Gezelles werk aangeduid als nr. 51.
Hilda Ram gaf ongeveer tegelijkertiid met Gezelles vertaling ook een werk uit bij het
Davidsfonds, onder de naam Bloemen en bladeren. Dit werd later definitief nummer 50.
Het Jaarboek  van  bet  Dat«»6  1887 gaf aan wanneer deze boeken verspreid werden. Onder
Afleebng mn Uper . deelde de afdeeling aan hare leden..(...)..den
21 oogst daaropvolgende Hmwatba door G.Gezelle en Bloemen en bladenn door Hilda

Ram."(9)
Johan Winkler was echter al vroeger bevoorraad, op 6 augustus dankte hij Gezelle voor de
drie toegestuurde exemplaren waarvan er 661 exemplaar speciaal voor Winkler bestemd was:

" Nogmaals dank voor uw geschenk, de afdruk dien Gij eigenhandig hebt gewaarmerkt en
mij opgedragen, zal ik steeds in hooge eere houden, en al licht met een of twee der andere

afprintsels eenen belangstellenden medestander in onzen Vlaamsch-fricschen taalstrijd, uit

uwen naam, verblilden. En waar ik kan, en waar het pas geeft, zal ik ook hier voor de
Hollanders uwen nieuen boek d'eere geven, die er van rechtswegen aan toekomt, en er de

belangstellenden opmerkzaam op maken."(10) 11* hemelde het werk ook op: " Met waar
genoegen en blijdschap des herten heb ik reeds het grootste gedeelte van uwe
vervlaamschinge van Longfellow's Meesterzang gelezen. Hoe uitnemend zijt Gij er in
geslaagd, hoe bijzonder wel is het U gelukt, het oorspronkelike Engelsch in het zoo na
verwante volkseigene Vlaamsch over te brengen. Eere en lof komt U daar voor in riike mate

toe, en zal ongetwijfeld ook ruimschoots uw deel worden. En eenen herteliken gelukwensch
wegens het voltooien van dezen belangriiken arbeid, en wegens het zoo uimemend wel

gelukken er van..."
Ook kanunnik E. Rembry kreeg snel een exemplaar toegestuurd, want hij dankte Gezelle al

op 7 augustus met een dankbriefte, met wat commentaar (11). Baur stelde terecht dat het

hier ging om een "oppervlskkig" oordeel.

Op 27 augustus kreeg Gezelle een brief van Amaat joos, waarin h4 dankte voor de

verwijzing naar zijn sprngkkunst (1886): "In de voorrede van Longfellows schoone,
wonderschoone verdietsching zegt Gij dat Gij, voor den zinbouw, miin werk gevolgd heb

(sic). Voor die woorden bedank ik U herteliik. ze zijn mij meer weerd als eene ellenlange

lofrede "(12)
Een andere goede vriend, Eug. Van Oye, bleek ook in het bezit te zi n van een exemplaar en
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blijkbaar had Gezelle hem gevraagd om een artikel te schrijven over ziin vertaling. Maar Van
Oye excuseerde zich op 13 september "Ik heb nog den tijd niet gehad mijn artikeltie over
uwen  i imwatba te schrijven.  Het zal, hoop 'k, voor October zijn."  (13)  Maar in mei  1887 was
ziln 'artikeltie' nog niet af, want toen beloofde hii nog maar eens "eene zeer gunstige
aankondiging en aanbeveling" te schrilven (14)
Ook ene 1 Iaerynck (brief van 27 september) beloofde Gezelle een recensie in een Brussels

weekblad, maar Baur vatte zijn brief op als " cen vriendelijk hengelen om Gezelle's stem, bii
dezen weinig solieden kandidaat voor een zetel in de Vlaamsche Akademie, waarvan Gezelle

eenige maanden vroeger lid was geworden." (15)( Het weekblad, waarin Haerynck schreef,

onder andere over Lfuela (16), was Flandria. Dit Brusselse didschrift verscheen van  1885-

1890.)
De gevoerde correspondentie Lv.m. Gezelles vertaling was al bij al een schaarse bedoening
slechts vijf brieven. De inhoud ervan is zeker niet van aard om een essentiele bildrage te
leveren tot een schets van het literaire bedrij f van toen, in zijn soao-culturele context.

Het hengelen van Gezelle echter naar commentaren in tijdschriften is wel relevant.
Psychologisch is dit best begrijpelijk na ziin larenlange zwoegen aan deze vertaling. Maar het
is ook heel typisch voor een auteur in het Vlaanderen van de 19de eeuw. De Luikse

hoogleraar J.H. Bormans (1801-1878) bestempelde kernachtig die Vlaamse literaire situatie
als een 'littdrature  de  soadtd"  (1 D  waar de  tildschriften een sterke  rol  speelden  in  het

communicatieve en reflectieve proces van de literatuur. R.F. Lissens en G. Knuvelder wezen
uitdrukkelijk op het feit dat de kritiek in de tijdschriften meer  de weg effenden tot de lezer

dan de weg tot de kunst (18). In de hiernavolgende paragraaf gaan wij hier dieper op in.

5.3. De reacties in de tijdschriften

5.3.1. Methodologische benadering.

Flasselaers noemt de tildschriften een receptie-instantie bii uitstek, waarbinnen auteur-lezer-
criticus elkaar ontmoeten en dialogeren (19).
In een methodologische benadering schetst hij hoe hij  bij het onderzoek daarvan vertrekt
vanuit een structureel-semiotische literatuuropvatting en die verbreedt met de inbreng van
de receptietheorie. '1'ot slot verkent hij de vernieuwde periodiseringsopvattingen. Deze
methodologie brengt Vlasselaers in toepassing door de Vlaamse cultureel-literaire en zuiver
literaire tijdschriften (1840-1893) te bestuderen. Ziin studie leent zich tot situering van
Gezelles vertiling en de receptie ervan.

Wij beschrilven eerst deze methodologie van VIasselaers (20) en baseren er ons verder op.

5.3.1.1.Structureel-semiotische literatuuropvatting

Vertrekken we vanuit een semiotisch perspectief dan erkennen we meteen het autonome

bestaan dn de dynamiek van de artistieke structuur. het literaire werk omschrijven we immers
als een onderdeel van een literair tekensysteem in evolutie. Maar dit systeem is zelf in een

onafgebroken relatie met het extra-literaire. Literatuur als sociaal semiotisch systeem, als
communicatieproces tussen schritver en publiek, staat dus nooit alleen. De autonome en de
communicatieve functie van het kunstwerk moeten samen onderzocht worden. Deze v1sie

impliceert dat er naast de analyse van de esthetische functie ook beschouwingen van
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soaologische en historische orientatie aan bod komen
Bovendien zal de synchrone bestudering van het literaire systeem rekening houden met
diachronische benaderingen. W'ant elk synchroon systeem is uiteindelijk een evolutie. met op
haar beurt een bepaalde systematiek In de bespreking van de multifunctionaliteit (zie 5.5)
van het literaire werk houden we daarom rekening met het probleem van de dominante
functie. De esthetische functie van het literaire werk heeft weliswaar de v(,orrang, m:tar het
belang van de andere verschillende functies wisselde naargelang van het evolutieve
tijdsverloop.

5.3.1.2. De receptietheorie

Bil de bepaling van de literariteit van de tekst en de evolutte van het liter:lire systeem
onderzoeken we de relaties tot het extratekstuele veld. Dit laatste vere,st een onderzoek van
de esthetische receptie van literaire werken door lezers en critia, op de achtergrond vail
bepaalde literaire geplogenheden. Bit de evaluatie in een specifieke periode bepalen deze
literaire normen de dynamische spanning tussen literair werk en het lezerspubliek. Daarom lS
een reconstructie van de literaire normen in hun historische dimensie primordinal.
Bovendien hebben deze literaire normen een energetisch effect: het proces van esthetische
receptie en productie actualiseert zich telkens opnieuw bij ontvangende lezers, reflecterende
critia en re-producerende auteurs. Bestuderen we dit communicatieve aspect  en de
vervlechting van esthetische, historische en sociale criteria, dan betrekken we er ook de
bredere samenhang van de cultuurstudie in.
Deze culturele context als een geheel van culturele codes is extratekstueel, maar manifesteert
zich in literaire teksten. Daardoor is elke literaire tekst met zijn historisch culturele functie,
een manifestatle en een constitutief element van de cultuur in halt geheel. Daarbil is de
literaire code dominant en om tot een interpret:atie te komen moet de literaire code gekend

zijn.

5.3.1.3. Vernieuwde periodiseringsopvattingen

De reconstructie van een literaire code verloopt in de tild en in een wisselende culturele
context. Daardoor zi n de literaire codes dynamische 'periodecodes'. Bovendien wordt dc
literatuur in een semiotisch-structuralistische literatuuropvatting in haar literariteit 6n als
sociaal geconditioneerd En als een productief communicatieproces in de tiid geprofileerd.
Daarom is een beschritving en een analyse in synchroon en in diachroon perspectief nodig
voor de studie van een periodecode Synchroon evalueren betekent binnen een bepaalde
periode literaire werken vergelilken maar betekent ook de normatieve poetica's, de literaire

theorieen, manifesten en programma's, publieke uitspraken en correspondentie over het

poeticale systeem en de literaire kritiek bestuderen. Slechts door de ontsluiting van deze
contemporaine literair-historische context is het literaire werk als esthetisch object
bereikbaar.
Diachroon bestuderen betekent de processen en de procedures analyseren bij de
ontwikkeling van nieuwe dominanten. In de literaire evolutie wisselen periodecodes elkaar af
terwijl vernieuwingscodes zich al aan het ontwikkelen zijn.
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5.3.1.4. De methodologie in toepassing

Passen we de hierboven beschreven methodologie toe op de receptie van Gezelles vertaling,
dan zijn de reacties in de tijdschriften als synchronische beschouwing over de literariteit op
te vatten binnen het extra-literaire domein, waarbinnen ze opereerden. Ze bieden ons een
reconstructie van de contemporaine literair-historische context als bron voor de kennis van
de vigerende literaire normen. Daarom onderzoeken we ook het extra-literaire veld
(uitgeverij, lezers) en de multifunctionaliteit van Gezelles vertaling. In hoofdstuk zeven gaan
we ook de vertaalopvattingen en -praktijk van toen na, in vergelitking met Gezelles

vertaalopvattingen. Op die manier verbreden we het onderzoek naar de receptie in een
synchronisch perspectie£ Toch komen we hier al tot twee besluiten i.v. m. de synchronische
beschouwingen op de vertaling en schetsen we de verdere diachronische opvattingen tot in
1993.

5.3.2.De tildschriften

De besprekingen van de vertaling waren schaars. Slechts vijf tijdschriften wiidden er
aandacht aan, waarvan dan nog twee buitenlandse.  I/Z FL, Het Be»1 en  't Nederbnchcb
Museum  als Vhamse  tildschnften en  Tbe  Belgian  News  en  De  Wetenscbappehjke  Nederlander 21s
buitenlandse. Rond den Heerd, Gezelles geesteskind, bracht gddn specifieke recensie, maar
kondigde de Davidsfonds-viering ter ere van Gezelle aan, omdat hit lid geworden was van de
Academie ( feest op 30 september 1886). Hiervan bracht het tijdschrift uitgebreid verslag
met een weergave van alle spreekbeurten waarin geateerd werd uit Gezelles vertaling (21).
Maar een bespreking van Gezelles vertaling kwam er niet in voor. Toonaangevende bladen
ds De Vlaemscbe Scboot, De Vlaamscbe Kunstbode en Nederlandscbe Dicbt- en Kunstballe  brachten
geen bespreking. Ook niets te vinden in een studententijdschrift als De Student of in OnZe
Vlaamscbe Wekker.

Hier volgen chronologisch de gepubliceerde recensies met de nodige commentaar.

In augustus 1886 verscheen het "Grootverlof'-nummer van de  FL K(. Hierin stonden vier
bladzijden over Hiawadba (22). De auteur 'Die oude schoolmeestere" was naar alle
waarschijnlijkheid Verriest. Veel elementen verraden dit auteurschap, zoals uit de bespreking
zal blijken. Zijn recensie is bijzonder interessant omdat hij zowel informatie rerschaft over
de esthetische aspecten van de vertaling als over een niet-esthetische functie ervan nl. het
gehanteerde taalgebruik van Gezelle. Bovendien noemt hij het een wonder dat de "vktamscbe"
Hiawadha verschenen is en hij verwijst meteen naar het grootverlofnummer van het jaar
voordien: "Overjaar, 1885, in 't nr. van 't groot verlof, kondigde een onzer vrienden het

opwerken en uitgeven van 't gedicht voor heel in 't korte aan. Wij 'n konden't nog niet
gelooven..." Vernest speelt hier verstoppertje, hijwas zelf de auteur van de 92nkondiging in
1885 als ' Verywell'! Verder schetst hij alle aankondigingen in  Fl I/L van de publicatie sinds
1880 en voegt er aan toe: " Wij zouden geheel de geschiedenis kunnen vertellen van 't
ontstaan van het vlaamsch gedicht, uit eenen enkelen zang in de Dicbto ningen  van
G.Gezelle, als e(me proeve ingelascht, en waar maken wat onze vriend Fegvell overjaar
betwijfelend schreef: "of de I''Agge daar schuld aan heeft, en worden wij niet geware." Ja, de

I'lagge komt daar tusschen, en zij mag er trotsch op zip. "
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Vernest is een enthousiast lezer en publiceert hier als eerste doelbewust over Gezelles
vertaling  " Wil willen de eerste zijn in 't vlaamsche land om dees zege en triomf onzer
viaamsche letteren te vieren."

Eerst geeft hij een beschouwing over een esthetisch aspect, nl. Gezelles schrijfkunst " Is het
enkel uit ziine taalkundige studien en biigevolg met boekeverstand en gekunstelder wijze dat
Gezelle ziln tale zoo meester is ? Keen 't natuurlilk! (...) Ja, wie kan en schrijft er vlaamsch
lijk Gezelle ? (...) Zulke taal verraadt maar lust en kunde geen last en pitnen in 't schrijven;"

Vernest proclameert Gezelles schrijfkunst dus tot «lust en kunde" m.a.w. tot het resultaat
van zi n scheppend genie. Zijn vertaling wordt op die manier een "herschepping" : " 't is
Keen vert:den zulk een wet:k, 't is herdichten, 't is het opwellen van eigen kunstveerdigheid

"

Op die manier bliift Gezelle een origineel kunstenaar en is zijn vertaling " niet min weerd
"als 't allerschoonste oorspronkelijk geschrift.

Daarna gaat'Die oude schoolmeestere' over op een lofzang voor het vermalwerk: "'k zou
dien rijkdom, pracht en praal, dien eenvoud en die grootschheid, de dichterlijkheid van
bewoordinge en zinbouw willen doen vatten en schitteren: de samenstellingen (.),dat bonte
wenden en keeren van de zinsneden, die stafrijmen en bi zonderlijk den eigendom (sic) der

woorden, (...) ...met een is 't altijd een schilder- en beeldwoord." Als illustratie van deze
literaire kenmerken stipte hij vij f voorbeelden aan, alle gevonden op de bladzijde 80.  Deze
bespreking ligt volledig in de lijn van de totaalvisie van Vernest op kunst en de typologie van
het kunstwerk (23).
In ziln bespreking keert Verriest na het esthetische aspect terug naar het ontstaan van de

vertaling en verraadt hiermee nog eens, dat 'die oude schoolmeestere' Vet:riest is: " WeI zou
ik iets anders, kon ik m:mr, nl willen toogen, eerzame lezer; de opeenvolgende verbeteringen
te weten die het werk vanaf ziin ontstaan tot het voltrekken der laatste bladzijde toe,

geschaafd en gepolyst hebben. Daar zou studie en leering in zitten, daar is er - ik wete het -
iets uit te halen voor kennis van taal en schrijftrant! ..

Over Emile Lauwers rept hh geen woord meer, nochtans zouden "de opeenvolgende

verbeteringen" ook op zijn werk kunnen slaan. Maar Gezelles woede voor de vermelding
van Lauwers' naam  bij de vorige aankondiging in  I/L KL belette Verriest nu blijkbaar om
zijn naam te vermelden.
Tot slot gaat hij in op niet-esthetische functies van Gezelles vertaling: de kritiek van allerlei
criticasters: sommingen vinden het werk te moeilijk, anderen veroordelen het grimmig, weer
anderen spottend, of misprijzend.  Er zijn er ook die het dood zwilgen of er jaloers om zijn
en er zijn de vitters over de taal, dat 'levend vlaamsch".
Net aan dit laatste koppelde Verriest een bedenking omdat de archaismen zo talrijk aanwezig

ziin in de tekst "Wij bekennen 't: dat is eenigszins liefhebberije van G.Gezelle: zijne
reusachtige geleerdheid in taalkunde speelt met woorden en verbuigingen onzer oude sprake

(...) ..Toch hii spreekt verschooning, en in zijn voorwoord zegt hij dat hij de oudere taal van

Longlellow (jio heeft willen nadoen."

In het slot drukte hij alle kritiek de kop in : "Hoe men ook at Hiawadha aanvalle, de vertaling
van G. Gezelle is en bliift onzer letterkunde, onzer taal niet min weerd als 't allerschoonste
oorspronkelijk geschrift!" Vernest situeerde Gezelles vert:,ling dus in het geheel van de

wediiver tussen een vreemde tall (i. c. het Engels) en het'Vlgams:( Wii komen hierop
uitgebreid terug in het hoofdstuk D.

Gezelle zelf las in Tbe Be&ian News een bespreking van zi n vertaling en stuurde die op naar
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Eugeen De Lepeleer. Blilkbaar had Gezelle hem enige commentaar gevraagd op het
gepubliceerde artikel in het Engelstalige blid. De Lepeleer stuurde ziin antwoord op 12
oktober (24).
De Lepeleer betreurde twee zaken in het artikel van Tbe Be yan News: 'Schrijver van the
Belgian news schiint ongelukkiglijk weinig onze priesters te kennen ; en weinig ook de
weerde te beseffen van het trachten en doen, waarvan uwe vertaling zulk een heerlilk
voorbeeld is, in zake van vlaamsche tale en letterkunde." Toch schreef Tbe B*an News veel
64,eds over Gezelle: " Voor 't overige en was het maar heel billilk to choose tbe mart laudatog
epitbet be could find, to appb it to M. GeRflle's pe«ormance..."

Zelf gaf De Lepeleer "eenige bemerkingen" op 9 verschillende verzen  uit de zes eerste
zangen, maar hij rclativeerde ziin vondsten met: "van het goed zal ik maar liever zwilgen
want ik zou overmorgen nog kunnen aan het schrijven zitten. Een ding nochtans wil ik niet
verzwijgen: wat me bijzonderin uwe vertaling heeft get:roffen is de machtige rijkdom van
klank; 'k en wist tot hiertoe niet dat er fooveel muziek in ons tale schuilt. 't En is niet noodig,
meen ik, Eerweerde Heer, hier nog bij te voegen dat ik in dezen brief hoegenaamd niet en
spreke als een rechter die 't weet dat hit Oordeel striikt met volle kennis van zaken. Neen,
neen ik; om zoo vermetel te zijn ken iIi U en mijn eigen zelven veel te goed. Ik heb u
alleenlijk willen bewilzen met wat aandachtigheid en nauwkeurigheid ik uwe vertaling gelezen
heb en bestudeerd; en voorts nog hope te le;zen en uit te pluizen."

J.W.  Brouwers, pastoor in  Limburg, gaf in  De  Wetenscbappe*ke Nededander zijn mening weer
i.v.m.  de archaismen: "Zonder het West-Vlaamsch tot lingua Toscana nella bocca Romana
te willen hooren verheffen, mag men toch met genoegen zien, dat er mannen ziin als de
tallkundige pastoor en dichter Guido Gezelle, die uit de oude mijnen onbekende schatten
aan het licht brengen."(25) Dit was een positieve appreciatie, maar toch maakten die
archaismen het vele lezers moeilijk om de vertaling vlot te lezen en wellicht hadden de
Limburgse Davidsfonds-leden ook moeite met woorden die "West-Vlaams" gekleurd waren.

J. Claerhout haalde deze problemen aan als oorzaak van het geringe succes van Gezelles
vertaling. Hij behandelde (lit in een anoniem verschenen brochure Gmdo Ce 49. Aandenken
(26): "Longfellow's Hiawatba, die in West-Vlaanderen met ongemeenen geestdrift gelezen, -
de meester heeft daar zichzelven overtroffen, - en in andere gouwen, door de leden van het

"'Davidsfonds" maar met zekere koelheid ontvangen wierd.
J. Claerhout had Gezelle trouwens snel op de hoogte gebracht van wat in De IFetenscbappe*ke
Nederkinder verschenen was. Hij schreef Gezelle een korte brief op  1  november en   een lange
brief wat later. Telkens benutte hij dit ataat. Zo kon Gezelle op 2 november lezen: " Pastor
Brouwers spreekt van uw Hiawatha - een woord maar - en zegt dat men met genoegen zien
moet dat een man, een Malkundige lilk Pastoor en Dichter Guido Gezelle uit de oude milnen
van Verdam onbekende schatten aan 't licht brengt. 'k Ga 't in 't Belfort drukken." (27) In
zijn lange brief diende het citaat :tls afsluiter ervin :"Hier zijn de eigenste woorden van
Pastor Brouwers...."(28).
Claerhout verzorgde een rubriek in het tijdschrift Het Befort en gaf het ataat van Brouwers
ook daarin weer, in het eerste nummer van 1887 (29).

In het derde en vierde nummer  van Het Be#bit verscheen trouwens een uitgebreide
bespreking van Ddsird Claes, in Namen geschreven op 26 december  1886  (30). Deze lange
tweedelige tekst bevatte lof voor Gezelles vertaling ("eene welluidend- en zoetvloeiendheid
met eenen overvloed van stafrijmen...'D en Claes was van mening "Dat Guido Gezelle's
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verzen van 1886 beter zijn dan die van 1863"(p. 236). Hiermee bedoelde hij wellicht de

gedichten van GGG uit 1862.
Claes gaf verder een korte inhoud van het epos weer.
Tot slot verdedigde hil Gezelles tral en wees  op de antiparticularistische vooroordelen, want
dit werk verdiende die naam niet " In onze geijkte letterkundige taal komen honderden en
honderden woorden voor, die maar alleen in Nederland, en soms maar in een klein deel van
Nederiand door't volk gebruikt worden. Welnu, straattaal voor straattaal, de onze is zoo
wettelijk als die der Hollanders ! Lang genoeg heeft de bult gelachen met zijn gebuur, die
eene hooge schouder heeft ! "(31). Toch duidde hij het niet-vertalen van de Engelse titel als

een grote fout, want daar lag, volgens hem, het gebrek aan succes van Gezelles vertaling
Uit de briefwisseling Gezelle-Van Oye blijkt dat Gezelle graag geweten had wat Van Oye
over het lange artikel in Het Befoll dacht. Op 12 mei 1887 schreef hij hem: " Hebt gij het
schriiven van Profr. Claes van namen gelezen over Hiawatha in 't Belfort ? Zou blij zlin te
weten wat gij ervan denkt (van Claes zijn schritven)".(33) Van Oye antwoordde op 17 mei

heel sceptisch: "Gij vmagt me of ik de recensie van uwen Hia:vatba in het «Belfort" gelezen
heb, en wat ik erover denke ?Ja, ik heb ze gelezen... Wat ik daarover denke, is - dat het geen
recensie 'n is (pardon!). 't Is  (3 maal!) eenvoudig eene analyse van 't gedicht, zang voor zang,
om tenslotte - op een would-be-gees*ge wijze - een (zeer klein!) lange te breken ten voordeele
van het zoogenaamd "taalparticularisme". Het begin ook van 't artikel kon, naar mijn inzien,
andersen - beter zijn. Nu, tot capita, tot sensus. 't Is mogelijk dat anderen - en gij ook -

gunstiger oordeelt over het schrijven van D.Claes. Wat mij betreft, ik hecht over't algemeen
zeer weinig prijs aan letterkritiek.," Verder in zijn brief kwam hij terug op zijn belofte zelf
een artikel te scIlrliven over Gezelles vertaling " In Xer 11. heb ik u gezeid dat ik van zinne
was een woordie over Hiawatba te schrijven. Ik zou het geheel anders dan Claes gedaan
hebben: geene kritiek (evenmin als Claes), maar eene zeer gunstige aankondiging en -
aanbeveling." Maar onmiddellijk voegde hij er twee excuses aan toe: " Tot nu toe heb ik het
- bij gebrek aan titd  en aan geestesdispositie - niet gedaan; en ik vraag mij af: is het, na 5
maanden wachtens, nu dat Hiawatha overal ing,ng gevonden heeft, niet te laat ?... Misschien
kom ik wel eens tot mijn eerste voornemen."(31)
Frederik, schuilnaam voor Vernest @), was veel meer opgetogen in  I.'L I.il over het artikel

van Cl:les dan Van Oye . Vooral het feit dat Claes geen West-Vlaming was en een gunstige
kritiek schreef, viel in goede aarde: "Nu komt er daar een letterkundige mensch, een dichter,
die uit West-Vlaanderen niet geboortig is, een limburger (of Oostbrabander ?) een man die
zelfs de volkstale placht ongenegen te zijn, over Hiawadha ziin oordeel te vellen. En wat zegt

hit ? Kwaad en afkeuringe ? Op verre na niet: Al lof en bewonderinge." Opnieuw was  het
Gezelles taalgebruik dat als struikelblok aan bod kwam; Claes fungeerde hier als
"bekeerling" omdat hij de volkstaal erkende. Frederik ging nog verder : "...de gegrondheid
van de volkstale in 't schriiven...zal erkend worden, allengskens, zal winnen, zal deuregaan"

(34).
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5.4. De receptie van Gezelles vertaling.

In deze studie houden wii rekening met contextuele aspecten, omdat Gezelles vertaling
verscheen in een literair-historische context en 'feitelijk nooit in een cultureel vacuum plaits
(vond), maar in een sociaal-culturele context' (35). Gezelle bewees in ziin journalistiek werk
in zijn Kortri kse periode hoe behoudsgezind hij was, maar ook als dichter van
gebruikspoezie bleef hij ideologisch conservatief (36). Ook de hiernavolgende
buitentekstuele aspecten van zijn vertaling bevestigen deze ideologie. Binnrn het literaire
subsysteem van deze negentiende-eeuwse vertaling in Vlaanderen is er immers een
samenhang met uitgeverit en lezerspubliek

5.4.1. Zijn uitgever en de leden'

Gezelles  vertaling,   31  laar  na de verschijningsdatum  van l,ongfellows origineel,  kwam  in  een
specifiek pubhek in Vlaanderen terecht. Het bleef"beperkt" (6800 exemplaren!) tot Vlaamse
Davidsfondsleden, die door hun lidmaatschap een exemplaar verwierven, naast enkele
bevriende Nederlanders.
L. Wils analyseerde de afdelingsbesturen van het Davidsfonds van 1880 tot 1914 en van de 9
bestuursleden die er per afdeling waren, vormden de priesters de sterkste groep: 25 %.
Daarop volg(len de vrije beroepen met 22 %, dan leden met een politiek mandaat 14 %. Tot
slot leken-lesgevers, vooral schoolhoofden: 11 % (37). Als de besturen enigszins een
weergave van de 6811 leden uit 1886 vormden, met veel variaties daartussenin (van arts tot
kleermaker), dan krijgen we op die manier een beeld van 'de' lezers die in het bezit kwamen
van Gezelles vertaling.
Het Davidsfonds fungeerde als een soao-culturele vereniging die een dynamische  rol
speelde in de Vlaamse culturele dn katholieke taalstrijd van die tijd.  Maar zij was ook een
uitgeverij die Gezelles vertaling gewenst en geschikt achtte. Dit was immers een werk dat
beantwoordde aan de gestelde ethische normen van deze vereniging, maar ook aan de
artistieke eisen. Bovendien werden de commerciele belangen ervan goed gediend. Juridisch
bleken er eveneens geen problemen tussen beide betrokken partijen, wat het copyright
betrof. De economische context was gunstig voor beiden: een vaste vergoeding voor Gezelle
en een grote oplage voor het Davidsfonds, die in 66n klap uitverkocht was.

Gezelle gaf ziin vertaling uit in opdracht van, hoewel hij al jaren met dit literaire werk bezig
was. Toch engageerde hij zich pas echt'in het bedrilf nA de opdracht. Anders was het
wellicht nooit tot een uitgave van een vertaling gekomen !
Gezelle behield zijn artistieke vrijheid, het Davidsfonds censureerde hem geenszins, hij was
immers een vaste waarde voor de ideologische strekking van deze vereniging. Werd het
hoofdbestuur door studentenbladen conservatisme verweten, dan was het preaes Gezelle
die met zijn medewerking een bevestiging van deze beweging demonstreerde. Meteen zette
hij zich af tegen de kritische visie op deze beweging in het tijdschrift Vll/L of in andere
bladen als De Ta[wbe en De Nwmscbe Wei:ker.
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5.4.2. Gezelles lezerspubliek

Ongetwijfeld hield Gczelle sterk rekening met zlin lezers en hun smaak.  In een brief a:in
1.auwers schreef hij : " ... de volgende copie moet wederom deure en deure wel nagezien ziin;

bil zoo verre dat men heck capitels, dweers deure luide op kan lezen zonder stooten of
haperen  en  dat  iedereen  bet  niet  aiken  en  rerstaat,  maar gesmaakt,  om  Tioo  te  Ze en;  dan  Kai  't  oprecbt  een

edel stuk   in en  de  I'lamingen ,·eel deuid doen,  b®e  ik "(36). Deze opvattingvan"deugd doen"
aan de Vlamingen  kwam ook voor in een brief aan Winkler:  "Geen twijfet of ge kent het
americaansch verdichtsel van den onlangs overledene. 't is wonderschoone, en de
Vlamingen, zoo'k ze kenne, ziin nog bekwaam om zulke oude, eenvoudige, aartsvaderlijke
schoonheden te genieten "(39). Een nauwkeurige omschrilving van die "Vlamingen" gaf hii
later (in  1889)  aan  De  1.epeleer die een vertaling maakte uit het Duits: "'t Zal een prachtig
werk ziln, maar het moet zoo ingericht worden dat een middelbaargekerd I  kiming bet kunne
verstaan en gemeten  Zonder te veel bersendwang"(40).  Gezelle maakte zijn vertding dus niet voor  de

ongeletterde Flamingen. Deze elitaire visie op de lezer vloeide voort uit de sociale context
wairin slechts een kleine groep (hoofdzaketilk iongens) middelbare school hep en
gestudeerd had. Deze denkwijze treffen wij ook aan bij andere Europese vertalers. Dit was
bijvoorbeeld het geval bil een Duitse vertaler als Friedrich Schleiermacher (1768-1834). I lil
vond zelfs dat de lezer ook de brontaal van het literaire werk moest kennen : "...der
Uebersezer muB also sich zum Ziel stellen, seinem leser ein solches Bild und einen solchen
GenuB zu verschaffen, wie das I..esen des Werkes in der Ursprache dem so gelbildeten
Manne gewahrt, den wir im besseren Sinne des Worts den Liebhaber und Kenner zu nennen
pflegen, dem die fremde Sprache gelaufig ist." Of:" De vertaler moet zich als doel stellen,
zijn lezer een zulkdanig beeld en een zodanig genot te bezorgen, als de lectuur van het werk
in de vreemde td doet overkomen op een leTer die  Zo u gevormd,  dat we bem in de betere  KIn van  bet
woord hejbebber en kenner noemen, bet (ype van lefer die vertrouwd is met de vreemde taaL.." (41). Nog
verder ging Matthew Arnold, een Engels literair criticus met veel gezag. Ook hij was van
mening dat de kennis van de brontaal noodzakelilk was, maar hij omschreef de ideale lezers
van zip generatie ds "gekerden, die naast bun kennis van bet Grieks voldoende smaak en gevoel voor
POERIe kunnen opbrenlen  6..) de on#scboolde Engetsman bescbikt met over de nodige getevens om te oordelen
(...) 1=t de rertater met rertrouwen op wat de tewone Engetse kifr ran bem denkt; want dail neemt bij de
bhnde tot kidsman.(...)lilat bij :3cb ajrragen boe  n werk overkomt b# diegenen die in Grieks kennen En

PO«ie  kunnen  waarderen..."VZ).
Gezelle stond dus op een standpunt dat c,ok in andere Europese landen gedeeld werd. Maar
ziin 'middelbaar geleerde' \lamingen, hadden allen wel enige passieve kennis van Engels,
Illaar ze hadden toch mode met &n aspect van zijn vertaling, ni. de moeilijke taal. Op dit
vlak had Gezelle geen compromissen willen sluiten met het sociaal-culturele milieu voor wie
hil schreef. Zijn lezers moesten hun taal maar verniken, bijschaven, oppoetsen. Daarvoor
was inspanning nodig en met een (soort) woordenlijst achterin de vertaling zou het hell wel
lukken om aan 'verniking' te doen. Dat was althans zijn visie Maar zijn succes op dit vlak
bleef uit, de lezers gingen op dat moment niet zo ver.
Het was H. Verriest, alias 'I)ie oude schoolmeestere' die dit negatieve facet van de lezers
een concreet beeld gaf: " Vooreerst het werk is "voor gemeene lieden" te hoog en te duister
geleerden moeten het enigszins ziin om het te verstaan(...) ... zijne reusachtige geleerdheid in
taalkunde speelt met woorden en verbuigingen onzer oude sprake, en hij vergeet misschien
een bettie, dat in Viaanderen enkel landers van te lande zijnen kostelijke schat van levende
woorden genieten kunnen, en dat wii, arme dompelaars, gewonnen en geboren in de
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verpeste lucht onzer verfranschte steden, keeraafs geleerd in onze taal- en vlaamschen geest
doodende collegien, ons te stokke en te messe moeten stellen om wat kruimelingen en
zierelties der kermistafel op te rapen, verre van naar vergeten tilden te kunnen uitvaren !"

(43). Verriest wees dus de 'oude sprake' aan en de woorden uit 'vergeten tilden'
Een opvallende gelijkenis met Gezelles opvattingen in het gebruik van archaismen, vinden
we terug bii Francis Newman (1805-1891. Hij was de broer van kardinaal John Henry
Newman. Baur verwarde beiden en bestempelde de Latijnse (!) vertaling van Tbe Song of
Hiawatba ten onrechte als een vertaling van de kardinaal zelf (44) Francis Newman wilde in
zijn vet,talingen altijd de authentiateit van het oorspronkelijke werk weergeven en toen hi  de
Ibar (1856) vertialde, benutte hij veel oude Engelse woorden. Bij Lawrence Venuti lezen we :
" Newman's version of the Ibad increased the density of the archaism, so that what may have
been a recognizable poeticism now risked opaaty and reader incomprehension. As if
anticipating this risk„ Newman appended a two-page "glossary" to the translation that
provided his definitions for the archaic words. The glossary was a scholarly gesture that
indicated the sheer heterogeneity of his lexicon, its diverse literary origins, and his readers no
doubt found it useful when they took up other books, in various genres, periods,
dialects."(45)  Ook hier weer dezelfde opvatting over een glossarium dat zowel orienterend
als stimulerend werkte voor de lezers. M:tar ook dezelfde ontgoocheling bij de Engelse
vet:taler toen er bijzonder weinig aandacht geschonken werd :ian zijn vertaling in de
tiidschriften kort nadien (46). Pas 5 jaar later kwam zijn werk in de betangstelling doordat de
reeds vermelde criticus Matthew Arnold het onder vuur nam. Nergens liet Gezelle een spoor
na van lectuur van F. Newman. Toch blijft de parallellie tussen Gezelles gedachtegang en die
van F. Newman merkwaardig
Gezelle had dus een lezerspubliek voor ogen van Vlaamse mensen (hoofdzakelijk mannen),
die secundair onderwijs gevolgd hadden en bereid waren om de literaire stijl en de 'te
verwerven taal' van zijn vertaling te appreaeren. Hij ging er bovendien vanuit dat hij deze
lezers nog veel meer te bieden had, wat wii in het volgende punt behandelen.

5.5. De multifunctionaliteit van Gezelles vertaling.

Om het literair-historische belang van Gezelles vertaling correct in te schatten is de
multifunctionaliteit ervan een belangrijk element Naast haar linguistische en esthetische
functie in de ontwikkeling van zijn dichterschap (zie hoofdstukken 8 en 9), had zijn werk
zeker een missionaire en religieuze, een filantropische en emografische, en bovendien ook
nog een natie-vormende functie.

5.5.1. Missionair en religieus

Missionair omdat Gezelle zijn bewondering voor missionarissen aan bod kon laten komen.
In  '1.3.1. Z#nroeping en Mon&imin' wezen wij erop hoe de vermling van 6611 hoofdstuk nl.
'Mondamin' al een vroege voorafbeelding (1856) was van het verlangen zelf missionaris te
worden. In '.2.2.  7./aer 30 en ck mi[iRgeckicbte' gaven we aan hoe de missieverering zich uitte in
een  erelilst  van 45 West-Vlaamse missionarissen   en  in  '2.3.1.  Rond den Heerd en  de minionering
in Amenka' vonden we een spoor dat liep  tot in  1886,  het par van publicatie  bij  het
Davidsfonds.
In  de  tekst van I.ongfellow waren al elementen aanwezig die expliaet naar missionering
verwezen: in de laatste zang van het epos komt een missionaris  tot bij de S tam van
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Hiawatha. Hij vertrouwt hem zijn volk toe en vertrekt naar het hiernamaals.
Maar Gezelle versterkte dit element in zijn vertaling to. de originele tekst.
De "Black Robe" die Hiawatha bezoekt op het einde van het epos, wordt in Gezelles

vertaling  "de zwartgefrokte Pneste/' Onder "Zwartfrok" gaf hij dan in  de '/lankeke,tinged
achterin allerlei informatte waarmee hij zijn engagement voor de Vlaamse missionarissen
demonstreerde. Eerst gaf hil onder dit lemma wat woordverklaring, dan stapte hil over naar
een verw#zing van  1 .ongfellows bron van inspiratie voor de ontinoeting tussen Hiawatha en
de "Zwartfrok". Dat had hij gevonden in de 'Notei van I.ongfellow achteraan in zi in werk
Maar hii breidde dit gegeven uit met een lange lijst van West-Vlaamse "Geloofszendelingen
naar Noord-America". Bovendien bet hij et: nog een uittreksel op volgen uit een brief van
een missionaris uit Hillsdale, Michigan (47)·
De leminks waar Gezelle Indiaanse namen verklaarde, verraadden dat hij zich niet beperkte
tot wat l.ongfellow in zijn '1  ocabut« vermeldde aan namen en uitleg Gezelle vertelde er
weeties bij, die hii belangrijk achtte en waarmee hii de Vlaamse lezers kon informeren over
de leefcultuur van de Indignen en hun relaties met de missionarissen. Longfellow vermeldde
naast'Algonquin': 'Ojibway'. Gezelle gaf meer uitleg: 'ALGONKWIN. Afdeelinge van den
stam der I.zmbpe, die zelve vervalt in O+bwqy, Dacotab, enz.'. Maar hij gaf hier ook missionair
nieuws bij: 'Algonkwinsche stamhoofden zonden, in 1831, een paar mocassons, van hunnen
maak, naar Paus Gregoris XVI, hem bedankende omdat hij «zwartfroks" laten komen hadde
nagr zifie Indische kinderen."( Voor beide mededelingen gaf Gezelle geen bron aan)
Hetzelfde bij DACOTAH': geografische situering, woorduitleg en wat missie-nieuws:
'...L)acotab is nu een Staat en een Bisdom, met eenen Klcanus Apartobmi. Of bij het lemma
'WABENO' : woorduitleg over deze <Tooveraar', een schalkse kwinkslag "'t Gene, door
oog- en oorgetuigen, van die Indiaansche tooveraars verteld wordt overtreft al dat men ooit
van draaiende tafels enz. gehoord heeft". Maar dan volgt een 'verwijziging met missionaire
inshg. "...z. Tableau  comparatif ou  Mimoire  de  l' Etat des  Missions  Indiennes du  Diocise  de Milwaukie,

par FL-1.  BondueL -rournai,  Casterman,  1859'.
Het lemma 'Bp.C.P.MAES' was niets anders dan een verwijzing naar een actieve missionaris
in Detroit, die carridre maakte tot 'Bishop van Covington'.

Deze missionaire functie paste perfect in de negentiende-eeuwse opvatting van
bekeringsitver, die in Vlaanderen en zeker in West-Vlaanderen furore maakte.
Gezelles vertaling had daarom ook een religieuze functie : zij droeg bij tot het inzicht dat
vreemde volkeren pas de 'ware' God ontmoeten, als zii die zijn bijgebracht door de blanke

westerling De godsdienst van de vreemdeling of wilde, hier de Indiaan, is primitief en moet
vervangen  worden  door  die  ene, ware religie  nl. het katholicisme.  In  de Inboudst€#l achteraan
in   de vertaling (Davidsfondsuitgave p. 205-207 en Jub.H. p. XVID gaf Gezelle commentaar

op de afzonderlijke hoofdstukken. Hij verduidelijkte voor zijn lezers wat er in ieder
hoofdstuk stond Dit was zijn initialief en interpretatie, Longfellow gaf dit niet weer in zi n
uitgaves. Preaes in deze commentaar kunnen we Gezelles visie op religie goed waarnemen.
Over het eerste hoofdstuk schrijft Gezelle: «Vrede zil den menschen van goeden wille. Binst
den vrede zal Hiawadha, de  I 'erkOnt ger komen."  En over de twee laatste hoofdstukken:
"Hiawadha's volk is bereid voor 7 ontvangen der B*L, Boodwbop. Voorzegginge. Voortekens."
En "De verwachte Godgefuden ziin daar. Hiawadha verdwijnt in de pracht van zilnen
zegepraal." Naast deze suggesties tot interpretatie gaf Gezelle ook blijk van de wil tot
'verschuiving' in de betekenis van woorden i.v. m. religieuze bedienaars. Longfellow
beschree f in het laatste hoofdstuk inderdaad hoe de aangekomen 'Pale-face' indruk maakte
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op de figuur Hiawatha, in die mate zelfs dat hij mocht vertrekken uit het aardse leven. Nu
was zi n volk in goede handen. I.ongfellow noemde de missionaris telkens 'the Black-Robe
chief of'the Priest of Prayer' of'the Prophet'. Gezelle greep deze gelegenheid gretig aan om
allerlei benamingen hiervoor te formuleren. Voor de eerste benaming had hij er vier: 'de
zwartgefrokte Priester (v.59), de zwartgefrokte Witman (v.69), de Godsgezant (v.121), de
Priester 't hoofd der bleekgemonde vreemden (v.129)'. Voor het tweede: 'de heilige
Boodschapsdrager'. Het derde, Prophet, kreeg vier verschillende vertalingen in het geheel
van het werk: leraar, priester, verkonder en ziender.
Opvallend is ook de vertaling van het woord 'guests' voor de bezoekende blanken die in het
gezelschap van de missionaris zijn Hiawatha neemt afscheid en beveelt zijn 'guests' aan bij
de figuur Nokomis in het oorspronkeliike werk ('But these guests I leave behind me, In your
watch and ward I leave them') en bij de dorpsgemeenschap (But my guests I leave behind
me; (...) For the Master of Life has sent them...'). Gezelle vertaalde de eerste keer 'Ik beveel
m#n beste vnenden Kin uw zorge en aan uw goedheid'(v. 182-183) en de tweede keer : 'maar ik
late u de 'AeZondenen van den Grooten Geest'(v. 198-199). Hij verschuift de inhoud van het
woord 'gasten'in functie van hull missionaire begeleidingstaak
In zijn voorwoord op de vertaling wees Gezelle op de inzet van Hiawatha om zijn volk
gelukkig te maken. Maar heel uitdrukkelijk voegde hij eraan toe: 'llij bereikt dit doel, spijts
allen tegenstind, en eindelijk, geen hooger geluk hun meer wetende te verschaffen, beveclt
hil zijne stamgenooten aan de afgezanten van den Grooten Geest ..." (48). Volgens Gezelle
was er dus'geen hooger geluk' meer voor het volk van Hiawatha dan het geloof.
Gezelle vatte zi in vertaling ook op als een moraliserend werk Dat illustreerde hij overvloedig
in zijn Inboutist€ l (lub.H, p XVII-XIX). Tien zangen krijgen een omschri ving die de
stichtende inhoud ervan aangeeft. De deugden (goede wil, edele en oprechte liefde, matig
leven, in den band gehoudene lichaamskrachten, vriendschap, huisgeluk, onschendbare
trouwe des huwelijks, den zegen Gods over de arbeid, eerbied) worden geprezen. Maar de
ondeugden warden afgekeurd en bestraft (Straffe der ontucht, gulzigheid en ledigheid
betaamt den mensch niet, geldzucht is eene pestziekte, ledigheid, bedrog, speelzucht en
andere ondeugden worden bestraft). Edn keer zijn de ondeugden eigen aan de'wilde
menschen'. Voor Zang X <Hiawadha's Bruidvaard' klinkt de uitleg namelijk als volgt: 'De
onvaste echtverbindingen der wilde menscben worden afgekeurd.

2,

5.5.2 Filantropisch en etnografisch

Gezelles vertaling had ook een filantropische en emografische betekents voor de VIaainse
lezers van toen. In dit werk konden ze, weliswaar op een literaire manier, kentlis maken met
de Indianen en hun cultuur, maar in de'Aanteekeningen' kon hij veel uitleg geven.
Longfellow had gebruik gemaakt van de studies van de emologen Schoolcraft,
Heckewelder,Catlin en Littel (49). Hij verineldde deze bronnen in zijn 'Notei Gezelle
maakte er handig gebruik van en gaf twee van die bronnen aan (Schoolcraft en LitteD onder
het lemma: 'Onaway', het 252ste woord uit  zip 424 'Aanteekeningen' (50). (I.ongfellow gaf
amper 16 Notes', ing:,r hij liet er een liist 'I ocabula / op volgen van 141 Inrliginse

woorden). Hoogstwaarschijnlijk raadpleegde Gezelle de bronnen van Longfellow niet zelf,
hiinam ze gewoon over en ateerde Longfellow. Maar hij consulteerde wel andere werken
over de Indianen en hun leefwijze. Ziin bronnen waren telkens Franstalige boeken of
tijdschriften, het waren er zeven in de 'Aanteekeningen' en 6#n in I.,oqueta, samen acht (51).
Ze zaten verstopt in de volgende lemma's : ALG., BIJZOND, MARQUETTE P.,
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01)JIBWAY, ONAWAY, PER.El.VEDER,  7'0'1'EM. Ziin vroegste bron dateerde van
1855 en zijn actueelste van 1886 ! Net de tildspanne van zijn eerste lectuur van dit werk tot
en met ziin vertaling ervin. Gezelles bronnen waren zowel missionair, filologisch,

geografisch als emografisch van aard.  fissionair beliandelden we hierboven. Filologisch
omdat hil het Algonkian als Indianentaal nader bestudeerd had, nl. bii J.A. Cuoq in zijn
Etudes pbitologiques sur quelques  langues sari·ages de  l'Amirique  enbij'de gdeerde  3,1gonkwinist
11. Thavenet m zi n Franstalig werk waarvan Gezelle de titel met vermeldde.
O ok Baur wees  crop dat Gezelle meer woorduitleg gaf bii Algonkian-woorden dan
1.ongfellow dit deed (52), bijvoorbeeld bij het woord 'APUKWA'.
Geografische gegevens met allerlei details, in een vertellende toon, gaf Gezelle onder
(SI'I'(liI C:OENLIE, MINNEHAHA, PIJPSTEliNBANK_
Maar er ziln ook lemmis bij waar Gezelle zijn kennis van de Indiaanse leefwijze uit de
doeken deed op een sympathiserende toon: NGH  ('de ja-knuf der Roohuiden'), 707'EM,
VANGSNOER, WAMPUM, WIGWAM. Nog verder ging hii wanneer hij zijn medelilden
uitte  voor de met uitroeiing bedreigde Indianen. In de inhoudstafel van zijn vertaling
(Davidsfondsuitgave p. 205-207  en Jub. H.,p. XVID schreef hij onder Binnenkidinge  "De
Roohuiden ziin menschen gelij k wij. Edele gevoelens wonen in hunne herten, sparken der
Waarheid vet:lichten hunnen geest. Eer ze gansch te niete gedreven worden, luistert naar hun
doen en naar hun zeggen." Zip medeliiden uitte h4 ook onder een merkwaardig lemma nl.

BIJZOND: ... "ln 't korte en zullender noch bijzonds noch Roohuiden meer zijn, in
America !"  Vilantropie en dierenliefde in ZEn zin ! Geen oproep tot gedragswijziging van de

oprukkende westerlingen in de Far West, geen woord over onrechtmatige grondverwerving
Gezelle rapporteerde, net als Longfellow, over de Indianen, mfigr riep niet op tegen de

uitmoording. De'Roohuiden' waren nu eenmaal 'wilden' en de westerling was 'beschaafd'.
Hii gebruikte deze laitste term onder'PERELVEDER': "In dezen IX zang worden, op ziin

Indiaansch, de wonderheden beschreven van 't gene den bmbaq/den Amencaan, voor 1870, nog
een onbekend land was..."  7'och mocht de lezer geen minachting hebben voor Indiamise
gebruiken, zoals b.v. het bijgeloof. Onder 'VERHARD' legde hij uit hoe sommigen menen
onkwetsbaar of gehard te worden door tovenarij. Hiervoor verwees Gezelle naar een
geneeskundig boek van JOH. VAN BEVERWIJCK uit de zeventiende eeuw, nl 'Hui-
Konste,enz., Dordncbt 1647". Hil voegde er heel laconiek aan toe: "Dat wangeloove, met het

w.  1,e,bard dat erop past, huist nog onder 't Neerlandsch volk, verre van bij de Roohuiden
alleen in zwang te zijn !".
Zolang de Indianen niet gedoopt waren, leefden ze in 'wangeloof. Dit woord gebruikte
Gezelle ook bit de toelichting voor de tweede zing:"1Fangeloot·e m de krachten der

scheppinge. De geschapene godheden vermengelen hun geslachte met de
menschen."Uub.H., p.XVII)
Van Gezelles bitzondere interesse voor deze bevolkingsgroep getuig(ie Lauwers (53).roen
hil Gezelle in 1898 hulp vroeg bit de vertaling van een Engels chirurgisch werk. kreeg hil
mr ain\elding van de zinsnede  'In  tbe  Indian proves.s  of scbatpinh  a  taste  tbat is  becoming one  of tbe

pmt...' een heleboel uitleg over de Indianen en hun gebruiken. Opnieuw kwam ook hun
uitroding ter sprake op een allesbehalve verontwaardigende toon, maar met leedwezen.
Lauwers schreef: " Eerst sprak hij over de geplogentheden der Indianen, over hunne zeden,
over hunne gaven en krankheden, over hunne levenswilze, hunne woningen, hunnen

kleederdracht, hunnen huisraad; aaneenhoudende sprak hij over bunne vervo ing, bunne plucbt, en
hoe id gescboten wierden hjk un boop mus.,cben, en te niete gedaan. Immer voortg»nde pf hil mij
over America en over de huidige Americaanders, geschiedkundige, letterkundige, zedelijke,
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wetenschappeliike inlichtingen van allen aard..." Wellicht was dit ataat wat romantiserend,
maar het typeerde Gezelles kennis van en lectuur over de Indianen. Bovendien bewees hij
met ziin 'Aanteekeningen' ten overvioede hoeveel etnografische kennis hij verzaineld had.
Er zi in trouwens geen getuigenissen over andere Vlamingen uit de tweede helft van de
negentiende eeuw, die Gezelles geliike waren op dit domein.

5.5.3. Natievormend: linguistisch nationalisme

De natievormende functie van Gezelles vertaling zit in zijn streven tot vernjking van de taal
van de Vlaamse lezers. Gezelle formuleerde in 1886 geen nationalistische visie, zeker geen
antipatriottische opvattingen ten voordele van Vlaanderen, maar hij wilde de Vlamingen
kennis biibrengen van hun taal om zo hun cultuur te verdiepen. De politicke toestand was
gunstig voor de katholieken, de regering was nu in hun handen en Gezelle hoefde niet meer
politiek actief te ziin (54). Dat was anders in 1880. Op 5 oktober 1880 hield hij een
voordracht in Tielt, over de eigennamen. Op dat moment was er een heel gespannen
politieke atmosfeer door de schoolstrijd. Het verslag van Gezelles optreden in Rond den Heerd
(55) getuigde van zijn nationalistische standpunt, waarbij Gezelle een zeer interessante
vergelijking maakte: " Hij groette eerst de aanwezigen: een vergadering Vlaamsche mannen
en Vlaamsche vrouwen, afstammelingen van die koene vaderen die (...). Dat fiere ras, dat
Vlaamsche ras, 't wordt nu met verachting behandeld, en geklk de Roodbuiden uit bet Vem-
Westen, die door de Amenkanen gedurig dieper en  dieper in weldernissen en bosseba#En worden gedreven,
zoo ook zou men de Vlamingen geerne verdrijven en doen verdwijnen. We staan de
beheerders van onzen tijd in den weg: de Vlaming met zijnen Vlaamschen aard en zijn
Vlaamsch geloove is een doom in de ooge van de tegenwoordige gebieders, en konden zij
ons alternate verdri iven in het Vrijbosch, bij voorbeeld, ze zouden geene vier-en-twintig uren
wachten."(56) Taal en religie gingen in deze politieke visie weer hand in hand.
In 1886 hoefden dergelijke uitspraken niet meer. Wat nu op de voorgrond stond, was de
wedijver met andere talen en culturen, waardoor het Vlaams ;tls volwaardig beschouwd
moest worden. Zowel tegenover het Nederlands van de Nederlanders als tegenover het
Frans van de Franstaligen in Belgie en Frankrijk. Zijn inzet voor'het oud VIaamsch' in de
vertaling was een natievormende factor, omdat ze in dienst stond van een linguistisch
nationalisme' dat zou bewijzen hoe 'kleine taal'gel)ruikers via een dergelijke vertaling van een
wereldklassieker aan zelfaffirmatie konden doen (5D.
Hierbij moest Gezelle echter nog een strijd voeren: ziin taalgebruik werd als West-Vlaams

gebrandmerkt (58).
Beide motieven zetten hem aan om ziin 'Aanteekeningen' in 1886 te doordesemen met
argumenten, woorduitleg en pleidooien om veel woorden bg te leren. Daarom plaatste hil
een motto erboven : "De biMs mots balon may que de peyros anticos "(=Mooie woorden
zijn meer waard dan oude gesteenten). Hij vond dit citaat bij Jacques Jasmin (1798-1864),
een voorloper van Frdddric Mistral. Gezelle g:if zelf uitleg over deze 'Gascoensche' dichter in
ziln 'Aanteekeningen'. In de meeste gevallen ateerde hij Horatius en Vergilius in zijn
poeziebundels (59) als hij een motto koos, maar hier paste hit zich aan : bil een woordenlijst
een motto over woorden. Dit motto weerspiegelde eigenlijk de taalbeschouwing zoals die in
de negentiende eeuw in alle West-Europese landen gehuldigd werd nl. zeer woordgericht.
Onder het motto volgde een weerlegging van 10 regels lang tegen het vooroordeel dat
onbekende woorden West-Vlaarnse woorden zouden zijn. Gezelle verwees hier naar
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Knmers' Nederbndwb Woordenboek, waar de lezers die zogezegde West-Vlaamse woorden
snel zouden vinden. Voor de woorden die er met instonden, beval Gezelle zijn
'Aanteekeningen' aan. Hii stipte tot slot :lan dat hil de woorden "waarvan ik niet zeker en
wete dat zii nog bil 't Vl. volk in levend en sprekend gebruik zijn" met de afkorting'Bkw'
(=boekwoord) aanduidde. Als een van zijn normen voor het gebruik van een woord gold
immers het gebruik ervin in de gesproken taal en die'oude Vlaamsche tale' hoorde men
volgens Gezelle in West-Vlaanderen  (60). '1'och bleken er weinig woorden zo gekentnerkt te
worden. Slechts eenentwintig- Allenthenen, Avedochtsch, Beweldigen, Boekstaf, Bu of ba,
Dagmall, Drieschling, Dwagen, Dweeg, lieloos, Ergheid, Gloeren, Harop, Heideren,
Keiaard, Maduwe, Muizen, Ontpluiken, Vuurboom, Weerdschap, Wijg
Onder het lemma 'WVL. \T'estvlaamsch' betwistte C:ezelle de normen om een woord zo aan
te duiden: "Zoolange als tedere streke heuren woordenschat nog niet ingezameld en
boekvast gemaakt en heeft blijft het zeer moeielitk te bestemmen welke ww. tot de
gemeenlandsche tale behooren en welke niet. De ww. a€ficb, bandroe, bel , mdedonker, rof.1
wagenfid, gvans,en andere, placht ik niet te vermilden, integendeel maar te aanzien als in
9'est-VIanderen alleen bestaande en gangbaar. KII.., SCHUERMANS, TUERLINCKX,
KRAMERS en bezondertilk VERDAM, hebben het mij anders geleerd ! Wat aangaat de ww
gerspemi, viapi& Kipte, bolde, koornaard, pinkernaalde, pinten, reien, riest, scbaai, to& veme, wanjaard,

watenweL welrter, Teise, Teerot, (Z. die ww.), wie zal durven zeggen (en kunnen goed maken) dat
ze nievers el en bestaan als in W-Vld P En wie kan voorzien hoeveel onzer houw ende trouw
bewaarde oude volkswoorden Dr VERDAM nog als MnL in zilnen wdb. zal bekend maketi ?
God verleene hem lange en werkbare dagen !". Gezelle construeerde dus een imaginaire
koind, een 'gemeenlandsche tale', die zich uitte in 'oud Vlaams'.
Ook onder het lemma 'VERDAM' in zijn 'Aanteekeningen' formuleerde hii zijn verdediging.
Hij gaf eerst de bibliografische gegevens van het Middelnederlanciscb woordenboek en stipte aan
dat het werk al gevorderd was  tot het woord 'Enkbyes, Julij  1886". Verder ateerde Gezelle
uit de In iding [ 'III van Verdam: "Ons Middelnederlandsch wdb. omvat de taal onzer
middeleeuwsche voorvaderen van het begin der Middelnejrlandsche letterkunde tot aan het

einde der 15de eeuw, met terzijdestelling alleen van de werken der Rederijkers. Slechts bii
uitzondering is een schrijver uit eenen eenigszinds lateren tijd opgenomen." Dit citaat is heel
belangrilk, want volgens Gezelle bewijst het heel veel. Hij voegde er aan toe: " Gevolgentlilk
al onze zoo gezeid Wvl. ww., waar "VERDAM" achter staat, bestaan, en te boeke zelfs, al

van voor 1500 !"   Bil 48 lemma's uit de 'Aanteekeningen' vermeldde hil Verdam, vanaf de

letter a  tot de e, waar \'er(lam in   juli 1886 gekomen was.
Het valt op dat Gezelle rijkelijk uitpakte met tgalkundige studies en tildschriften,
woordenboeken en oude teksten om de bestaansreden van vele woorden te bepleiten.
Bovendien bewees hq hiermee over hoeveel studiemateriaal hij beschikte tin er gebruik van
maakte. In de bijlage 5 geven wii cell overzicht van alle geateerde werken en auteurs Lv.m.
taal,  ili de 'Aa,iteekenitigen'. Het betreft een hist van meer dan 40 werken, niet alleen van
Nederlandstalige,  maar  ook van Franse, Engelse en Duitse boeken.  Vaak is  zijn
bronvermelding slechts de naam vati de auteur. Toch hebben wij in deze billage zo goed
mogelijk een bronnenreconstructie opgebouwd vanuit de 424'Aanteekeningen'. Gezelle
ateerde twee Xederlandse woordenboeken van zijn tijd (Kramers en Devries), twee
Atiddelnederlandse woordenboeken samengesteld in zijn bid (Oudemans en Verdam) en vilf
van voordien (I'en Kate, Kiliaen, Vanderschueren, Ian Louys d'Arsy en L.Meyer). Verder
ook vijf woordenboeken over streektalen  (De Bo, Gailliard, I Ialbertsma, Schuermans en
'1'uerlinckx)  en  twee  spraakkunsten  (De  Taalti utel en  Am. joos, Spraakkimst en  I Y.(:staa4
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Maar ook een spreekwoordenboek (Harrebomee), een letterkundig woordenboek (W'eiland)
en een woordenboek'der Frequentatieven in het Nederlandsch' (Dejager) en 66n over 'de
Nederlandsche Geslachtsnamen' (.Winkler). Deze twintig Nederlandstalige werken (18
woordenboeken en twee spraakkunsten) vulde hij aan met vier taalkundige tijdschriften o. a
Taalgids,  Taalkundig Maga n,  Archiej  i,oor Nederliandscbe Taatkunde    en  1-.oquela   en  dne
tijdschriften waar er taalkundige aspecten aan bod kwamen zoals Beldscb Museum, Rond den
Heerd, 7 Dagbet in den Oaden. Ook Franse woordenboeken als Brachet en Littra, Engelse als
Skeat en Duitse als Grimm kwamen aan bod. Zijn taalkundige bibliotheek was dus
uitgebreid en heel divers.
De auteurs van oude teksten die vermeld worden, zijn niet allen literaire auteurs maar wel de
meesten: Bijns, Maerlant, Ruusbroec, De Dene, Plantin, Cats, Jan de Bruyne (geneeskunde)
C. Declerck, Dodoens (kruidkunde), Harduyn, Hooft, Van Beverwyck (Heel-Konste), Vondel,
Huydecoper, Deckers. Hun specifieke teksten of boeken, met ook nog psalmen en anonieme
teksten, waar Gezelle een gehanteerd woord uithaalde, gaf hij niet altild volledig weer. Er ziin
er 27 in het totaal. Dit onderzoek bevestigt de excerperende studie die hij maakte van oude
teksten, wat niet alleen aanleiding gif tot linguistische beschouwingen, maar ook tot literaire
aanwendingen in zijn vertaling en in gedichten en zelfs tot de genese van gedichten (zie
hiervoor de studie van A.DeVos, Gefelles Gouden Eeuw). Toetsen we de auteurs van oude
Nederlandse teksten in de 'Aanteekeningen' met het register daarop in I.oqueki (zie DeVos)
dan blijven er maar twee auteurs over die uniek zijn in de 'Aanteekeningen' nl. Plan tin en
Dederck Hetzelfde geldt voor de vergelijking met het register van de Woordenku (zie
N.Bakker) of met het cuinulatief register van bquela, Rond den Heerd (1865-1870) en Biekof
(1890-1899).

5.6. Besluiten

5.6.1. Conform met de normen.

Even Zohar (61) poneerde dat een vertaling net zo goed een vernieuwende als een volgzame
positie in het literaire systeem kan innemen Gezelles vertaling was, wat alle buitentekstuele
aspecten betreft, veeleer volgzaam.
Er rees zeker geen probleem wat de politiek-ideologische inpassing betrof, zelfs niet in de
artistieke richting. Longfellows werk was al behoorlijk ingeburgerd bij de katholieke Vlaming
en er kon alleen tevredenheid heersen wanneer er een vertaling van verscheen  Prof.
Naaijkens demonstreerde hoe Apollinaires gedicht "Zone" niet in een modernistische
strekking in Nederlandse vertaling verscheen omdat dit niet'conform' was met de at:tistieke
visie van Nederlandse uitgevers (62). Dit was hier niet het geval, want de literaire traditie in
bron- en doeltaalcultuur was vrij gelijklopend, ook al was er het intercontinentale verschil.
Kortom, Gezelles literaire vertaling druiste niet in tegen het normenstelsel van uitgever,
lezers en critia van toen. De behandelde 'stof was voor dit publiek een  mill of meer
gekende materie. Ofwel hadden vele lezers de Engelse versie van het werk vroeger al gelezen
ofwel hadden ze er kennis meegemaakt in fragmenten in VL t'L of in Gezelles vroegere
bundels. Een echte 'verrassing' bood het dus eigenlijk niet. Het concept 'extra-tekst' waarbii
normen, tradities en verwachtingen door lezer dn auteur gedeeld worden, was dus aanwezig
tls noodzakelijke voorkennis om deze vertaling te apprecitren. Maar het klikte toch niet
tussen alle lezers, critia en vertaler. Wel was er de bekendheid van Gezelle, op het moment
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van de publicatie. Gezelles naam en faam was in 1886 op een behoodijk peil, hil werd
trouwens op 8 juli 1886 tot werkend lid van de koninklijke Vlaamsche Academie voor Taal-
en Letterkunde benoemd. Ze was samengesteld uit dertig stichtende leden, vijf
correspondenten en vii fentwintig buitenlandse correspondenten. August Beernaert, eerste

minister, nam hiertoe het initiatief. Voor deze benoeming kreeg Gezelle een ontvangst op
het Kortrijkse stadhuis en een feestmaal aangeboden in het Kortrijkse Sint-Amandscollege
op 30 september. Er werd tijdens de lofredes duchtig geateerd uit zijn vertaling, waarb 4

Chibiabos, de zanger, als model stond voor de dichter Gezelle (63).

5.6.2. De synchronische receptie: geen succes over de hele lijn.

Ziln vertaling lokte geen schokreactie uit, er ontstond geen beroering over het werk.
Gezelle had wellicht mddr en andere reacties verwacht in talrijke mdschriften. Juliaan
Claerhout sprak van een "ongemeenen geestdrift" in West-Vlaanderen, maar "met zekere

koelheid ontvangen" in andere "gouwen" (64)
Baur stelde duideliik : "De kritiek heeft de superioriteit van dit vertaalwerk over 't algemeen

niet gevoeld." (65) Hii bedoelde hiermee dat Gezelles vertaling in de toenmalige kritiek geen

grote rol speelde, want  Baur liet  hier  onmiddellijk de schaarse recensies  van  1887 op volgen.
Dit was inderdaad geen echte respons op een groot literair werk.. Gezelles vertaling vroeg
misschien voor velen om nog eens vertaald te worden, maar dan in een gemakkelijke,
toegankelijke tail. Kon een deel van de lezers de Engelse tekst van Longfellow niet aan, dan
stonden zij opnieuw voor een moeilijke tekst. Lijnrecht hiertegen staat het 'harde' gegeven

van het hoge oplage- en verkoopajfer voor die tijd. Dat was een groot succes, maar de
oorzaak daarvan schetsten we hierboven.
Het onderzoek naar de receptie van Gezelles vertaling op dat specifieke moment in het
verleden leert ons dus dat het selectiecriterium 'oordeel' toen eerder getnatigd was, hoewel
het selectieattenum 'getal' hoog lag. Een reconstructie van de contemporame literair-
historische context waarbinnen Gezelles vertaling verscheen,  als bron voor de kennis van de
literaire normen baseerden wij  hier op de gevoerde correspondentie en de tijdschriften
Toch is ook een verkenning noodzakelijk van de visie op vertaalopvattingen en -praktijk van
toen, in vergelijking met Gezelles opvattingen. Op die manier verbreden we het onderzoek
naar de receptie. Hierop komen we terug in hoofdstuk zeven. Gezelles vertaalopvattingen en
zijn vertaalprakti k bleken trouwens meer dan eens uniek, andere keren sloot hii nauw aan bij
de visie van anderen. In het hoofdstuk zeven wordt dit synchronische perspectief dus
aangevuld met een beschrijving en analyse van dominante literaire vertaalcodes, om de
'synchrone Schnitt' te vervolledigen. De multifunctionaliteit van zijn vertaling (missionair,
religieus, filantropisch, etnografisch en natievormend) was een gevolg van de 'utilitaire'
aspecten van dit literaire werk. 'Utilitair' omdat ze hem toelieten met dit werk pedagogische,

katholieke en linguistisch-nationalistische doelstellingen te realiseren, naast esthetisch-

literaire. Met dit werk beschikte hil over "a vehicle for elite discourses on education, religion
and social purpose" (66)

5.7. De receptie in diachronisch perspectief

Baur kon in 1930 geen nieuwe of andere diepgaande recensies opnoemen, dus was het
oordeel van de critici in een diachronisch perspectief er  tot dan toe niet op verbeterd.
Caesar Gezelle had in 1918 gewoon vermeld: "de lof van dit werk is reeds zoo menigmaal
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uitgesproken en verkondigd dat wil het stilzwijgend kunnen voorbilg:lan..." (61 en in 1924
had 'T'algrave zich beperkt tot een persoonlijk getuigenis van Gezelles appreciatie van eigen
werk en van "afkeurders die dezen sterken kost niet verduren konden, maar bij hen die lazen
zonder vooroordeel kwam welhaast diepe bewondering" (68). In 1927 echter verklaarde hij

"
dat Gezelles vertaling "het gedicht van Longfellow overtreft in Indiaanschen geur en kleur

(69) en in 1929 ging A.Schillings in dezelfde stijldoor en betitelde de vertaling als "het
volmaakste" van al ziin vertaalwerk, maar gaf er geen uitleg over (70). Ook J J.M. Sicking
(1929) niet, hoewel hij wees op de herscheppingskracht van Gezelle"alles werd
oorspronkelijk in ziinen mond" Gl)   Baur bracht in de jub.H (1930) een korte contrastieve
bespreking van de stijl van bron- en doeltekst en gebruikte hierbij ook voortdurend
competitieve terminologie ten voordele van Gezelle: "verfiinen, aanvullen, teekenachtiger
maken, winnen in directheid, nog subtieler, het halen in schilderend taalvermogen, machtiger
bli,ken "(72)
De bespreking van de woordenschat en de aangewende taal beperkte Baur tot de essentiele

beoordeling dat "de Hiawatha-vertaling hem een onwaardeerbare oefenschool geweest (is)"
(73)  feteen gaf hii er enkele voorbeelden van en spaarde hierbit de superlatieven niet: "de
meest verrassende, de heerlitkste taalvonden, een pracht van toepassingen". Verder wiidde
hij 14 regels aan het metrum ("grooter gesmijdigheid'D , 66n alinea aan het stafrijm ("Gezelle
laat er niet een verloren gaan") en een alinea :tan de epische variatie ("voller, kruimiger" bil
Gezelle). Deze contrastieve bespreking bevatte dus stellingen die alle het meesterschap van
Gezelle t.0. Longfellow poneerden. Baurs vertaalbeschrijving was dus normatief en getuigde
niet van een open, descriptieve houding waarvoor een uitgebreid onderzoek noodzakelijk
was. Toch getuigde ze van een scherp inzicht. Baur betreurde het overigens dat Gezelle zich

ingelaten had met dit werk van Longfellow. "Zoo hooge lof als wij Gezelle's Hiawatba
waardig keurden, kan slechts 't betreuren dieper maken, dat deze biina onbegrensde macht
over het woord zich nooit aan eenig meesterwerk der wereldletterkunde heeft geoefend.

..

(74) In het spoor van Baur begon R.Gaspar een systematisch onderzoek naar taalkundige
aspecten en een vergelijking van beide vertalingen, maar deze studie bleef onafgewerkt GS)
Andere auteurs van biografische schetsen volgden nadien Baurs visie: P. Van Nylen (1930)
"een tailmonument, uiterst fijn" (76), A. Vermeylen (1933) "dat frissche natuurwoord"(7D,
Ab Visser (1949) "sublieme herdichting" (78), maar geen van allen onderbouwde de
geformuleerde visie. G.Brom behandelde De roem van GeZel  in het Gezellenummer van
Diembe Warande 1949, maar formuleerde alleen het psychologische belang van de vertaling in
het perspectief van zijn tweede dichterlijke bloei (79). Albert Westerlinck (1950) behandelde
in Net scbone gebeim der Poekie het onderwerp 'Is poezie vertialbaar ?' (80) Hierin gebruikte hit
de Hiawatha-vertaling van Gezelle als voorbeeld van een 'berschepping' otndat deze
geslaagde vertaling als kunstwerk "evenzeer aan de zogenaamde 'vertaler' als aan de

originele dichter" behoort. Westerlinck schatte de waarde van een dergeltike reproductieve
creatie of 'herscheppingswerk' hoog in: 'Daarom hebben de beste kunstenaars hun

herscheppingswerk slechts na lange, soms levenslange, voorbereiding geleverd en zich ook
vaak aan een auteur gehouden. Daarom wordt ook door grote dichters zo weinig
herscheppend werk geleverd. Het eist bij hen een zielsspanning en een concentratie del
energie, waarvan de maat die, welke voor eigen scheppende arbeid wordt gevraagd, soms
verre overtreft. "

K.de Busschere (1959) verwees naar "onverdachte en bevoegde getuigenissen" die bewezen
hadden hoe Gezelles vertaling beter was dan het origineel (81). Wie hij hiermee bedoelde,
bleef onduidelijk IF'at de gehanteerde taal en stijl betrof, ging de Busschere echter verder
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dan Baur: " Dat is geen leerschool meer, maar een volmaakte academie van muzikale
herscheppende taalkunst " De Busschere erkende dus de intrinsieke waarde van de

vertaalarbeid zdlf. Ook G.Stuiveling (1967) formuleerde een meer genuanceerde mening op
de vertaling als "kunstwerk" (82). Hoewel h4 in Ziln studie slechts 66n facet onder de log)
nam nl. de versbouw, kwam hij toch tot het standpunt dat de vertaling een
hdrscheppingsarbeid was met een bijzondere betekenis voor de latere bloei van C:ezelles

poazie,  maar ook met haar eigen waarden.  Hij  zag er een "wekkend en stimulerend"  werk  in.
Zeker geen rem. Ook B.F. Van Ilierden (196D deelde de mening dat de vertaling niet aan
de basis lag van een 'relatieve inzinking in de laren '80' (83) J.Boets (1971) demonstreerde
hoe de Engelse lessen in Kortrijk een substantiele inbreng hadden voor de definitieve
publicatie van de vertaling (84), en W.F. Jonckheere (1974) zocht naar een verklaring
waarom dit werk verwaarloosd bleef door de critia (85):" Het is dan ook ontstellend te
constateren, hoe weinig critici zich met Gezelles Hiawadba hebben bezig gehouden."
In 1981 verscheen Tbe Song of Hiawatba in bn .poor ran Long/ellow  van J.Persyn, als inleiding
van deel 3 in de 11)  Persyn gaf 'enkele' voorbeelden tel: vergelijking om aan te duiden hoe
Gezelle "een grotere taaleenheid" bereikte dan Longfellow. Hierbil wees hil op het
inlevingsvermogen van Gezelle, het klankenspel, de enjambementen en het malspel Tot slot
betoogde J. Persyn  dat deze vertaling "tot de gaafste poezie (behoort)  die de "zoetgezootsde
vinder" ooit heeft geschapen. En dat wist hil zelf." Volgens Persyn betreft het hier "een der
meest onderschatte poetische parels uit onze negentiende eeuw"(86). Ch.D'hien (198Dwees
op "het gebrek aan begrip i.v.m. de eigen stiil van een kunstwerk" om de normatieve
evaluaties van bron- en doeltekst te doorbreken. Dit gold voor Gezelle maar ook voor alle
recensenten die voordien Gezelles vertaling louter competitief en bijna a priori als 'beter',
mooier' beschouwden (Bj. Ook P.Couttenier (1989) accepteerde de intrinsieke waarde van

de vertaling dn het origineel op zich, maar wees erop hoe de vertaling een essentiele interne
factor was voor Gezelles tweede poetische carridre (88). M. Van Der Plas (1990) trok deze
lijn door en vond dat de vertaling Gezelle "vervulde met nieuw groot zelfvertrouwen. Dat
moet hem gesterkt hebben in het ondernemen van eigen oorspronkelijke poezieplannen.
(89)" Tot slot geven we nog de zeer compacte mening van de dicliter Anton van Wilderode

(1993): "de weergaloze vertaling van Tbe song of Hiawatba (voor mij ziin meesterwerk!)" (9())
r('e stellen dus vast dat er in het laatste decennium een sterke appreciatie bestaat voor de

vertaling, zonder depreciatie voor het origineel, en een visie op het belang ervin voor
Gezelles verdere poetische en taalkundige ontwikkeling. Xiaar het ontbrak tot nu toe aan een

grondig descriptief onderzoek, die deze visie ten valle onderbouwt.
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Hoofdstuk 6 : Geen plagint bil Gezelle

6.1.  Inleiding

Heel kras formuleerde Hedwig Speliers in Dag StnureA.- (1) een suggestie rond een eventueel
plagiaat van Gezelle ten opzichte van Lauwers: "Of het om een serieus geval van plagiaat
gaat, is niet meer te achterhalen." Of het nu om een 'serieus' geval van, of een geval van of
helemaal om $6n geval van plagmat pat, is w61 te achterhalen. Er zijn immers heel wat

geschreven bronnen overgebleven, met een volume van 225 verzen uit meerdere zangen,
vertaald door beide auteurs. Dus is het mogelijk om een 'serieus' onderzoek te ondernemen
op basis van tekstvergelijking. Het resultaat ervan wijst uit dat Gezelle GEEN plagiaat

pleegde, hij benutte niet 6611 vertaald versje van Lauwers ! Bovendien was Gezelles uitgave
ook geen bewerking van Lauwers' vertaling, maar een eigen originele schepping los van elke
andere best:aande vertaling..
Aan de hand van een chronologische schets en teruggevonden tekstfragmenten geven wij
hiervan het bewijs.

6.2. Het eerste en het tweede handschrift van Lauwers' vertaling.

De student Lauwers vroeg meerdere keren om hulp bij zijn vertaling in 1878 (zie hoofdstuk
3,3.1-3.3) Gezelle bezorgde die meestal heel prompt per brief of briefkaart, zelf bewaarde hij
niets van deze voorstellen tot vertaling. Maar Lauwers integreerde zeer graag Gezelles
vertalingen in zijn manuscript. In totaal had hij 70 gevraagde verzen en talriike wool:den
vertaald teruggekregen. Begin januari 1879 had Lauwers zijn vertaling willen publiceren met
Gezelles naam mee op de kaft.
Maar dat lukte  niet en vanaf eind lanuari  1879 was Gezelle  in het bezit van Lauwers'

complete eerste manuscript.
Volgens afspralk zou Gezelle hierop verbeteringen aanbrengen en de verbeterde teksten

terugsturen in stukken of'katernes'. Lauwers kwam dus beetje bij beetje weer in het bezit van
zijn eerste handschrift
Maar nu moest hij alle nieuwe correcties integreren en het geheel opnieuw overschrijven
volgens Gezelles aanwijzingen; daarna moest hij deze nieuwe kopij naar Gezelle sturen. Zo
groeide een tweede handschrift van Lauwers in de handen van Gezelle.

6.3. Wat gebeurde er met beide handschriften P

6.3.1. Eerste handschrift

Het eerste had Lauwers al vanaf maart-april 1879 weer volledig in zijn bezit. Eigenlilk kon hi i
er niet zoveel mee doen, want de afspraak was dat Gezelle snel de definitieve kopij of het
tweede handschrift-met-w:ijzigingen ter publicatie aan Verriest zou bezorgen. Lauwers
wachtte af en hoopte op een snelle publicatie, maar die bleef uit.
Vernest heeft in de loop van 1879 wellicht om het eerste handschrift gevraagd.
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Zo kon hii voorkomen dat Lauwers weer   zelf een initiatief zou nemen tot uitgave.  Als  hii

geen enkel manuscript meet: bezat, was er geen gevaar meer daartoe. Wat Vernest met dit
eerste exemplaar deed, bleef onbekend; maar er is een spoor.
C.Gezelle kreeg het achteraf blijkbaar in handen.  In Jub.H.  (p. 255) meldt Baur
" Fiet handschrift van Lauwers' geheele Hiawatha-vertaling, door Gezelle bcbtehik nagegen is

eenmaal in het bezit geweest van Z.E.H.C.Gezelle die - men denke aan de lange, tragische

oorlogsparenthesis - niet meer weet hoe of door wien ze hem werd afgekaapt." Dit eerste
handschrift dook nergens meer op.

6.3.2. Tweede handschrift

Verriest kon Lauwers nog verder brengen. In augustus  1879 deed Lauwers immers compleet
afstand van ziin 'rechten' als vertaler, in een gedichtie aan Gezelle Hii stuurde het ook aan
Verriest, zoals ze blijkbaar afgesproken hadden. Wij kunnen er dlls van uit g:taIl dat Gezelle
in het bezit was van het tweede handschrift.
Lauwers' edelmoedige gebaar vergat Vernest niet, hij bracht er de lezers van I/li/Z van op de
hoogte, in 1'7FZ van Nieuwlaar 1880. Meteen publiceerde hii op P.18-21 de vertaling van
Hiawada's vaart.
De kopi  van Vernest bestemd voor de drukker is in het Gezelle-archief bewaard (2). Het
blad heeft het nummer'29' en Verriest gaf in zi in inleidende tekst instructies voor de drukker.

Hil  zette die wet tussen haakies:   -(ge de bn kaane   30)':
De 'briefkaarte 30' slaat op de briefkaart met het gedichtie waarin Lauwers afstand deed.
Daaronder kondigde Vernest een zang ;tan als proefstuk en beloofde 4 nog dat er een
prospectus kwam om in te schrijven. Dan volgde  " I/IL Hiawaoll's Vaail Ge€fm# uwen bast o
berkboom.en<5 (bhuk. 72 van de bierbggaande btaren)"
De 'hierbiigaande blaren' te beginnen met het nummer 72 zijn bladen uit Lauwers tweede
handschrift. Deze bladen zijn nog niet teruggevonden, maar de nummering ervin ¢72') klopt
in het geheel van alle teruggevonden fragmenten (bewijs: zie verder).
Verriest had dus het tweede handschrift gekregen van Gezelle.

Verriest putte hieruit nog een tweede keer, omdat de belofte van een publicatie  niet
bewaarheid werd rond Pasen 1880. In I.7[/Z Nieuwiaar 1881 (p. 30-33 en p. 43-46) haalde hij
de twee eerste zangen aan, waarvan een fragment het bewijs levert dat Vernest het tweede
handschrift benutte.
Dit sleutel-fragment is het einde van de eerste zang, de verzen  157  tot  161.
Het is een blad uit het tweede handschrift, met het nummer 19. Gezelle bracht er talrijke
verbeteringen op aan, zelfs in twee versies; hij trok een streep door zijn eerste versie.Verriest
drukte de tweede Gezelle- versie af in  Fl[/L(voor een uitgebreide weergave van het fragment,

zie 6.4.1.).

Maar Vernest nam nog een derde keer een fragment uit het verbeterde tweede handschrift. In
september 1881 moest hil opnieuw de honger stillen van de ingeschrevenen op de vertaling
171'Z september 1881 (p. 133-135)bracht een groot stuk uit zang 9 (vet:zen 127-298).
Dit fragment is meteen het laatste dat gepubliceerd werd
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Vernest gaf nadien (waarschijnlijk nog in de laatste maanden van 1881) het tweede
handschrift aan Gezelle terug. Bit het overliiden van Longfellow op 24 maart 1882 meldde
T'erriest enkel dat "de viaamsche Hiawada omtrent gereed is" (zie 4.3.3. Maart 1882).

Pas in maart 1884 benutte Gezelle  Tbe Song of Hiawatba voor ziin Engelse lessen in Kortrijk,
maar hij werkte er met een eigen vertaling.
Vanaf 1885 gebruikte Gezelle de onbeschreven keerziide van Lauwers' vertaling (zie verder).
Ofwel om er teksten op voor te bereiden, of om :tls briefpapier te benutten ! Veel belang
hechtte hij dus niet aan Lauwers' manuscript en liet het verdwitnen in ziin papierberg, zonder
het te verbranden of te scheuren. Hij kon het dan ook nooit terugbezorgen, hoewel Lauwers
er later meerdere keren om vroeg (3).

6.4. De teruggevonden fragmenten van het tweede handschrift

In deze paragmaf beschritven we alle teruggevonden fragmenten uit het tweede handschrift.
We geven twee zaken weer

1. Lauwers' versie uit 1879, waarvoor Gezelle vroeger al (per brief) vertalingen bezorgde ;
2. alle verbeteringen van Gezelle .

Voor de weergave van de brieven, de varianten en de commentaar pasten wil de
gebruiksaanwijzing toe, beschreven door M.T.C. Mathijsen-Verkooijen in haar proefschrift:
'De bneven van De Scboobneester, Document:air-kritische uitgave' (Amsterdam, 198D.

6.4.1. Het eerste tekstfragment

Overlevering:  GM,  middendoor gescbeurd papier,  11   x  16  cm,  derkanges:  op  de  keerjde  :  tekst  van
Loquela  1887-1888  n°  4, p.  26.  Voor· de:  slot  van  Zang I,  v.  157-161,  scbuin  doorstreept;  tinksboven:
difer 19; onderaan: aantekeningen van Allosseg : "Stuk uitlit,watha vertdingl-auwers-Gezelle:
Slot van zang I Zie Jubileumuitg.  bl.  24"

Tekst van Lauwers:

157door de ontloken wolkomspansels
bin der poorten van den hemel
uit hunne oogen zwond, en wegbleef
met den rook die rond hem rolde,

16lden Puk-wa-na van de Paais-pijp.

Verbeteringen van Gezelle:

151  <de  ontloken  wolkomspansels>> 't ontluikend wolkbebangseten>>'t  ontioken  wolkbebangsel
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158 <bin  derpoomn  van  den  bemet>>door de  blanke  bemelpoorten

159 < lfvond>>voer>>ging     <wegblef»>IFEGI'OER
160 <met>>in
161 <Puk-wa-na>>Pukwana  <Paais-p0>>Paai.*0

De leestekst of de verbeterde laatste versie (het fragment klopt volledig met de laatste regels
van de tekst die verscheen in  I '7['L VIIe Jaar  1° Aflevering Nieuwjaar  1881  p. 43-46, onder
de titel  De Paai.*04 ondertekend met 'E.LD

157 door't ontloken wolkbehangsel,
door de blanke hemelpoorten
uit hunne oogen ging, en wegvoer
in den rook die rond hem rolde,

161 den Pukwana van de Paaispijp

De tekst van Gezelle (1886) is totaal anders en vertoont geen enkele gelijkenis meer met de

vroegere vertaling

6.4.2. Tweede tekstfragment

Overlevering : GM, Hiawatba II Laziwm, 3  bladen. Op de keerR#de scbreef Ge elle een klad voor een

artiket: 'De Spreektale. Westelijk Zuid Beveland. Wat Jan Maartemse vertelde van..: Zwarte inkt,

aanduiding blad al bl c.

Op de  voorjde  bs.  1=wers  vanaf vers  206  tot  vers  280,  uit  Rang II  met  talrijke  verbeteringen  van

Gqlle.  Lauwers  nummerde  de   btad den  hnks  bovenaan  :  26/27/28.  GeZetle  beeft  deTe  bladen  gebruikt

als  brief:tin  artikel  op de  keer de  beeft  bij  opgestuurd  naar  Bru e.  Daarvan getuigen  nog de  mten  van

twee postLegels  op  bet  voorjde  van  bet  blad  26 / vs.a,  waarop  de  stempel  'Bruges'  af te  kiden  valt.  Maar  bet

adres (waarscbjnlijk een opgekkefd etiket) werd acbteraf  weRenomen.

Baurgaf dete  tekst  uit in  Nog GRelle's  Hiawadba' Feestbundel H.J.  Van  de  W#er,  ded II,  p.  195-208.

Tekst van Lauwers (pagina 26)

206 dat het ils daar diep en dik wierd:
dan beriep hij Sin-ge-bijs  wedr,
om met hem te komen worstelen,
naakt met hem den strijd te aanveerden

210 op 't vervrozen meer, in 't moerland.
Uit toog Sin-ge-bijs, de duiker,

worstelen, nachtlang, met den noordwind,
naakt en bloot omtrent het moerland
met den vrejn Ka-bi-bo-nok-ka,

215 tot dat hij zijn asem kwijt wierd,
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en 7.Vne ijsgreep zwak, zoo zwak wierd
dat hij deinzende achteruitweek,
en, bespot, belachen, voortliep
naar het rijk dat heet Wa-bas-so,

220 naar de streek der witte Rob-lacht,
waar hil immer meer moest hooren
't lied van Sin-ge-bijs, den duiker,
lachende: "0! Ka-bi-bo-nok-lia,
ik en gil zijn even sterflijk !"

225 Sa-won-da-Sie, lomp en ledig,
had ziin loove diepe in 't zuidland,
in het lauw en ledig zonlicht,
waar het zomer zonder einde is;
hij was 't die den vogel in 't hout zond,

230 die den roobaard zond, O-pit-chie
Verbeteringen van Gezelle:

201 <dan beriep bJSin-te-blis>>b#beriep dan Shingebigs
208  <om met  bem  te  komen  >>  of bij  met  bem  worstelen  wilde
209 <den strijd te aanveerden>>den mijA Tou wa#n
211<Sinie-bijs>> Shingebijs,
214 <Ka-bibo-nok-ka>> Kabibonokka
215 <bij Jn asem kivijt wierd,>> die 6'1 asem kw#t was
217 <acbtendtweek,>>acbterwitstond
219 <1Fa-ba,-so>> Wabasso
220  <naar  de  streek  der  witte  Rob-jacbt,>> naar  bet  land>>witte  robbe  is   daar  de   n  van,
221 <immer meer>>'t scl}impend hed
222 < Sinle-bgs>> Sbingebgs
223 <lacbende: 'O! Ka-b-bo-nok-ka>> altjd: 'Ol Kabibonokka
224 <even>>uns en ste,jl#k
225 < Sa-won-da-Sie, lomp>>Sbawondawie, lam
226 <Jn>> een
227 < lauw>>luw
228  <her>>de   <einde>  ende

229 <den vfet >>de linke
230 <O-pit-cbie>> Oped,ee

Tekst van Lauwers (pagina 27)

231 die den blauwborst zond, 0-waissa,
die den Sjaw-sjaw zond, den zwaluw,
die de wilgans, Wa-wa, noordwaart
met meloenen zond en tabak,

235 en met peersche druivenkrabben.-
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't Rooken van zijn piipe, 't rolde
rond den hemel, alles wentelend
m een wolk van warmen asem,
die het water lief deed rimpelen,

240 die de bergen zacht in een smolt,
die den indiaanschen zomer
wekte, toen de maan zoo klaar is,
binst den ruwen sneeuwschoeigartijd.-
Zoorgelooze Sa-won-da-sie !

245 Op zijn leven schauwde een schauw toch,
en ziin herte kende een droefheid :
eens zag hij, te noordwaarts kijkend
veldwaard in, zoo ver hil zien kon,
eene meid die ghans alleen stond,

250 lang van leest en schoon gelidmaat,
die daar op de weide alleen stond :
't fi nste groen was al heur kleeding
en heur haar, het was liik zonlicht.-
Al zoo lang de dagen waren

al zoo lang zoo zat en zuchrt' hii,

Verbeteringen van Gezelle :

231< 0-waissa>>Owaissa

232 <Sjaw-sjaw>> Sbawsbaw <den pvaluw >>de Fvaluwe
233 <wa-wa,,toordwaan>> IFawa, noordwaard
234 <met meloenen>>die meloenen  <tabak>>toebak
235   <en   met  >>nevens     <druirenkrabben>>dntiventruiscben>>druiventrossen
236<Wn pijpe  't >>Sn  rookstaf rolde
237 <rond>>door
238 <een wolk van warmen asem>>een vaart van warme damplucbt
239  <lief deed ,impelen>>liejhjk rebde

242 <toen  de maan Tgo klaar is >>als 't maange kleene en  klaar is
243 <sneeuwscboejaartijd>>sneeuwscboevaartijd
244 < Zomplore Sa-won-da-sie>>ZogelooRe Sawondasie

245 <scbauwde een scbauw toecb>>Lat een schaduwe
147   <   te  noordwaarts>> noordwaard
248 <reldwaard in >>unden 't reid
249 <tbans alleen stond>> klaar<<beel aUeen was
250 <gelidmaat>>van lidmaat
252  <'t Jiinste groen>>'t  verscbte>>'t  veiste    <kleeding>>kleedset
253 <bet>>09t
254<waren>> duurden
255 <lan# ook fat>>lange ook Kat
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Tekst van Lauwers (pagina 28):

256 en de min, ziin hert ontstekend,
smolt het los in lustig langen
naast dat meiskes geluw hoofdhair ;
toch hii was al veel te vadsig

260 om ter bruidvaart heen te varen,
ia, te leuteloos, te ledig,
om tot liefd' heur hert te pramen.

Zoo hij zat, en zag te haarwaart
zuchtend om de meid ziins herten,

265 om het meideken van te meerschwaart.-
Toen eens morgens dat hi  noordwaart
keek en zag het stralend hoofdlen,
dat het anders en witgrijsd was,
dat 't heel sneeuwbelokt en blank stond

270 "Ai! miln broeder uit het Noordland,
uit het rijk dat heet Wa-bas-so,
uit het land der witte Robjacht,
gij, gij hebt mijn lief gestolen,
hebt uw hand op haar gesmeten,

275 hebt gevriid haar, en gewonnen
met uw zeisels uit het Noordland !"
Zoo kloeg de anne Sa-won-da-sie
in de lucht zijn bittere klacht uit,
en de Zuidwind, wederhalend,

280 kloeg en zuchtte alover 't weiland

Verbeteringen van Gezelle:

256 <ontstekend >>ontkeerend
257  <in lustig langen>>in btij rertan*n >>en deed bet lanten
258 <naast >>naar
260 <bruidvaa't>>bmwaart
261<leuteloos>>tendeloos

262 <tot lield'>>met hefd'   <pramen>>wen,en
263 <Tag k baarwaart>>keek te baanvaard
264 <Rucbtend om de meid Jns berten >>immer pcbtend om bet Zoetehej>>Roethe.f>>dat bertliej>>bet

berthef>>tin be'llief
265 <om bet meideken ran te meerscbwaart>>om dat meisken>>van der meersiben>>van te
meersibwaard
266 <Toen eens moqens dat>>Op nen morgen keek bij noordwaards
261  <keek en KaI bet >>en bg Tag beur
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268 <dat bet anders en witgnjsd was >>boe bet anders lijk beel wit werd>>anders en scbier wit wierd
269  <dat  't  beel sneeuwberlokt  en  blank  stand>>ai  met  sneeuw  berlokt  beel n#t  was>>beel grauw  stond

210 <Ai>>Acb   <Noordland>>koud land>>noordiand
271  <uit  bet  rijk  dat  but Wa-bas-so>>  riep  bij.  wit  bet  noordscb>>koel <W-bas-so>>Wabasso
2-12 <uit bet land dar witte Robjacbt>>Witte robbe is daar de gn i,an
273 <%4, bij bebt mun heftestolen>> g bebt mij m#n berte ontstolen>>testolen
214 <uw  band>>uwe band
275 <en gewonnen>>en gewon·en

276 <Bsel >> sel 
277 <kloeg>>gaf <Sa-won-da-sie>>Sbawondasee
278 <in de>>aan de   <klacbt mt>>klacbten
279 <wederbalend>>die berbalend
280  <'t  weiland>>'t  Gersland

Een vergelijking met de definitieve vertaling van 1886 toont aan dat Gezelle een totaal nieuwe

vertaling bracht en geen gebruik meer maakte van deze versie.

6.4.3. Derde tekstfragment

Overleverint:  SBK, in  Hulde aan  Debo,  bet  knipselalbum  van  Jo:zf Sangn,  tussen  bladq#de  82  en  83,  in
bet jonds 1-Slosse. Besch,#vi,15 Un blad papier, 17 x 21  an, met vierkanjes, voor:qjde: Zing IV ver en 1 -
20; keer #de: een gedeette van GeR:elltes nde voor de  De Bo-bulde op  30 september 1885 te Tick; blauw
&'iTS inkt, hnkerbovenboek van roorjde: difer 40.

Tekst van Lauwers (pagina 40)

(titel:) Hiawada en Mudiekiewijs

1 Uit der kindscheid man geworden
en volgroeid stond Hiawada,
snel in al de iagerskunsten
wiis geleerd in grilze spreuken

5 thuis in tonglingspel van soorten,
in al 't manliik doen behendig.-
Rap te been was Hiawada:
schoot hii pijlen in de verte, hii
liep zoo snel der achter, dat zit

10 vielen bachten hem ten gronde.
Sterken arms was Hiawada:
hil tien pijlen opwaarts jagend,

schoot hil ze met zoo'n kracht van 't schieten
dat de tienste al van de pees was,

15 eer nog de eerste ooit grond genaakte.-
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Hij had wanten, Min-ie-ka-woen,
rendiervellen tooverhandschoen

als hij ze om zijn handen snoerde
kon hii rotse in gruis doen vliegen,

20 staanden steen in spanderen klieven.-

Verbeteringen van Gezelle :

(titel) <Hiawada>>Hiawadba  <Mudjekiewijs>>Mudiekieivis
1 <kindscheid>>kindscbbeid
2 <stond>> was
4   <grijLf   > de   oude
6  <in  at  't  mandjk  doen  bebendig >>en  al  't  manlijk  durven  veerdig>>   en    al  't  manlijk   dun,en  meester

>>durvend al dat eerbaar man doet >>  durvend al dat manlijk doen beet
1 <Hiawada>>Hiawadba
8 <bif>>uit
9   <liep Zoo snet der acbter, dat J >> snel Zoo hep b# er acbter, dat Ze al
10    < deten bacbten bem ten gronde>>bacbten bem ten gronde vieten >>bacbten bem den grond

genaakten
11<Hiawada >>Hiawadba
12 <bl>> want    <*waam>>*waard,
13 <scboot bj Ze meet Zoo'n kraacbt van 't scbieten >> bad  b# Flke eene kunst in 't scbieten >> gaf

11# Filk eene kracbt van scbieten
14 <at van de   was>>pijt Teeds ® was
15 <eer nog de eerste ooit grond genaakte >> eer nog de eerste 't gras >>grond

16  <Minje-ka-woen >>Minjekabwun
11 <tooverbandscboen>>toovenvanten
19 <doen vliegen>>doen brokkelen >>ddoen verb'ikflen >>ve,moriften

20 <spanderen klieven >>spanders >> scberven >>scbaarden scbeuren

Opnieuw vertoont Gezelles definitieve vertaling van de vierde zang geen enkele geliikenis
met de 20 verzen hierboven.

6.4.4. Vierde tekstfragment

Overtevering:  SBK,  Hulde aan  Debo,  knipsehilbum van Jff Sangn,tussen p.  82 en  83;  1  blad papier,
17 x 21  an, rierkanges, scbuine streep van linksboven tot recbtsonder, Kang IX, veRen 250 - 276.
Bovenaan links: 98. Op de keer #de een welkomwoord i.v.m. de De Bo-bulde.  Ditfragment verscbeen in
VLVL  1881   Septembernummer,  p.  133-135,  als  onderdeet  van  un  veel groterfragment mt  de  negende
Zing.  Verriest  publiceerde  immers  vanaf vers   127  tot  298   (We  JUB.H.  p.  92-102).
Het valt op dat de tekst in VLVL Kiin verbeterin#n van GRflle bevat ! Veniest putte dus uit

Lauwers' eerste bandicbrift  (46 boofdstuk 4, september 1881).
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Tekst van Lauwers (pagina 98):
250 tot een toogstuk dat hii 't veld won

en een denkmaal van den zege.
Op den oever liet hij 't lichaam

half op 't land en half in 't water,
in het zand zoo borg hii't voetdeel,

255 in het water liet hij 't aanzicht.
Over hem daar zweefde en gierde
de Keneu, den oorlogsadel:tar,
alt:ijd rond en altiid nader"
in:tmer nader, nader, nader.-

260 Hiawada ontdroeg den wig-wam
al 't bezit van Me-gis-sog-won,
al zijn pets- en wampumgoederen,
buffelhuiden, beverpelsen,

ermelijn en zarte vachten,
265 wampumgordels, banden, malen,

kokers rijk bekraald met wampum
vol geschut met zilvereli spitsen.-
Huiswaard voer hij dan verheugend
huiswaard door den zwarten pekpoel,

270huiswaard door de wentelwormen,
met den strijdroof om zijn striiden
zingend luide dat hij bleef winnaar!

Op de kust, d;tar stond No-ko-mis,
de oude, neffens Ki-bi-a-bos,

Verbeteringen door Gezelle:
250 <tot een togstuk>>tot een teeken>>te een bewijs al,dat >>ten bewijZe dat bbij 't veld bield

251  <en een denkmaal van den Rege>>lot een denkmaal van >>en ten denkmaal der vidorie

252 <op den oever het bij>>liet bij op den oever
253  <balf op  't  land  en  balf op  't  water>>balf in  't  Rand  en  balf in  't  water
254 <Roo bold' bij't voetded >>begend in 't Zand de voeten
255 <bet water het bij  't >>en in  't  water 't  bif en  't aanitcbt
256 <gvee/de >>Pvoef
257 <de>> Al
259  <immer»altvd
261 <be:Jt>>catteil
265 <wampumgordels, banden,malen>>Wampumgordels, malen, banden,
266 <kokers njk bekraaid met wampum >>djkbekraalde wampumkokers

261 <gescbutmet»gescbuuen
269 <pekpoet>>wai»t
211   <st«'droof on:  6n st,ijden >>4ifroof om  Jn  beervaart >>mei der k,ijgvaart
272 <Ringend luide dat bg ble« winnaar>>luide tintend 'k ben renvinnaar
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Deze verbeterde tekst gaf Gezelle niet vrij om in september 1881 in de t'ZI'Z af te drukken.

Toch benutte hij er geen enkel vers meer van in 1886..

6.4.5. Het vijfde tekstfragment

OverleverinE  GM,  Map:  Brieven  aaan  onbekenden  of niet  Zekergeidentificearden.  Ein  blad,  17  x  21,3   an,
in  de  linkerbovenboek bet cijfer 141  en  de verbeterde verdn 97-125 uit Tang XIII. Allosseg scbreef van
linksonder naar boven in  de  linkerma,te: Brok uit Hiawatbabewerking door Em.  Lauwers  verbeterd  door
G.GeR:<Ue.  L'AL  GeFftle's  Hiawatba (XIV Het ggenen  der befaaidbede)  uitg.  Veen,  191 3,  bt 105?,
lubileumuitt bL 135-137" . Het stempeltje met de  bo en GM staat erbij.
Op de keerfde een brief van Ge<flte aan een onbekende, door Gelle gedateerd op  '19 Oostennaand
1887':

Baur gaf dit fragment weer in JUBH. m de vorm van "Varianten" (p. 135-131, hij voegde er
ook Gezelles verbeteringen aan toe.
Twee verzen doken opnieuw op in de vertaling van 1886:
vers 108: Maar de wakkere Hiawada

vers 115:  die ge hiernamaals zult onthouden
In Gezelles vertaling werden dit respectievelijk vers 111 en vers 118.
Toch kan er geen sprake zijn van 'plagmat', wanneer men hier twee futiele verzen in een
andere context letterlijk terugvindt en kan er ook geen sprake zijn van een intensief gebruik
van deze versie.

6.4.6. Het zesde tekstfragment

Overlevering :  AMT'C    (6  3633,  H  10399/ 1 -3).  Drie  vellen,  vierkante  ntities,  kiadpapier,  17  x 21,6
cm  enkel  (3x),  beide  ®den  bescbreven,  1 x  gevouiven  (in  de  breedte). Vel  2  werd  3  keer gekkefd in  de  vouw.
Zwarte inkt, verbeterinten met potlood, vtekken.  la: blauive potloodstreep van linksboven tot recbtsonder,
vertating van 1.Auwers,  ver n  152-176  uit de  dertiende  Zinhbovenaan  links:  143;  1 b:  brief aan  Pob'door
Daniels,  Kort,#k 9  april 1887;
2a: blauwe potloodstreep (idem), onderstrepingen in Fvart potlood, vertaling van veRen 203-227  uit de

dertiende  fan&verbeteringen in licbte inkt,  linksboven in potlood:  145; 2b: idem  1 b, vervolg; 3a: blauwe
pottoodstreep  (idem), verKen 228-235,verbeteringen in licbte inkt, tinksboven in pottood:  146;  3b:  idem  1 b en

2b, vervol&
Dit fragment  vertoont  opvallend  weinig verbeteTingen.  Bovendien  bestaat  eT sterke  twijfel  of die  verbeterin#n
wet in Ge Ues  bandscblift 6n aangebracht... Missebien legde GeTelle dit fragment aan een kerling van fn
En*lse  lessen  voor.  'Nieuw'  f#n  de  onderst,*ingen,  die  staan  op gun  enkel ander teruggevondenfragment.
Het feit  dat  GeTelle  deT  bladen  niet  K, intensief bewerkte,  w#st erop dat  bij  bet  correctiewerk  ojivel staakte,
of dat bij deTE versie in een vorig stadium al Zodani met Lizuwers  bewerkte,  dat  bet automatiscb en vlotter
aanvaard weni
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Tekst van Lauwers (pagina 143)
152 hem alleen van al dat roofvolk

en hil bond hem aan een voetsnoer
deed hem huiswaard en in hechmis

155 want hii zat in olmenpezen
op den oorboom van z4n wigwam:
"Ka-ga-gte, miln raaflien ! " zeid'hii
gil het belschaap van de bende,

gii de vinder van dien voorstel,
160 en de mender van dit misdrijf,

'k zal u houden hier in hechtnis,
als een boetman voor al de andere,

als een pand dat 't nu zal welgaan !"
En hil liet hem kwa:id en kwalijk

165 zitten, pronken in den dagraad
op den oorboom van zijn wigwam,
waar hij, ziin verdriet uitkramend,
al ziin zwarte vlerikken kortsloeg,
vruchtloos naar de vrijheid trachtend

170 vruchtloos naar zijn broeders roepend.
't Schooniaar ging, en Sa-won-da-sie
aamde zuchtend over't landschap,
zond zijn lauwheid uit zijn zuidland,
kuste warm en teer de looveren:

175 dat het mats groeen en dip wierd,
dat het blonk, in al de schoonheid

Verbeteringen van Gezelle (?)
155 <otmenpeTfn>>pe-en werd onderstreept en Km,olgd door een vraa#eken
169 <tracbtend>>bunkerend>>smacbtend
173 <Rlin lauwbeid>>de lauwbeid <tjn gtidhind>>bet Fuidland

Tekst van Lauwers (pagina 145)

203 van de iongmans en de meiden,
horkten hoe zij luide koutten,

205 kluchtig loechen ofte zongen,
hoe zi  schaterden li k de eksters,

of chachaaiden lijk de blauwgaais,
of den rooborst achterpiepten.
Als 't gelukte dat een meiske

210 plokkend een roode auwe plooschte
vond een bloeroo maisbotte,
"Nusch-ka!" rig)en ze al te samen
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"Nusch-lia!" gii knjgt haast nen vriler,
"zult nen frischen jongman trouwen!

215 "Ugh!" zoo spraken de oude eenparig,
en zij zaten onder 't pijnloof.
Als 't gelukte dat een and're,

knecht of meid, een scheeve plooschte,
loos, gegrijmd, misgroeid onhebbelilk

220 of nog anderszins vetpieterd,
dan zoo zongen ze al, en loechen,

' mankten ikpatiik om "t plooschveld,
doende in gang en doende in handling
al een kroingerugden grijs na,

225 zingend, een, of teenegader :
"Wa-ge-min, den koorenbijter !

Pai-mo-said, den schalke roover !"

Verbetering van Gezelle @)
201  <cbacbaaiden>>dit woord werd onderstreept; voor dit vers 207 werd bet woord "of' bijgescbreven
210 <bloerood>>bloeroo
213   <'Nusbkal">>bet overbodige tweelle aanbalin steken werd geschrapt, want de  Kin loopt door

218 <scbeeve>>dit woord werd onderstreept
221 <en loed,en>>en Z loechen
222 <mankten>>mankende
225 <teenegader>>al te samen

Tekst van Lauwers (pagina 146):

228 En dan loech men dat het schauw gaf,
en op Hiawada's wigwatn,

230 Ka-ga-gie, de ravenkoning,
raasde en ijverde in zijn grainschap,
ja, in elken naasten boomtop
kauw(ie 't zwarte roofgebroedsel.
"Ugh!" zoo spraken de oude eenparig

235 en zij smoorden onder 't pijnloof.

Verbeteringen van Gezelle (?)
230 <Ka-ta-de, de ravankoning>>raasde Ka-ga-de, de koning
231 <raasde en ijverde in  in gramscbap>>van de raven

232 <in>>*  <naasten>>en iederen
233 <kauwde>>ramvde

De afstand tussen Gezelles vertaling van  1886 en de bovenstaande teksten van Lauwers  is
zUr groot Elke vergelijking met om het even welke verzen uit de Jub.H. bewiist dit .
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6.4.7. Het zevende tekstfragment

Orerlevennt:  onbekend;  Baurdruktedit fragmentaf in   denotenonderaan  p.  174-175  injUB.H.
De verbeterinien ran GeTelle Jn talrijker dan in bet Kesde teksgragment.

Geen enkel vcrs vertoont enige gelijkenis met de vertaling van 1886.

6.5. Besluit:

De sporadische gehikenissen tussen Lauwers' en Gezelles vertaling zijn zo miniem (2 op 225
verzen) dat Gezelles oorspronkelijkheid ten opzichte van Lauwers' vertaling ten volle
bewezen is.
Er is dus in geen enkel geval sprake van plagiaat
Gezelle "dichtte over" los van elke bestaande vertaling.
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Hoofdstuk 7: Gezelle en de negentiende-eeuwse vertaalopvattingen

7.1. Situering

De vertaaltheorie was in de 19° eeuw nog voor-wetenschappelijk. Toch ziin er talriike
getuigenissen van filosofen, critici en literair-theoretia over het vettalen 'an sich'. In het
Europa van toen golden bovendien 'vertaalnormen' die historische relevantie bevatten voor
deze studie. In '5.6.1. Conform met de normen' gaven we al aan hoe een vertaling van
Longfellows werk makkelijk in de markt lag, m.a.w. hoe 'vertaalbaar' het wel was voor de
maatschappelilke, buitentekstuele normen die toentertild gehanteerd werden. Binnen deze
factoren van soao-culturele aard relateert Dirk de Geest het begrip 'vertaalbaarheid'
trouwens rechtstreeks aan de historisch wisselende manier waarop vertaalnormen inwerken

(1) en daarom is een verkenning et:van in Gezelles tijd noodzakelijk.
Gezelle werd als leerling van de Latijn-Griekse humaniora in een verfranst seminarie vroeg
geconfronteerd met 'de grenzen van het vertaalbare' (2) en hij kreeg regels opgedrongen
waaraan een goede vertaling diende te beantwoorden. Als dichter en leraar ontwikkelde hij
nadien gaandeweg een eigen visie op de vertaalarbeid, die wij hier verder onderzoeken. Of
die visie klopte met de inzichten van zijn tild- en deelgenoten op dit domein, kunnen we

nagaan. Duitsers, Engelsen en Noord-Nederlanders getuigden van hun inzichten in de
vertaalproblematiek in de negentiende eeuw. In talrijke aspecten sloot Gezelle zich bij hen

aan. Hoewel hi j onmogelijk kennisgemaakt heeft met alle auteurs die we hierbij behandelen,
was hij een kind van zijn tijd en hanteerde hij normen die nu eens aansloten dan weer
botsten met het gangbare literaire vertaalsysteem waarin hij functioneerde. Ziln keuze van
vertaalnormen hing samen met historisch heersende opvattingen over de rol van de vertaler
als (her)schrijver. In '5.4.2. Gezelles lezerspubliek' toonden wij trouwens ook aan hoe er

gelijkaardige opvattingen bestonden over de lezer van vertalingen, bij Gezelle,
Schleiermacher, M. Arnold en F.Newman.

7.2.Gezelles wed- en naijver

Gezelle vatte een vertaling altijd op als een concurrent van het oorspronkelijke werk. Hij
drukte ziln concurrentie-opvatting duidelijk uit in een brief aan Lauwers (3): "Ware ik als gij,
ik zou willen slag om slinger dichten tegen Calderon, reke voor reke, rilm voor rijm, klank
voor kl nk; dat kan het viaamsch wel, kunt ge 't gij P 't Is 't proeven weerd en fabricando
fabri fimus, flandri(cando) Flandri (fimus)". P. Claes wees erop hoe naast de term imitatio of
mimdsis die van aemukitio of zdlos vroeg opgang maakte in de Griekse cultuur (4). Bij Gezelle
treffen we deze naijver, als een strijdmetafoor, eveneens vaak aan. Gezelle ging ervan uit dat
het VIaams als een volwaardige rijke taal diende beschouwd te warden, alleen moest de
vertaler zelf over voldoende taalkennis beschikken ! Caesar Gezelle getuigde hierover dat dit
Gezelles belangri kste bedoeling was bij het vertalen: " Een andere Wilze om de Vlaamsche
taal te versterken en te verheerlijken bestond in ze te toetsen aan andere talen, en, met de
vertaling de schoonheid en uitdrukkingskracht van het oorspronkelijk werk te evenaren en ia
te overtreffen: hij was dus wel bekoord door den inhoud van stukken als Hiawadha en Tales
of the Angels, en Van den Kleinen Hertog en zijn begeerte was die aan de Vlaamsche lezers
bekend te maken. Maar ziine eerste en zijn vurigste bedoeling was dat ander punt van zlin
Vlaamsch herstellingswerk: aan te toonen dat het Vlaamsch eene eereplaats kon en moest
innemen in de rij del Europeesche letterkundige t:den "(5)
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In de Keugetbcbten ging Caesar Gezelle dan weer meer in op de naiiver
"Hij wilde ziine tpal dienen, met ze te toetsen aan andere talen en volgens ziine eigene

woorden: 'met ziin Vlaamsch het oorspronkelijke evenaren en la overtroffen (sic)' "(6). In
een brief van zijn oom Guido uit 1891 had Caesar Gezelle opnieuw een goede reden
gevonden om Gezelles wedijver die culmineerde in naijver, voorop te plaatsen. Hil las: " Ik
ga Mireio vertalen, en ik betrouwe erop dat iii met mijn Vlaamsch het schoone Provenfals
evenaren zill en la overtreffen " (7)
Het motief nl. mitn eigen moedertaal is zeer geschikt om te vertalen en kan dus wedijveren

met vreemde talen op  het literaire vi« treffen we ook aan bit Nederlandse vertalers uit de

vorige eeuw. In een verkennend artikel in De Gid, schetste Raymond van den Broeck

Opvattingen over bet vertalen in Nederland van  1800 tot  1850 (8). Zo was er Lublink de Jonge die

het Nederlands zeer geschikt achtte om uit de antieke talen te vertalen (9).  Hij beriep zich
daarvoor op Lambert ten Kate omdat deze nog verder ging- "... dat onze taal ongelyk meer

vermag in het stuk van overzetten, dan zelfs de Latijnsche" (10). Bovendien wilden deze
Nederlandse vertalers en vele van hun collega's met hun vertalingen de 'inheemse'

letterkunde verniken en de literaire smagk optillen. Ook konden ze er hun eigen taal mee

vervolmaken.   Met zijn vertalingen hoopte Jan van 's Gravenweert "misschien bijgedragen te

hebben tot den roem onzer Letterkunde, tot de verbreiding onzer dike Nederlandsche taal "
(11). Dit tweede motief lag bij Gezelle blijkbaar anders; hij wou  eerst nog ba«endit zijn
taal andere talen de baas kon, terwijl de Nederlanders hun vertalingen rustig opvatten :tls

ven#king van hull taal. Er hoefde voor hen niets meer bewezen te worden, hun taal was
evenwaardig; van echte wedijver uit een minderwaardige positie was bij hen geen sprake en

zeker niet van naijver ! 84 Gezelle was dit wel degelijk het geval en 66n keer drukte hij het
zelfs dichterlijk uit in een brief aan De Lepeleer. Hij vertaalde Dr«ebnbnden van Weber en

Gezelle wees hem op de taak tot 'overtreffing' als vertaler:
"

(...), maar een wonder
zal  't mij wezen als gii breken
al uw banden zult en Weber
schoonder Vlaamsch als Duitsch doen spreken.

ja, wanneer wih Vlaamsche Sassen,
Weber zullen schoonder vinden
in uw Vlaamsche als in zijn Duitsche
perelsnoer van Dreizehnlinden." (12)

7.3. Gezelles vertaalopvattingen.

Gezelle zelf schreef geen essay over vertaaltheorie of -praktijk Toch kunnen we uit

brieffragmenten en uit de inleiding tot ziin vertaling ziin opvattingen hierover afleiden.

7.3.1. Integrate vertaling

Hoewel Gezelle meerdere functies meegaf met zijn vertaling, wilde hij de authentiateit van
het vreemde origineel respecteren Daarom beloofde hij plechtig in zijn inleiding tot de
vertaling " hem (= longfellow) volgende zoo nauwkeurig mogelijk, reke voor reke, tot in
zijne min of meer oud-engelsche tale en dichtwijze toe" (13)
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Gezelle wou geen «belle infid8le" leveren (14); bij deze vertaling paste hil het eigen karakter
van het origined niet meer aan zoals hij in zijn vroegere prozavertalingen wel deed.
Bitvoorbeeld voor de goede smaak of de katholieke monal in zijn vertaalde novelle L'an tien

Kkenen Hertog (zie '2.3.3. Rond den Heerd en Gezelles prozavertalingen'). Hij wou deze keer
ook niet de parafrase toepassen als een redmiddel op linguistisch vlak, want dat  zou een
erkenning van de ontoereikendheid van het 'oud-VIaams' betekend hebben (15).
Tekstfragmenten weglaten of toevoegen deed hit ook niet, zelfs geen passages die boven het
niveau van een zin gingen, wat wij verder bewijzen. Zijn vertaling is 'integnal' (16)

7.3.2. Twee fasen

Bit het vertalen onderscheidde Gezelle een eerste fase waarin de vet,taler de tekst overbrengt
van de ene taal in de andere en een tweede fase waarin de vet:taler streeft naar een artistick,
literair niveau. Hierbii erkende hii dat er in iedere taal een bijzondere visie op de
werkelijkheid schuilt, die verschillend is van die in een andere taal Hij demonstreerde deze
visie in een brief aan De Lepeleer; waarbij Gezelle verbeterde teksten gevoegd had van De
Lepeleers vertaling van Dm ebnhnden. Gezelle startte met een grappig gedichtie waarin hij
zijn 'wed- en naijver-visie' formuleerde (zie hager). Maar de commentaar die erop volgde,
bevatte de paradox van trouw te bli}ven aan het origineel en toch een 'afstandelijke intimiteit'
(17) met de vreemde tekst te ontwikketen :
K Dertienlinden zit zoodanig in mitn hoofd dat ik mij eerst een beetje ontlast hebbe zoo gij
ziet, en in plat Vlaamsch gezeid, dat ik uwen moed bewondere zoowel als uwe
schranderheid.  Op uw verzoek en Dertienlinden ten besten bebbe ik gedaan ahofik met egen
werk  te  doen  badde.  Misscbien  Tal  ik,  b#  't gemis  van  den  Duitscben  text,  bier  en  daar gefaald  bebben.  Bll,

ben ik dat gij 't alles zoo wel neemt, en, zoo 'k hope niet ontmoedigd en zijt. 't Zal een
prachtig werk zijn, maar het moet zoo ingericht worden dat een middelbaar geleerd Vlaming
het kunne verstaan en genieten zonder te veel hersendwang. De Duit*be text B u ng te nab#;ge
moet bem vegeten en als bjveqeten is  dan mv werk oppoetsen en  opvjten ad amussim. Zal itt't korte u
nog een spasem zenden blyvende ul. zeer toegenegen." (18)
Deze visie op het inherente verschil tussen twee talen vertoonde gelijkenissen met de visie
van Wilhelm von Humboldt (1767-1835) die stelde dat iedere taal 'eine eigenthumlichte
Weltansicht' bezit (19). Hij loste de onmogelijkheid van equivalent vertalen op door de
'Energeia' aan te spreken. Dit is het creativiteitsbeginsel dat ook aan iedere taal inherent is en
zich onderscheidt van de 'Energon'. Deze twee begrippen benutte ook Schleiermacher om
de viervoudige verhouding van de vertater tegenover 'de taal' voor te stellen. 'Energon' slaat

op de vaste elementen van bron- en doeltaal (de woordenschat, de semantiek en de
etymologie) terwijl 'Energeia' eerder de vrije taalschepping van de oorspronkelijke auteur en
van de vertaler weergeeft. 'Energeia' fungeert dus als geesteli ke creatieve daad, die zich uit in
keuzemogelijkheden bij de uitdrukking van begrippen, stemmingen, ervaringen en gevoelens
(20). Wie vertaalt, activeert dit principe maar blijft trouw aan het origineel. Toegepast  op
Gezelle stellen we vast dat hij het advies gaf aan De Lepeleer om de tekst in de brontaal
a. h.w. te vergeten en zich te concentreren op de eigen doeltekst waarbij creativiteit in
taalgebruik (= «opvijlen tot de perfectie" ) als tweede fase het belangrijkste werd
Zo werkte Gezelle ook voor zijn vertaling vanTbe Song ofHiawatba Het'oud-Vlaams' bezat
net als iedere andere taal, de interne productiviteit om literaire werken te vertalen:" ...ik zou
willen slag om slinger tbcbten «gen Calderon, reke voor reke, rijm voor riim, klank voor klank;
At kan bet Aamscb weL kunt ge 't gij ? " (21). Als de doeltaal het creativiteitsbeginsel en het
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linguistische materiaal ook bevatte, dan spitste literair vertalen zich bij Gezelle toe op de
taalcreatie in de doeltral. Dit vroeg uiteindelilk een sterk vakmanschap van de literaire
vet:taler, een kracht om de doeltaal te manipuleren tot een nieuwe taalcreatie.

7.3.3. Van bron- naar doeltekst

Gezelle leefde zich in dn in de cultuur en de leefwereld van de Indianen (zie de emografische
functie), maar ook in de 'oud-engelsche tale en dichtwiize' van I.ongfellow. Zijn trouw

richtte zich immers op de ware aard van het origineel, 'het spel van Hiawadha. den
vooruitgebeelden Messias der Indianen' (22), maar ook op de sfeer van oude taal en de vorm
van een heldendicht. Hierop willen wij nader ingaan.
De natievormende factor die het'oud-Vlaams'  in zich droeg, stimuleerde hem  tot de
ontwikkeling en vernjking van het Vlaainse tallgebruik, waarin hij een 'overdichting' bracht.
Toch is dit taalgebruik hier hybridisch, Gezelle moest in zijn VIaams immers de inwerking
van het vreemde accepteren omwille van de trouw aan het origineel. Schleiermacher
noemde dit fenomeen 'verfremdendes Obersetzen'  en wou dat de vertaler tot de uiterste

grenzen ging'indem er sich befleissigt der fremden Sprache so nahe zu bleiben als die elgene
es nur erlaubt.'(23) Ook Venuti wees op deze ambivalentie in de natievormende factor:
"Language forms the particular solidarity that is the basis of the nation, but the openness of
any language to new uses allows nationalist narratives to be rewritten - especially when this
language is the target of translation that are foreignizing, most interested in the cultural
difference of the foreign text (24)". Daarom gaf Gezelle in zijn inleiding  tot de vertaling aan
hoe hij I.ongfellow volgde 'tot in ziin min of meet, oud-engelscbe tale en dichtwitze toe' (25) en
respecteerde, maar hij wijzigde de Indiaanse namen met Vlgamse klanken. De Vlaamse lezer
herkende de Indiaanse atmosfeer, maar was toch in staat om in zijn moedertaal te lezen.
In die zin klopt het beeld van de geniale vertaler volgens Schleiermacher dan ook met
Gezelle als dichter-schrijver  " who wants to bring those two completely separated persons,
his author and his reader, truly together, and who would like to bring the latter to an

understanding and enjoyment of the former as correct and complete as possible without
inviting him to leave the sphere of his mother tongue." (26)

7.3.4. Besluit

Gezelle beoogde met deze vertaling in zijn doelcultuur aanvaard te worden als een literair
vertaler. Ziln vertaling vatte hij dus op als een literair werk dat ziin plaats kon innemen
tussen de andere literaire werken van zijn doelliteratuur. Hi j had literaire pretenties en wilde
meer dan de semantische dimensie van ziin brontekst weergeven @D. A.Westerlinck stelde
dat hij een benchepping realiseerde, die tegelijk omschepping inhield: "De Hiawatha-

omschepping van Guido Gezelle behoort niet meer aan Longfellow dan aan de Vlaarnse

meester" (28).
Gezelle rekende op een algemene erkenning voor wat hij met zijn metagenese had geschapen.
Maar in de receptie van ziin werk zagen we dat Gezelle er niet 100% in slaagde het als een

groot literair succes te laten aanvaarden. Gezelles literaire vertaling liteeg slechts een
gedeeltelilke appreciatie omdat ziin gebruikte 'oud-Vlaams' eigenlijk opnieuw een vertaling
vroeg voor zijn lezers. Begrepen zij de Engelse tekst niet of niet goed, dan stonden ze in
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1886 weer voor een tekst die veel moeilijkheden baarde en nadien ging er meer aandacht uit
naar ziin origined werk dan naar deze vertaling..
Longfellow daarentegen mocht zitn werk als een succes in de literatuur aanvaard zien door
het merendeel van zijn tijdgenoten, maar deze acceptatie door zijn doelcultuur bleek niet
constant te ziin. Zijn werk dreigde zelfs uit het canon van de Amerikaanse literatuur te
verdwijnen omdat de sentimentaliteit en de opgedrongen betering als gebreken overkwamen.
Maar de populariteit bleef waardoor het in anthologieen enigszins Kinwezig bleef. Vandaag
wordt het hoofdzakelitk weer uitgegeven als een taalcreatie met een culturele betekenis, een
sociaal artefact (29). De Amerikaanse MLA International Bibliography vertoont een laarlijks

stijgende aangroei van studies over Longfellows werk.
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Hoofdstuk 8 : Binnentekstuele elementen

In deze descriptieve stlistische studie van bron- en doeltekst benaderen wij de stijl als het
geheel van de psychische uitdrukkingskrachten van twee talen met eigen expressieve waarden
die in die taalsystemen liggen op fonologisch, morfologisch, syntactisch en semantisch vlak.
De beide literatoren (Longfellow en Gezelle) beschouwen wij in deze optiek als individuen
die bepaalde mogelijkheden van dat taalsysteem tot leven wekten in een specifiek dichtwerk
en de vertaling ervan. De sti 1 ervan vatten we dan ook op als een volkomen geintegreerd deel
van hun werken dat in de ondeelbaarheid van vorm en inhoud bestaat, maar ook als
linguistisch vaststelbare deviaties tegenover bepaalde normen van taalgebruik, waarbii de
afwijkingen de aandacht opeisen.
Daarom opteerden wi i voor een open, descriptieve houding en dus louter voor stilistische  en
linguistische 'feiten', waarbij normatieve uitspraken vermeden werden. De soao-culturele of
buitentekstuele elementen van het vertaalproces behandelden wij in de hoofdstukken 5 en 7.

8.1. De poetische functie

Tbe Song of Hiawatba is een episch gedicht en wordt ingedeeld bij de poetische werken van
Longfellow. De tekst bevat dus poezie en Gezelle waagde zich aan de 'overdichting' ervan,
want hij gebruikte zelf de terminologie: 'Overgedicht in 't Vlaamsch' op het titelblad van zijn

uitgave.  Zijn literaire vertaling had dus een poetische functie en Roman jakobson
onderscheidde als zesde functie van taal: de poetische functie, gericht op de manier waarop

een taaluiting is verwoord (1). Hierbijis de overdracht van bepaalde klankelementen heel
belangritk om de dominantie van de poetische functie te bewaren. Daarom onderzoeken we
eerst de klankelementen die op het fonologische vlak liggen van beide taalsystemen

uitgedrukt in bron- en doeltekst. Maar nadien volgen ook de morfologische, syntactische en
semantische elementen. We nemen hiervoor 579 van de 5411 verzen als onderzoekmateriaal
(de 'Binnenleidinge: Zang I en ID. Dit corpus omvat meer dan 10% van het totale aantal
verzen en vormt een representatief staal van waaruit besluiten kunnen geextrapoleerd worden
op het geheel van beide teksten.

Eerst komen dus de klankelementen aan bod, zoals klanksymboliek, klanksuggestie,
alliteratie, metrum en ritme, en jambement en parallellisme. Vanuit een beschrijving en een
vergelijking van de klankelementen in de drie eerste zangen gaan we  na in welke mate er zich
in de vermling belangrilke afwijkingen van de brontekst vertonen. Dat er afwijkingen of
verschuivingen te verwachten ziin, ligt eigenlijk voor de hand; want Gezelles vertaalstrategie
was een op de doeltekst gerichte strategie, althans volgens zi in vertaalopvattingen (zie

hoofdstuk D. Toch had Gezelle in ziin inleiding tot de vertaling verklaart, dat hij Longfellow
'zoo nauwkeurig mogelijk, reke voor reke' zou volgen. Georges Mounin behandelde deze
ambivalente houding t.0. de vertaling van een lyrische tekst als volgt (in Dar Ubers«en von
Getbibten, Tnue gim Get#cb4: "Alles in allem kommt man zu dem Schluss, dass Treue bei der

Ubersetzung eines lyrischen Textes weder die mechanische Treue zu allen semantischen
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Elementen noch die automatische grammatische Treue oder die hundertprozentige
phraseologische Treue oder die wissenschaftliche Treue zur Phonetik des Textes bedeutet,
sondern die Treue zur Poesie dieses Textes."(2)
Ook de sporadische getuigenissen van enthousiaste lezers lieten Gezelle telkens weten, in
brieven of tijdschriftartikelen, hoezeer zij getroffen waren door de klank.
Zo was er De Lepeleer die het Gezelle per se wou meedelen: "Een ding nochtans wil ik niet
verzwijgen: wat me bijzonder in uwe vertaling heeft getroffen is de machtige riikdom van
klank. 'k en wist tot hiertoe niet dat er zooveel muziek in ons tale schuilt" (3) en D6s. Claes

die nog meer onder de indruk was: " ...en 't zal u niet verwonderen, dat ik veertien dagen
lang, waar iii ging of stond, altild die zoete melodie in mijne ooren hoorde ruischen, gelilk
verwijderde accoorden eener trippelende cithare»(4)
Dergelijke subjectieve waarderingen vragen om bewilzen, zeker als de lezer het "veertien
dagen lang" in zijn oren wil horen "ruischen"...
Bij de verwoording van beide taaluitingen speelden de morfologische en syntactische
aspecten ook een grote rol, omdat ook zij de manier waarop een taaluiting is verwoord mee
bepalen, en dus ook de poatische functie. Dat geldt ook voor de semantische aspecten die we
onderzoeken  aan de hand van metaforen.

8.2. De klank

8.2.1. Klanksymboliek en -expressie

In Probkmen dEr Iiteratuunvetenscbap wijst Stutterheim op het gevaar om het bestaan van
klanksymboliek te ontkennen, maar hij wijst er ook op hoe subjectief het wel is om alle
woorden zonder uitzondering klanksymboliek te verlenen (5). Volgens Stutterheim worden
de klanken symbolisch onder invloed van de betekenis, via de indruk die men heeft van
hetgeen met het woord wordt bedoeld. Dit noemt hij een secundaire associatie, waarbij er
zeker niet van generalisatie sprake kan zijn. Bovendien heeft er dan wederzijdse doordringing
van vorm en inhoud plaats. De inhoud die de klank "symbolisch" of"expressief' maakt, is
immers niet de gehele inhoud, maar door de specifiateit van de klank op dat moment van de
inhoud, is er de doordringing van beide elementen. Afzonderlijke vocalen, consonanten en
consonantgroepen hebben geen bepaald karakter, geen bepaalde inhoud. Ze hebben zeker

geen absolute waarde.
We beperken ons tot taaluitingen (in 3 zangen) waarbij het klanksymbolische bijzonder sterk

opvalt, maar waarvan de vocalen of consonanten op zichzelf helemaal geen klanksymboliek
bezitten in het Engels of in het'oud-Vlaams' van Gezelle.
Longfellow laat de donder rollen in de 'Prologue' en benut hiervoor '11-' als [-1  en 'oe' als [ul-
klanken in de verzen 74-75: And the thunder in the mountains

Whose innumerable echoes
Gezelle zoekt een equivalentie voor deze klanknabootsing van de donder, maar kiest voor
andere klanken die als een dynamische analogie van het origineel fungeren moeten:
"die den donder mint, die ketterende

in de bergen kletst en klapwiekt"
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De assonantie in 'ketteren, bergen, kletsen' suggereert in Gezelles vertaling een donder met

andere klanken. Hij versterkt die nog met een alliteratie (Itt) in beide werkwoordsvormen en
met een verbalisatie van het echo-effect: 'ketterende kletst'. De akoestiek van deze woorden
in een zinsverband draagt bii tot cen specifieke klankexpressie voor gedonder. In wezen zijn

de uitingen van beide auteurs equivalent, het zijn voorbeelden van geslaagde expressie, maar
het bewuste gebruik van de distinctieve klanken in hun afzonderliike taal veroorzaakt een

betekentsverschil 'ad hoc'. Dat Gezelle gevoelig was voor het effect van klanknabootsende
woorden en een bijzondere interesse had voor de schepping ervan b.v. in kindertaal, liet hij

bliiken in ziin 'Aanteekeningen' waar hij het over de klanknabootsing van de donder had,
"

door 1.ongfellow als "Baim-wawa" uitgedrukt (Zang IV, 199). Gezelle gaf als commentaar :

BEEM-WAWA. Alg(onkwin). Ook alzoo heb ik een vl. (g,ms) kind den donder, nadoender

wiize, hooren heeten: Hamrasha(lam" Uub.H.,p. 209)
In de Zang I valt de klanknabootsing op die het geplets en geplons in water weergeeft (135-

136):" en in 't speiten van den bergstroom
plotsten ze hun geverwde lenden"

De labialen (p-b-p), de dentalen (t-t-tt) en de korte vocalen suggereren dit. lien dergelilke
klankimitatie is hier niet aanwezig bii Longfellow:
"'rhrew their weapons and their war-gear,

taped into the rushing river,"

Gezelle voegt dus een klankexpressief element toe. De verbinding van dit element en de
betekenis van de woorden  is van groot belang, want pas hierdoor ziin deze taaluitingen

opvallend. Op zich ziln de klanken secundair ten opzichte van de inhoud, maar die wordt

preaes sterk geintensiveerd door die secundaire waarde der gebruikte klanken (6), m.a.w. de
bedoelde klankkleur is van belang voor de betekenis.
In de tweede zang (verzen 200-201) bootst Gezelle het spottende gekwetter van de duikgans

na (7) 'erge, gekken, scherpgebekte', terwijl Longfellow opnieuw geen dergelijk effect
nastreeft:
" en 't erge gekken

van den scherpgebekte duikgans
"

tegenover: "..the heat and laughter
Could not bear the merry singing

Hetzelfde effect bereikt Gezelle in de verzen 221-222:
"

Spottend dreef de looze duikgans,
Shingebis, den gek met hem nu,"

tegenover: "Hearing still the gusty laughter
Hearing Shingebis, the diver,"

Deze drie voorbeelden van klankexpressie voor donder, geplets en gekwetter tonen aan hoe

Gezelle bil de keuze van de woorden lette op de expressieve en soms imiterende klank. De
verschuivingen tegenover de tekst van l«ongfellow zijn hier louter op basis van

klankexpressie en dus van poetische aard
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8.2.2. Klanksuggestie

De aard van poezie wordt naast klank, ook bepaald door het beeld. Maar klanken kunnen een
beeld bepalen of inkleuren. Gezelle gebruikt uiteralt:d de beelden van Longfellow, maar soms
suggereert hij via klanken een bepaald aspect van het beeld dat er bij Longfellow niet is.
In de eerste zang haalt Longfellow twee keer het beeld van de rook aan. Eerst in vers 32: "
And the smoke rose slowly, slowly" en dan in vers 35: wfhen a denser, bluer vapour"
Gezelle bootst de langzame beweging en de densiteit van de rook door middel van klanken
na: v.32: " En de rook ging traagzaam opwaards"
v.35: " dan veel dichtere en zwaardere walmen"
De langgerekte ki2nken in de woorden 'traagzaam, opwaards, zwaardere' suggereren de
langzame beweging van de rook
In de tweede zang schuilt ook een klanksuggestie die bijdraagt tot de beeldvorming van de

logheid van een beer. Longfellow geeft de plompheid van het dier weer met 66n woord:
" As he lay asleep and cumbrous

On the summit of the mountains"

Gezelle evoceert veeleer via klankexpressie (v. 11-12):
"daar hijlag en sliep en loodzwaar
't hoogste van de bergen kroonde"
De talriike lange klanken (hier aa en 00 in geschreven vorm) worden nog gerekt door een
nevenschikkende zinsconstructie. Gezelle vertraagt het ritme hiennee. Het toegevoegde
werkwoord 'kroon(ie' is een lexicaal equivalent voor 'summit'; dit is een klankexpressieve dn
plastische keuze.
Gezelles bedrevenheid in het oproepen van een langzame beweging blijkt nogmaals uit vers
153: Lingering still among the moorlands traag vertrekkende uit het Noorden
De vooropstelling van "traag" werkt zeer remmend en is sterk beklemtoond. Het 4-
syllabische "vertrekkende" vertraagt evenzeer het tempo en wordt voortgezet in "uit het
Noorden".
Maar de tweede zang bevat nog een voorbeeld 'par excellence' van klankerschillen die een
ander poatisch effect veroorzaken. De verliefde oostenwind Wabon probeert het
ochtendlicht, een eenzaam meiste, voor zich te winnen. In de beschrijving volgens

Longfellow zijn er veel woorden met de beginklank [wl (ook halfvocaal genoemd) en met de
stemloze  's' in combinatte met klinkers: verzen  114-119:
And he wooed her with caresses
Wooed her with his smile of sunshine,
With his flatterring words he wooed her,
With his sighing and his singing.
Gentlest whispers in the branches
Softest music, sweetest odours

Gezelle suggereert veeleer het hevige verlangen van Wabon door andere klanken te kiezen.

Hij opteert voor woorden met stemhebbende fricatieven als 'g'-(7 woorden), voor "1'-
alliteraties en de 'z'-klank
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En hij wist zoo lief en lustig,
met gelonk van lentestr:lien,
met gevlei van honingwoorden,
met gezucht, gezang, gezabber,
geur en glans van al dat lief is
rond dat maagdelijk kind te zwerven.

Gezelle stelt met klank, ritme en woordkeuze een opgejaagde, begerige minnaar voor als een
sterke windwervel, tenvi il er bij Longfellow een zachte bries opsteekt in zijn beeld.

Fonologisch verschilt Gezelle van het origineel en door de vormwijziging ontstiat er ook een
beeldverschuiving. Gezelle drukt zich stilistisch anders uit, hoewel hij inhoudelijk trouw bllift:
de verleiding van het morgenlicht door de oostenwind. Hit vertaalt niet letterlijk, maar geeft
de voorkeur aan een andere klankkleur die artistiek toch uitdrukt wat in het origineel staat.

Hil ontwikkelt een sti11 die met de oorspronkeliike correspondeert, maar toch verschilt. Als
vertaler verplicht hij zichzelf tot creatieve oorspronkelijkheid (8)

8.2.3. De alliteraties

Longfellow benutte deze stijltechniek binnen de oude traditie van ziin heldendicht.
Twee of soms meer woorden in een vers beginnen met dezelfde medeklinker(s)
In de oud-Germaanse literaturen vervulde de alliteratie de functie van het gewone film (9),
nadien bereikte deze traditie een hoogtepunt in de middeleeuwen, in alle Germaanse
literaturen. Van in zijn lerarenperiode gaf Gezelle uiting van zijn grote waardering voor de
alliteratie als een specifieke eigenschap van de 'oude' Vlaamse poezie die in de tall leefde, b.v.
"'t is de Kat in de Kelder Kweeken" (10). In een 'Leermare' in de Gaffette van Kom#k (11)
toonde  hij  in 1881 opnieuw a:Ill  dat  hil  het  stafrilm  als  een  elementair kenmerk  van  poezie
beschouwde en in een brief (1884)  aan een oud-leerling,jules Blancke, gaf hij "het rijm. staf-
en klankrijm" in het VIaams een verregaande origine mee: "Het rijm, staf- en klankrtim,
behoort aan 't viaamsch als een duitschen tialtak in volle eigendom.  't En heeft het nievers

moeten uit overnemen. De tale zelve, de woorden, de spreekwoorden enz. ziin berijmd. De
oude wetten zyn berymd hoe ouder hoe meer. (...) Het kerklatyn, fransch, Italiaansch,

Spaansch, Portugeesch etc. zyn 't rym aan de Duitsche schuldig."(12)
Gezelle dweepte in zijn vertaling van 1886 met het stafrijm dat hij ook 'slagwoord' noemde.

In de 'Binnenleidinge' vertaalde hii de verzen 7 en 8:
IT'ith their frequent repetitions
And their wild reverberations
als: met dat her- en wedergalmen/ van den shgwoorde en den rijtnkl:,nke

Bovendien gaf hij in ziin 'Aanteekeningen' onder 'slagwoord' (13) zelf zeven voorbeelden.
Westerlinck vroeg zich af of deze "dwepende bewondering van Gezelle voor het
middeleeuwse erfgoed" een betangrijke factor was voor Gezelles buitengewone gehechtheid
aan het allitererende vers  (14)  in zijn latere werken T#dkrans,  Rlmsnoer en .Llairte  I.'efen
Gezelle overtrof Longfellow alvast in kwantiteit En in diversiteit wat deze stijltechniek
betreft.
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8.2.3.1.Kwantiteit

Op een stall van 579 verzen allitereerde Longfellow in 85 verzen of in 14,6 % van het totale
aantal. Gezelle dreef dit op tot 134 verzen of tot 23,1 %. Dit verschil van 49 alliteraties moet
zeer genuanceerd bekeken worden.
Gezelle nam immers niet alle 85 stafrijmen van Longfellow over, slechts in 41 gevallen deed

hi i dat. Voor de overige 44 in de brontekst streefde hij geen equivalent na in hetzelfde vet:s.
Ofwel negeerde hii die, of vond hii ze te gezocht of te repetitief. Baur hield er de volgende

mening op na: "waar hij al eens een plaats niet laat allittereeren als Engelsch, gebeurt het
meestal met profijt, want I.ongfellow's "slagwoorden" zijn nogal overladen; in andere
gevallen weet hii het in 66n vers geslachtofferd stafrijm in het volgende in te halen."(15)
In het onderstaande schema valt op hoe Gezelle 93 nieuwe alliteraties creeerde op 579
vetzen. (De volledige opsomming en weergave van alle alliteraties bevinden zich in bijlage 43
van hs.8).

Schema:

Longfellow Gezelle Corresp. Niet-corr. Nieuw
Binnenleidinge       11                                         28                   7                4                    21
(115 verzen)

Zang I              26                           32             12          18            20
(161 verzen)

Zang II               48                              74              22          26              52
(303 verzen)

TOTAAL          85                            134            41         44            93

8.2.3.2.Diversiteit

Om de alliteraties een betekenisvolle functie toe te kennen is de taalscheppende kracht ervan
een norm. Stafrijmerij kan stereotiep worden en leidt dan vlug tot parodie door zijn
voorspelbaarheid.
In de brontekst beperkt dit st:i lelement zich hoofdzakelijk tot het 'cement' (16) van cell
stafrijmformatie bestaande uit twee substantieven, 41 van de 85 alliteraties uit de onderzochte
279 verzen. In 15 andere gevallen ontstaat de alliteratie door een epitheton, bijvoorbeeld:
"rushing river". Onder deze benaming komt "river" in de brontekst dan telkens opnieuw
voor, wat een vrij stereotiepe indruk maakt en als heel voorspelbaar bestempeld wordt.
(Twee keer in de 'Prologue, 66n keer in Zang D. Alle overige alliteraties ontstaan door de
eerder toevallige combinatie bezittelijk voornaamwoord en substantief (b.v. his heart, his
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home, his hear) of voorzetsel en substantief (b.v.  for food, for firewood) en dergelilke.
Gezelle verhoogde het aantal met anderhalf keer (134 to. 85) en gaf het stafrtim andere

functies mee. Hii gebruikte doe formatie in negen verschillende combinaties.
De twee geliefde combinaties van Longfellow benut hij veel minder nl. substantief en
substantief in slechts 20 van  de 134 gevallen (versus 41/85) en adlectief en substantief:  in  14

gevallen op 134 (versus 15/85).
Daarnaast smeedde Gezelle veel alliteraties met het substantief en een werkwoord (3°soort):
12 keer, en het substantief met allerlei woorden eromheen (bepalingen): 11 keer (4° soort).
Vaak met een plastisch effect: 'drops of sweat fell fast' wordt "zweet bii zware

dreupelen'(zang II 193), 'stamped upon the lakes' wordt "buischende over bek€'(Z.II,204)
(zie bijlage 43)
IT'erkwoorden ziln woorden die werken bit Gezelle en hii verta:dde vaak actieve

werkwoordsvormen die als persoonsvorm alleen voorkomen, in een dubbele
werkwoordsvorm (5° soort): b.v. 'dwelt' in 'woonde en waakte', 'moulded' in 'wrocht en

wrong', 'taunted ' in 'gekte en guwde', 'wrestled' in 'kuimde en kampte', 'sighed' in 'zat en
zuchtte'. Edn enkele keer verving hij een dubbele werkwoordsvorm 'sang and shouted' (zang
II,  vers  95)  door 66n werkwoord: 'zingezangden'.  In deze klankri ike samenstelling zitten
uiteindelijk toch weer twee werkwoorden, maar het gaat hier om een creatieve vondst.

(In  [#emscbe Dicbt«#ningen (IT) 1,23,58)  had hil  het al eens benut om het geluid van de zeis
weer te geven in het gedicht 'De Waterspegel'. In ziln vertaling van Tbe Song «Hiawatba zal

hi  het nog gebruiken (XIII,206), maar m T#dkrans (185,9) nadien ook en in R#msnoer nog
twee keren (77,22 en 101,22)  (13))
Het werkwoord met allitererende bepalingen erbij komt 16 keer  voor (6° soort).
Als zevende soort in stafrijmformaties geldt zeker ook de creatie van samenstellingen, In een
compacte gedaante maar mdt een alliteratie vertaalde hij 'moors and fenlands'
('Binnenleidinge',12)  in leegland', 'legends and traditions' in 'legendlast (13,23), 'warriors' nu
eens m1Il ,"t kamp- en 't krijgsvolk', dan weer in "t weer- en 't wijgvolk' (Zang I, 57 en 66)
Ook uitdrukkingen die tweeledig ziin (8° soort), kregen Gezelles voorkeur, al stond er maar

66n woord in de brontekst: voor de vuist ('straightway'), vlugs in vier en vlamme vloogen ('till
in flame they burst and kindled'), Heere en Hertog ('Father of'), lief en lustig ('caresses'),  blii
noch blijdzaam ('his heart was sad'), vier en vonke ('his smouldering fire'), weg en wetr
('shook').
W'aar Longfellow drie keer bijwoorden of adiectieven liet allitereren in Zang lI 'loud and
long' (vers 29),'drowsy,dreamy' (v. 227) en 'love and longing'(v. 257), wendde Gezelle deze
mogeliikheid tien keren (90 soort) aan: 'groene en grauwe' (5),langen, luiden' (29), 'bli, noch
blijdzaam' (96), lief en lustig'(114), 'dieper, dikker' (206).'vuil en vadsig' (225), loome en
ledige' (244), 'zoete en zerpe' (251, "veel te vaddig' (259), 'groen en geluw' (264). Het
stafrijm formeert deze binaire structuren en volgens J. Van Meensel  heft  het de woorden  "uit

de alledaagse huishoudeliike sleur zonder daarbij de volkse raakheid te verliezen "(18). Ook
volgens Boets kunnen de alliteraties behoren tot de "meer volkse klankexpressieve en

klankestetische verschilnselen" (19). Deze binaire structuren spelen hier zeker een ritmisch-

opbouwende rol
Alliteraties hebben dus voor Gezelle een betekenisvolle functie, zij typeren zijn uitdrukkeltike
wil om in zijn 'overdichting' ritinische En plastische effecten te veroorzaken. Toch is hij niet
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vrij te pleiten van enige prestatiedrang in zijn wedijver om het origineel te overtreffen. In de
Engelse tekst allitereert echter veeleer een poeta artifex met voorspelbaar maakwerk in
stafrijmen waardoor gemakkelijke parodie ontstond. Maar wanneer Gezelle allitererende
dubbelvormen in de werkwoorden, in samenstellingen en in binaire constructies aanwendt,
dan werken deze alliteraties ook nog genererend in ziin 'overdichting'. Zij  intensifieren klank
en beeld en zetten de vertaler :tan om stilistische vondsten aan te wenden.

8.2.4. Ikt ritme en het metrum

Het dichtwerk is volledig uitgewerkt in verzen met een trochetsche viervoet. Deze streng-
metrische vertelmaat nam Gezelle over van Longfellow. Maar ook hij had die op zijn beurt
overgenomen, nl. uit de Kalevala. Dit procddd verdient nadere uitleg.
Longfellow las in de zomer van 1854 de Duitse vertaling van het grote Finse nationale epos,
door Anton Schiefner. Deze vet:taler respecteerde de trocheische tetrameters waarin het
Finse epos geschreven was en paste die toe op ziin Duitse tekst. Onmiddellijk laaide het
enthousiasme bit l,ongfellow op, want hij zag hierin een uitstekend middel om zelf een epos

te schriiven in dezelfde versmaat. Hij schreef in zijn dagboek, met de Kakvahi voor hem: " I
have hit upon a measure, too, which I think the right and only one for such a theme ."(20)
De viervoetige trochee is in de Finse volkspoezie vnjwel altijd aanwezig. Deze versmaat met

acht lettergrepen is karakteristeriek, omdat de deining van het ritme noodzakeliik is om de
oorspronkelijkheid te bewaren (21). Het waren immers liederen om te beluisteren en te
onthouden. De arts Elias Lunnrot (1802.1884) verzamelde de gezongen liederen van de
oudere laula lat' of zangers en bewerkte ze als passages in de epische handelingen van het
gecompileerde  Kakvala-epos (of het "Landi,an Kakva'D. Op zijn verzameltochten ontmoette

hii deze zangers en noteerde hun liederen. In het voorwoord van een Engelse uitgave (1951)
beschrijft J.Grundy een dergeliike zangsessie :
"  The northern rune-singers laid hand early upon the songs and episodes of the Kalevala, a
feature of which is the "echo" line which repeats or adds but slightly to the sense of its
predecessor. This often arose from the bard's practice of chanting in company with some
fellow poet or perhaps a member of the audience. The two would sit facing each other on a
bench with hands daped and rock rhythmically to and fro with the cadence of the lines; the
"echo" line was no doubt often inserted by the one whose memory was at fault, though it
also serves for emphasis." (22).
Deze beschrijving bevat opvallende gelijkenissen met wat Gezelle vertelde over Indiaanse
vertellers. Onder het lemma 'NAWADAHA' gaf hij in zijn 'Aanteekeningen' de volgende
omschrijving " Alg.(onkwinische) eigenn.(aam) van eenen dier Indiaansche zeggers of

vettelders, die uren lang zitten weg en weder wiegen en vertellen, op de mate van
Longfellows Hiawadhasche dichtreken: Vroegt ge - m4 van - waar ze - kwamen, enz."(23).
Ook in een brief aan Jules Blanche uit Dadizele (14 maart 1884) lichtte Gezelle deze ritmiek
bij de Indiaanse zangers toe: " 't Is een zake van zetten en heffen, of, zoo de indianen

(Americaansche) doen, van over end weder wiegewagen lyk eene moeder die een kind in

slape rent.." (24).
Deze gelijkenis in voordracht dn in versmaat was eigen aan authentieke volksepiek. (25)
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Hoewel het ritme  ngfellow bekoorde en Gezelle een grote inspanning leverde om dit

ritme, waann betoonde en onbetoonde lettergrepen elkaar afwisselen eveneens toe te passen,
hadden beiden af te rekenen met heel wat moeilijkhe(len.

Fanny, de echtgenote van H.W. Longfellow had voorspeld dat er kritiek en parodie zou
volgen door de versmaat: " It is very fresh and fragant of the woods and genuine Indmn life,

"

but its rhymeless rhythm will puzzle the critics, and I suppose it will be abundantly abused.

(26) Haar voorspelling kwam uit, het werk werd een van de meest geparodieerde Engelstalige
dichtwerken. Er verschenen bijna 1000 verschillende parodieen in allerlei vormen (27) In
1995 schreef professor D. Aaron   in een Everyman-uitgave:   "... m borrowing Kalevala's

thumping, eight-syllabled trochaic verse form as the one best suited to his purpose, he left
himself open to parodists unable to resist the  fun of burlesquing Hiawatha's tom-tom

rhythms..." G8) Ook vandaag wekt dit ritme de indruk van monotonie op en werkt het

enigszins slaapverwekkend. Toch kende het dichtwerk een enorm succes en precies het 'tom-

tom-ritme' lag voor sommigen aan de basis ervan omwille van ziin eenvoud (29). Anderen

waarderen nu de sfeerschepping die ervan uitgaat, zoals de dichter Philip Larkin die ook
toepaste in ziin gedicht 'The Explosion' (1970) of zoals professor Aaron stelde: "Readers not

blinded by preconceptions will quickly discern its craftsmanship, how artfully, for example,
Longfellow manipulates the much travestled, pulsing thour-beat trochaic metre and uses it,

indeed, to enhance the fairy-tale atmosphere of a poem ingeniously fashioned  from the

shards of myth into a synthetic masque replete with a cast of demi-gods and spirits, of
articulate animals, birds, fishes, trees, insects and streams." (30)

Gezelle wist van bij 't begin van zijn vertaling hoezeer hil rekening moest houden met het

metrum. Longfellow had immers  al  op 11 maart 1877 kritiek gegeven op slordigheden  in  de
versmaat van het vertaalde fragment dat Vernest hem toegestuurd had : "It seems to me

extremely well done, and the only criticism 1 can venture to make upon it is, that occasionally

you end a line with an accented syllable, as for instance "wilgeboom", "wit en wijd", etc.,

which, I suppose could be easily remedied ".(31)
Gezelle kreeg deze brief vroeg onder ogen, Vernest schonk hem en Gezelle gebruikte die in
1886 bij ziin uitgave. Hi j gaf de indruk alsof Longfellow met hem gecorrespondeerd had en

drukte de bewuste brief af in ziin inleiding op de Davidsfondsuitg,ve (1886). Maar hii voegde

er wat commentaar aan toe i. v.m. vier drukfouten, waarvan er 66n het metrum zou storen.

Bovendien stipte hil aan dat hij uitdrukkeliik Longfellow volgde "zoo nauwkeurig mogelijk,

reke voor reke, tot in zijne min of meer oud-engelrcbe tale en chcbtn/Ze toe". Deze "oud-

engelsche (...) dichtwijze" sloeg dus op de trochaische tetrameter. Gezelle aanvaardde  het

keurslijf van deze strenge metriek en streefde ernaar die te onderhouden. Verwey vond zelfs

dat " de eenvoudige maat: twee maal twee trocheeen Gezelle aantrok"! (32)
Toch ontstond er een hetze i.v.m. Gezelles volgzaamheid op dit punt

De discussie of Gezelle van het grondtype van de zuivere 4-voetige trochee afweek, werd
door meerdere onderzoekers aangezwengeld.
Als eerste was  er j. Van Ginneken die in de Jub.H..  (1930) een bildrage leverde over'Rythrne

en versmaat bii Guido Gezelle' (p.VII-XVI). Van Ginneken had met ziin leerlingen de 5411
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verzen onder de loep genomen en kwam tot het besluit dat 80 % van alle verzen
beantwoordden aan de normaalvorm of het grondtype. De overige 20 % (1080 verzen)
weken af, in 16 verschillende variaties.
In dezelfde Jub.H.-uitgave gaf Baur in zijn 'Bio-Bibhografische inleiding' toe dat er
afwijkingen te vinden waren t.0. de "eentonig-kabbelende beweging van Longfellows
rijmloozen, trochaeischen tetrameter", maar hij loofde Gezelles handigheid om nuances in
het tempo te brengen door cesuurspeling, oversprong, dactyllische versnelling en
versverlengingen (33). Naar zijn mening mocht Gezelle dit doen omwille van "de vrijere

beweging van ons middeleeuwsch accentvers" waardoor aanpassing veroorloofd was (34)
Deze viste klopte niet helemaal met die van Van Ginneken.  Dit gaf later aanleiding tot
kritiek. G. Stuiveling gewaagde over dergelijke contradicties, van: " zo weinig samenwerking
bij deze standaarduitgave, dat de eric deskundige in een voetnoot kon weerleggen wat een
andere nauwelijks een vel tevoren had betoogd." (35)
Na de publicatie van Jub.H. spuide Verwey het snelst kritiek op Van Ginneken. In 1931 al
vond hij: " De heele methode van onderzoek (...) is Duitsch gehaspel, ten onrechte met een
wetenschappelijk etiket beplakt."(36) Naar zijn mening week Gezelle nooit af van het
grondtype omdat Gezelle de lettergrepen voluit liet afdrukken, maar ze in de uitspraak
samentrok Ook Baurs visie "als een poging tot aanpassing bij ons middel-nederlandsch

episch accentvers" schoof Verwey opzij. Volgens hem wou Gezelle die oude woorden "niet
te bot" afbreken en hij lette erop dat "de gemakkelijke overgang van de klanken niet aan

vloeiing zouden inboeten."
In 1943 keerde G. Stuiveling terug op dit probleem. Ook hil had ernstige bezwaren tegen de
methode van Van Ginneken.(3D Stuiveling stelde een systematisch onderzoek in naar de
heffingen en dalingen of de overbetoningen en onderbetoningen met hun afwijkingen. Van
Ginneken wees hij af omdat "zijn gehele indeling en daarmee al zijn resultaten geen vaster

grondslag bezitten dan een misverstand inzake de spelling" (38) Dat misverstand was
hoofzakelijk het over het hoofd zien van de elisie Gezelle schreef'duizelig' maar hij sprak
uit: 'duiz'lig'. Bovendien liet Gezelle, als West-Vlaming de "anlautende h" in veel gevallen
weg en klonk 'leerde hij hem" als "leerd-ie-em", 'ij' als 'ie' omdat Gezelle in zijn voorbericht
meldde dat hij "iedere ij als lange ii" bedoelde. Meteen reduceerde Stuiveling de 1080
afwijkingen tot een fractie ervan, alleen de verbogen vormen van het bezittelijk
voornaamwoord 'uw' of van het tegenwoordig deelwoord aanvaardde hij :tls te verwaarlozen
onregelmatigheden.

Edn jaar later, in 1944, trad Baur grotendeels de stelling van Stuiveling bij. Maar hi j meende,
ten onrechte naar onze mening, de uitspraak van de West-Vlamingen beter te kennen dan

7,Stuiveling iv.m. 'leerd-ie-m' Verder meende hii enkele "gewilde ritmen-onomatopeeen
aangetroffen te hebben, waarvan hij het getal  "met vele tientallen" zou vermeerderen in een
later artikel. Dit kwam er evenwel niet.
Pas in 1970 zou een andere Gezelliaan, Karel de Busschere, hierop terugkeren. Vanuit zijn
West-Vlaamse achtergrond selecteerde hij opnieuw en behield nog hoogstens 11 afwijkingen

Maar hij gaf niet aan waar preaes (39).

Tot besluit kunnen we stellen dat Gezelle de trocheische viervoet nastreefde en hij een
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onderscheid maakte tussen de grafische voorstelling van woorden in de Nederlandse

orthografie en  hun  'oude VIaamsche'  uitspraak  Er  moet wet degelijk rekening gehouden
worden met wat hij in zijn inleiding noemde "de oude, Vlaamsche uitsprake", ook al
hanteerde hij een schrijfwilze die hiermee niet altild overeenkwam. Waar hil afweek, wist hii
de regelmaat van het ritme terug te doen keren b.v. door het en jambement. Wil geven drie
voorbeelden uit de 'Binnenleidinge':

1.verzen 18-19: Ik vermonde al 't gene ik gehoord hebbe
om den heerd van Nawadaha,

De eind -e van "vermonde" schuift samen met "al" = "vermond'al",
het lidwoord m. valt samen met -gene"  = "tgene",

de "ge" van "gehoord" valt samen tot "ghoord",
de eind -e van "hebbe" vervalt in "hebb" en knoopt direct ;ian met "om"

2. Verzen 25-26: W'aar de vogel bouwt, ten boschwaarde,
in de burgten van de beveren,

De eind -e van "boschwaarde" vervalt en knoopt aan met "in"
3. Verzen 74-75: die den donder mint,die ketterende

in de bergen kletst en klapwiekt
Het lidwoord "den" moet uitgesproken worden als "n" en verbonden worden met

" die"="die-n", de "eren" in "ketterende" is een "rn-klank" en de eind "de" schuift naar
het volgende vers en de uitspmak wordt : "(lin"; omgezet n,:,r de uitspmak wordt dit
" die-n donder mint, die kettrn

din de bergen kletst en klapwiekf.

Van Ginneken bleef bi  de grafische weergave zoals die gedrukt stond en vond 1080

uitzonderingen. Stuiveling, Baur en De Busschere zagen in dat dit een verkeerde aanpak was
en wij sluiten ons hierbij volmondig aan ledere mogelijke afwijking is gemakkelijk te
weerleggen met uitspraak-argumenten. Of zoals Stuiveling het laconiek uitdrukte: "...hieruit
kan men (...) concluderen, dat bij Gezelle de viervoetige trochee wel normatief, de
viervoetige-trochee-met-afwijking echter normaal is."(40) Hiermee bedoelde hit het volgende:

de analyse van Gezelles ritme moet uitg:tan van de studie van de accentverhoudingen, het
onderzoek naar plaats en aard der onderbrekingen en naar de hoeveelheid van de
enlambementen. Stuiveling onderzocht het eerste op 1000 versregels en telde niet meer dan

545 onderbetoningen en 606 overbetoningen. Dat is samen meer dan 66n afwijking per vers.
Ziln onderzoek toonde aan hoever Gezelle bil de 'speelse' behandeling van de viervoetige
trochee durfde te gaan, maar de uiterste grens van een omkering in lambes of een
verschuiving in dactyli niet overschreed   In het onderzoek van Stuiveling kwamen de
en jambementen niet aan bod en daarom behandelen wij die in de volgende paragraaf

8.2.5. Het enlambement

Om de dreun die uitgaat van het eentonige ritme, verooizaakt door de trochelsche viervoet,
te vermilden en om het ritme vloeiend te houden helpt het stijlmiddel enjambement. Met



119

deze techniek loopt de ene versregel zonder pauze in de volgende over en hierdoor krilgt het
tempo van het ritme varianten. Ook de voorspelbaarheid van het volgende vers wordt
aanzienlilk verminderd. Met het enjambement kan er een overloop ontstaan van een woord,
enkele woorden of een half vers, en een volledig vers. De cesuur, als pauze in de volgende
versregel, wordt hierdoor grilliger en de regelmatige afwisseling van beklemtoonde en
onbeklemtoonde lettergrepen blijft wel bewaard, maar de accentverhoudingen wijzigen
Gezelle voerde meer en jambementen in dan in zijn brontekst te vinden waren. Van
Ginneken telde ze op en vond bij I.ongfellow 780 eniambementen  en "Gezelle heeft er
1070, wat natuurliik de variatie ten goede kwam" voegde hii eraan toe.(41)
Maar Van Ginneken gaf geen lijst en besprak de variatie niet.
Wil onderzochten 579 verzen.
In de drie eerste zangen creeert Gezelle 44 enjambementen meer dan Longfellow. In de
'Binnenleidinge' komt hij tot 22, in de eerste zang tot 24 en in de tweede zang tot 48
'overlopen' (totaal:94). Bij Longfellow zijn de aantallen veel bescheidener: respectievelijk 12,
9 en 21 (totaal: 52) (zie bijlage 44, van hs.8). Het opdrijven van dit koppelingsprinape is een
bewijs van de wil tot ritme-bewerking. Maar ook andere aspecten spelen een rol, zowel
psychologisch als stilistisch.

Een interessant voorbeeld van een psychologische aanpak, eigen aan een goed verteller, is de
invoeging van een vraagje in een lopende tekst. Longfellow deelt  in de tweede zang gewoon
mee dat Shawondasie uitkijkt naar zijn geliefde:
v. 247-248: Till one morning, looking northward,

He beheld her yellow tresses
Gezelle wil spanning. Hij voert het voegwoord "en" in en stelt de lezer een vraag  "en wat
ziet hij r. Zekeren morgen keek hij Noordwaards

en wat ziet hij ? 't Geluw hoofdelijn
Zo drijft hij de spannmg op en boeit hij de lezer. Hier is ook een zweem te bespeuren van de
volkse verteller die zich afstemt op zip luisteraars of lezers. Terwijl de brontekst neutraal
meedeelt. Het entambement is een handigheid, want het voegwoord "en" geeft hij een
scharnierfunctie en laat die de aandacht trekken. Een ander voorbeeld, waarin het
eniambement de repetitieve dreun van de versmaat wegneemt en het levendige tafereeltie
psychologisch versterkt in de vertaling:
zang 2, vers 179-180: Warm and merry, eating, laughing,

Singing, "0 Kabibonokka,
Gezelles versie: zat hii, at hit, loeg hij, zong hit

lustig " Ei, Kabibonokka
Idem bij de beschrijving van het gevecht tussen Mudjikiewis en de beer Mishi-Mokwa.
Zang 2, v. 28-37: Then he swung aloft his war-club,

Shouted loud and long his  war-cry,
Smote the mighty Mishe-Mokwa
In the middle of the forehead,
Right between the eyes he smote him.

With the heavy blow bewildered,
Rose the Great Bear of the mountains;
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But his knees beneath him trembled,
And he whimpered like a woman,
As he reeled and staggered forward,
As he sat upon his haunches;

Longfellow begint in de bovenstaande verzen drie keer met een werkwoord als
'koppelwoord' voor het enjambement. Gezelle driift dit op tot vijf keer:

Zwoei hij dan zijn kolve omhoogwaards
met nen langen, luiden strijdroep,
en den machtigen Mishi-Mokwa
trof hil voor zijn sterre en plotselings
eenen ongefaalden kolfslag.
Door dien fellen bots verbilsterd
sprong de reuze rechte en dadeliik
viel hi j door zijn knien: hij knikte
naar den grond toe, deisde ruggewaards,
zat en kreunde lijk een vrouwmensch.

De werkwoorden vooraan verhogen meteen de actie en het gevecht verloopt zeer levendig.
Hetzelfde doet zich voor in v. 80-81: "maar de booze Noorderwindste6

kreeg de wree Kabibonokka"
Bij Longfellow: And the North-Wind, wild and cruel

To the fierce Kabibonokka

Gezelle smeedt op andere plaatsen de verzen aan elkaar in afwijking van het origineel, omdat

114 daarmee een vlotter vertel-effect bereikt. Als voorbeeld fungeert hier de voorstelling van
de Indianen-kritgers  (zang 1, verzen 70-73):
And they stood there on the meadow,
With their weapons and their war-gear,
Painted like the leaves of Autumn,
Painted like the sky of morning,
Dit is een statische voorstelling, waarbii het parallellisme als stijlelement effect nastreeft, nl.
hun uitzicht beschrijven op een suggestieve sfeer. Gezelle weeft de 4 verzen aan elk:iar:

En zij stonden daar te wapen

op den driesch, met al de verwen
bont gepmt die 't nalaar navoert
of't ontluiken van den dagraat,
De entambementen veroorzaken een ander tempo in het ritme dan de versmaat doet
veronderstellen. De rust in de tweede versregel is er de start van. Het parallellisme (42) wordt
hier geofferd ten voordele van afwisseling in glaamse) woordkeuze (driesch, bont gepint),
een actief werkwoord (navoert) en een scharnierwoord (of).

Opvallend ziin ook de tussenwerpsels die de vlotheid van het vertellen bevorderen. Het ziin
geen 'koppelwoor(lies' in eniambementen, maar ze fungeren wel op die manier. De verteller
last hiermee de onderdelen van zijn verhaal levendig aan elkaar. In de tweede zang zijn alleen
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de uitroepen "Ah!" en "0" in de brontekst aanwezig Gezelle start in deze zang echter t\vaalf
keren een vers met een dergelijk woordle
ia: vers 47,246,279
neen: vers 174, 287
ei: vers 181,224
foei: vers 49
inderdaad:  vers  167
Ach: v. 245,270,297
De 'verteller' is aan 't woord in de vertaling en benut spreektaal-elementen. Automatisch
varieert hij hiermee de versmaat en vergeet de lezer de normatieve trochee, die toch aanwezig
lS.

Samenvattend kunnen we stellen dat de enjambementen talrijker aanwezig zijn in Gezelles
vertaling dan in het origined Longfellow benutte ze in hoofdzaak om zip epische stijl te
bevorderen, telwill Gezelle ze ook nog aanwendde om het tempo van het ritme af te wisselen
en een levendige vertelstijl te creeren.-

8.2.6. Het parallellisme

Paul Claes vroeg zich af of het een toevalis dat Gezelle voor zijn enige lange vermling in
verzen preaes de Hiawatba van Longfellow koos, waarin het parallellisme een geliefkoosd
procddd is (43). Hit verwees in zijn artikel Gefdle en betgedacbten,#m naar Gezelles tijdgenoot,
de Engelse priester-dichter Gerard Manley Hopkins (1844-1889). Deze dichter had een
theorie uiteengezet waarin hij van mening was dat "het kunstig deel van de poezie te
herleiden is tot het prinape van het parallellisme "(44). Hij gaf aan hoe dit prinape aanwezig

was in Griekse, Italiaanse en Engelse verzen. Hij had er net zo goed magen aan toevoegen:
611 in Finse verzen. Want in de Kalevah is dit procddd een vast tekstelement. Claes haalde aan
dat deze "retorische rendundantie" een middel kon zijn om "de verstrooidheid van de
toehoorder op te vangen" (45). Het zou immers een karakteristiek zijn voor orale kunst.
Deze repetitievorm hielp de ongeletterde toehoorder om goed te volgen, maar fungeerde ook
als een stijlelement
Hopkins wees echter ook op het inhoudelijke of het gedachtelijke parallellisme, het
gedachteritm. Gezelle paste dit procddd al toe in zijn poezie v66r Hopkins zijn visie
formuleerde (46). Eigenlijk eerst in vertaalde poezie. Zo is er zijn 'Proeve van vet:taling uit de
Bibelgedichten' en zijn 'Mondamin'-vertaling ', in I.laetizscbe Dicbto »ingen (1858). Gezelle
volgde daar de originele versvorm zonder metrum en rijm, het enige structurerende element
was het parallellisme. Hiawatba van Longfellow bevatte ook geen rijm en Gezelle volgde voor
Zijn 'Mondamin'-vertaling de originele versvorm, maar dreef het beschreven proc6d6 op. In

zijn eerste uitgave,  nl. in januari  1857  voor Het  Vlaemscbe Land (47) paste hij in zestien verzen
het gedachterijm toe, waarbij hij vijf keer Longfellow voorbijstak. Acht durvan zijn parallelle

verzen, waarbij het tweede deel een extensie was van het eerste en er daardoor mee
correspondeerde. Tot zes keer toe breidde hij een dergelijke parallelle structuur uit tot drie
leden of meer (zie bijlage 45). Ook hierin week hij telkens af van Iongfellow.
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Edn geval van de zestien is een synoniern parallellisme waarbij dezelfde gedachte met andere

woorden en beelden uitgedrukt werd: v. 113-114: Of hy ne6r zonk lyk den regen.
Of verzwond gelyk de snoek doet.

Het origineel vermeldde: Whether sinking as the rain sinks
Whether rising as the mists rise

pit laatste vcrs bevat een totaal ander beeld (snoek versus mist), wat kan witzen op Gezelles

bezit van een eerste uitgave van Tbe Song of Hmwatba, een versie die nadien gewijzigd werd.)
Gezelle wendde het gedachterilm dus vroeg aan in vertaalwerk In oorspronkelijk poetisch
werk kwam het nadien ook aan bod in Get#cbten, CeZangen en Gebeden (48). Wanneer Gezelle
intensief de volledige vertaling van  Tbe Song of Hiawatba aanpakte, kreeg hij ruimschoots de
kans om zich te 'meten' met het origineel. Maar in tegenstelling tot ziin vertaling in 1857 (zie

hierboven) maakte Gezelle er minder gebruik van voor ziin definitieve vertaling, maar hii
zocht naar equivalenties, die wi j vet,der toelichten.

Longfellow had het proc6d6 zelf aangetroffen in het Kakvah-epos, een  relict van orale kunst.

Hil streefde ernaar dit effect ook te bereiken. In de Engelse vertaling van 'Runo I' uit de
Kaletwia treffen we bitvoorbeeld aan (v. 17-24) (49)
«
Rarely can we meet together,

Rarely one can meet the other,
In these dismal Northern regions,
In the dreary land of Pohia
Let us clasp our hands together,
Let us interlock our fingers:
let us sing a cheerful measure,
Let us use our best endeavours

Longfellow imiteerde van in zijn 'Prologue' dit stillkenmerk Daarom gaan we voor ons
onderzoek in deze'Prologue' en in de 'Binnenleidinge' alle parallellismen 66n voor 66n na.

PROLOGUE - BINNENLEIDINGE

Longfellow paste het procddd van de retorische redundantie veertien keer toe. Gezelle slechts

zeven keer. Ieder geval is interessant en reveleert meteen Gezelles vaardigheid in zinsbouw

en equivalentie.

1. verzen 3-7: With the odours of the forest,
With the dew and damp of meadows,
With the curling smoke of wigwams,
With the rushing of great rivers,
With their frequent repetitons,

Longfellow somt veel losse elementen afzonderlijk op. Gezelle  doet dat ook maar hil streeft

ernaar om het ene vers op het andere te doc:n inspelen. Daarom last hij de woorden 'daarom'
en 'daarop' in:
met den geur daarom van 't houtland
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met den doom daar* der weiden
met den wentelrook der wigwams,
met 't gel,aas der wilde wateren,
met dat her- en wedergalmen

2.  verzen 11-15: Gezelle volgt Longfellow, maar hii vertaalt het beginwoord "From" dat
Longfellow 5 keer gebruikt, eerst als "Van" en nadien als "uit", dat hij zes keer aanhaalt. Hil
komt dus aan 7 vertalingen voor 5 identieke originele woorden. De twee bijkomende
ondersteunen het ritme:
From the forests and the prairies, I/an ten boschwaarde, uit het gersland,
From the great lakes of the Northland,      uit het watervolle Noorden,
From the land of the 0jibways, mt de gouwen van de Odjibways,
From the land of the Dacotahs, uit den lande der Dacotahs,
From the mountains,moors,and fenlands   mt de bergen, mt het leegland

3. verzen 22-23: Gezelle geeft de voorkeur aan een ternaire groepering van naamwoorden in
een ritmische opbouw ip.v. een gedachterijm :
Found these songs, so wild and wayward,   vand die vreemde en wondere wijzen,
Found these legends and traditions, die vertelselen, dien legendlast,

4. verzen 25-28 en 30-31: Longfellow somt zeven verzen op die telkens met "In" beginnen.
Gezelle wisselt af, laat er 66n vallen en varieert:" waar- in - achter-in-in-in".

5 en 6: verzen 41-42 en 58-59: voor ziin vertaling laat Gezelle het inleidende woordje "in"
vallen in het tweede vers en schakelt over op een samenstelling ('groenland' voor'the green
valley), verplaatst een adjectief naar voor ('stille') en voegt er een tweeslag, een binaire
groepering aan toe ('eenzaam wazig'), waarin hij door klanksuggestie de weidse, stille sfeer
van de vallet evoceert:
In the Vale of Tawasentha, in het dal van Tawasendha,
In the green and silent valley, 't stille en eenzaam wazig groenland

7. verzen 53-56: elk vers start met "By the" en eindigt met de naam van een seizoen
(Springtime, Summer, Autumn, Winter). De vertaling valt op doordat elk vers een rust krijgt,
net voor de tijdsbepaling. Daarbij varieert Gezelle het voorzetsel "in":
By the rushing in the Springtime,    aan het ruischen, binst het voor aar,
By the alders in the Summer, aan 't groot elzenloof, des zomers,
By the white fog in the Autumn aan den wltten smoor, ten nalare,
By the black line in the Winter; aan den donkeren ilsvloer, 's winters;

8.vetzen 60-62: weer een ternaire constructie ip.v. tot drie keer toe "sang":
There he sang of Hiawatha Daar bezang hij Hiawadha,
Sang the Song of Hiawatha zang hij 't lied van Hiawadha,
Sang his wondrous birth and being, zijn geboorte en vreemden omgang
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9 en 10. verzen 63-64 en verzen 65-66: Gezelle streeft in deze vier ver;zen met Mee maal een

gelijk patroon, een volledige equivalentie na van Longfellows woorden, maar hii kiest
wendingen voor 'Clived, toiled, suffered", voor "tribes  of men" en voor "prosper"  en
"advance" die wel naar hetzelfde refereren, maar een andere connotatie hebben:
How he prayed and how he fasted, hoe hij bad en hoe hii vastte en
How he lived, and toiled, and suffered,     hoe hil wrocht, en lief en leed droeg,
That the tribes of men might prosper, om al't geen den volke goed was,
That he might advance his people! orn den welstand van de volkeren

11. verzen 67-70: in vcrs 67 start I«ongfellow met 'Te who love" en gaat dan door met
"Love" als beginwoord en een gelilke constructie. Gezelle volgt hier niet, hij wisselt af
"liefhebben, minnen " en benut een onderwerp: "die":
Ye who love the haunts of Nature Gij, die Gods gewerken liefhebt,
Love the sunshine of the meadow, die de zonne mint in 't gersland,
Love the shadow of the forest, die de schaduwe in de boschen
Love the wind among the branches mint, en 't buigen van de boomen

12. verzen 71-72: een eenvoudige opsomming met als bindwoord "And" aansluitend op de
"Love"-serie verzen ervoor, doet repetitief aan in de Engelse tekst. Gezelle schakelt "Love"
opnleuw in, nu in de vert:,ling "beminnen" en laat het voegwoord vallen:
And the rain-shower and the snowstorm,  voor den storm, die rein, die sneeuw voert
And the rushing of great rivers die 't geruisch bemint der wateren

13. verzen 88-90: de vier laatste strofen beginnen in de brontekst telkens met "Ye who" of
zoals in vcrs 89: 'Te whose". Gezelle kiest telkens voor "Gij die" of"Gij ook". Hil vet:laat

het repetitieve element ("Who have... Who believe...) in deze verzen:
Ye whose hearts are fresh and simple,    Gij 0014 enkele en frische herten,
Who have faith in God and Nature, God en Gods gewerk indachtig,
Who believe, that in all ages die betrouwt dat door alle eeuwen

14. verzen 111-112: Longfellow benut de woorden "Full of' twee keer als beginwoord en laat
dan de inhoud volgen. In Jub.H. p. 12 staat de vertaling van Vernest en die vertaalde letterlijk
: "Vul met ...Vul met..." (Het West-Vlaamse "vul" = voD. Gezelle herhaalt hier niet, maar
past een lexicale verandering toe eIt vertaalt "full" door "zwanger'.:

Full of hope and yet of heart-break, als van hope en weemoed zwanger,
Full of all the tender pathos 't herte praamt en zachties aanspreekt

Het is duidelijk dat Gezelle trouw bleef aan het origineel, maar door eigen creativiteit en
vindingrilkheid wist te ontsnappen aan spot voor gemnkkelijk aandoende herhalingen in de
versbouw.
In zang I 'The Peace-Pipe' ziin er 24 gevallen van parallellisme en in zang II  'The Four
Winds' 36. Gezelle verminderde due aantallen tot 9 in zang I en tot 13 in zang II. Maar
opnieuw zi n stilistische ingrepen te merken van Gezelle om een equivalent effect te
bereiken. Als de spanning zou wegvallen door de repetitieve versbouw, dan vermijdt Gezelle
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dit. lien voorbeeld: zang I v. 132-139:
Then upon the ground the warriors Vlugs te gronde liet het kampvolk
Threw their doaks and shirts of deer-skin,      male en mantel, lijf en wambaais,
Threw their weapons and their war-gear, reis- en strijd- en wapentoestel,
I.eaped into the rushing river, en in 't speiten van den bergstroom
\T'ashed the war-paint from their faces. plotsten ze hun geverwde lenden.
Clear above them flowed the water, Helder kwam het opperwater
Clear and limpid from the foodprints zonder vlekke omneEr geschorremd
Het tempo wordt bij Gezelle bepaald door een climax van twee binaire en een ternaire
constructle en een geiaagd ritine. De laatste regel bevat een variante op "helder" nl "zonder
vlekke" als equivalente variant op "clear".

Een parallellisme groeit in enkele gevallen uit tot een retorische structuur. Longfellow
herhaalt tot vijf keer toe: "I have given you..." in de verzen 99-104 van zang I:
I have gwen you lands to hunt in,
I have given you streams to fish in,
I have given you bear and bison,
I have given you roe and reindeer,
I have given you brant and beaver,
Filled the marshes  full of wild-fowl,
Filled the rivers full of fishes;

Gezelle respecteert deze structuur maar varieert de werkwoorden (2x "k lateD en drijft hun
aantal op (8 ip.v. 5). Zo ontstaat er ook variatie in het ritme:
'k Late u jagen in mijn eerdrilk,
'k late u vischen in mijn wateren,
'k geve u beren,'k geve u bilzonds,
'k geve u bever, aande en aalgans,
'k geve u water-, heide- en boschwild,
'k geve u vogelen, 'k geve u vischen
De twee laatste verzen bevatten eigenlijk de vier laatste verzen van Longfellow. Gezelle trekt
dier en biotoop samen b. v." boschwild". Opnieuw schakelt hij ternaire constructies in die
niet te vinden zijn in de brontekst: "bever, aande en aalgans", "water-, heide- en boschwild",
maar die de leesbaarheid versnellen.
Hetzelfde komt voor in de verzen 22-24: samentrekking in het eerste vers, toevoeging van
werkwoorden in het tweede en derde vers.
Over the round ears, that heard not, over oogen, ooren, hoofd trok,
Over the small eyes, that saw not, zonder dat 4, eens ontwekkend,
Over the long nose and nostrils hoorde, zag, of iets gewaar wierd,

Als besluit kunnen we stellen dat Gezelle dus meerdere redenen had waarom hij niet in alle
gevallen letterlijk het parallellisme overnam (spanning, variatie, ritme...), maar met stilistische

(alliteratie, binaire of ternaire constructies)  en/ of lexicale veranderingen streefde naar

equivalentie met de brontekst. Repetitieve elementen in klank, alliteratie, metrum en ritme
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speelden evenzeer een stilistische repetitieve rol, net als het parallelisme.

8.2.7. De "klank-verschuivingen" in de doeltaaltekst

De vertaalwetenschap beschouwt een vertaling als het product van een ontmoeting tussen

twee reeksen van linguistische, culturele en intertextuele normen en conventies en als het

gevolg van een confrontatie tussen twee uit diverse factoren samengestelde semiotische

systemen (50). Daarom mag het geen verbazing wekken dat er in de doeltaaltekst

verschuivmgen ontstaan t.o. de oorspronkelijke tekst. Ze worden immers bepaald door de

verschillen tussen de twee talen, de twee auteurs en de communicatieve situaties die bii deze
confrontatie betrokken zijn Eerst gaan wii die 3 componenten na, want dan kennen we de

oorzaken van de verschuivingen. Vervolgens vatten we samen wat we in het onderzoek

vaststelden Lv.m. concrete verschuivingen in klankelementen of de zogenaamde "klank-
verschuivingen" en trekken we een besluit.

8.2.7.1. Oorzaken van verschuivingen tussen vertaling en origineel.

Als eerste oorzaak is er het talenverschil (Engels versus oud-Vlaams) waervan het

vormenmateriall of instrumentarium op een verschillende manier semantische en stilistische

functies uitdrukt. Het talenverschil brengt noodzakelijke verschuivingen met zich mee en is

er ook de oorzaak van dat de respectieve woordenschat en het klankmateriaal geen identieke

overeenkomsten vertonen. C.F.P. Stutterheim en E. Sapir gaan ervan uit dat de'still' van een
dichter niet louter van ziin persoonlijke willekeur afhangt; hij kan wel een persoonlijke keuze

maken, maar soeverein beschikt hij er niet over, want de tall geeft hem de voorwaarden

ervan (51). In elke specifieke taal bevinden zich aspecten die de literatuur ic. de poezie in een

bepaalde richting sturen. Prosodie wordt dan niets anders dan de bedoeldc beheersing, de
karakteristieke woordklank, de systematisering van de natuurlilke beklemtoning en de
afwisseling in accent en timbre voor iedere afzonderli ke taal.
De middelen van de andere taal kunnen de prosodie die verbonden is aan de brontaal niet

herhalen, ze zijn anders en doen verschuivingen ontstaan.

Diarnaast is er als tweede oorzaak van verschuivingen de persoonlijke visie van Gezelle die

er niet voor terugdeinst om 'concurrentieel' te vertalen: zijn wed- en naiiver om te bewijzen

dat het Vlaams in staat is om literaire wereldwerken aan te kunnen en dat de vertaler hier ook

toe in staat is. In zijn visie kan de vertaler wel degeliik competitief tot overtreffend optreden.

Een getuigenis hiervan troffen we al aan in een brief aan Lauwers i.v.m. Calderon (zie hs. 7
'Gezelles vertaalopvattingen). Nog duideliiker was Gezelles advies aan Van Oye Lv.m. de

vertaling van het werk van een Vlaamse dichter in het Duits. Van Oye vertaalde een

oorlogsgedicht van Gentiel Antheunis, naar aanleiding van de Frans-Duitse oorlog in 1870.
.

6,

't Zijn droeve tiiden :tls  de oorlog loeit..."(52)
Hil stuurde zijn vertaling naar Gezelle en vroeg hem om een beoordeling. Gezelle schreef:

"  Ik wist nia dat gij zoo flink op zijn hoogduitsch, 't zij welke, kondet nadichten. Vertaalt

Antheunis geheel en gansch en steekt er poesis in, want die ontbreekt hem toch ten eenen
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male, hoe knap hij ook zijn Vlaamsch al weet te schritven."(53) Hier is er sprake van "poesiiss"
erin stoppen. Als Gezelle hiermee klankelementen bedoelt, die het poetisch gehalte van het
gedicht verhogen, dan is dit een keuze die in de vertaling merkbaar wordt. Gezelle pleit niet
voor een parafrase of een ander gedicht, hij is alleen subjectief in zijn interpretatie van de
brontekst, waarmee hij linguistisch en 'poetisch' concurreert. Zo ontstaan er bil zijn
omzetting verschuivingen Vertalen is hier een menseliike aangelegenheid waarbi j het
individu Gezelle individuele keuzes maakt, ook al beoogt hij een maximale overeenkomst
met het origineel.

Ook de specificiteit van de socio-culturele context beinvloedt de vertaler en geldt als derde
oorzaak van verschuivingen. Voor zijn vertaling van Tbe Song qfHiawatba wilde hi i een
bepaald Vlaams publiek bereiken (zie hs.5.4.2. 'Gezelles lezerspubliek'). Dit was een ander
publiek dan bii Longfellow. Ook daardoor ontstonden er verschuivingen tussen beide teksten

qua heersende smaak, de morele code en de multifunctionaliteit. Gezelle manipuleerde een
brief van Longfellow in zijn inleiding naar zijn lezers toe: "Het volgende eigenhandig
schniven van Inngfellow  diene  tot  bekendmakinge  : iner gevoelens  ten  op:fcbte  van  bet Vlaamscb en

van de Vlamingen;" gub.H.*.3)

8.2.7.2. Verschuivingen in de klankelementen: besluit.

Wanneer er tussen origineel en vertaling verschuivingen voorkomen, dan hanteren de

vertaalwetenschappers vier verschillende categorieen, die oppositioneel dn overlappend zijn:
formeel vs. substantieel, optioneel vs. obligatoir, ongemotiveerd vs. gemotweerd en bewust
vs. onbewust (54). Passen wi) deze distincties toe op het onderzochte klankmateriaal, dan
komen we tot een visie op de vastgestelde verschuivingen.

1. Formeel
Tal van vet:schuivingen in de klank situeren zich op het microstructurele vlak, in de woorden
en woordgroepen. Zij hebben geen rechtstreekse invloed op de communicatieve waarde van
de teksten. Het belang ervan wordt bepaald door hun expressieve waarde (beide dichters
bieden taalcreaties waarin zij hun poetica hanteren) en hun frequentie. Als Gezelle de
alliteraties als stilistische elementen niet alleen in diversiteit (expressief) maar ook in aantal
opdrijft (frequentatief), dan ontstaat er een formele verschuiving tegenover het origineel.
Macrostructureel stellen we hetzelfde fenomeen vast met het gebruik van de enjambementen.
De frequentie ervan oefent een invloed uit op de syntaxis en de vertelstijl van het epische
gedicht. Beide schrijvers hebben hierop een andere visie en dat is in hun tekst aanwezig.

Anderziids respecteert Gezelle de versmaat die I.ongfellow hanteert, hij vermiidt
verschuivingen op dit vlak. Bij het parallellisme merken we een geringere toepassing ervan in
de vertaling, omdat een volgehouden expressiviteit van dit stilistisch element een verschil in
appreciatie bij beide auteurs inhoudt.
Substantiele verschuivingen die rechtstreeks de semantiek van de tekst of algemener, de
communicatieve waarde ervan, aanbelangen, zijn niet waarneembaar binnen het onderzochte
klankmateriaal.
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2. Optioneel
84 klanknabootsing  van de donder of van enig ander geluid beslist Gezelle of hii en in
hoeverre hij als vertaler van zijn brontekst formed afwilkt. Deze optie neemt hil omdat hij
die als expressief stillmiddel kan gebruiken. Hij hanteert deze variant in een bepaalde context
of situatie die best acceptabel (of courant) is. Zim optionele verschuivingen leiden niet tot
een minder adequate vertaling, integendeel het is gewoon een ander expressief stijlmiddel.
Obligatoir of noodzakelijk is dit niet. Hetzelfde geldt opnieuw voor een meergebruik aan
alliteraties of weglatingen van parallellismen. Die zijn eveneens louter optioneel en verschillen
in beide taalcreaties.

3. Gemotiveerd
De formele, optionele verschuivingen zijn ook gemotiveerde verschuivingen. Hoewel de
expressieve kenmerken van het "oud-Flaams", Gezelles ontvangend medium, tot op een
bepaaide hoogte al spontaan geselecteerd zijn, toch blijft het zijn voorrecht om stilistische
verschuivingen naar eigen goeddunken aan te brengen. Zi j zijn het gevolg van ziln speafieke
vertaalmethode en zijn visie op wat de vertaling moet ziin. Hii beslist dus gemotiveerd tot de
hierboven aangehaalde formele en optionele verschuivingen vanuit ziin poetica, dat is zijn
norm. Op het moment dat hij ziin vertaling uitwerkt, brengt hij twee linguistische systemen
nader tot elkaar, waarvan het ene al vastgelegd lag maar het andere nog potentieel tot
uitdrukking gebracht kan warden. M:tar doordat het hier gaat om een hteraire vertaling is de
linguistische norm van het doelsysteem niet verantwoordelijk voor deze verschuivingen maar
wet de poetica van Gezelle, de vertaler.

4. Bewust
Bij Gezelle is er de bewuste neiging om de literaire schepping van de brontekst voor de
nieuwe lezer stilistisch tot expressie te brengen. Hiervoor benut hil microstructurele
verschuivingen in de klankelementen, zodat deze keuzes zich macrostructureel manifesteren,
nl. stilistisch. Gezelle beoogt een "overdichting" van het origineel in functie van een
maximale reproductie van het werk in ziin nieuwe context en voor zijn nieuwe lezers.

We mogen dus besluiten dat Gezelle formele, optionele, gemotiveerde en bewuste

verschuivingen door middel van klankelementen veroorzaakte op het microstructurele

niveau. Op het macrostructurele niveau manifesteerden deze keuzes zich dan op het
stilistische niveau. Zi  gaven ook indicaties aan ta. v. de strategie die aan Gezelles vertaling ten

grondslag lag.
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8.3.Morfologie

8.3.1.Doel

In deze paragraaf onderzoeken we hoe Gezelle in ziin vertaling via morfologische
productiviteit ertoe komt om verschuivingen te veroorzaken die zich voordoen op
woordniveau en of die verschuivingen 'substantieel' zijn, m. a.w. of ze gevolgen hebben
voor het informatiegehalte van de vertaling
Deze microstructurele veranderingen geven immers ook indicaties weer van Gezelles

strategie in de vertaalarbeid. Regelmatig vertaalt Gezelle immers brontaal-woorden door
doeltaal-woorden die niet het normale, in woordenboeken vastgelegde equivalent zijn. Die
zijn daarom niet willekeurig gekozen, ze getuigen veeleer van een bewuste keuze. Wij
geven hier verder aan hoe brontaal-woorden met een algemene betekenis door doeltaal-
woorden met een specifiekere betekenis vervangen worden, maar met dezelfde referent.
Hiertoe formeert Gezelle samenstellingen en afleidingen die zijn vertaling st:ilistisch heel
concreet maken. Die meer concrete termen uiten zich eli frequentatief en volgens
bepaalde patronen. Dit bewijzen we hier door de analyse van de 3 eerste zangen volgens
morfologische productiviteitsregels en nadien formuleren we besluiten i.v.m.

vertaalstrategie en verschuivingen. Want die persoonlijke keuzes in het woordgebruik zijn
ook bepalend voor betekenisdragende gehelen, die van een hoger niveau zip dan die

specifieke woorden en dus macrostructureel zijn

Eerst beschrijven we alle gebruikte ternlinologie aan de hand van het werk Modblgie, de
woord,tmctuurvan bet Nederland, (1),van Geert Booij en Ariane van Santen..
Woorden berusten op een sociale conventie; het zijn conventionele tekens, waarbij de
relatie tussen klankvorm en betekenis richtinggevend is. Bijvoorbeeld het woord 'boom'.
Niets in de klankvorm duidt op de betekenis 'boom'. Als I.ongfellow het Engelse woord
'tree' gebruikt dan correspondeert hiermee het woord 'boom' voor Gezelles taalgebruik,
maar de relatie tussen klankvorm en betekenis is in beide gevallen arbitrair (2). Maar er
zijn ook woorden waarbij de relatie tussen vorm en betekenis niet volstrekt willekeurig is.
In een woord als 'regenvogel' is dit het geval. Want in het Nederlands is de betekenis

'regen' gekoppeld aan de klankvorm /r e: g n/, en de betekenis 'vogel' aan de klankvorm

/vo:g 1/ en daardoor is het niet volstrekt willekeurig dat de betekenis 'regenvogel' is
gekoppeld aan de klankvorm /re:g nvo:g 1/. Op dergelijke woor(len richt zich dit
onderzoek Zo'n woord is een geked woord: de geleding in de vorm, /re:g n/ en /vo:g 1/,
gaat gepaard met een bepaalde geleding in de betekenis; binnen het betekenisgeheel ziin,
net :tls in de vorm, twee aspecten, 'regen' en 'vogel' te onderscheiden. In dergelijke
woorden correspondeert een bepaalde geleding in de vorm met een bepaalde geleding in
de betekenis. Andere voorbeelden uit Gezelles vertaling zijn sperreboomen, wazig,
kunstloos. In dergelijke gelede woorden zijn twee of meer morfemen te onderscheiden.
Morfemen ziin delen van een woord die corresponderen met een bepaald semantisch

aspect. Deze betekenisdragende eenheden kunnen met in kleinere fonologische
betekeniseenheden uiteengerafeld worden. Naar hun functie zijn de morfemen te verdelen
in twee soorten: morfemen zoals 'hout-, slag- iegen-, gers-' die ook als woord kunnen

voorkomen. Dit zijn v,le morfemen, ook lexie:ale morfemen genoemd. Zij hebben een

zelfstandig symboliserende functie.
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Als tweede soort treden morfemen op als '-ig, be-, -te' die alleen in combinatie met een

vrij morfeem optreden, dus  via het woord waarin ze voorkomen. Dit zijn gebonden
morfemen b.v. in woorden als: wazig, bevro6n, gevaarte. Zil symboliseren alleen via het

woordgeheel. Naar hun positie in het gelede woord onderscheiden we die gebonden
morfemen in p«xen en st#xen.
Binnen de gelede woorden onderscheiden we ten slotte samenstelhngen en q»tbngen, naar de
aard van de morfemen die erin voorkomen. Een samenstelling besmat uit delen die zelf
als woord kunnen optreden terwijl in een afleiding Wn van de twee delen een gebonden
morfeem is.
In voorbeelden als 'ge-boom-te' is er nog een ander morfeem: een cbscontinu morfeem

('geboom' of'boomte' zijn immers niet mogelijk)
Modd4scbe productitlteit   is  de mogelijkheid  die de taalgebruiker heeft tot uitbreiding van
de woordenschat volgens een bepaalde vorm-betekenissystematiek zoals die zich
voordoet in bestaande gelede woorden. Dat betekent dus dat de taalgebruiker (LC.
Longfellow en Gezelle) de mogelijkheid tot productiviteit ter beschikking staat om de
woordvoorraad op gstematiscbe u*Ze uit te breiden. Hij moet zich daarbij houden aan un
strakke gskmatiek Ofwel zi n er in de gelede woorden, waarop hij zich baseert voor
nieuwvormingen, morfemen of betekenisdragende stukies  Tin te wilzen, m.a.w. de
syntagmatische benadering wordt er toegepast b.v. in ' uilekiekskens'. Hier zijn er relaties

aanwezig tussen elementen in een bepaalde verbinding, in dit geval het woord zelf en
centraalin deze benadering staan de morfemen en hun betrekkingen: 'uilekiekskens' is

afgeleid van 'uilekieksken', dit weer van 'uilekieken' en dat weer van 'uil' en 'kieken'.
Ofwel hebben deze gelede woorden een systematische vorm-betekenisrelatie op grond
van bepaalde overeenkomsten die tot 66n paradigma behoren. M.a.w. de paradigmatische
benadering wordt toegepast b.v. vorm- en betekeniscorrespondenties in 'arendvleugel en

arendvleugelen' en 'sperreboom en sperreboomen'.
Bovendien moet de nieuwvorming een niet-inadenteel karakter dragen. Tot slot gaat het
bij morfologische productiviteit om de uitbreiding van de vorm-betekenissystematiek
zoals die zich voordoet in bestaande woorden. Uit de verhouding tussen de bekende
bestaande woorden abstraheert de taalgebruiker een woordvormingsregel waarmee hii
nieuwe woorden kan vormen. Zip kennis van paradigmatische correspondenties kan hij
omzetten in syntagmatische regels waarmee hij nieuwe woorden vormt b.v. scheppen -
Schepper; vischen - vischer. De nomina op '-er' die op een systematische wijze
corrsponderen met werkwoorden, zijn hier gekenmerkt door het suffix '-er' naar de vorin,
en naar hull gemeenschappelilke betekenis gaat het om een 'persoon die de handeling
verricht door het verbale correlaat uitgedrukt'. Dit is een voorbeeld van een productief
morfologisch proces dat parallel loopt aan het Nederlands; maar Gezelle gebruikt ook
bepaalde morfologische processen op een productieve manier, terwill die in het
Nederlands niet productief zijn. Daarom volgt hier enige uitweiding.
Een blindelingse toepassing van een woordvormingsregel kan niet zoals van een
syntactische regel. Per procddd moet de malgebruiker nagaan op basis van welke woorden
nieuwe woorden mogelijk zijn en wat de eigenschappen ervan zijn. Prodummint is el: als de
nieuwvormingen voorspelbaar zijn, m.a.w. het nieuwgevormde woord heeft een
transparante morfologische structuur samenstelling of afleiding door prefigering

(toevoeging van een prefix) en suffigering (toevoeging van een suffix). Bij productiviteit
treden er ook beperkingen voor de basiswoorden op. Alleen nomina, verba en adjectieven

zijn mogelijk als basis van een productief proc6d6. De andere woordsoorten vormen een
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gesloten klasse, omdat er slechts bii hoge uitzondering nieuwe leden bii deze
functiewoorden worden toegevoegd. De term 'productiviteit' heeft alleen betrekking op

de  vorming van nieuwe gelede woorden die verantwoord kan warden door
woordvormingsregets
Als Gezelle nieuwvormingen tot stand brengt die slechts een bepaalde mate van
geleedheid vertonen en inadenteel zijn, dan meert hil in zo'n geval en produceert hij niet.
'Creeren' gebruiken wil hier omdat G.8004 de termen 'creativiteit' en 'creeren'  in deze
betekenis hanteert (3): "(de spreker) creeert een nieuw woord door zelf, voor de
gelegenheid, een relatie tussen bestaande gelede woorden te extrapoleren"   In zo'n geval

ontbreken systematische trekken niet, maar is er toch geen duidelijk patroon aan te geven
b.v. 'stomperen' voor'struikelen', in zang XII, 87. Hier vormt Gezelle een nieuw woord
ad hoc, op basis van een vergelilking met bestaande gelede woorden.
Met dit theoretisch kader benaderen we de drie eerste zangen en we maken een strikt
onderscheid tussen de termen 'productiviteit' en 'creativiteit', hoewel de eerste term in de
vakliteratuur soms benut werd om naar 'creativiteit' te verwijzen. In dat geval was de
definitie van 'creativiteit': " the capaaty of all human languages to use finite means to
produce an infinite number of words and utterances"  (4). Maar op het terrein van de
morfologie manifesteert de creativiteit zich dan op twee verschillende manieren: de 'rule-
governed creativity' en de 'rule-bending creativity'. Troductiviteit' slaat dan eerder op het
woord 'creativiteit' in de notie 'rule-governed creativity' omdat tallgebruikers in het
proces van taalverwerving woorden samenstellen volgens systematische algemene regels

en principes. In dat geval is de term 'creativiteit' ved meer geschikt voor de aanwending
el:van in de notie 'rule-bending creativity', waarbij regels omgebogen worden en de

nieuwvorming een inadenteel karakter draagt (5).

8.3.2. Analyse

8.3.2.1. Samenstellingen in de 'Binnenleidinge'

Gezelles morfologische productiviteit uit zich in nominale samenstellingen waarbij de
betekenis van het linkerwoord een nadere bepaling is van het in het rechterwoord

genoemde b.v. regenvogel (v.32), koorenvelden (v.46), elzenloof (v.54). Deze
endocentrische samenstellingen ziin heel frequent.
In de 'Binnenleidinge' ziin er 37 dergelijke nominale samenstellingen (zie de volledige
opsomming in bijlage 46, hoofdstuk 8) die voorkomen op een total van 115 verzen.

In de 'Prologue' uit de brontekst, benut Longfellow daarentegen slechts 21 nominale

composita (zie bijlage 46). Anders geformuleerd: de 'Binnenleidinge' bevat gemiddeld per
3 verzen 66n nominale samenstelling, terwijl de Trologue'  om de vijf S zes verzen.
In Gezelles tekst reveleert dit hoge aantal endocentrische samenstellingen bovendien zijn
wil tot concretisering, want hij benut een groot aantal semantische mogelijkheden via deze
samenstellingen om de lezer een direct en concreet beeld te schenken. In bepaalde

gevallen is de woordbetekenis bovendien beweeglilk en dan produceert Gezelle
redundante samenstellingen (6) Zoals bijvoorbeeld met het woord 'land', Gezelle benut
dit woord in negen gevallen in de 'Binnenleidinge', waar Longfellow zich beperkt tot drie:
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v. 3  houtland - forest
v.11 gersland - prairies
v. 15 leegland - fenlands
v.30 meerschlande - moorlan(is
v.30 broeklande - fenlands
v.31 waasland - marshes

v.42 groenland - valley
v.59 groenland - valley
v. 68 gersland - meadow
Het hoofd van de samenstelling is semantisch de kern 'land' maar vanuit het linkerwoord
wordt de interpretatte van de samenstelling gestuurd, gevarieerd en geconcretiseerd.
Gezelle produceert gebruiksmogelijkheden voor 'land' die concrete soorten 'land' doen

ontstaan, waarbi j land' niet uitsluitend betekent: 'deel van het aardoppervlak geschikt om
natuurproducten op te telen'. Ook in andere zangen gaat hil hiermee door: biesland -

prairies (Zang IV, 64); moerland - marshes (Zang IV, 211; V, 27,194, 241); berg- en

zeelland(=zeeuwland) - Northland (Zang XIX, 20); Slaapland - the land of Sleep and

Silence (XIV, 169).
Over het scheppen van nieuwe woorden via morfologische productiviteit deed Gezelle

melding in zijn correspondentie met Lauwers. Hij noemde dit fenomeen het 'smeden' van
nieuwe woorden. Zo schreef hij eind februari 1879 (D: "Ik ben tegenwoordig bezig met
de vlucht van Pauwke, als hij bij de "brant" vloog, welke vogels ik ooranden geheeten
hebbe, eenen name die ik gesmeed bebbe op oorbeeld,  ooros etc."

Ook de spreuk "at smedend wordt men smid" werd in deze brief hierop toegepast (r.29):

"Fabricando fabri fimus". Dergelilk 'smeedwerk' leidde echter ook tot neologismen.

'Waterbeken' (Binnenleidinge, v.51) en 'watervol' (Binnenl., v. 12) ziin zulke creaties, zoals

verder ook'waterdiepe' (Zang I, 46) en 'waterbiezen' (Zang II, 105). Later ook nog met
'water' in 'waterbaren' (Zang III, 102), 'waterlieden' (Zang XVII, 93). Deze composita
Suggereren een nadere bepaling voor de equwalenten in het origineel, zoals 'the great
lakes' (Binnenl.,v.12), 'lakes and rivers' (Zang I, 46), maar zij bleven inadenteel.

Of'wentelrook'( Binnenl., v.55) en 'wentelpad' /innenl., v.102) tot'wentelwielen'(Zang

XI, 108). Ook de samenstellingen met'gel,oomte, gedierte, gevaarte'. Hij combineerde ze
met een nadere bepaling 'vuurgeboomte' (Binnent., v.48), 'vlerkgedierte' (Binnent., v.29)
en 'droomgevaarten' (Binnenl., v.80). (Voor het origineel: zie de bijlage 46)
Ontbreekt er een woord in Gezelles lexicon b.v. voor het midden van het jaar, t.0.

'vooriaar' en 'najaar: dan vonnt hii een nieuw woord: 'midlaar' (Binnenl., v.49) en doet
daarbij een beroep op zijn kennis van bestaande woorden. De bestaande tijdsaanduidende

sal:nenstellingen zoals 'vooriaar' en 'najaar', waarin het voorzetselbijwoord het begin (oft

eerste deel), respectievelijk het einde (of: laatste dee  van cell periode noemt, vult Gezelle

aan met een samenstelling van het type 'onverbogen adjectief + substantief om het
midden van een periode aan te duiden. Het woordaccent ligt hier op het adjectivische
eerste lid. Gelilknardig benutte hij verder met 'mid': 'midboogs'(Zang IX, 148),

'midnacht(e)' (Zang III, 124; Zang XIII, 89; Zang XIX, 145), 'midzomersch' (Zang IX,
186) en 'midnachtsmantel' (Zang XII,84). In R#msnoer gebruikte hij later het woord
'midmorgens' (8) en in 1891 paste deze woordvorming toe in het zielgedichtie CLVIII,
vers 1: "Te midwege op de levensbaan..." (IT) 1, p. 446)
'Mid-' verdient nadere aandacht, omdat Gezelle een verklaring gaf voor het gebruik ervan.

In een brief (27  an. 1887) aan de advocaat (en volgens Gezelle aan de:'letterkundige')
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Edw. Vlietinck ateerde hit uit een zeventiende-eeuws woordenboek waarin hii  blijkbaar
een verantwoording gevonden had voor zijn nieuwvormingen met 'mid-'. Meteen gaf hij
zijn correspondent de raad om op basis van die woorden ook zelf woorden te cretren of
te 'bouwen' en hij somde vijftien voorbeelden op: "Neemt voor bouwleest de woorden
middag, midnacht, midlente, midmaand; midzomer etc. die in L.Meyers woordenschat
geboekt staan, en maakt 'midheerschap', 'midheerschappii'' 'midheerschapzuchtig'..." (9)
Woorden bouwen' had hij ook aangehaald tijdens de Engelse lessen ill Kortriik en in het
artikel 'Woordenbouw' analyseerde hil Engelse en Vlaarnse woorden, waarbil 'bouwen'
letterlijk op te vatten was: woorden zijn 'huizen' en krijgen een 'ingang', soms een 'afdak',
er is een 'herplaastering' mogelijk of men migkt er een 'tweewoonst' van. Er zijn ook
'kamers' in een huis (10).  Hiermee bedoelde hij respectievelijk anlaut, suffix,
woordwijziging, samenstelling en lettergrepen.
Parallel met de visie op 'mid-' waren zijn beschouwingen over 'min-' (=midden) bij de
behandeling van het woord 'Minsslaags' in I.kquell , loig. (1881), nr.7, kol.52-55. Hier
formuleerde Gezelle nieuwvormingen met'mins-' (minsdaags, minsnachts, minswinters,
minsjaars, minszoekens) en hij promoveerde deze woordscheppingen: "Mochten de
dichters voonbouwen met dat mins=middens, hoe wel en zou 't hun niet te passe

komen..."(kol.55).
Voor enkele woordscheppingen die als 'nieuw' overkwamen, probeerde Gezelle  een
verantwoording te geven in zijn 'Aanteekeningen' b.v. waasland, vuurboom. Hij verwees
dan telkens naar streekwoordenboeken.
Beide soorten, de productieve 6n de crealieve woordvorming in samenstellingen, verlopen
volgens een bepaald patroon en behouden een directe relatie met de brontekst Vatten we
deze analyse samen voor wat de nominale samenstellingen betreft, in de Binnenleidinge',
dan stellen we vast dat Gezelle de morfologische productiviteit aanwendt in ziin vertaling
op een meer frequente manier dan in de brontekst en dat dit hoge aantal endocentrische
samenstellingen ziin wil tot concretisering reveleert. Ook de creatieve nieuwvormingen
die incidenteel gebleven zijn, verlopen volgens een bepaald patroon en verhogen evenzeer

de concretisering, maar behouden een directe relatie met de brontekst. Ook zij
verduidelijken en verlenen de tekst specificiteit. De twee adjectivische samenstellingen in
de 'Binnenleidinge' zoals 'zoetgevooisd'(v.20), en 'halfversleten'(v. 108) zijn to.v. 'sweet'
en 'half-effaced' opvallende equivalenten, hoewel ze eveneens een lexicale verandering
teweegbrengen.
Verbale samenstellingen zijn er niet, want in het Nederlands en in het Engels is dit een
improductieve morfologische categorie (11).

8.3.2.2.Samenstellingen in Zang I

Zang I  CHet VrederookenD omvat een titel  en 161 verzen; hierin komen  er 54 nominale
samenstellingen voor of gemiddeld l per 3 verzen (zie bijlage 46)
'The Peace-Pipe' als brontekst bevatte slechts 24 dergelijke composita of 1 per zes verzen.
De hoge productiviteit van dit morfologische procddd in de vertaling is opnieuw
significant en van dezelfde grootorde als in de 'Binnenleidinge'.
Het zijn alle endocentrische samenstellingen, waarbij Gezelle zeer productief tewerk gaat
en contrasteert met zijn brontekst. Zi n keuzes voor specifieke samenstellingen drukken
opnieuw zijn wil tot stilistische concretisering uit. De lezer of luisteraar kan het verhaal
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goed volgen en alles visualiseren: b.v. steertsterre (voor komeet), voetspoor, bergtop,
rookboom, bloedhaat (voor het origineel, zie bijlage 46).  Twee keer bouwt hi) zelfs een
ternaire structuur op rond 66n kernwoord b.v. 'water-, heide- en boschwild' (v. 103) en
'reis- en strild- en wapentoestel' (v.134). Hoewel er trekken van systematiek aanwezig ziln,
hebben we hier toch ook te doen met enkele incidentele nieuwvormingen b.v. heidewild,
reistoestel. Ook de naam van een concreet dier nt 'aalgans'(v.102) is een aeatieve
nieuwvorming van Gezelle. In zijn 'Aanteekeningen' legt hij uit hoe het dier eigenlilk
'zwartgans' heet, maar het linkse lexicale morfeem 'aal' stelt 4 gelijk aan 'zwart'. Hit
verwees hiervoor naar Verdam en ha Ned IFdb. Gezelle had het woord touwens al
gebmikt  in  I.oqueta  (1881,4,28),  toen  hij het woord 'gans' besprak.

Een geval van 'verbleking'  of gedeeltelijk verlies  van zijn betekenis in samenstellingen
treffen we aan bit 'volk': "t kamp- en krijgsvolk' (v.  51, 'kampvolk' (v. 132); later ook nog
in zang II, v. 2 en m Zang XI, v  67. Dit zijn alleen

'
mannelijke krijgers'. Maar ook in "t

weer- en 't wligvolk' (v. 66)  en 'wilgvolk' (v. 143). Ook dit zijn enkel 'krijgers', maar  in
een woord als het 'eetvolk' (Zang VIII, v.221, het 'vogelvolk' (XVI, 185) en het
'ionkvolk' Gang VI, v. 135; VIII, v. 153; XIX, v. 32; XXII,  v.149) is de betekenis

algemeen.
Later produceerde hii nog andere samenstellingen met '-volk' : 'boomenvolk' (R 122, 31),

'distelvolk' (R 102, 34), 'musschenvolk' (NDIII J32,24), 'noordervolk' (ND III J4,1)
'voorvolk' (R 99,32), 'vedervolk ' (T 31, D, 'vorschenvolk' 5 143,29), 'zomervolk'
(NDIII 14,  1) en opnieuw 'vogelvolk'  (R 11,10 en 14, .
De samenstellingen met adjectieven bevatten eveneens nieuwvormingen in Zang I:
'langgeblaard'(v.21 + 128) en 'eensgezind'(v.113): een 'pseudo-deelwoord' (12) als tweede

lid van de samenstelling. 'Sneeuwwit'(v.36) en 'waterdiep'(v.46), 'dellingvol'(v.43) en
'schouwrijk'(v.44) ziin samenstellingen van het type substantief + adjectief, waarbij de
eerste een vergelijking uitdrukken 'zo wit als ' en 'zo diep als' en waarbij de
betekenisverhouding van de andere twee met een voorzetsel kan omschreven worden 'vol
van' en 'rijk aan'.
Beide soorten samenstellingen, nominale en adjectivische, veroorzaken lexicale

veranderingen in Zang I die een sterkere concretisering aangeven. Zil ziin expliaet op een
meer frequente manier aanwezig dan in de brontekst en vertonen systematisch een
gelijkaardig patroon.

8.3.2.3.Samenstellingen in Zang II.

Zang II ('De vier windenD bevat 303 verzen. Opnieuw is de frequentie van de nominale
samenstellingen gelijklopend: 99 m de vertaling, 50 in de brontekst (zie de volledige 14st in

de bijlage 46). Of opnieuw de verhouding 66n samenstelling per 3 verzen bij Gezelle, 66n
per 6 bii Longfellow. De keuzes voor equivalenten met een speaficering in het
linkerwoord van de nominale samenstellingen leiden ook hier tot de verschuiving van het
type der concretisering. Of het nu over natuurelementen gaat (wompelblain, waterbiezen,
lentenstralen, sperhout, brandhout, ijsveld, disteldons...) of over poatisch woordgebruik
(honingwoorden, morgenwekker, dagraatsmantel...) of volkse benamingen (bergbeer,
beermuile, beerhond, bleuzekaken, vrouwmensch, vrouwenschepsel, pisseblomme...)
telkens is hetzelfde patroon aanwezig. De nadere bepaling concretiseert het equivalent
van het brontaalwoord. Soms drijft hij de samenstelling zelfs op tot meerdere elementen:
Wit-Konijnland, Noorderwindste6, sneeuwschoeiaartijd, waarbij het eerste lid bestaat uit
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een meerwoordige naamwoordeliike constituent, die wel als een eenheid opgevat kan
worden (13). In enkele gevallen koppelt hij de woorden door middel van een bindfoneem:
lentenstralen, zonnenstralen Verder ziin er samenstellingen van het type 'werkwoordstam
+ adjectief: hankerzatig (II, 264)
Beide aangehaalde kenmerken (frequentie en samenstelling via een bepaald patoon) in de
'Binnenleidinge' en Zang I,  zijn  in Zang II evenzeer aanwezig, zodat we kunnen
besluiten dat Gezelles morfologische productiviteit en creativiteit op het vlak van de
veelvuldige samenstellingen continu is en daardoor tot een verduidelilking en
concretisering van de doeltaaltekst versus de brontaaltekst leidt.
Deze niet-grammaticaal gedicteerde concretisering krilgt haar motivering vanuit de keuze
van Gezelle om niet letterlijk te vertalen, maar om zich concreet uit te drukken en
concretere termen te hanteren

8.3.2.4. Aileidingen

Gezelle wees als leraar op het vermogen van de taal om op regelmatige Wilze afleidingen
te vormen, die de taalgebruiker op die manier een verruiming van de woordenschat
bijbrengen. In een brief van 28 februari 1858 gaf hij al aan Van Oye voorbeelden met het
grondwoord 'God': 'goddelijk, godachtig, afgod, ongoddelijk, vergoden, vergoddelijken'
(14). Er is ook nog een getuigenis van Gustaaf Verriest iv.m. lange en vele hjsten met
klankwisselingen en woordvormingen, waarvan Gezelle tientallen stapeltjes op zijn
lessenaar legde te Roeselare. Hij gebruikte die om zijn leerlingen inzicht te geven in de
taalwetten en in de etymologie (15).
In I.oqueti  (vanaf 1 mei 1881) gaf hij voorbeelden van afleidingen en legde hij gebonden
morfemen uit als 'on-' (16). Toch deed hij ook hier een poging om een etymologische
verklaring te vinden voor 'on-' = 'dood' en hanteerde hij 'taalbouwkundge' argumenten..
Hij ging hiermee door in praktisch elli nummer en vet:meldde het blad in zijn
'Aanteekeningen' bij zijn vertaling, onder het lemma LOQ. Bij negen andere lemma's (zie
bijlage 42, hoofdstuk 5) verwees hij dxir naar dit tgplkundig blad. Samen met deze
'Aanteekeningen' wilde Gezelle hiermee een grote bijdrage leveren tot de ontwikkeling
van de taalkennis bij zijn lezers. De uitbreiding van hun woordenschat, de afkomst van de
woorden, de mogelijke afleidingen: dit alles wou hij nog eens  per se meegeven :tls een
gevolg van de multifunctionaliteit  van zijn vertaling en van zijn wedijver om aan te tonen
hoe rijk het'oud- Vlaams' wel was en kon warden..
Vanuit de analyse van de drie eerste zangen zijn indicaties aan te geven hoe bewust
Gezelle aan taalverkenning en »uitbreiding deed
Daarom overlopen wij de afteidingen naar de werkwoorden toe, daarna naar de nomina
toe en tot slot ook de adjectivische afteidingen
In de bijlage 47 geven we alle suffigeringen en prefigeringen aan n:tar nomen, adjectivum
of verbum toe, uit de onderzochte 579 verzen. We overlopen in deze bi lage meteen alle
mogelijkheden die het Nederlands biedt met betrekking tot de relatie tussen de
woordsoort van het grondwoord, en die van het afgeleide woord en illustreren die met de

gevonden voorbeelden.

8.3.2.4.1 .Afieidingen van werkwoorden

Het valt op dat Gezelle bepa:dde prefixen in hoge mate invoert. Bijvoorbeeld het prefix
'be-' bii werkwoor(len. Dit heeft gevolgen op microstructureel vlak. 84 de prefigering van
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werkwoorden blijft de woordsoort wel dezelfde, maar de syntactische valentie verandert:
'be-'werkwoorden worden verplicht transitief: b.v. in de 'Bitinenleidinge' -minnen-bemint'
(v.72), 'scheiden-bescheedde' (v.39). Bit de verbale afleidingen komt de productieve
verbaliserende prefix 'be-' hier vijf keer voor en heeft als morfologisch proc6(16 een direct

syntactisch gevolg. Het deverbale prefix 'be-' is een valentiebepalend affix en creeert altild
verplicht transitieve werkwoorden (17). Soms is dat ook een nieuw overgankelijk
werkwoord.
T'ergelijk scheiden - iemand bescheiden (v.39), zingen - iets bezingen (v.60),
minnen - ienland beminnen (v.72), vroeden - iets bevrodn (v.84),
trouwen - iemand betrouwen (v.90). Verder in Zang I beschaduwd (v.88), bereiden (v.
127) en in Zang II : bekruipen (v. 16),beruwnimd (v. 146), bestrieveld (v.192), bevracht

(v.283) en beweldigen (v.302). Het uniforme valentie-effect hierbijis het effect van de
betekenisbijdrage van dit prefix 'be-'. Bij aanhechting aan werkwoorden verschuift de
betekenis ervan naar : 'de in het grondwoord genoemde handeling richten op een gegeven
oblect' (18). Dat grondwoord is in de meeste gevallen een werkwoord, maar er zijn ook

gevallen met een substantief als grondwoord (b.v. beschaduwen). Het gebruik ervan
beperkt zich zeker niet tot de onderzochte verzen, want Gezelle wendt deze prefigering
aan in 63 verschillende werkwoorden in zijn vertaling, in 104 gevallen (zie bijlage  48). In
19 gevallen gaat het om een uniek gebruik in ziin oeuvre b.v. bedroomen, begrilmen,
beguwen (19). Gezelles voorkeur voor dit deverbale prefix is niet alleen opvallend in zijn
vertaling, maar ook in de 'Aanteekeningen'.  In acht let:n na's beschrijft hij dergelijke
werkwoorden, maar hij voegt er in zijn uitleg nog negen verschillende andere aan toe. De
lemma's zijn bedreelen, begipt, begritmen, bemanen, beruwrijmen, besletsen,
bestrievelen, beweldigen; de toevoegingen zijn: belezen, betooverd, bestrijken, belezen,

beroepen, bezweren, bestrooien, bestieren, bezaaien (20). Telkens bewijst Gezelle dat
deze werkwoorden bestaan, door te verwijzen naar wool:denboeken of oude teksten. Ziin
uitbreiding van de woordenschat met prefigering 'be-' baseert hij op een bepaalde vorm-
betekenissystematiek waarbii de semantische waarde van de betreffende morfologische
categorie constant blijft
Het prefix 'ver-' komt in de 'Binnenleidinge' alleen voor in 'verinonden'(v.118) met een
substantief als grondwoord. Maar het morfologisch proc6(16 met 'ver-'prefigering
vertoont niet dezelfde uniformiteit qua syntactische valentie (transitief en intransitief) en
er is een semantisch verschil (21). Daarom gaan we er niet verder op in.
De prefigeringen met 'her-' zijn daarentegen woordsyntactisch en sernantisch uniform
(opnieuw vernchten of soms 'wijzigenD: 'her- en wedergalmen'(Binnenl., v.D, hername

(Binnenl., v.3D. In de 'Aanteekeningen'  ook nog : 'herfaseld, herboren, herworden,
hermaakt'.
Met 'ont-' geeft hij drie prefigeringen in de 'Aanteekeningen' : 'ontfimpelen, ontpluiken,
onttodderen'. In Zang I gebruikt 4 'ontluiken'(v.73), 'ontverwd' (v. 144) en in Zang II
'ontzenuwd'(v.199), 'ontwinteren'(v.244), 'ontstolen'(v.273). In deze reeks zitten er
combinaties met werkwoorden als grondwoord (b.v. ontstelen) en met substantieven als
grondwoord (b.v. ontzenuwen). De betekenis is dan 'het tegenovergestelde van het
werkwoord zonder'ont-' noemen' en 'ontdoen van de zaak die door het substantief

genoemd wordt ', waarbii een formatie als 'ontluiken' een uitzondering vormt (22).
Het achtervoegsel '-eer' was voor Gezelle niet geschikt om productief werkwoorden te
vormen afgeleid van substantieven, zoals b.v. adresseren. Zijn visie hierop baseerde hij op
het niet-inheemse karakter van het achtervoegsel.
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In de 'Aanteekeningen' is dit merkbaar b.v. onder 'verbauweren' Qub.H., p. 228) : 'Met
eenen onnumn Fr. steert, verbamvereeren, verbalderen, verbijsteren..' De 'onnutte Fransche
steert' is dit achtervoegsel. Onder het lemma 'muizen' sakkert Gezelle over het modieuze
gebruik van dit achtervoegsel: 'Liever als 't oud echt w. (oord) te gebruiken zegt men nu CC

muiZeneemn", "maTeneemi; alsof 't w.(oord) met het Fr. imaginer te doen hadde !' Uub.H., P
220). Opnieuw drukt hij hier zijn afkeur uit voor dat 'Franse' achtervoegsel

8.3.2.4.2. Afleidingen naar en van substantieven

Voor de afteidingen naar nomina toe, op basis van verba, wordt de prefigering met 'ge-'
vijf keer toegepast in de 'Binnenleidinge': 'geraas'(v.6), 'gewerken' (v.6D, 'gewerk' (v.89),
'geruisch (v.72), 'gezeisel'(v.7D. 'Geraas' en 'getuisch' staan voor 'rushing', 'gewerken'
voor 'haunts' en 'gezeisel' voor 'traditions'.
Dit afleidingsprocddd met 'ge-' is hier registergebonden (nomina actionis), het komt vaak
voor in de spreektaal (23) en de gemeenschappeliike betekenis van deze deverbale

afleidingen is de herhaling of de voortduring van de werking genoemd door het
werkwoord (24).
In Zang I is er 'gestraal'(v.9) voor 'light' en in Zang II zijn er zeven gevallen: 'gelonk'
(v.115),  'gevlei' (v.116), 'gezucht, gezang, gezabber' (v.llD, 'geschimp' (v.181,
'gesteen'(v.240). In de overige zangen komt deze prefigering nog 18 keer voor bij de
bovengenoemde 13 gevallen (25).
Daarnaast komt de prefigering'ge-' ook voor in combinatie met de suffigering'-te', in de
'Binnenleidinge': 'vlerkgedierte' (v.29), 'gel)oomte' (v.46), 'vuurgeboomte' (v.48),
'droomgevaarte'(v.80). In de Engelse tekst zijn dit respectievelijk: 'wild-fowl', 'pine-
trees', 'ballads'. In Zang I, 36 komt ook nog'wolkgevaarte' voor 'doud', 'Rotsgebergte'
(v.45) voor 'Mountains', 'wraakgelofte' (v.109) voor 'vengeance' en in Zang II "t
geblomte' (v.92) voor'wild-flowers'. Daarnaast kwam deze combinatie van prefigering en

suffigering nog 17 keer voor in negen andere gevallen (26).
Bii de overige afteidingen van de woordkl sse Nomen vallen enkele suffixen op in Zang
II b.v.'-inge' in 'huizinge'(v.144) en 'minninge'(v.262); ook de dimunitieven: '-lijn' in
'hoofdelijn'  (v.26D  en '-ken' in 'liefken'(v.28D en 'meisken'  (in vijf verzen).
Het suffix '-heid' komt sterk aan bod, hoewel het Engelse suffix '-ness' slechts 66n keer
als equivalent voorkomt. In Zang I: windloosheid (v.33) - the tranquil air; goedheid (v.82)

- love; felheid(v.8D - stubborn natures; ergheid (v.89) - thirst and fever. In Zang II :
droefheid (v. 246,251 - sorrow; bleekheid (v.269)- whiteness.
Vermeldenswaard is nog de alleiding met 'ont-' uit de 'Aanteekeningen': ontzicht' GD

8.3.2.4.3. Adjectivische afteidingen

Bij de afleidingen naar het adjectivum toe is er in de 'Binnenleidinge' een dominering van
de suffigering t. a.v. de prefigering 11 gevallen tegenover 3 (bijlage 4D.
Het suffix bepaalt altijd de woordsoort van het gevormde woord (28) en het productieve
proc6d6 waarbil nieuwe woorden worden gevormd met'-ig' uit zich in een voorbeeld als:

'wazig'(42+49).
Afleidingen naar het adiectivum toe vertonen in Zang I en II evenzeer de dominering van

de suffigering in frequentie. De suffigeringen met '-ig', met '-loos' en met '-waards' vallen
clogrbij het meest op.
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Suffigeringen met '-ig': Zang I: 'almachtig' (in 5 verzen), 'machtig' (v.90),
'indachtig'(v.96), 'zadig'(v. 105),  'eendrachtig'(v.111),gewillig (v.119),machtig (v. 120),
menig (v. 120), eenparig (v. 130), onmondig (v. 149); in Zang II: lustig'(v.180),
'rustig'(v.190), 'haastig'(v.202), amachtig'(v.215), leugdig'(v.249)

Suffigeringen met '-loos': (in de 'Binnenleidinge' waren er al: duchteloos (v. 39),
hulpeloos (v. 95) en kunstloos (v. 109)) in Zang I: vruchtloos (v. 121), spraakloos (v. 150)

en in Zang II: hulpeloos (v. 52) en eeloos (v. 112).
Hetzelfde patroon merken we later ook bij dubbelvormen als: 'rust- en raadloos' (III,60),

vuist- en voetloos (X,30), 'schaamt- en schandloos' (XIII,83) en 'roer- en roekloos'

(XVIII,87).
Ook nog bij 'achtloos' (VIII, 55), 'bloedloos' (Iv, 97), 'deugdloos' (IX,106; X, 29),
'hulpeloos' (IX, 200; XIX, 186), 'krachtloos' ( V,55,71; VIII, 137; XII, 283), lustloos'

(XII, 195), 'noodeloos' (VIII, 58), 'raadloos' (VI, 128; VIII, 128), 'roekeloos' (XV, 13;
XVIII, 87), 'roerloos' (4 keer), 'slaaploos'(X, 243), 'spraakloos' (10 keer), 'vruchteloos'

([II, 39; XIII, 170; XV, 70,71,72; XX, 11), 'weerloos' (IX, 196; XVIII,102).

Met'waard-' en 'waards-' komt Gezelle tot opvallend veel toepassingen. Zowel met
substantieven die met dit achtervoegsel bijwoorden vormen met een richtingaanduidende
betekenis  als met bijwoorden als grondwoord  :  in de 'Binnenleidinge': 'boschwaard'  (v.  11,
25) ; in Zang I 'voorwaards' (v.9), 'opwaards' (v.32) en 'derwaards' (v.254),
'omleegewaards' (v.10), 'huiswaard' (v.155) maar ook nieuwvormingen als: 'dieptewaards'
(v.93), 'Hemwaard' (v.7 + 57), en in Zang II 'omhoogwaards'(v.28), 'ruggewaards' (v.36),

'boschwaard' (v.49) en Noordwaards ([I, 233, 247, 266). Gezelle vormt ook afleidingen

met een persoonlijk voomaamwoord als grondwoord, past het achtervoegsel ook toe in
adjectivische valenties, en in andere dan de drie onderzochte zangen komen liefst 18

nieuwvoriningen voor, onder de 50 afleidingen met '-waard(s)' (29). Gezelle wendde deze

afleiding ook na de vertaling verder aan b.v. in T#dkrans met 'engelwaard': 221, 81, 84,
124, met 'deurwaards' (T 105, 28).
Een suffix dat weliswaar niet in de drie eerste zangen voorkomt, is '-sch'. Hiermee

produceerde Gezelle woorden als 'aandsch' (XVII, 192), 'dageraatsch' (XXI, 138),
huiswaardwindsch' (XXII, 180, 243), kindsch (VI, 23), rendierhuidsch' ([V, 17), 'uilsch'

(XIX, 68), 'vossensteertsch'(XVII, 1OD. R Gaspard gaf aan met 20 voorbeelden hoe hii

ook met deze afteiding doorging in later dichtwerk (30).

8.3.2.5. Besluit voor de afleidingen

De afteidingen en de aanwending ervan via morfologische productiviteitsregels samen met
de creatie van inadentele nieuwvormingen via afleidingen, vertonen een constant

patroon. De frequentie van diverse procdd& ligt heel hoog, vooral met de prefixen 'be-'
en 'ont-' bij werkwoorden, met'ge-' bij nomina, met '-ig' en '-loos' bij adjectiva en met
'-waards' bij bijwoorden. De afleidingsproc6dds die hij hanteert, geven eveneens indicaties

van zijn keuzes tot lexicale veranderingen. Door toepassing van dit proces krijgen immers

heel wat grondwoorden een andere woordklasse
Zij getuigen ook van de bewuste en gemotiveerde keuzes van de vertaler om in zijn taal

woorden te vinden in alle mogelijke woordsoorten als equivalenten voor de
brontaalwoorden.
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8.4.Syntaxis

8.4.1.Doel en methode

In het inleidend woord tot zijn vertaling gaf Gezelle  in de laatste zinnen een bemerking
i.v.m. syntaxis: "Voor 't gene den zinbouw betreft gelieve men den Taableuter en AM.
JOOS te rade te gaan." (1)
De  Taalsleutel of  I'laamscbe  Spraakregets  tafelliq,2 gescbikt   was  een werkle  dat vootal bedoeld
was voor spelling- en spraakkunstlessen, opgesteld door eh. Baas, schoolinspecteur
(='diocesaan opziener') uit Izegem, 1886. Gezelle was er onmiddellijk enthousiast over en
stipte in zijn Aanteekeningen aan: "Een werk dat veel bilval geniet in Holland." (2) Of dit
klopte, werd nergens bewezen. Maar in Vlaanderen kende het wel degelijk veel succes, ook
in lerarenopleidingen. Dit boelge werd later'in overeenstemming gebracht met het nieuw

programma der lagere scholen', en kostte 1,50 frank. Zo vermeldde een reclameblad nog
in 1927, onder de titel: "Schoone occasie Uitverkoop van Taalsleutel aan 1,50 fr. Dit
leernik boekie genoot steeds den grootsten bijval..."(3)
Gezelles enthousiasme over dit werk lag wellicht niet alleen bij de VIaamse aanpak van
een spraakkunstboek, maar misschien toch ook bij het feit dat hijzelf erin geateerd werd.
In een '2d. Bijvoeg.' Overge.prokene engesibnvene taal' staat : 'Natuerlyck zal een VIaming
geen ruw en ongezuiverd vlaemsch gaen schryven zoo als hy 't op straet hoort. G.Gezelle,
Dichtoefeningen, bl. 196.-a°1858" (p. 58).
In 21  'tafels' of hoofdstukies kwam de gehele spelling en spraakkunst aan bod en in 4
'bijvoeg'(-sels) waren dat aspecten als gesproken Mal:wantaal' ed. Wat syntaxis betreft,
behandelde de vierde'tafel' de soorten zinnen en onder de 'wantale' kwam het advies '4°
Verm#dt de ingewikkelde finnen'
Maar er is geen enkele aanwijzing in de hele vertaling te vinden waar Gezelle  'te rade' ging
'voor't gene den zinbouw' betrof. Net zo min is er iets te bespeuren uit het werk
Spraakkunst en Folkstaal van Amaat Joos, de tweede naam door Gezelle vermeld i.v. m.

syntaxis. (4)

Daarom gaan wij hier niet dieper in op beide werkjes en baseren wil ons op hedendaagse
malkundige inzichten.
·Synmcbscbe nge  zorgen voor de grammaticaliteit van zinnen en bepalen de grammaticale
relaties tussen de onderdelen van een zin (5). De betekenis van zinnen wordt trouwens
voor een deel bepaald door de syntactische structuur, voor een ander decl door de
betekenis van de afzonderlijke woorden. Want de kennis van het lexicon, als onderdeel
van de taalbeheersing van een taalgebruiker, specificeert van elk woord wat zijn
fonologische en semantische kenmerken zijn, en bovendien ook nog wat zijn syntactische
categorie is (6). De lexicale insettiengeb zorgen er dan op hun beurt voor dat woorden op de
syntactisch juiste plaats terechtkomen en dat de combinatiemogelijkheden van de
woorden correct ziin
Alle zinnen bestaan uit verschillende onderdelen (constituenten) zoals nomina, adjectiva,
verba enz. en berscb,frgels bepalen welke constituentenstructuren binnen een bepaalde
taal correct zijn, het zijn voorschriften die de onderlinge relaties van de zinsdelen
weergeven (D.
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Tot slot ziin er nog tran. to,matiengels. Zij zijn nodig om alle syntactische kennis van de
taalgebruiker te verantwoorden. Deze regels verantwoorden volgor(le-variaties in zinnen

en weglatingen (8).
Syntactische regels verantwoorden naast de volgorde, de grammaticale relaties en de
groepering van woorden binnen zinnen, ook nog int:uities van de taalgebruikers over

verwantschap en ambigulteit van zinnen (9). Verwante zinnen zijn immers zinnen met
vrijwel geliike derivaties en met gelijksoortige grammaticale relaties.
Vanuit deze tgnlkundige theorie over syntaxis vergelijken wij de drie eerste zangen en gaan
we na welke afwijkingen zich voordoen op zinsniveau. Zii hebben gevolgen voor
verschuivingen op het stilistische niveau en geven indicaties t.a. v. de strategie die aan
Gezelles vertaling ten grondslag lag.
We onderzoeken de opvallende verbalisatie, de variatie in woordgroepen en
zinsconstructies en de archaische elementen.

8.4.2. Verbalisatie

Er is in de vertaling een tendens af te leiden naar een opvallende aanwezigheid van de
woordsoort 'werkwoorden'. Dit fenomeen noemen we hier 'verbalisatie' en het treedt op
in 4 gevallen: door werkwoorden toe te voegen in de vertaling (=additie)(10) t.o. de
brontekst, of door vervangingen (=substitutie) van een nomen in een vervoegd
werkwoord of een werkwoord als nomen, of ten derde door een wijziging in de semantiek
(=betekeniswijziging), en ten slotte door een grammaticale verandering van een
mededelende wiize in een gebiedende (=imperatieven). Hierdoor ontstaan er
microstructurele verschillen ill woordgroepen en in zinnen.

'Binnenleidinge'

Gezelle voegt in totaal 8 vervoegde werkwoorden toe aan de door Longfellow
aangewende. Deze additie kunnen we indelen: 5 door binariteit, 2 door omzetting van een
elliptische zin m een zin met een actief werkwoord en  1 door omzetting van nomen in
verbum.
De 5 toegevoegde werkwoorden via binaire constructies zijn

v.11 smat en waakt in 't net geborgen Feeds among the reeds und rushes
v.39 ik bername en ·lk bescheedde u I should answer your inquiries
v.57 daaromtrent zoo woonde en waakte hij And beside them dwelt the singer
v.75 m debe[gen kletst en khapwiekt And the thunder in the mountains,

(flap)
v.101 Gii die somtijds waan en wandek Ye, who sometimes, in your rambles

(pause)

Deze vijf toegevoegde werkwoorden ziln onderdelen van binaire constructies, een
stilistische ingreep van de vertaler, In drie gevallen veroorzaken ze een alliteratie

(57,75,101), in 66n geval een assonantie (v.lD. Deze binaire groepen van werkwoorden

spelen een ritmisch-opbouwende rol, maar ze verlevendigen ook en verhogen de actie.
Twee andere toevoegingen zijn van een andere aard: I»ngfellow het het werkwoord weg,
Gezelle voegde het eraan toe: in vcrs 1 : Vroegt ge mij van waar ze komen/ Should you
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ask me, whence these stories ? (verzwegen: come»m)  en in vers  112 (zoo  ... dat ieder
boekstal) 't herte praamt en zachtjes aanjpnekt/  (but each letter)  Full of all the tender
pathos (verzwegen: is). Het feit dat Gezelle hier zelfs twee werkwoorden toevoegt
(pramen en aanspreken), wiist op zijn uitdrukkelijke wil om dit fragment te verlevendigen.
Een gelijkaardige aanpak manifesteert zich in vers 9 waar een nomen verandert in een
werkwoordsvorm (=vervanging):
9 als of 't donderde in de bergen As of thunder in the mountains

Er manifesteren zich ook vervangingen van gewone nomina in de bronmaltekst, naar
gesubstantiveerde werkwoorden in de doeltaaltekst
b.v. v. 70 the wind among the branches / ..en 7 buigen van de boomen (voor

den storm)
v.79 Ye who love a nation's legendd Gij ook die  7 vem#en liefhebt

In de vertaling zien we hier handelingen die voortvloeien uit, het gevolg ziin van, terwijl
de brontaaltekst enkel de feitelijkheid of de oorzaken weergeeft. De referentiele betekenis
blijft voor beide equivalenten dezelfde, maar het surplus aan werkwoorden werkt plastisch
en activerend.
Een derde vorm van tekstverlevendiging treffen we aan in verzen waar de werkwoorden
semantisch een meer expliaete rol spelen in de vertaling dan in 't oorspronkelijke werk
De verzen 36-40 krijgen een dergelijke actieve wending in de vertaling, die aanleunt bij de
volkstaal en heel direct overkomt, door een gefingeerde samenspraak van voorzanger
(verteller) en publiek :
36 If still further you should ask me, Zeidt gij, verder ondervragend,

Saying, "Who was Nawadaha? "Wie, wie was die Nawadaha ?
Tell us of this Nawadaha," leert ons van dien Nawadaha,"
I should answer your mquiries ik hername en ik bescheedde u

40 Straightway in such words as follows    voor de vuist, in dezer voegen

Ieder bovensta:ind vers verdient bijzondere aandacht wat de syntaxis betreft. De
voorwaardeliike zin met 'If voorop in vers 36, herkneedt Gezelle door het werkwoord
voorop te plaatsen en er de klemtoon op te leggen. Hij bewaart de voorwaarde, maar
vermijdt een voegwoord. De handeling stalt voorop, gevolgd door het persoonlijk
voornaamwoord 'gij' 'Saying' (v.3D wordt gecombineerd met 'ask' en vertaald door :
condervragend'. 'Verder' is een scharnierwoord en wijst op continuiteit, terwijl
'ondervragend' geen synoniem is van 'saying', maar het resultaat van een bewuste
transformatie van het woord naar een andere betekenis. Meteen verraadt dit woord een
andere functie op het semantische vlak: luisteraars 'ondervragen' een verteller en bliiven
niet passief. Hetzelfde procddd doet zich voor in v. 38 : 'Tell us' wordt leert ons'. De
actieve deelname van het publiek zit ook in de vraagstelling (v.31: 'Who' wordt het
aandringende en repetitieve: 'Wie, wie '. Deze herhaling en de daarop volgende toevoeging
van het aanwijzend voornaamwoord 'die' bij Nawadaha verhogen de nieuwsgierigheid
naar deze figuur en de levendige wisselwerking tussen verteller en luisteraars. Ook de twee
laatste verzen getuigen hiervan : de dubbele concrete werkwoordsvorm (hername en
bescheedde) voor 'I should answer', de volkse uitdrukking'voor de vuist' voor
'Straightway' en de verkorting 'in dezer voegen' voor 'in such words as follow'.
Een ander voorbeeld van verlevendiging in de vertaling als gevolg van syntactische en
semantische wiizigingen treffen we aan in de verzen 92-94:
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That in even savage bosoms dat in den alderwilsten boezem
There are longings, yearnings,strivings zelfs een ingeborene tocht woont
For the good they comprehend not naar iets goeds, hem onbereikb:tar
Het concrete werkwoord 'woont' staat voor 'are' en hier is de equivalentierelatie dus niet
identiek. Gezelle koos voor het semantisch intiemere  dn concretere 'wonen' in een
boezem, liever dan het neutrale 'are' om te zetten in het neutrale werkwoord 'ziin' of
'verblijven'. Het werkwoord onderging diarom een betekeniswijziging en ook het getal
Wi zigde: van meervoud naar enketvoud ('bosoms' -'boezem' en de 'tocht' of het streven
in het enkelvoud to. longings, yearnings, strivings'). Verder voegt hij er het adjectief
'ingeborene' aan toe, opnieuw om het intieme en concrete te beklemtonen en een
equivalent te bereiken voor de drie substantieven. In het laatste vers (v.94) is het 'goeds'
'onbereikbaar' voor het streven van de persoon, terwijl de brontekst vermeldt  'the good
they compnbend not'. 'Bereiken' en 'begriipen' is niet hetzelfde. Gezelle drukt eerder het
'streven' naar het goede uit.

Daarnaast introduceert Gezelle ook nog imperatieven:
That like voices from afar off die lijk uit den afstand roepen,
Call to us to pause and listen, "staat en luistert!" die daar spreken
Speak in tones so plain and childlike  met zoo'n heldere kindertale
Het uitroepende zinnetle met twee imperatieven (v.82) is een opvallende verandering van
de vertaler om actie te brengen in dit fragment. Het ataat is direct en levendig, het wijst
ook op de band tussen verteller en lezer/luisteraar.
De imperatief-vorm stimuleert de handeling

Besluit voor de'Binnenleidinge': alle transformaties (addities, vervangingen, semantische
wijzigingen, imperatieven) i. v.m. de werkwoorden leiden tot verschuiving op het
stilistische niveau, nl. verlevendiging in de vertaling

Deze transformaties doen zich ook voor in Zang I en die zullen we verder behandelen.

Maar in deze zang zip het vooral de substituties of vervangingen van de Engelse '-ing'-
vormen die in het oog springen. Gezelle vervangt er zes van de zestien door een actief en
vervoegd werkwoord, twee door een infinitief en twee door een voltooid deelwoord. Deze
10 grammaticale veranderingen geven de respectievelijke verzen een actief elan. Vergelijk
de '-ing'-vormen met actieve vervoegde werkwoorden:
v. 15 saying: zoo sprak hii
v.53 bending: dat daar zwijkt
v.54 waving: dat H 9 9 r   zwaait

v.92 falling: die van hooge bergen d:den
v.93 warning,chiding vermaande,sprak hij
v.158 ascending ging...binnen
De infinitieven komen op hun beurt voor in de verzen 48 en 74: ascending (=zag
opstaan) en glaring (=stonden clgfir te gloeren). In de verzen 4 en 141 wordt de twee keer

gebruikte vorm 'descending' vertaald 'was neergedaald' en 'omnder geschorremd'  als
voltooide deelwoorden en als variante synoniemen.
Deze gewtizigde '-ing'-vormen verschuiven op het stilistische niveau naar meer actie, meer
levendigheid.
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Qua verbalisatie behandelen we nu voor Zang I de reeds onderzochte proc6dds uit de
'Binnenleidinge': additie, substitutie, betekeniswi'zigingen van werkwoorden en invoegen

van imperatieven.
De toevoegingen van werkwoordsvormen ziin in de meeste gevallen opnieuw aan te
treffen in binaire constructies, maar nu ook in een ternaire:
v. 21: Took a long reed: koos en vond eenen rietstaf
v.55 Calls the tribes of men together : roept en dagvaart...
v.96 Listen to the words of warning : luistert, leert en wordt indachtig

Zelfs in herhalingen gaat Gezelle nog over tot toevoegingen. Vanaf vers 99 start
Longfellow ieder vers met 'I have given you' tot en met vers 103. Hil benut deze
constructie dus vijf keer, terwijl Gezelle acht keer deze zinsconstructie hanteert. maar die
in de tegenwoordige tild plaatst en vaneert met twee werkwoorden: "'k late u..." en "'k
geve u...". Hij laat ,199rbij de verleden ti d vallen.
Hetzelfde procddd doet zich voor wanneer Longfellow twee maal een imperatief hanteert
in de verzen 124-125: 'wash...' 'wash...' Gezelle beveelt drie keer in ziin vertaling "Wascht
nu...wascht uw vingeren, wascht uw aanzicht". Ook in vers 96 kregen we 66n imperatief-
vorm meer (zie de ternaire constructie hierboven).
Naast addities zijn er ook twee substituties zoals de vervanging van een nomen door een
werkwoord: v. 107 your quarrels (=al dat worstelen) your wars and bloodshed (=al dat
bloed vergieten).
De vertaler voert ook semantische wijzigingen door in enkele werkwoorden, waarbij het
werkwoord 'are' twee keer verandert:

v. 112 All your danger is: al't gevaar ligt
113 ...be at peace mmt dus
114 ...live together : mint dus

Besluit voor Zang I: dezelfde transformaties doen zich voor als in de 'Binnenleidinge'.
Bovendien zijn de grammaticale veranderingen in de'-ing'-vormen in deze zang
Significant en verhogen ze de actie. De gevolgen voor de verschuivingen op het stilistische
niveau zijn daardoor dezelfde in beide zangen nl. naar levendigheid maar nu ook naar
concretisering van de handeling toe.

In Zang II brengt een analyse dezelfde gegevens aan het licht van de 31 '-ing'-vormen
transformeert de vertaler er 14 naar actieve werkwoordsvormen, twee naar imperatieven
en vier naar infinitieven. Drie blijven onvertaald. Er blijven slechts acht van de 31 gevallen
over waar hij de vorm van het verleden deelwoord weergeeft Dit is een opvallend
microstructureel verschijnsel, dat gevolgen met zich meebrengt. Daarnaast duiken zowel
de addities in binaire en ternaire constructies weer op, als de substitutie, imperatieven en
betekenisveranderingen.
We behandelen eerst de '-ing-'vormen die omgezet worden in actief vervoegde
werkwoorden:
v.99 gazing als hil uitkeek
v. 100  sleeping:  't  al  ill  rust  lag
v. 106 gazing earthward:  als hij opstond
v. 124 trembling hil droeg
v. 126 walking: staan ze
v. 179 eating,laughing,(180)singing: zat hij, at hij, loeg hij, zong hij
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v. 194 making dints: dopte
v. 196 drooping: leekt
v. 198 making dreupelt
r. 247 gazing: zat en loerde
v.249 standing: zat
v.266 looking. keek hii
De veranderingen in imperatieven zijn bovendien nog concreter en levendiger dan de
omzetting van de '-ing-'vormen in een mededelende zin:

v. 50 sneaking loopt vlucht 51 hiding : kruipt... en duikt u
De infinitieven ten slotte gaan telkens gepaard met een vervoegd werkwoord (komen,
laten, vinden):
v. 105 gathering (komen) binden
v. 138 sifting, hissing (liet hi)knitzen, sitfelen
v. 153 trailing. (vond hii iets) henensleuren
De vertaler streefde ernaar om talritke equivalenties te vinden voor de repetitieve '-ing-

'vormen, maar tegeli kertijd werd zijn tekst opvallend actiever.
In Zang II voegt de vet:taler er bovendien 21 vervoegde werkwoorden aan toe in

vergeliiking met de brontekst. De addities hier komen in 16 gevallen voor in binaire of
ternaire constructies en in opsommingen, maar het valt op dat er 5 andere toevoegingen
voorkomen die niet in een stilistisch element gevat zitten. Daarmee verhoogt de vertater

op een uitdrukkelijke manier de concretisisering en bevordert hij ziin levendige vertelstijl

Addities in binaire of ternaire constructies of in opsomming-
v.12 ..he lay asleep: daar hij lag en sliep
v.39 Taunted him in loud derision: spotte en gekte en guwde
v.49 You go sneeking loopt vlucht
v.67...exclaimed : rig) en kmaide

v.88 (called...)awake : wekte en porde
v.140 drove : bande en wegloeg
v. 170 Shouted down into...: huilde, tierde, stoof de kave in
v.197 ..in Springtime : als 't dooit en vroegjaart
v.213 Wrestled...: kuimde... en kampte
v.248...he was gazing : zat en loerde
v.255...he sighed : zat en zuchtte hii
v.273-275 You have stolen...You have laid...You have wooed and won:

ge hebt...mil ontstolen, afgewend en omgetooverd, ge hebt ...mil
geroofd, gestolen

v. 293 You had gazed: naar geschouwd en naar gelonkt had
v.294  You had sighed: naar gezucht en van gedroomd had

Addities van werkwoorden zonder stilistische constructie:
v.13 On the summit of the mountains : 't hoogste van de bergen kroonde

v.129 ...among icebergs: waar 't groot ijs groeit
v. 132 In the land of the White Rabbit . dat men beet het Wit-Konijnland
v.285 Vanished from his sight for ever : was hil kwilt; 't en keerde nooit meer
v.302 For himself the West-Wind only: maar 7 beweltlien van den Westwind
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Deze toevoegingen verlevendigen dn concretiseren specifieke handelingen,  maar ' dat
men heet' in vers 132 is eerder een hulple in de vertelstijl waardoor de lezer of luisteraar

aandachtig volgt.
De substituties o f vervangingen komen  15 keer voor en zijn van velerlei aard: nomina
door werkwoorden, 66n biiwoord en 66n adlectief worden ook werkwoordsvormen, maar
de veranderingen van handeling van 'ondergaan' naar 'bewust optreden' zipih661
frequent (zeven gevallen):

Nomina versus verba:

v.11 From the terror of the nations    ...dat hii al de volkeren bang miek
v. 129 his dwelling ... was gehuisvest..(idem)
v. 197 in Springtime ... als 't dooit en vroeglaart (
v.226 his dwelling ... woonde...

Bi woord/adjectivum versus verbum:

v.16 silently stilzwijgend
v.46...are hostile... (zij) vrienden niet

Van passief naar actief:

v.15 Spotted brown and grey with mosses   dien 't schildmosch geplekt heeft
v.78 Unto Wabun gave the East-Wind Wabon zou den Oostwind heeren
v.205 Made the snow..harder ont de sneeuw nog vaster toe wierd
v.206 Made the ice...thicker en den ijsvloer dieper, dikker

(sneeuw en ijfvloer  n Telf adieD
v.239..gave a twinkle to the water 't water zelve, hij leerde 't monkelen
v.246...one sort:ow had he zijn herte kende een droefheid
v.253 And her hair was like the sunshine      als de zonne blonk zijn hoofdh:tar

Deze 15 voorbeelden illustreren eens  te meer de uitdrukkelijke wil tot verlevendiging en

concretisering van de handeling. De vertaler intensifieert door de frequente invoeging van
werkwoordsvormen, waarbii hij zelfs werkwoorden creeert (vroeglaren, vrienden,
heeren...).
Semantische wijzigingen in werkwoorden veroorzaken eveneens een concretisering t.o. de
brontaaltekst:
v. 48...are strongest: ...baas zijn
v.60-61 Broke his skull, as ice is broken    dat 't vaneen vloog zoo het iis doet

When one goes to fish 's winters, waar 't de vischer opbreekt
v. 190 ...fly up. ...rustig uitgaan
v.229...sent: ...waarnam...
v.235...sent : ...gasloeg...
Een nieuwe imperatief duikt op in de vertaling in vers 69: ...he shall be: Heet van nu
voorta:in... Deze imperatief geldt als equivalent voor een mededelende zin en de

aanwending ervan duidt op een levendige vertelstijl. In de vorige zangen kwam dit
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procddd meer aan bod, maar Zang II bevat ook nog twee omzettingen of permutaties die
een gelijkaardige rol spelen.
Het gaat hier om een vraag in v. 267 en een aanspreking in v. 286
v. 267 He beheld....: en wat ziet hi j ?
v. 286 Never more did Shawondasee nooit en ziet ge, o Shawondasie,
Deze omzettingen intensifieren eveneens de directe vertelstid, waarin de verteller de lezer
in spanning houdt (vraag) of de vertelfiguur personifieert (aanspreking).
In '8.2.5. Het enlambement' wezen wij reeds op het invoegen van het vraagje hierboven
en het inleidende woordle 'en'. In dezelfde paragraaf wezen we ook op de tussenwerpsels
die de vlotheid van het vertellen bevorderen in Zang II Ua,neen,eifoetinderdaad,ach)
Om deze paragraaf af te sluiten kunnen we stellen dat de microstructurele verschuivingen
veroorzaakt door de verbalisatie uitdrukkelijk aanwezig zijn met een hoge frequentiegraad
en volgens bepaalde consistenties of patronen. Hierdoor ontstaan verschuivingen op het
stilistische niveau nl. een concretisering en een verlevendiging van de handeling.
Bovendien ontstaan er hierdoor nog verschuivingen op het macrostructurele vlak, omdat
wii vaststellen dat de eigenschappen van diverse personages, de relaties tussen deze
personages of de oorzaken en de gevolgen van bepaalde handelingen anders voorkomen
in de vertaling dan in de brontekst. Deze consequenties zijn controleerbaar  (11) en op
deze macrostructurele aspecten komen we verder terug.

8.4.3. Variatie in woordgroepen en zinsconstructies

Naast de verbalisatie is de uitdrukkelijke variatie in woordgroepen en zinsconstructies

opvallend aanwezig als een syntactisch gegeven.
In de vorige paragraaf wezen wij erop hoe Gezelle zeven imperatieven in de drie eerste

zangen inschakelt, die nochtans niet in de brontekst voorkomen. In al deze gevallen
wordt de vertelstijl meer direct en levendig, maar verschuift het hele zinspatroon en
ontstaat er inversie. In de 'Binnenleidinge': staat en waakt in 't riet (v. 17), staat en luistert

(v. 82); in Zang I: luistert, leert en wordt indachtig (v. 96), wascht nu ..; wascht uw
vingeren, wascht uw aanzicht (v. 124-125) en in Zang II: Heet van nu voortaan (v. 69).
Hetzelfde geldt voor het vraagzinnetje (Zang.2, v. 267 En wat ziet hil ?) waarmee de
verteller zich rechtstreeks richt tot de luisteraar of lezer, maar daarvoor de zinsvolgorde
drastisch wijzigt.
Bii de behandeling van het parallellisme (paragraaf 8.2.6.) wezen wij ook op de

aangewende variaties in de zinsbouw. Gezelle laste bijvoorbeeld woorden in een parallelle
constructie in : 'met den geur daarom van 't houtland/ met den doom daartp der weiden'

(v. 3-4, Binnenleidinge). Of hij verving een herhaling ( In...In) door een bijstelling: 'in het
dal van Tawasendha/ 't stille en eenzaain wazig groenland'. Hij verminderde trouwens de

gevallen van parallellisme met hun identieke zinsbouw op een drastische manier van 74 in
de drie eerste zangen in de brontekst naar 29 in de doeltekst. Dat betekende automatisch
andere zinswendingen in 45 gevallen, waarvoor de vertaler weliswaar stilistische ingrepen
tog,aste om een equivalent effect te bereiken (zie de bespreking in 8.2.6.).
Bil de toepassing van het enjambement (zie 8.2.5) in meer dan 40 toegevoegde gevallen
bleek evenzeer hoe de zinsconstructies verschilden in beide teksten. Dit had een
bijzondere weerslag op het zinsritme en de stijl. Ook de toegevoegde tussenwerpsels die
de spreektaal evoceerden, veroorzaakten in Zang II een reeks wijzigingen in de
zinsconstructies (ja, neen, ei foet inderdaad, ach).
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Bovendien hebben de 31 expliaete vervangingen van de werkwoordsvorm '-ing' in 48
gevallen van de brontekst in het onderzochte corpus, ook hun invloed op de formulering
van en de vanatte in zinsconstructles.
Al deze aj fermadge gegevens tonen aan hoe beide teksten verschillen in syntactische
regels qua zinsconstructies en grammaticale relaties en groeperingen van woorden binnen
de zinnen. Frequentatief en consistent. Deze verschillen veroorzaken verschuivingen op
het vlak van stilistiek nl. levendigheid en directheid in de doeltekst.

8.4.4. Archaische elementen

Het archaische karakter van Gezelles vertaling is niet alleen af te leiden uit het gebruik van
'archaische' woorden in tal van woordsoorten, maar ook in het gebruik van de tweede
hoofdvorm (imperfectum) en het syntactische element: de zinsbouw.
Onder de multifunctionaliteit van Gezelles vertaling (zie par. 5.5) gaven wij aan hoe
Gezelle per se wou aantonen dat het'oud-Vlaams' voldoende woorden bezat om een
epos uit het Engels te vertalen. Gezelle schrok er dan ook niet voor terug om
'boekwoorden' uit oude teksten boven te halen en die te benutten b.v. in de
'Aanteekeningen' duidde hij de volgende twintig woorden :tls 'boekwoorden' aan:
allenthenen, avedochtsch, beweldigen, boekstaf, bu of ba, dagmaal, drieschling, dwagen,
eeloos, ergheid, gloeren, harop, heideren, keiaard, maduwe, muizen, ontpluiken,
vuurboom, weerdschap, wijg.

Maar om een equivalent te vinden voor de oude werkwoordsvormen in de brontekst ging
hij op zoek naar een zogenoemde 'Middelneerlandsche verleden tijd' (12)
Hij was van mening dat die tijd 'nog dagelijks' aan te treffen was in Vlaanderen, maar in
zijn 'Aanteekeningen' liet hij blijken dat hi j die bij voorkeur aanwendde
'na het voorbeeld van Longfellow die het Engelsch van Tbe Song  Hiawatba ook eenen
middeleeuwschen, schriftuurliiken zweem geeft, zeggende b.v. .pake voor spoke enz.'
Gezelle paste deze gecreeerde ti id  toe bij achttien werkwoorden: bezang (Binnenl., v. 60),
dar (Zang XI, 193), droei (Zang VIII, v.138), dwang ( Zang VI, v.30), gig, (Zang  XI, v.
213), halp (Zang III, v.50), herklank en klank Gang XX, v.74), sprang (Zang III, v.183),
storf (Zang XX, v.165), stoop ('Aantekeningen, stuipen), uitstorf (Zang XIX, v.14D, vand
(Binnenl., v.  22 en vijf andere plaatsen), vertrali (Zang XXII, v.239), woeg (Zang IV, v.
62), zang (Binnent., v. 29 en een tiental andere plaatsen), zwam (Zang VII, v. 131, XI, v.
205 en XVII, v. 191), zwoei Gang II, v. 28).
Deze vormen deden  ook voor de lezer van 1886 archaisch  aan, want ze komen  niet voor
in de twee door Gezelle geateerde spraakkunstboeken. Zelf verklaart hij daarom al deze
vormen (behalve 'woeg' en 'zwoei') in zijn 'Aanteekeningen'.

Maar ook vele zinsconstructies doen archaisch aan zoals in de 'Binnenleidinge':
v.25 Waar de vogel bouwt, ten bafcbwaarde

in de burgten van de beveren
v.92  dat in den alderwildsten boezem

20; een ingeborene tocht woont
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v. 103 waar de ineengekromde bramele

woekert, vol van peersebe vrucbten,
over't mosch en langs den grensmuur

In deze drie gevallen staan de zinsdelen niet op de syntactisch luiste plaats en komen ze
archaisch over. Het ziin formuleringen zoals die voorkomen in Griekse of I.atiinse
heldendichten (13) waarbii bepalingen van woorden niet volgens de lexicale insertieregels
op de iuiste plaats terechtkomen in de zin. Zo is dit ook het geval in Zang II, v. 16-27. Dit

fragment van negen verzen is 66n zin, die bestaat uit een hoofdzin en drie bitzinnen die
beginnen met 'ont'(=tot) en eindigt met een archaische constructie van de 5 volgende
verzen: "zonder dat hij, eens ontwekkend,                                                                          1

hoorde, zag, of iets gewaar wierd,
waar hii, liggende en den aamtocht
door z'n zwarte snuivers lagende,

Mudlikiewis' handen lauw miek."
Baur was van mening dat 'de rectie der voorzetsels' ook bewust archaiserend werkte en hii
voegde er voorbeelden am toe met 'binst', 'van', 'vol van' en 'met'.Na deze voorzetsels
werd het woord dat volgde, verbogen b.v. van rooder wilgen (14).
Al deze 'archaische' elementen (woordgebruik, tweede hoofdvorm, zinsconstructie en

naamvalsvormen) verschuiven het stilistische niveau van de doeltekst naar de sfeer van

een epische stijl uit een ver verleden.

8.4.5. Besluit

Als algemeen besluit voor dit syntactisch onderzoek kunnen wij stellen dat er zich
afwilkingen en verschuivingen voordoen op zinsniveau tussen beide teksten. De
verbalisatie en de variatie in zinsconstructies veroorzaken stilistische verschuivingen op

een constante manier. Zij leiden tot verlevendiging en directheid in de doeltekst.
Bovendien leidt de aanwending van archaische woorden en zinsconstructies ook tot een
kenmerkend stilistisch element, nl. een archaiserende tendens.
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8.5. Semantiek

In de studie van de betekenis van woorden en van hogere eenheden zoals woordgroepen
en zinnen hebben we bil morfologie en syntaxis vaak over de semantische componenten
gehandeld. Voor dit onderzoek is het echter belangrilk na te gaan hoe er, vanuit
beschrijving en vergeliiking van dergedike semantische, mia:ostructurele elementen,
verschuivingen ontstaan in de macrostructuur van de tekst. Hoe bijvoorbeeld de

eigenschappen van bepa:dde personages in de doeltekst wijzigen en dat volgens een
bepaald patroon. Of hoe de talriike toevoegingen en semantische omzettingen van
adlectieven en substantieven resulteren in gewitzigde beschrijvingen, beelden of
metaforen. Er komen ook kleurverschillen voor. Dergelijke semantische verschuivingen
omvatten meteen ook stilistische verschillen, die beide teksten afzondertijk karakteriseren.
Daardoor gaan wii in op specifieke stijlfiguren die een betekenissurplus veroorzaken en
niet zomaar als aparte taalcomponenten voorkomen, maar functioneren binnen de
complexe relaties tussen alle componenten van deze artistieke taaluitingen.
We overlopen opnieuw de drie eerste zangen.

8.5.1.Binnenleidinge

8.5.1.1.Personages

De beschrijving van de figuur van Nawadaha is een voorbeeld van betekenisverschuiving
binnen 66n bepaald personage, doordat de vertaler wijzigingen en toevoegingen

aanbrengt.
Nawadaha is een Indiaanse verteller van wie de ik-figuur het lied van Hiawadha gehoord
heeft. De lezer verneemt informatie over deze figuur in drie korte fragmenten (18-23,41-
44,57-59).
In de brontekst typeert Longfellow hem eerst als "the musician"(v. 18-23) die hij
ontmoette, en bii wie hij liederen en legendes aanhoorde. Er is geen info over de
omstandigheden waarin dit plaatsvond:

I repeat them as I heard them
From the lips of Nawadaha,
The musician, the sweet singer
Should you ask where Nawadaha
Found these songs so wild and wayward
Found these legends and traditions

De vertaling is niet letterlijk, er zijn toevoegingen en lexicale veranderingen:

Ik vermonde al 't gene iii gehoord hebbe
om den heerd van Nawadaha
van den zoetgevooisden vinder.
Vroegt gij mij waar Nawadaha
vand die vreemde en wondere wilzen,
die vertelselen, dien legendlast,
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Gezelles ik-figuur "vermondt" Lp.v. te herhalen ('repeat') wat hij hoorde "om den heerd"

van Nawadaha. Deze locatie ('heerd') plaatst Nawadaha in een specifieke omgeving die
niet in de brontekst voorkomt. Gezelle voelde doe situering blijkbaar als een gepaste en
typische vertel-omgeving aan en concretiseerde die. Onwillekeurig is er een associatie

mogelilk met de titel van een door Gezelle gesticht tlidschrift nl. Rond den Heerd. (Met deze
titel wou hil een populariserend gezinstijdschrift uitgeven waarbil alle gezinsleden a. h.w.

'om de haard gezeten' waren en genoten van de voorgelezen lectuur eruit. Wat ook

gevisualiseerd werd in een dergelijke getekende afbeelding.)
Verder blijkt Gezelles Nawadaha geen 'muzikant of zoete zanger' te ziln, maar "een

zoetgevooisden vinder". We onderzoeken beide woorden.

"Zoetgevooisd" kan beschouwd worden als een substitutie voor het muzikale aspect van
"the sweet singer", hoewel DeBo aangeeft dat 'vooizen' ook gewoon betekent

"welluidend, zoetluidend". .Us voorbeeld haalt hij aan: "Ge moet uwe verzen doen
....

voolzen.  CIF'estr amscb Itboticon, Gent, 1892, p.1158) en in deze betekenis zou het hier dan

gewoon handelen om een "welsprekende, goedklinkende verteller".
'7'inder" definieert Gezelle in ziin 'Aanteekeningen' als: 'Die rechten, wetten of
gedichten vindt en uitspreekt, Arbiter, Judex ; hier Dichter, Poeta.  Bii de Duitsche
stammen, die 't Romaansch bederf in hunne t:ale aanveerd hebben, is dat w. Vinder

(trouvdre, troubadour), genoegzaam bekend; trouver zelve heeft eenen Duitschen
oorsprong, t.w. treffen, trof, getroffen, troef enz." (1)
Klopt hier de etymologische uitleg niet i. v.m. de Duitschen oorsprong', dan is de
verklaring van "vinder" toch een aanvaardbare interpretatie. Nawadaha is dus in Gezelles

voorstelling geen muzikant of zoete zanger, maar een vinder die een en ander vond:

"vreemde en wondere wijzen", "vertelselen" en'legendlast". (In Zang VI treedt

Chibiabos op, hii is een rriend van Hiawatha en treedt ook op als "singer" in de brontekst

en als "zoetgevooisde vinder" in de doeltekst).
Het valt op dat Longfellow ook het werkwoord "vinden" benut, wat het literairc erfgoed

"

betreft: "Found these songs so wild and ...
"7,

Found these legends and traditions.

De voorstelling van Nawadaha komt nog verder van het origineel te liggen wanneer er

een tweede fragmentie met informatie over deze figuur volgt. De vet,taler voegt het

adjectief "oud" in, hoewel de brontekst niets vermeldt i. v.m. de leeftijd (v.41-44):

In het dal van Tawasendha, In the vale of Tawasentha,
't stille en eenzaam wazig groenland In the green and silent valley
naast de bliide wateren woonde By the pleasant water-courses,
de oude vinder N awadaha Dwelt the singer Nawadaha

Bovendien is hit ook een soort hoeder of bewaker in de streek waar hit woont, want in de
vertaling lezen we: "daaromtrent zoo woonde en waakte hii,

in het dal van Tawasendha,
't stille en eenzaam wazig groenland."(v. 57-59)

"
Terwijl de brontekst enkel gewaagde van: "And beside them Ave# the singer

Samenvattend stellen wit dus vast dat 1.ongfellow een voorstelling van Nawadaha brengt

onder de vorm van een "musician, sweet singer, en singer", die "dwelt by the pleasant

watercourses" en van wie "from the lips" verhalen aanhoord werden.
In de vertaling is hij daarentegen "een oude en zoetgevooisde vinder", die "woont en
waakt in het dal van Tawasendha" en die verhaalt "om den heerd".
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Een tweede interessant vergelijkingsmodel vonnen het personage 'God' en de
personificatie 'Nature'. Longfellow gebruikt beide benamingen, Gezelle uitsluitend 'God':

v.67 Ye who love the haunts of Nature      Gij, die Gods gewerken liefhebt
v.89 Ir'ho have faith in God and Nature   God en Gods gewerk indachtig

'Nature' is voor Gezelle de schepping van God zelf en blijft dus aan Hem ondergeschikt,
het is Zip 'gewerk' en verdient blijkbaar geen letterlijke vertaling of vermelding. Daarom
verschuift hij de inhoud van het woord'Nature'. (Het woord 'natuur' is trouwens vrij
zeldzaam bij Gezelle. De [Foonbndex geeft slechts vijf gevallen aan in heel zijn oeuvre en
,199rvan komt er geen enkele voor in de vertaling van Tbe Song of Hiawatba)

Bovendien is God niet te materialiseren, wat tot uiting komt in v. 95-97:

That the feeble hands and helpless, ja, dat kranke handen, hulpeloos
Groping blindly in the darkness, in den blenden donkeren tastende,
Touch God's right hand in that darkness daar de hand des Heeren treffen

'God' wordt gewijzigd in de 'Heer' en pas dan is Hij materieel-menselijk genoeg om een
'hand' te bezitten. Niet als godheid.
In een zelf gecreeerde inhoudstafel  (2) gaf Gezelle een gelijkaardige visie op God en wat
door Hem geschapen is. Gezelle noemde  daar 'De Vier Winden' uit de tweede zang
'krachten der scheppinge' en de mythes daarrond deed hij af als 'wangeloove' en hij
voegde eman toe: "De geschapene godheden vermengelen hun geslachte met de
menschen." Met de 'geschapene godheden' bedoelde hij de winden die vereerd werden als
goden. In Gezelles visie zijn zij echter 'geschapen', geen golen op zich. Gelijkaardig is
ook het vermilden van godsdienstige woordenschat i. v.m. Hiawatha zelf. Het
woordgebruik i.v.m. Hiawatha's geboorte verraadt een opvallende lexicale wijziging. De
brontekst geeft aan: v.62 Sang his wondrous birth and being; er vond dus een
'wonderbare geboorte' plaats en Hiawatha was een 'wonderbaar wezen'. Gezelle laat alle

mogelijke allusies rond een 'wonderbare' geboorte echter weg en vertaalt neutraal: 'zijn
geboorte en vreemden omgang'. Het woordgebruik'Een wonderbare o f wonderbaarhike
geboorte' was wellicht gereserveerd volgens ziin mening voor de geboorte uit de Maagd
Maria. Gezelle verschoof het adjectief ilaar het tweede deel 'memden omgang' en wijzigde
het wonderlijke of wonderbare aspect naar het merkwaardige, het vreemde. 'Being' werd
meteen ook gewijzigd in comgang'. In zijn inhoudstafel gebruikte hij wel het woord
'wonder', maar in een heel andere gefingeerde context die geen allusies bevatte op de
geboorte van Jezus.: 'De hemellichamen zijn bewoond.  Uit een van die stamt Hiawadha.
Hij is van bovenmenschelijke afkomste, een kind des wonders."

8.5.1.2. Beelden

Naast deze verschuivingen in de typering van personages, stellen we een tweede

verschuiving vast nl. dat er in de doeltekst een sterke mate van concretisering en
plastiateit toegevoegd wordt aan de beelden uit de brontekst.
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In de 'Binnenleidinge' komen twee interessante beelden voor, die relevant ziln voor een
vergelijkend onderzoek: de voorstelling van de afkomst van "al die zeiselen en
legenden"(v.2) en van de donder.
De vraag naar de herkomst van de Indiaanse verhalen is omgeven door vier beelden
(odours of the forest, dew and damp of meadows, curling smoke of wigwams, the rushing
of great rivers, v. 3-6) maar ook door literaire eigenschappen van deze verhalen:
v.7-8: With their frequent repetitions,

And their wild revert,erations,
Meteen kriigen deze laatste een vergelijking mee:
v.9 As of thunder in the mountains

Gezelle liet geen enkel element van Longfellows beelden verloren gaan (geur van 't
houtland, doom der weiden, geraas der wilde wateren), ook de literaire kenmerken niet en
het beeld in de vergelijking, maar hij voegde er ook tets persoonlilks aan toe:
'met 't gemas der wilde wateren
met dat her- en wedergalmen
van den stagwoorde en den r#mklanke,
als of't donderde in de bergen '

In de vertaling ziin de wateren 'wild', niet 'great' en de herhaling van het woord 'their' bil
de literaire kenmerken valt weg, omdat er geen bezittelijk voornaamwoord meer
voorkomt in de vertaling. De 'frequent repetitions' en ' wild reverberations' komen aan
bod in het 'her- en wedergalinen'. 'Her- en weder' staan voor 'frequent', 'wild' verschoof
naar 'wilde wateren' en 'galmen' drukt zowel 'repetitions' als 'reverberations' uit. Hier
wordt het echo-effect echter zelf geevoceerd terwijl de brontekst er alleen melding van
magkt. De toevoeging van 'slagwoorde' en 'rijmkbrike' is een specificering die de vertaler
als belangrijk achtte en die niet in de brontekst voorkwain (zie ook 8.2.3. De alliteraties).
De doeltekst veroorzaakt op deze manier een bepaald effect bij de lezer (het belang van
de alliteratie),  dat nia in de brontekst vooropstond.
In het laatste vers is er actie door de verbalisatie in het beeld van de donder: het
substantief wordt vertaald door een actief werkwoord.  pit kwam al aan bod in de
bespreking van 8.4.2.Verbalisatie)

De donder duikt opnieuw op in de verzen 74-76:
And the thunder in the mountains,
Whose innumerable echoes
Flap like eagles in their eyries
Ook hier is er een verschuiving in het beeld naar activering toe:
die den donder mint, die ketterende
in de bergen kletst en klapwiekt,
als ofhad hij arendvleugelen
De voorstelling in de brontekst situeert zich in de nesten (eyries) van de adelaars waar zil
een geluid produceren dat aan de donder doet denken ('Whose innumerable echoes flap').

Terwiil de vertaler het beeld suggereert van een vlucbt van de donder die luidruchtig
klapwiekt 'als of had hij arendvleugelen'. (Het klankspel dat hiermee gepaard gaat,
bespraken we onder 8.2.1. Klanksymboliek en-expressie). De 'eyries' komen niet meer aan
bod en 'flap' wordt door drie werkwoorden vertaild (ketteren, kletsen, klapwieken)
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8.5.1.3.Personificatie

Personificatie treedt ook op wanneer een deel van het beeld uit de brontekst vervangen
wordt door een volledig beeld in de doeltekst:
vers 88: Ye whose hearts are fresh and simple

Gii 004 enkele en frische herten,
Deze vertaling bevat een identificatie, de luisteraars ZIJN 'enkele en frische herten' terwitl
de originele tekst verwiist naar 'hearts' als eigendom van : 'wbase hearts'.

8.5.1.4. Plastische speaficering

Semantische verschuivingen ontstaan ook door toevoegingen en olnzettingen van
adjectieven en substantieven. Op de belangriike toevoeging van het adjectief'oud' bij
'vinder'  en de locatie 'heerd', wezen we al bi i de bespreking van de personages (vers 44).
Maar de plastische weergave van Nawadaha's bronnen voor zijn verhalen krijgt ook twee
adjectieven meer in de vertaling v. 25-28:
In the birds'-nests of the forests, Waar de vogel bouwt, ten boschwaarde
In the lodges of the beaver, in de burgten van de beveren,
In the hoof-prints of the bison, achter 't speur des wilden bijzonds,
In the eyrie of the eagle! in den roest des bntmen adelgars !
Behalve de bevers, kri gen alle dieren hier een speaficering mee, die de vertaler bewust
eraan toevoegde. In de doeltekst 'bouwt de vogel' actief, in de brontekst was er alleen

sprake van 'birds'-nest'. 'Bijzonds' worden 'iwid en 'adplegrs' bnan.
Beide dieren hadden vroeger al Gezelles aandacht gekregen. Hij beschreef hen in artikels
in Rond tien Heerd  (zie 2.3.4. RdH. I.ongfellow en de Indianen).
Voor het ene toegevoegde adjectief ('wild') is een motivering te achterhalen: in zijn stuk
'De Biso' had Gezelle uitleg gegeven over 'deze wilde koe van America (...) die nog nooit

getemdgeweest en zijn' Gezelle vond het blijkbaar nodig zijn lezers van dit kenmerk op de
hoogte te brengen van in't begin van het epos (v. 2  en voegde het kenmerkende
adjectief er bewust aan toe.
Het loont de moeite zijn artikel uit RdH. verder te ateren, omdat Gezelle er een tip voor
de etymologie van het woord'bijzond' suggereerde: '...   en die men bij troppen, soms van
twintig duizend, in America vindt loopen.(...) eens binnen schote, lossen zij (= de
Indianen) den rieten pijl (...) die den ruischenden biso woedend * den b#j zendt...' (3)  In
zijn 'Aanteekeningen' gaf Gezelle ook uitleg bij 'bijzond', hii wees hier op het woord 'bils'
voor de etymologische alkomst van het woord : 'liet w. (= wisent) is oorspronkelijk
Duitsch, waarschijnlilk behoorende tot den stam bijzen, bees,gebezen... de Vl. gedaante
ware bijzond, bijzand, bijzend, d.i de Nkende  (wilde) koe...". Gezelle haalde deze oorsprong
van het woord uit de volkstaal. DeBo geeft aan: "De koeien bijzen, wanneer zij in de
weiden driftig loopen met den steert in de lucht"(p.117). Baur trok deze woordverklaring
in twijfel (4) en in het I. emvoordenboek (1996) lezen we dat het een tweelingwoord is
waarvan het ene (wisent) een erfwoord is en het andere een leenwoord (bizon) uit het
Frans (5).
Bij de adelaar ligt de voorstelling anders: geen woorduitleg, geen verantwoording, louter
een vrije, bewuste keuze door toevoeging van een kleur. Toch klopt het metrum, als de
lezer bereid is 'adelaars' uit te spreken als 'adlAirs'
Net het tegenovergestelde komt voor bij de aanhaling van de reiger v. 36:
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The blue heron, the Shuh-shuh-gah, en de reiger, de Sioe-sjoe-gah
In dit vers valt'blue' weg in de doeltekst, omwille van het metrum. De vet:taler benutte
hier liever een eniambement met 'en' en vermeed de vermelding van de kleur.
De identieke verzen 42 en 59 nl. "In the green and silent valley" vertonen dan weer
toevoegingen. Gezelle verbond de kleur met het substantief en voegde er adjectieven aan

toe ('eenzaam + wazig'): "'t stille en eenzaam wazig groenlind".

8.5.1.5. Kleuren en adiectieven

Kleuren kwamen hierboven al aan bod bij de 'adelaar' en de 'reiger', als toevoeging en

weglating, kleuren vertonen ook omzettingen in de doeltekst:
49 Green in Summer, white in Winter groen in 't midiaar, blank in 't najaar
'white' wordt 'blank', en 'black' wordt' donker'
56 By the black line in the Winter aan den donkeren ijsvloer, 's winters
Een gelijkaardige kleurvariatie treffen we aan in:
103 Where the tangled barberry-bushes  waar de ineengekromde bramele
104 Hang their tufts of crimson berries woekert, vol van peersche vruchten

Over stone walls grey with mosses over't mosch en langs den grensmuur
De kleur 'crimson' is synoniem voor dieprood, maar de bessen in de doeltekst worden
paars ('peersch'). De tweede kleur 'grey' wordt niet vertaald. Maar de 'bramele'-struik

(=braambes) 'hangt' in de vertaling ook niet over'stone walls grey with mosses', maar
'woekert over't mosch en langs den grensmuur'. Er is dus een nuanceverschil in de

voorstelling van beide beckiem; in de doeltekst is de struik met paarse vruchten dynamisch
en mos en muur swan los van elkaar. In de brontekst is de struik met dieprode bessen
passief en de stenen mureli zi n grits van het mos. (Op het verschil tussen de 'walls' en
'grensmuur' komen we verder terug, bij de substantieven). Het vers dat hierop volgt,
handelt over de wandelaar die langs het kerkhof voorbij komt en even pauzeert om een
inscriptie (op een grafsteen) te ontraadselen: "Pause by some neglected graveyard". De
vertaling ervan bevat eveneens een omzetting door de aanwending van twee adjectieven

voor'neglected': "van een oud vergeten kerkhof'. Ook het beeld van een grafsteen, op
het einde van deze 'Binnenleidinge: verschilt
On a half-effaced inscription, op den halfversleten zerksteen,
Written with little skill of song-craft, kunstloos en heel groef gebeiteld,
Het  beeld in de vertaling is geconcretiseerd: het gaat om een zerksteen waarop een tekst
is gebeiteld In de brontekst is alleen sprake van een 'inscription' en 'written'. De
adjectieven in de doeltekst zijn plastisch en evoceren een heel geconcretiseerd beeld:

haliversleten, kunstloos en beelgrofgebeiteld.
lien andere omzetting troffen we aan in vers 6:
With the rushing of great rivers    met 't geraas der wilde wateren.

8.5.1.6.Substantieven

Bij de substantieven vallen de zeer talri ike omzettingen op. In de'Binnenleidinge' komen
er tien gevallen voor, maar eerst geven we een duidelilk voorbeeld hiervan in een reeks

synoniemen: 'legend(s)'(x3), 'traditions' (x3), 'song(s)'(x2) en 'story'. Deze vier woorden
met een gemeenschappelitk betekenisaspect in negen gevallen, worden acht woorden in
de doeltekst, waarbii het gemeenschappelijk betekenisaspect toch hetzelfde blijft. Gezelle
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voegde er omzettingen aan toe als 'zeiselen', 'vertelselen' en 'gezeisel' voor 'traditions',
'zegwerk' voor 'story' en 'wijzen' voor 'songs'. Vergelijk:
v. 2 legends and traditions al die zeiselen en legenden
v. 22 songs so wild and wayward die vreemde en wondere wijzen
v. 23 these legends and traditions die vertelselen, dien legendlast
v. 77 these wild traditions dit vreemd gezeisel
v. 86 this Indian Legend dees legende uit Indien
v. 99 this simple story dit enkel zegwerk
v. 115this Song of Hiawatha dit lied van Hiawatha
Deze uitbreiding van synoniemen helpt mee de stijl bepalen die concreter en gevarieerder
wordt. Andere voorbeelden doen zich voor in v. 13-14 waar het woord 'land' tweemaal

gebruikt wordt in de brontekst. In vertaling wordt dat: 'uit de gouwen van...' en 'uit den
lande der...'.
Ook de beschrijving van de dorpsomgeving vertoont verschuivingen vanuit
concretiseringen:
v. 45 Round about the Indian village Om den Indiaanschen dorptuin

Spread the meadows and the corn-fields strekten made- en koorenvelden
And beyond them stood the forest, verder stonden sperreboomen,
Stood the groves of singing pine-trees altijd zingend vuurgeboomte

Het woord 'village' wordt vertaald door 'dorptuin'. 'Tuin' is een middeleeuws woord, het
is de wal rondom het dog). Deze omzetting is concreet hoewel ze een
betekenisversmalling aangeeft. Idem voor 'forest' vertaald door 'sperreboomen'. Maar
omgekeerd is er een generalisering voor 'pine-trees' als 'vuurgeboomte:
In de vertaling van 'beyond' als 'verder' ligt er een betekenisnuance en de toevoeging van
'altild' bij 'zingend vuurgeboomte' is een voorlopertie op het vers 50: 'Ever sighing, ever

singing/ altijd zingend, altijd zuchtend.
Omzetting en toevoeging bij een boomsoort in v. 54 By the alders in the Summer /'aan 't
groot elzenloof, des zomers,'.
Een abstract woord als 'being' in v. 62 Sang his wondrous birth and being
wordt concreet vertaald: 'zip geboorte en vreemden omgang'. Het woord kreeg ook een
adjectief bit, terwijl 'geboorte' er een verloor. Een gelijkaardige omzetting treffen we aan

bij een werkwoordsvorm:
v. 66 That he might advance his people om den welstand van de volkeren.
Of bij een samenballing van twee adjectieven en een vervanging van een substantief.
v. 83 Speak in tones so plain and childlike

met zoo'n heldere kindertale
Waar het Indianendorp in de vertaling een omheining of wal meekreeg (dorptuin), krijgt
het kerkhof op het einde van de 'Binnenleidinge' een'grensmuur' mee, hoewel er in de
brontekst alleen is aangegeven: 'stone walls'.
At deze voorbeelden duiden aan dat de vertaler specificeert en deze keuzes op hun beurt
stilistische verschuivingen veroorzaken.

In de 'Binnenleidinge' is de beeldschepping uit de brontekst dus overgenomen, maar door

toevoegingen, weglatingen en omzettingen ontstonden er verschuivingen binnen de

personages, een personificatie van voorwerpen (harten) als menselijke wezens en  een

opvallende concretisering door het gebruik van conaete en plastische adjectieven en
substantieven, waarbij ook kleurverschil optrad.
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8.5.2. Zang I

8.5.2.1.Personages

De invulling van het personage 'Prophet' verschilt in bron- en doeltekst. Gezelle gebruikt
het woord 'profeet' helemaal niet. Longfellow wendt het woord tweemaal aan in deze

zang, maar in een verschillende context:
v. 50 And the Prophets of the nations

Said : 'Behold it, the Pukwana!
In deze verzen gaat het om figuren die a.h.w. 'voorgangers' zijn bii de verschillende
Indianenstammen. Zii roepen de volkeren op om te verzamelen nadat de rook van de
vredespilp overal werd waargenomen. Gezelle interpreteerde dit woord in de context van
een volk "be-leren" en vertaalt:
v.50 En de Lzeraars van de volkeren

zeiden: "Ziet ge 't, 't is Pulnvana !
v. 115: "I will send a Prophet to you

A Deliverer of the nations
Hier wordt de 'Prophet' ingevuld door de bijkomende uitleg in het volgende vers: a
Deliverer. Gezelle vertrekt vanuit deze toelichting en schuift 'Prophet' in die concrete

richting "'k Zal u mijn Verkonder zenden,
Een Verlosser van de volkeren,

"

Het loont de moeite om alle verschiiningsvormen van dit woord in Tbe Song €f Hiawatba te
onderzoeken. In de zangen XIV, XV en XXII  komt het woord'Prophets' opnieuw voor,
maar in de context van de Indiaanse groep  ossakeeds', 'Wabenos, the magicians' en 'the
Medis, the medicine-men'. Jossakeeds' krijgt als bijstelling 'the prophets'. In deze
omgeving wordt de vertaling dan: 'de D jossakieds, de Zienders:
Daartegenover komt het woord'Prophet' nog tweemaal voor in de laatste zang als

aanduiding van 'the Black-Robe chief. De vertaling wordt nu 'Pnestu' (zie ook
5.5.1.Missionair en religieus). De hoofdletter is veelbetekend. Zonder hoofdletter gaf
Gezelle een voorbeeld bij de uitgave van de vijfde zang in Dicbto€#ningen (1858) aan
'Daar  was een tijd dat de noordamericaners de turksche terwe, het Mals niet en kenden;
op eenen keer ging een van hun pnesters ofprfbeten Hiawada, bidden in den bosch....".
Deze uitleg plaatste hii vooraan in een voorwoord: 'Aanmerkingen en verantwoordinge'

(4).

Wil stellen dus vast dat de vertaler meerdere synoniemen benutte voor dat ene
grondwoord 'Prophet' uit de brontekst: keraar, Verkonder, Ziender, Priester. De context
waarin het personage optrad, bepaalde de thematische verschuivingen in de vertaling
ervan.

'Gitche Manito' leverde ook problemen voor de vertaler. In de brontekst kan dit
personage gaan, praten, de rechterhand uitsteken en een pijp roken. In de vertaling lukt
dat ook, maar wanneer Inngfellow hem laat zeggen: (v. 95-98):
Listen to the words of wisdom,
Listen to the words of warning,
From  tbe  tips  of tbe  Great  Spint,
From the Master of Life who made you
Dan botste Gezelle op een probleem: hoc kan ecn 'Great Spirit' zoiets hebben als .lips'?
Bovendien is hij dan nog 'Master of Life'. Gezelle omzeilde deze gevaarlijke klippen,
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schoof de actie naar de luisterende Indianen toe, door er een derde oproep tot actief
'luisteren'  aan toe te voegen met nog twee extra werkwoorden in de imperatief, die actie
genereren Oeert en wordt indachtig') en hij smolt beide betitelingen ('Great Spirit' en
'Master of LifeD ineen:
luiste/t naar het woord der Wijsheid;
tuistert, teert en wordt indacbtig,
tuistert naar den Geest des Livens,
die u een en al gemaakt heeft!
Zo ontstaat er een verschuiving naar activering toe en een thematisch ineenschuiven van
twee aspecten van het personage 'Gitchi Manito'.

8.5.2.2.Beelden

In de beschriiving van de rookwalm, veroorzaakt door de pijp van Gitchi Manito, zitten
talrijke verschillen, die een andere beeldvorming oproepen: v. 32-41:
And the smoke rose slowly, slowly,    En de rook ging traagzaam opwaards,
Trough the tranquil air of morning,    door de windloosheid des morgens,
First a single line of darkness, eerst een lintie blauwen rooks maar,
Then a denser, bluer vapour, dan veel dichtere en zwaardere walmen,
Then a snow-white doud unfolding, dan een sneeuwwit wolkgevaarte,
Like the tree-tops of the forest,           lijk nen bosch vol dennenboomen,
Ever rising, rising, rising, immer rijzend, rijzend, rijzend,
Till it touched the top of heaven, ont wanneer 't, den hemel rakende,
Till it broke against the heaven, afsloeg, en langs alle wegen
And rolled outward all around it. heel de locht vol rook gespreid had.
De voorstelling van de langzame beweging van de rook wordt in de brontekst
weergegeven door herhalingen (slowly,slowly); in de vertaling is er een klanksuggestie die
deze langzame beweging suggereert 'traagzaam opwaards'. Tot zover is er een
equivalentie, vanaf daar ontstaan verschillen.
Het aspect kleur verschilt van bij het begin. Gezelle liet het aspect 'darkness' vallen en
verschoof de blauwe tint naar het eerste stadium van de rookontwikkeling (lintie blauw'
v. 34) en verving'a bluer vapour' uit het tweede stadium door'veel zwaardere walmen'
(v.35).
De vergelilking van deze stijgende rook met de 'rising tree-tops' krijgt een andere
voorstelling in de vertaling is het een 'bosch vol dennenboomen' ip.v. 'tree-tops of the
forest'. Deze verandering is ingrijpend: we vernemen de boomsoort en het bos staat er
vol van. Niets daarvan in de brontekst. Bovendien wordt het ritzen tot de 'top of heaven'
gewijzigd in: 'rijzend ont wanneer 't, den hemel rakende'.
Al deze verschillen Wijzigen het beeld (kleur, verzamelnaam, boomsoort en hoogte van
het rijzen) en creeren een andere beeldvorming bij de lezers.
Eenzelfde procddd ontstaat bij de weergave van de 'rivers'. Longfellow haalt dit woord
acht keer aan in de verzen 8,20,46,58,105,135,143 en 153. Hij wisselt het af met 'far-off
waters' (v.91) en 'streams'(v.100,123). Gezelle hanteerde 8 verschillende woorden : water
(8), de beke (20), waterdiep (46), beken (58), felle wateren (91), mijn wateren (100),
stroomend water (123) bergstroom (135), waschsted (143). In de verzen 105 en 153 laat
hij het woord onvertaald, maar in vers 13 voegt hii er 'beke' aan toe als vertaling van 'it'.
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Niet 66n keer vertaalde hij het woord in 'rivieren'. Ziin keuzes ziin vaak ontstaan door de
context. Bijvoorbeeld in vers 143 suggereerde hij met 'waschste6' dat de krijgers  de verf
van hun oorlogstekens in het water afgewast hebben. De lezer krijgt een andere

beeldsuggestie; en er ontstaat een stilistische verschuiving naar concretisering en
plastiatieit toe.
Een ander voorbeeld is 'meadow', in vcrs  13  'weiland'  maar in vers 71 'driesch'. Dit laatste
is een typisch Vlaams woord met twee betekenissen. Enerzijds is het een weide, maar de
benaming werd ook gebruikt voor'een open plein' vrij toegankeliik voor iedereen. Dit
woord vond Gezelle beter van toepassing in deze context van een grote verzameling
Indimen  bijeengekomen 'op het teeken van de Paaispijp'. Opnieuw een andere, concreet

bepaalde beeldsuggestte

8.5.2.3.Personificatie

Personificaties doen zich voor bij voorwerpen (hier opnieuw lichaamsdelen zoals 'harten'
in de'Binnenleidinge') die eigenschappen van mensetilke wezens toebedeeld krilgen
'Wezens' of'gezichten' en 'herten' of 'harten' ziin zelf actief in de verzen 75-76:
In their faces stern defiance hunne wezens keken kamplust
In their hearts the feuds of ages hunne herten voedden wraakgier

8.5.2.4.Plastische specificering

De toevoegingen van substantieven of de synoniemen ervoor doen stilistische
verschuivingen ontstaan, die een plastische specificering veroorzaken. Hier volgen vier
voorbeelden.
Bilvoorbeeld in het landschap, met de 'prairie':
v.1 On the Mountains of the Prairie     Op de bergen, diepe in 7 gersiand
v.58 Down the rivers, o'er the prairies Beken, land en weiden dwerschend
v.68 To the Mountains of the Prairie    naar de bergen, diepe in 'tgerskind

Of voor de ochtendktm:
v.9 Leaped into the light of morning   voorwaards in 't Zestraal  des moWns
v.73Painted like the sky of morning     of 7 ontluiken van den digraat

Ook concrete benamingen van voorwerpen  krijgen soms een uitbreiding
v.148 On the banks their clubs they buried, en zii dolven pede en po&1ks

dig)e in 't zand,

Het woord 'Peace-Pipe' gaf hiertoe ook aanleiding
In de brontekst is er vi f keer een identiek woordgebruik  in de doeltekst slechts twee keer,
hier komen er 3 nieuwe bii: 6611 samensmelting van twee 111. 'calumet' en 'Peace-Pipe' tot
'calumet des vreden', en 'allaam des vreden' en 'ronden rookhoorn'.
v.30 Smoked the calumet, the Peace-Pipe rookte het calumet des vreden
v.49 The Pukwana of the Peace-Pipe de Pukwana van de Paaispi P
v.67 By the signal of the Peace-Pipe op het teeken van de Paaispilp
129 Mould and make it into Peace-Pipes    v. 127 en bereidt 't allaam des vreden
154 Smoothed and formed it into Peace-Pipes
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v.152 boetsende elk nen ronden rookhoorn
Dit laatste woord 'rookhoorn' gaf zeker aanleiding tot enig onbegrip bii vele lezers.
Tfisschien kenden de West-Vlaainse lezers de uitdrukking "eenen hoorn, een hoomtie
doen" voor "een pi*le roken"(zie De Bo), maar bij andere lezers was deze uitdrukking
hoogstwaarschijnlitk totaal onbekend.

8.5.2.5.Bijwoord en adiectieven

Een toegevoegd bijwoord verhoogt evenzeer de concretisering in vers10
0'er the preapice plunging downward springende baastig weg omleegewaards,
In de doeltekst wordt hier de manier waarop het 'springen' plaatsvindt gesuggereerd nl.
haastig weg.
Hetzelfde stellen we vast bij vier substantieven die specifiek worden door het adjectief:
v.18 Moulded it into a pipe-head wrocht en wrong die tot nen rookhoorn
v. 19 Shaped and fashioned it with figures; met versiennd beeldwerk; verder

v.21 Took a long reed for a pipe-stem eenen bnggeblaanden rietstaf
v.23 Filled the pipe with bark of willow met gedroqgden bast van wilghout
v.128 Take the reeds that grow beside you plukt den Langgebkiarden rietstaf

Ook omzettingen naar adjectieven toe komen voor
v.43 From the Valley of Wyoming in het delbngvolWyoming
v.44 From the groves of Tuscaloosa onder 't scbauw,#k Tuscaloosa
v.45 From the far-off Rocky Mountains langs de boge Rotsgebergten
v.46 From the Northern lakes and rivers verre in 't waten*'epe Noorden

In Zang I vallen dus vooral de verschuivingen op in de doeltekst, binnen de geesteliike
personages 'prophet en Gitchi Manito', de beelden van 'rook' en de landschapselementen
(o.a. river, meadow, prairie) waarbij de woordkeuze veelal aangepast wordt :tan de
context, maar ook de verschuivingen veroorzaakt door toevoegingen en omzettingen van
substantieven en adjectieven vallen op. De gevolgen hiervan uiten zich op het stilistische
vlak een doorgedreven concretisering en specificering in de beeldschepping.

8.5.3. Zang II

Deze zang van 303 verzen lang bevat bijzonder sterke beelden van de 'vier winden':
Mudjikiewis, Wabon, Kabibonokka en Shawondasie.
Deze personages hebben allen een tegenspeler en worden telkens ill een elgen verhaal

voorgesteld, waarbij de acht afzonderlijk vergelijkend onderzoek vereisen in hun

voorstelling, het vertelstandpunt, personificaties en activering, vaak ontstaan door

weglatingen, toevoegingen en otnzettingen. Hierdoor ontstaat er een zicht op de
gehanteerde vertaalstrategie.

8.5.3.1. Mudjikiewis en Mishi-Mokwa

Als eerste element gaan we de typering na van de beide figuren.
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In de brontekst komt Mudlikiewis 'in triumph' naar huis met de wampumgordel die hij
stal van de beer Mishi-Mokwa. Uit dank voor ziin heldendaad zal hij over alle winden
'supreme dominion' voeren. Hij wordt gekozen tot de vader van de winden (zie
onderstaande verzen).
In de doeltekst wordt deze typering van Mudlikiewis voor elk facet concreet omschreven
met substantieven:
v.3 When he came in triumph homeward    als  de winnaar weer te huis kwam
v.70 Shall he hold supreme dominion zal hil Heer en Kom>g worden
v.75 Thus was Mudjekeewis chosen Zoo wierd hfudlikiewis Vader,

Father of the Winds of Heaven Heere en Hertogaller wiiiden

Mishi-Mokwa krijgt in de brontekst twee benamingen: 'Great Bear of the

mountains'(v. 10,34,64) en 'Bear'(43,46,54). In de doeltekst varieren vier namen: bergbeer
(10,64), de reuze (34), beerhond (40), beer (43,46). Ieder synoniem is ingebed in een
context die de woordkeuze bepaalt. 'Bergbeer' en 'beer' zijn neutrale benamingen, maar
het dialectische 'beerhond' past in de spottende toon voor de gewonde beer en 'reuze'

suggereert de grootte van het dier in het gevecht.

Als tweede element onderzoeken we het vertelperspectief bij het gevecht van beide

figuren. Dat is verschillend in bron- en doeltekst. De gevaarlijke besluiping van de beer
door Mudlikiewis wisselt twee keer af in de Engelse tekst, slechts 6611 keer in de vertaling

Verzen 16-27:

Silently he stole upon him 1.Mudlikiewis
Till the red na:Us of the monster
Almost touched him, almost scared him 2.Beer
Till the hot breath of his nostrils
Warmed the hands of Mudiekeewis
As he drew the Belt of Wampuln 3.Mudlikiewis
Over the round ears, that heard not
Over the small eyes, that saw not,
Over the long nose and nostrils
The black muffle of the nostrils
Out of which the heavy breathing 4.Beer
Warmed the hands of Mudiekeewis

Hil bekroop dien beer, stilzwilgende 1.Mudiikiewis
ont hij half verschrikt de nagelen
van zijn rooden klauw gewaar wierd
ont hij 't lagen van ziln beermuile
langs de lauwe vuisten voelde
ont hij hem den wampumgordel
over oogen, ooren, hoofd trok
zonder dat hij, eens ontwekkend, 2.Beer

hoorde, zag, of iets gewaar wierd,
waar hii, liggende en den aamtocht
door z'n zwarte snuivers lagende,
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Mud jikiewis' handen lauw miek
Het verschil in standpunt is een gevolg van de gevoerde vertallstrategie, waarbij 6dn
wisseling van standpunt in de doeltekst de nodige spanning moet opwekken die gelijk is
aan die in het origineel.

Als derde element zijn er verschuivingen naar activering toe.
Het gevecht eindigt met een finale doodslag waarbij er twee actieve personificaties
voorkomen: het wapen ('pollaks') i.p.v. de bedienaar ervan en het beeld van 'de vischer':
v.57-61: Then again be raised his war-club    Dan weer opwaards voer depo&ks

Smote again the Mishe-Mokwa    en we8r vlugs den Mishi-Mokwa
In the middle of his forehead, dwers in 't midden van zijn voorhoofd,
Broke his skull, as ice is broken     dat 't vaneen vloog zoo het ijs doet,
When onegoes tofsb in Winter 's winters, waar't tie dsiber opbreekt

Deze wijzigingen in de doeltekst geven aan hoe er via microstructurele verschillen
stilistische verschuivingen ontstaan. Bovenstaand voorbeeld illustreert hoe de activiteit
evenzeer vanuit het voorwerp zelf kan ontsman, Lp.v. uit een handelende persoon. Maar
het geschetste beeld bevat nog een verschuiving van een passieve houding naar een
actieve toe: in de vertaling'vloog' het voorhoofd zelf'vaneen', terwijl de brontekst
aangeeft: (he) broke his skull; de vergelijking 'as ice is broken' wordt dynamisch: 'zoo het
ils dod. Ook het neutr:de 'one goes to fish' krijgt een dynamische nuance mee: 'waar't de
vischer opbreekt'.
Als vierde element zijn er weglatingen, onlzettingen en toevoegingen.
De wil om de spanning sterk te houden bij de beschrijving van het gevecht drukt zich uit
in weglatingen van weI:kwoorden:
v.30 en 32: smote...he smote:  trof hij
v.37: reeled and staggered forward: hij knikte naar den grond toe
Of in omzettingen die kernachtiger ziin:
v.31  en 32: In the middle of the forehead,

Right between the eyes = voor zijn sterre
v.34: The Great Bear of the mountains: de reuze
v.35: But his knees beneath him trembled: viel hij door ziln knien
v.38 As he sat upon his haunches: deisde ruggewaards, zat en...
Op andere plaatsen voegt de vertaler dan weer woorden toe, die de actie a.h.w. moeten
verhogen b.v. v.32 'plotselings' en v.34 'dadelilk'. Geen van beide woorden zijn in de
brontekst aanwezig. Weglatingen, omzettingen en toevoegingen zijn bewuste keuzes van
de vertaler om een krachtige spanning op te wekken bij de luistemars of lezers.
De vier onderzochte elementen gaven verschuivingen aan naar concretisering toe
(typering), naar een verschil in vertelstandpunt. naar activering en verhoging van de
spanning in het verhaal toe.

8.5.3.2. Wabon en Wabon-Annong

Longfellow stelt 'Wabun' voor als een jonge man, die de ochtend brengt en met zilveren
pijlen de duisternis wegjaagt. Zijn kaken ziln met dieprode strepen beschilderd. Deze

voorstelling staat symbool voor het ochtendltcht en geldt als een metafoor of stlilfiguur
die berust op betekentsoverdracht. De functionaliteit van deze mdividuele metafoor
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bestaat hier in de manier waarop die in een contextuele omgeving van Indiaanse
mythologie is ingeschreven. 'The maiden' als tweede hoofdrolspeelster is Wabun-
Annung, de 'Star of Morning'. Ook zij functioneert als een metafoor.
Het figuurlilk taalgebruik van Longfellow verschilt in deze voorstelling met dat van
Gezelle. De symbolische betekenis blijft, maar in de ve,woording ontstaan er stilistische

verschuivingen die samenhangen met de verschillen in context en lezerspubliek
In de vertaling wordt de symbolische betekenis van Wabons wangen immers al van in het
begin geexpliciteerd via een vergelijk:ing, terwijl de brontekst hierover geen uitleg
verschafte:
v.86-87 He ist was whose cheeks were painted  hij had wondere bleuzekaken,

\T'ith the brightest streaks of crimson rood gepint Kehjk den dageraat,
Bovendien krilgt het beeld in de brontekst een concrete invulling en treedt Wabon actief
op: v.82-84: He it was who brought the mornlng,

He it was whose silver arrows
Chased the dark...

De doeltekst verschilt in weergave:
en van ambt een morgenwekker
met ziin zilveren schachten joeg hij

'Morgenwekker' als 'ambt vervullen' is een ander beeld dan 'who brought the morning'.

Het is mogelijk dat Gezelle met zijn nieuwvorming'morgenwekker' hier een allusie maakt

op de functie van de 'stadshorlogie' zoals De Bo het uitdnikte onder het lemma'wekker',
maar het kan eventueel ook slaan op de zeer concrete taak om te wekken. Een functie
a.h.w. van 'wakkermaker'. In Gezelles Kortrijkse periode bestond er een dergelijke functie
in de wijk Overleie, waar 'wakkermakers' of'kloppers' textielarbeiders heel vroeg
ontwekten om hull voettocht naar Tourcoing aan te vatten CD. Gezelle 'officialiseert'
a. h.w. de handeling van Wabon: een 'ambt'.
In de doeltekst worden de uitdrukking'He it was who' en'He it was whose' weggelaten
en vervangen door een directe handeling.
Deze actieve voorstelling van Wabon zelf zet zich door, want waar de brontekst verder
vermeldt: v.89 And whose voice awoke the village, wordt dit in vertaling een dubbele

actie: 'en des morgens wekte enporde hij'.
Tot slot ziin er twee beelden waar de vertaler duidelijk toevoegingen aanwendt. Het ene
slaat op het uiterlilke van Wabon, het tweede op de voorstelling van wie Wabon allemaal
wekt:
v.86 He it was whose cheeks were painted    hij had wondere bleuzekaken,

With the brightest streaks of crimson rood gepint gelijk den dageraat,
And whose voice awake the village, en des morgens wekte en porde hij
Called the deer, and called the hunter    man en vrouwe, hinde en jager

Het eerste beeld, de voorstelling van de oostenwind met beschilderde kaken, krijgt een
versterking in de vertaling door de 'bkuZekaken' of'blozende' kaken. Waarom ze 'rood
gepint' zijn, licht Gezelle toe voor zijn lezers met de vergelijking 'gelijk den dageraat'. De

symbolische rode vet:fstrepen worden expliciet als betekenisdrager van de
natuursymboliek gehanteerd: 'gelijk den dageraat'. In het origined moest de lezer zelf de

symboliek hiervan interpreteren.
Het tweede beeld, 'village','deer' en 'hunter', wordt een concrete opsomming van'man en
vrouwe', 'hinde en jager'. Deze uitbreiding is meteen een evenwichtige binaire constructie
en resulteert in een ander beeld: dorpsgemeenschap 6n jager en prooi.
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Hetzelfde stitlelement treedt wat verder op, bij de beschrijving van wat de natuur Wabon
biedt: v. 92-97
Though the wild flowers of the meadow Mt't geblomte Keurs  en  wierooks
Filled the air with odours for him opwaards asemde al omtrent hem
Though the forests and the rivers wat de boomen, wat de beken

Sang and shouted at his coming zingezangden toen hil opstond
Still his heart was sad within him nog en wierd hij bkJ nocb bukaam
Tot tweemaal toe een binaire constructie die niet in de brontekst aanwezig is en een

vervanging van 'sang and shouted' door het klankrilke 'zingezangden'. Toch zijn er ook
weglatingen (wild, meadow, his heart) en omzettingen zoals 'boomen' voor 'forests' en
'beken' voor 'rivers'. De toevoeging van 'wierooks' is daarentegen een opvallend
toegevoegd element. In  1865 had Gezelle in Rond den Heerd wierook symbolisch
aangeduid als 'eene uitwendige verbeelding van het God aangename, opwaards stiigende

gebed' (8). Zover heeft hij het hier bij Wabon niet gezocht, hier is er geen sprake van
God, maar toch blijft er nog iets  van het symbool van een  opstijgende, welriekende geur
voor aangename, lieve woor(len.
De voorstelling van de figuur Wabon met zijn symbolische betekenis verschilt dus van het
origined in symbolische geladenheid: de Vlaamse lezers krijgen concrete expliciteringen
aangeboden voor het geval zij over onvoldoende interpretatieve capaciteiten zouden
beschikken.

Het meisje Wabon-Annong inspireer(ie de vertaler tot een poetische beschrijving waarbij

zijn beeld opnieuw afweek van het origineel dn in individuele voorstelling 6n in context.
In de brontekst beperkt haar activiteit zich aanvankelijk tot wandelen en 'Gathering
water-flags and rushes/ By a rwer in the meadow'(vers 105-106). In de vertaling echter
komt er een 'wandelend meiske' over het'weiland', v. 104-105:

blommen binden in R#n boofdbaar,
wompelblain en waterbiezen.
In dit beeld vlecht het meisje een krans van bloemen in haar haar, wat niet hetzelfde is als

'gathering' of bloemen plukkend. Dit beeld is karakteristiek en heel plastisch voor de
weergave van het meisje zelf. De locatie vertoont ook een vet:schil: in de doeltekst is er
geen sprake meer van een 'river'.
Bovendien zijn de omgevingsfactoren waarin Wabon het meisje zag, ook anders, v. 99-
101:

While the village still was sleeping nait: het dorp, waar't al in rust lag
And the fog lay on the nver, naar den smoor die van den meerscb ging,
Like a ghost that goes at sunrise, als een spook dat schuw den dag vlucht
'River' in dit beeld wordt opnieuw door de vertaler weggelaten en vervangen  door
'meersch'. 'Meersch' kan als substituut fungeren voor het tot tweemaal toe gebruikte
'meadow' in amper drie verzen (104/106).
De klankriike verleiding van het 'maagdelijk kind' (v. 114-121 hebben we besproken
onder '8.2.2. Klanksuggestie', waar er een thematische verschuiving optrad door het
verschil in manier waarop de verleiding verwoord werd. Maar de beeldenrijkdom van deze
passage is evenzeer opvallend door toevoegingen en omzettingen :
115 ..with his smile of sunshine met gelonk van lentenstralen
116 With his flattering words... met gevlei van bomngwoorden



164

121 Till he drew her to his bosom, dat hij'twon en  eindetjk meetoog
122 Folded in his robes of crimson in z'n peel,schen dagraaismantel
Uiteindelijk laat Longfellow beide geliefden 'for ever' samen wandelen 'in the heavens'

(v.125), terwijl Gezelle bii het beeld van de ster bliift die een plaats verovert aan het
gesternte: 'en nog altijd aan de hemelen/staan ze hij en zij te Tamen'

Beide metaforen veroorzaken als specifieke stijlfiguren dus een betekenissurplus in belde
teksten. Zij kotnen niet zomaar voor als aparte taalcomponenten, maar functioneren
binnen de contextuele relaties tussen alle componenten van deze artistieke uitingen zoals
plaats, tijd en handeling Preaes hierin vertonen zij verschuivingen van thematische aard

8.5.3.3.Kabibonokka en Shingebis

Kabibonokka is de noordenwind en wordt door 1*)ngfellow tot vier keer toe stereotiep
met het adjectief'fierce' aangeduid (v.129,144,158,214).
De vertaler varieert deze aanduiding op drie manieren : 'de wree Kabibonokka', 'baas K.',
'Heer K.' en 'den wredn K.' De 'wreedheid' (wat hier betekent: 'groot, sterk, ruw' volgens
de woordverklaring bii De Bo) van deze figuur komt dus aan bod, maar de context zet
Gezelle er toe aan om ook het volkse 'baas' en het trot:se 'Heer' aan te wenden. Dit laatste
bij zi in uitdagende tirade tegen Shingebis, de 'duikgans'. Hij wendt het volkse 'baas' ami
als populair woord om een potig iemand met karakter aan te duiden. Dit verschillend
woordgebruik stelt een ander beeld voor dan het origineel. Ook het beeld van de woonst
van dit personage verschilt in voorstelling
v.130 Had his dwelling among icebe,gs was gehuisvest waar 't groot ijs groeit

Het beeld van de ijsbergen wordt vervangen door een ander beeld dat een actie meekrijgt
(groeien). Bij een volgende beschrijving van ziln verblijf komt het woord 'icebergs' opnieuw
voor en ook hier ontstaat een vervanging:v.143-145:
Once the fierce Kabibonokka Eens kwain baas Kabibonokka
Issued from his lodge of snowdrifts  uit zijn huizinge in de drijfsnee',
From his home among the icebugs     uit zijn woonste dig}e in 't Noordland

Ook de activiteiten van Kabibonokka verschillen. In de brontekst schildert Kabibonokka
in de herfst alle bomen dieprood (scarlet) en 'stained' de bladeren met'red and yellow':
v. 133 He it was whose hand in Autumn

Painted all the trees with scarlet,
Stained the leaves with red and yellow

In de vertaling gebeurt dit'ten najaarsdage' en worden de bomen gegeneraliseerd tot "t
woud' waarvan de bladeren niet alleen bloedrood, maar ook'groen en geluwachtig'
worden. 'Groen' is een toevoeging, 'red' is weggelaten omwille van 'bloerood' voor
'scarlet' en 'geluwach« is een omzetting voor 'yellow':
v. 133 Hij was 't die ten nalaarsdage

't woud deed al ziin blaren bloerood,
groen en geluwachtig bont zip;

Wanneer Kabibonokka de waters laat vastvriezen, dan ziin dat 'the ponds, the lakes, the
rivers'(v.139). Bij Gezelle worden dat: 'hij die beke en wouwer vastlei'(v.138)
'River' valt weg, maar  moet ook baan ruimen in het beeld van Kabibonokka's haar.
Longfellow stelt het voor alsof zijn haar
'Streamed behind him like a river
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Like a black and wintry river'(v. 146-14b
In de vertaling krijgen we een cryptisch beeld:

'en ziin haar,
vloog hem na gelijk het its doet
in een donkere winterbeke'

Wellicht wordt een allusie gemaakt op de vale strepen in het donkere iiswater. Die zouden

als 'vliegend haar' moeten fungeren.
De voorstelling van Kabibonokka, zijn activiteiten en zi n woonst krijgen een andere
semantische invulling in de doeltekst dan in de brontekst. Opnieuw speelt de context
waarin het beeld functioneert een belangriike rol.

Shingebis wordt bij de vermelding van ziin naam zeven keer aangeduid als 'the diver' (v.
152, 173, 174,  183, 207, 211, 222). De vertaler vermijdt deze monotone herhaling en
zoekt naar vier variaties. Alleen in v.152 en 211 geeft hij beide weer. 'Shingebis, de
duikgans'. Verder lezen we of de noem alleen (173), of de bepaling alleen (174, 207), of
een toegevoegd adiectief bij de naam (de looze duikgans:  183 en 222). Deze toevoeging

wijst op een karaktertrek van de gans, nl. vals; een ander kenmerk is 'den scherpgebekten
duikgans'(v.201) voor 'the merry singing'. Gezelle stelt een felle spotter voor die
behootlijk venijnig de spot drijft met Kabibonokka. Ziln woordgebruik is vooral hierop
gericht
v. 187 his laughing: zijn geschimp
v. 200 laughter: 't erge gekken
v. 201 the merry singing: den scherpgebekten
v.  221 Hearing still the gusty laughter Spomnd dreef de looze duikgans

Hearing Shingebis, the diver, Shingebis, dengek met hem nu,
Singing, '0 Kabibonokka zingende: "Ei, Kabibonokka

Er is dus een verschuiving vast te stellen in de karaktereigenschappen van Shingebis, op
basis van de opgesomde betekenisdragende elementen. Ook de gesproken woorden van
Shingebis dragen bij tot het plagende karakter dat zich feller uit in de doel- dan in de
brontekst:
v.180 Singing- "O Kabibonokka, lustig " Ei, Kabibonokka,

"You are but my fellow mortal!" ei, wat zoudt ge meer als ik zijn !
Hetzelfde komt voor in de passage v. 223-224 en bevat geen allusie op 'sterfelijk' of
'mortal' zijn, maar veeleer op 'meerderwaardigheid': 'wat zoudt ge meer zijn'
v.211 Forth went Shingebis, the diver "Op!" zei Shingebis, de duikgans
De uitroepen "ei" Lp.v. "0" en de toevoeging van 'Op!' zijn bewuste keuzes van de
vertaler, om het uitdagende van het geschimp sterk aan te passen aan het taalgebruik van
de Vlaamse lezers. "Op" is een toevoeging om de start van de worstelpartij kernachtig
weer te geven en meteen aan te tonen dat de gans niet bang is voor zijn uitdager. De
uitdrukking "wat zoudt ge meer als ik ziin" is volks en wekt bij de lezers spontane
sympathie op. De nederlaag van Kabibonokka gaat ook gepaard met beelden die
verschillen:v. 217
Till he reeled and staggered backward, ont hij, achteruit slabakkend,
And retreated, baffled, beaten, uit der baan gebuiteld, wegbep
De toevoeging van het weglopen van Kabibonokka meieikt zijn nederlaag compleet en het
beeld dat hij 'uit der baan gebuiteld' is, alludeert op het verlies in de worsteling.
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De voorstelling van beide figuren, Kabibonokka en Shingebis, kreeg dus een andere

invulling in de doeltekst waardoor er een verschuiving ontstaat in hun karakters.

Toevoegingen en omzettingen veroorzaken hierbii ook contextuele verschillen (plaats,

handeling) die passen bij de andere invulling.

8.5.3.4. Shawondasie en de gulden pisseblomme.

Dit verhaal is exemplarisch om de verschillen tussen bron- en doeltekst te illustreren.

Daarom gaan we de oudste bron na die Longfellow voor zijn versie benutte en vergelitken

we die met ziin creatie. Daarna hanteren we Longfellows tekst als brontekst en vergelilken

we die met de doeltekst van Gezelle. We onderscheiden daarbii psychologische en
gec)grafische verschillen wat de figuren Shawondasie en de 'pisseblomme' betreft en de
locatie waarin zil functioneren.

8.5.3.4.1.00rsprong van het verhaal

Longfellow haalde de stof van dit verhaal uit de A,*ic Researches van Henry Rowe
Schoolcraft (9). De figuur 'Shawondasee' wordt er in een oorspronkelijke versie

voorgesteld: "Shawondasee is represented as an affluent, plethoric old man, who has
grown unwiedly from repletion, and seldom moves. He keeps his eyes steadfastly fixed on

the north. When he sighs, in autumn, we have those balmy southern airs, which
communicate warn:,th and delight over the northern hemisphere, and make the Indian
Summer."
Na deze allegorische voorstelling volgt er nog een kort verhaaltie waarbij plants, tiid en

handeling op een bondige manier worden weergegeven en Shawondasee in contact komt
met een tweede figuur "One day, while gazing toward the north, he beheld a beautiful
young woman of slender and malestic form, standing on the plains. She appeared in the

same place for several days, but what most attracted his admiration was her bright and
flowing locks of yellow hair. Ever dilatory, however he contented himself with gazing. At
lenght he saw, or fanaed he saw, her head enveloped in a pure white mass like snow. This
excited his lealousy toward his brother Kabibonokka, and he threw out a succession of

short and rapid sighs - when 10 ! the air was filled with light filaments of silvery hue, but
the object of his affections was for ever vanished. In reality, the southern airs had blown
off the fine-winged seed-vessels of the prairie dandelion.'

Deze sobere vertelgegevens bewerkte Longfellow en hij bezorgde de twee personages een

psychologisch portret.
Gezelles vertgling verschilt op ziln beurt in tai van opztchten met de versie van

Longfellow, maar in onze beschriiving en vergelijking betrekken we  hier nu  ook de
vertalingen van dit fragment door JJ.L. Ten Kate van 1872 (10) en Ej. Koppeschaar van

1934 (11). Door het contrast met twee andere Nederlandstalige vertalers wordt de

specificiteit van Gezelles vertaling op het vlak van metaforiek duidelijk geillustreerd.

8.5.3.4.2.De Shawondasee van Longfellow

Longfellow verandert Shawondasee. In zijn bewerking  is deze figuur  geen oude man en
lijdt hij niet aan vraatzucht, maar is hij alleen nog 'fat and lazy' (v. 225). De weinige actie
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die hier van hem uitgaat, (in Schoolcrafts kort verhaal alleen naar het noorden kijken en
zuchten in het najaar wat de 'Indian Summer' veroorzaakt), beperkt zich nu tot het sturen

van enkele vogels, meloenen, druiven en tabak. De rook uit zijn pitp ten slotte helpt o.a.
de 'Indian Summer' te introduceren. We vernemen ook waar Shawondasee vet:bleef,
wanneer dat was en onder welke omstandigheden.
Deze verschillen met de oorspronkelijke tekst ziln concreet en de nieuwe gegevens vullen
de inhoud sterk aan en zorgen voor uitbreiding van het verhaal. Longfellow werkt dit uit
in twee strofen. De eerste strofe loopt van v.225 tot v.235:
Shawondasee, fat and lazy
Had his dwelling far to southward,
In the drowsy, dreanny sunshine,
In the never-ending Summer.
He it was who sent the wood-birds,
Sent the robin, the Opechee,
Sent the blue-bird, the Owaissa,
Sent the Shawshaw, sent the swallow
Sent the melons and tobacco,
And the grapes in purple clusters

De woonplaats van Shawondasee wordt gelokaliseerd in de ruimte (southward) maar ook
in de klimatologische tijdsomstandigheden: 'mthe sunshine' die slaapverwekkend is en in
een nooit eindigende 'Summer'.
Zijn activiteit bestaat in het 'sturen van' (sending). Longfellow past hiervoor een anafoor
toe door'Sent' als beginwoord van vijf versregels te herhalen. Naast bosvogels  (wood-

birds) stuurt hij vier trekvogels (robin, blue-bird, swallow en wild-goose) en typische
vruchten uit de oogsttijd (melons, tobacco, grapes).
In een tweede strofe (v. 236-243) zien we hoe de rook van Shawondasee's pijp invloed

heeft op het hemelruim, de lucht, het water en de heuvels. Bovendien brengt de rook de
'Indian Summer':
From his pipe the smoke ascending
Filled the sky with haze and vapour,
Filled the air with dreamy softness,
Gave a twinkle to the water,
Touched the rugged hills with smoothness
Brought the tender Indian Summer

Na deze typering van Shawondasee en de effecten van zijn pijpenrook volgt nog 66n vers
waarin de auteur zucht over Shanwondasie als een lusteloos en zorgeloos iem:ind:

'Listless, careless Shawondasee'(v.244).
In het'voyeuristisch avontuurt e' van de bespieding van 'a maiden standing' dat hierna
volgt in het verhaal, komen nog twee karaktertrekken voor: v. 259-262:

But he was  too.» and 410
To bestir himself and woo her;
Yes, too indolent and eag
To pursue her and persuade her
'Fat and lazy' is een herhaling van vers 225, m:tar 'indolent and easy' vet:sterken nog maar
cells de trage en gemakzuchtige karaktereigenschappen Vanuit deze analyse stellen we
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dus vast dat Iongfellow met het materiaal uit oude vertelstof, een nieuwe en eigen
beeldvorming creeerde.

8.5.3.4.3.Gezelles visie op Shawondasie

Dit personage heeft bil Gezelle andere trekken: er wordt niets meer vermeld over zim
overgewicht (het woord 'fat' blijft onvertaald) en het gezucht Lv.m. zijn zorgeloosheid
(careless) verschuift naar loutere gemakzucht. Gezelle beperkt Shawondasies
karaktereigenschappen tot verregaande luiheid:
v. 225 Shawondasee fat and leasy Shawondasie, vuil en vadsig (vuil=lui) (12)
v.244 Listless careless Shawondasee   Inome en ledige Shawondasie
Hij verschuift ook de activiteit van het 'zenden' van vogels en vruchten naar een passief
genot (waarnemen, gadeslaan) en vertaalt 'sent ' slechts  66n keer in 'zond' t.o. vilf keer in
de brontekst
v.229 He it was who sent the wood-birds   114 was 't die de vogelen waarnam

v.235 (sent) the grapes in purple dusters ...de wijngaardvruchten garloeg
Zelfs de verzen die slain op de mislukte liefde doordat Shanwondasie geen initiatief
neemt, werkt Gezelle uit met een sterke klemtoon op de passiviteit (voor de Engelse

tekst, zie hierboven):
v.259-262 Maar hii was al veel te vaddig

veelte le* om 't aan te spreken
veel te schuw van moeite en arbeid
om ter minninge uit te varen

Maar als Shawondasie een piip rookt in de doeltekst, dan ligt hijzelf indirect aan de basis
van veranderingen in het landschap en niet de rook uit zijn piw (wat in de brontekst
gebeurt): v. 236-240
From his pipe the smoke ascending Rookende uit nen langen rietstaf
Filled the sky with haze and vapour, dampte hij heel de lucht vol reukwerk,
Filled the air with dramy sofness, heel vol duizelig droomgeschemer;
Gave a twinkle to the water, 't water zelve, hil leerde 't monkelen,
Touched the rugged hills with smoothness,  en 't gesteen niet ba#  00 wild gen
Brought the tender Indian Summer     om 't allengskens weer ontwinteren,
To the melancholy North-land, in 't getij des scherpen nachtlichts,
In the dreary Moon of Snow-shoes      in den droeven sneeuwschoejaartijd
Shawondasie 'dampt' de rook uit ziin pijp en 'leert' zelf het water te 'monkelen' en het
gesteente minder 'wild te zien'. Wat hij echter niet doet, is de 'Indian Summer' brengen.
Gezelle vertaalt dit begrip met een omschrilving "t allengskens weer ontwinteren'. Dit
slaat op het zachte klimaat van een Indian Summer, eventueel zelfs na een eerste vorst

ContwinterenD· Het gevolg wordt hier voorgesteld Lp.v. de oorzaak
Gezelles Shawondasie verschilt dus van de voorstelling in het origineel door de
karaktertrek 'eenziidige gemakzucht' en directe en indirecte gevolgen van ziln daden.

Het volgende vers (v.241) is niet de vertaling van het corresponderende vers 'To the
melancholy North-land'. Het is de vertaling van : 'In the Moon when nights are brightest'.
Om dit te verklaren is een uitweiding noodzakelijk over de brontekst die Gezelle
hanteerde.
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8.5.3.4.4. Twee soorten edities

In '1.2.De legger' wezen wi i op de Engelse Bogue-uitgave van Tbe Song of-Hiawatba als
'legger' voor Gezelles vertaling. Deze uitgave konden wii controleren op de verwoording
van de verzen 238 - 240 uit Zang II. Als dit inderdaad Gezelles legger was, dan stond
hierin 'In the Moon when nights are brightest.' (Gebruikte hij niet deze Bogue-uitgave,
dan moet het er toch een geweest zijn met dat vers erin)
Daarom kunnen we een streng voorbehoud formuleren ten aanzien van een uitgave die
door R. Gaspard als legger werd voorgesteld, nl. de Ticknor and Fields-uitgave of de
'Boston-uitgave'. (13). Want hierin stond: 'To the melancholy North-land' en Gezelle
verta:dde helemaal niet naar dit vcrs.
Deze versie staat in de Ticknor and Fields-uitgave, de zogezegde Boston-uitgave, van
1856 (14). Die van kort daarvoor, konden we helaas niet controleren.
Omdat Gezelle in dit vers de geografische vermelding'North-land' niet maakt, maar
louter alludeert op klimatologische weersomstandigheden zoals in de "In the Moon..."-
versie, mogen we ervan uitgaan dat hij de Amerikaanse editie niet gebruikte. Ook het
gebruik van het woord'reiger' in vers 140 als vertaling van 'heron' is hiervan een bewijs;
in de Boston-uitgave stond immers 'curlew' (=wulp)(15). Voor wat Gezelles bezit van een
brontekst betrof, kunnen we er alleen vanuit gaan dat hij een of meer Engelse uitgaves
bezat. Want naast de eventuele Bogue-uitgave kreeg hij later waarschijnlijk ook een
exemplaar meegebracht uit Engeland o.a. via Teddy Hicks (zie hs. 1, De legger).

De continentale edities vanuit Leipzig nl. de A. Durr en de Bernard Tauchnitz,
vet:meldden allebei in 1856: 'In the Moon when nights are brightest'.( Ook de 'heron' trad
op in vers 140-141). Tauchnitz gaf op de titelpagina mee dat het ging om een «authorized
edition", maar gaf ook aan dat de uitgave alleen voor het continent bestemd was en niet in
Engeland'or into any British Colony mocht ingevoerd worden (16).
Lauwers bezat een Dicks-uitgave uit Londen, 1874, en in deze Engelse uitgave verscheen
toch het vers uit de continentale edities: "In the Moon..." (lD.
Ook alle Routledge-uitgaves ("Author's Complete Copyright edition") in Londen,
bevatten "In the Moon..", vanaf 1865 tot 1889 (18). De "In the Moon..."-versie  was
waarschiinlijk een hardnekkige zetfout.  In  Zang XI Hibvatba '9  1Fedlb,g Fetut komt  dit  vers
voor in het lied 'Onaway' dat Chibiabos zingt. Het bewuste vers kent daar varianten: In
the Moon when leaves are falling'(v. 152), 'In tbe Moon wben nigbtr an bdgbtest' (v.156) en 'In
the pleasant Moon of Strawberries'(v.160). Het vers 'verdwaalde' wellicht in de tweede

zang of de correctie ervan door Iongfellow ontging de uitgever Routledge.
Willigm P. Nimmo uit Edinburgh (1865) en Frederik Warne (1879) maakten deze fout
alvast  niet. (19)
Nadien vertoonden alle latere edities (Amerikaanse en Europese) deze zetfout niet meer
en overheerste de "To the melancholy North-land"-versie (20). Totdaar deze
noodzakelijke uitweiding.

8.5.3.4.5. Geografische verschillen rond Shawondasie

M:mr naast het 'North-landiverschil, staan er nog geografische elementen in de

voorstelling van Shawondasie, die verschillen in bron- en doeltekst v.226-228
Had his dwelling far to southward woonde dig, in 't Zoele Zuidland
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In the drowsy, dreamy sunshine 't koninkrijk der zonnenstralen
In the never-ending Summer war 't schoon we6re en altild warme is

De locatie zelf wordt concreet gemaakt (een 'land') en krijgt een kenmerkend adjectief
erbi  ('zoel')·
Naast de locatie zijn er klimatologische omstandigheden die in de brontekst slaap of
dromerigheid opwekken (drowsy, dreamy) en eerder negatief klinken ('never-ending
Summer'), maar in de doeltekst is er sympathie voor deze omstandigheden en is de locatie
concreter: 't koninkrijk der zonnestralen, schoon we6re, altijd warme. Deze bewuste
inkleuring van een andere atmosfeer en een concrete locatie is een keuze van de vertaler.
Maar zijn optie is niet zonder gevolgen: de luiheid van Shawondasie ligt niet langer bii een
drukkende hitte. Terwijl de brontekst deze suggestie wel bevat.

8.5.3.4.6. De Shawondasee van Ten Kate en Koppeschaar

Vergelijken we Gezelles interpretatie met de versie van Ten Kate (1872), dan zien we dat
deze vertaler trouw blijft aan de brontekst, maar verschilt van Gezelle in typering,
lokalisering en klimatologische omstandigheden :
Shawondasee, log en langzaam,
Had zijn woning ver in 't Zmden,
In bet slaprit Zonneschijnjen,
In den eindeloozen zomer.
Hij was 't, die de vogels uitzond,
D'Opechee, of't roodeborstjen,
't Blaauwe vogeltlen, d'Owaissa,
Met de Shawshaw, of de zwaluw,
En de wilde gans, de Wawa;
Hil, die naar het verre Noorden
't Nikotiaansche kruid, meloenen,
En de purpren druiven opzond.

Uit zijn pijp, in blauwe wolkiens,
Steeg de gvoek damp ten hemel,
Heel de warme lucht doorstroomend
Met een droomerige zachtheid,
Alle waatren lieflijk tintend,
Alle scherpe heuvels rondend.
Alzoo zond hij heinde en verre
De Indiaansche zomerweelde,
In de maand der seboonste nacbten,
Als in 't Noord de sneeulacht dwarrelt

Shawondsee (geschreven zoals in de Engelse tekst), is 'log' (='fatj en woont in 'het
slaaprig zonneschiintie'. Ziln activiteit bestaat louter in het 'uitzenden' van vogels en
vruchten. Maar de vrucht 'tabak' wordt vervangen door het exotische "t Nikotiaansche
truid'. De damp uit zijn pijp is, net als in de brontekst, de bron van alle activiteit om
lucht, water en heuvels te veranderen. Toevoegingen als 'zwoel' voor de d:imp en 'in
blauwe wolkiens' kenmerken de stiil van Ten Kate. Alleen wijkt de doeltekst echt af als
niet de damp, maar Shawondasee er zelf voor instaat om'de Indiaansche zomerweelde' te
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zenden 'In de maand der schoonste nachten'. Dit vers is dus ook een vertaling van 'In the
Moon when nights are brightest'. net als bij Gezelle. Ten Kate koos hier voor het gebruik
van 'zenden' i.p.v. 'brought' letterlijk te vertalen in 'brengen', 'Brought the tender Indian
summer' (v. 240) 'Alzoo zond hij ..' Bezat hij een correcte brontekst, dan had hij de
'Indiaansche zomerweelde' naar 'the melancholy North-land' kunnen 'brengen', maar met
ziln versie kon hii moeilijk'brengen', daarom benutte hij 'zenden'. Het lagitste vcrs staat
ver van de oorspronkelijke tekst. Ten Kate brengt een actieve zin met een ander maar

levendig sneeuwtafereel. Gezelle sloot veel nader aan bij de brontekst, hij verving hier
alleen 'Moon' door'laartijd': 'in den droeven sneeuwschoejaartijd'.

In  de  versie van EJ. Koppeschaar (1934) knigt Shawondasee geen toespelingen  meer op
zijn corpulentie; net als bij Gezelle  is hij alleen nog loom' en 'te traag.' Waar hij woont, is
niet  concreet en er is een 'dromerig' zonlicht, geen slaperigheid. Alle overige elementen

sluiten nauw aan bij de brontekst. De laatste verzen bevatten de uitroep '0!'  en dat is een
toevoeging. Overigens blijkt hier ook dat Koppeschaar over een gecorngeerde brontekst
beschikte, nl. met het vers 241 'To the melancholy North-land':
Shawondasee, loom en langzaam,
Woonde verweg in het Zuiden,
In het dromenge zonlicht,
In de Zomer zonder Einde,
Hij de zender van de vogels,
Van de roodborst, van Opechee,
Van de kleine blauwe Owaissa,
Van de Shawshaw, van de zwaluw,
Van de schierling Wawa, Noordwaarts,
Van tabak en van meloenen,
Van de paarse druiventrossen

Stijgend uit zijn pijp vervulde
Nevelige damp de hemel:
Zacht en dromig werd de lucht dan,
Glinsterend het gladde water,
Mooi de hellingen en ruigten,
0! De heerlijke Indian Summer
Bracbt bj aan bet trieste Noorden,
In de witte Sneeuwschoendagen
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8.5.3.4.7.De gulden pisseblomme

Het tweede personage in dit verhaal is een jonge vrouwenfiguur. Zij treedt op als een
Indiaans beeld voor een eenvoudige bloem nl. de paardebloem. Schoolcraft stelt haar
voor als 'a beautiful young woman of slender and majestic form' (21). Deze beknopte
typering werkt Longfellow uit.
T'oor hem blijft zii 'slender' maar hii voegt eraan toe (v.250): 'a talland slender maiden'
De eigenschappen 'beautiful' and 'majestic' vielen weg en de aanduiding'young woman
wordt  door hem in 'maiden' vervangen of'maid': v.249,250,258,265,275,284,287,290.
Het gebruik van dit woord was voor Longfellow niet nieuw, want in een vroeger werk
Erangebne (1841, had hit de dochters van de hereboeren uit Grand-Prd zo genoemd (v.

39) en Evangeline zelf vaak zo aangeduid (22). Het is hier veeleer een algemene
benaming voor longe vrouwen, zoals Longfellow die ook in de dertiende zang aanwendde

voor "...the young men and the maidens"(zang XIII,v.93) uit het dorp van Hiawatha
Gezelle verliet dit nuanceverschil voor 'maiden' als 'jonge vrouw' en in de acht gevallen
met'maiden' koos hij voor het woord 'meisken' en 66n keer voor liefken' (v.28D. Het
beeld dat hii hierdoor schept, is anders dan bij Longfellow. Deze benamingen zijn volkser
en geven de figuur een sympathieke, lange trek, to. het neutrale en oudere 'maiden'.
Telkens gaf hii het woord een adjectief mee, ook als er geen stond in de brontekst (v.249)
en liet herhalingen weg (v.250)
Once, as he was gazing northward,  Eens zag hij, terwijl hil Noordwaards

Far away upon a prairie zat en loerde, diepe in 't gersland
He beheld a maiden standing onvoorziens eenjeug  meisken.
Saw a tall and slender maiden lang van lijve en teer van lichaam

De twee andere Nederlandstalige vertalers hadden een andere visie op het substantief
'maiden'. Ten Kate gebruikte drie keer de benorning'maagd' en vilf keer 'ionkvrouw:
bijvoorbeeld: v.260 Een volschoone maagd, een ranke/ Slanke ionkvrouw.... Semantisch
leunde hij met deze keuze dichter bij Longfellows 'maiden' aan.
Koppeschaar hield het bii 'meis je' en 'ionkvrouw' (voor hun teksten zie verder)

De speciale haren van het meisje vormen de kern van het allegorische verhaal, waarbii de
kleur een belangrijke rol speelt. Om de gele kleur ervan te benadrukken maakt

Longfellow een vergelijking in vers 253:
And her hair was like the sunshine
Gezelle transponeert deze vergelijking in een volledig beeld waarin de gele kleur
toegevoegd wordt:...zoo geluwe/als de zonne blonk zijn hoofdhaar.

De gele kleur komt opnieuw aan bod in vers 258:
For the maid with yellow tresses
naar dat geb,wbank meisken
De 'tresses' worden niet letterlijk vertaald in 'vlechten' of lokken'; ook niet in 'hoofdhaar'
een vertaling van dit woord die Gezelle wel in bijna twintig andere gevallen gaf (0.1 zang

IV,v.86, zang IX,v.210 en 218, zang XI,v.89 enz.). Waar het woord opnieuw opduikt in
vers 266 vertaalt Gezelle het daar als "t Geluw hoofdelijn' en in vers 287 dan weer als
'geluwharig'. Het valt op dat dc doeltekst in dit fragment dubbel zoveel keren een

kleurvermelding bevat:
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v.252Brightest gnen were all  her garments groen gekleed was  't en Zoogeh,we

v.258For the maid with.ye#ow tresses naar dat geluwbang meisken
v.2651zor the maiden of the prairie aan dat given en geh,w meisken
v.267He beheld heryellow tresses en wat ziet hij ? 't Geluw hoofdelijn

Toevoegingen van kleuren kwamen ook voor in de 'Binnenleidinge', naast talrijke
omzettingen. De bewuste wil tot concretisering in een speafiek kleurenpallet komt
hiermee tot uiting.
Ten Kate verschuift de kleur naar goud toe : 'goudgelokt'(x2); 't goud der schoone
lokken', 'stralend Englenkopjen' en "t zonnig Englenkopjen'. Deze laatste twee beelden
van de engel suggereren het goudkleurige van 'engelenhaar', maar veroorzaken toch ook
een verschuiving in de beeldvorming van de 'maiden', die hij al 'maagd' en 'jonkvrouw'
noemde. Koppeschaar haalt ook 'goudgelokt'(x2) aan, 'gouden lokken', en "t zonnig mooi
omlokte kopie'. 'Yellow' assoaeerden beide vertalers met goud, wellicht onder invloed
van de figuren uit sprookjes met gouden haren. Gezelle bleef trouw aan de gele kleur, die
hij vier keer herhaalde. Maar in de ontraadseling van wie het'meisken' nu wel was, voegde
hij er een kleur aan toe, die met'goud' verbonden is:
v.289-291

'Twas no woman that you gazed at, noch 't en was geen vrouwenschepsel,
'Twas no maiden that you sighed for,     geen lief meisken dat ge mindet :
'Twas the prairie dandelion 't was  de gulden pisseblomme
De kleur van de paardebloem knigt voorrang op een vermelding van de omgeving waar
ze voorkomt (prairie). Bovendien is deze Vlaamse benaming van de bloem merkwaardig
Gezelle had in Loqueb van april 1886 dit woord aangehaald op een restrictieve manier.
Onder het lemma 'Mollepooi' verklaarde hij ook het woord 'Mollesala': "'t Is het L ontodon
taraxacum,  L,  het kenlknad,  het papenkniti  met  oorlof depijzreblomme,  die vele  in de weiden

groeit...."(23). De schroom waarmee de bewuste bengrning hier wordt benaderd 'met
oorlof, steekt schril af tegen het gebruik ervan in de zang II. Dit volkse, platte woord
wekt hier een bepaald komisch effect op, nl. 'hoe belachelijk', 't was maar een
'pisseblomme'.   Zo ver gingen Koppeschaar en Ten Kate niet; zij vertaalden dn woord 6n
situering 'de Leeuwetand der Prairie' en 'de Leeuwent:and der weide'.
Leeuwetand :tls vertaling van 'dent de lion' of 'dandelion'

Hierna volgen de uittreksels van de twee Nederlandse vertalers, met de relevante verzen.
Ten Kate:
Zorgloos droomde Shawondasee!

Toch lag op zijn pad 66n schaduw,
En 66n kommer in ziin harte.
Eens, als hij naar 't Noorden blikte,
Zag hi j in een verre weide
Een votscboone maagd, een ranke
Slanke jonkvrouw, unpm staande
Midden in een verre weide;
Schittrend groen was haar kleedije,
En heur hair was als de zonne. (...)
Van verliefdheid en verlangen
Voor  de  toudgeloktejonkvrouw.  t..3
Zitten, zuchten en verlangen
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Naar de jonkvrouw in de weide. C.)
Zaghij 't goud der scboone lokken t.)
Gii hebt mii de ma(ltd ontstolen:
Op haar stralend Englenk*en (...)
Tot de goudglokte jonkrrouw
Hem voor itnmer was ontvloden.
Nimmer meer zag Shawondasee
't Zon,lit Englenkomen weder

0, bedrogen Shawondasee!

't Was geenjonkvrouw,waar ge op staardet,
't W'as geen maagd, waaro gij zuchtet:
't Was  de  inuwentand der weide.

Koppeschaar:
Lieve, goede Shawondasee!

In zijn leven was een schaduw,
In zijn hart een diepe droefheid. (...)
Zag hii verweg op een weiland
Een bekoorljk meige stilsman (...3
Wet:d zijn hefdepijn intenzer
Voor het goudgetokte meifie.(...4
Vol betoverende hartstocht
Woor de jonkvrouw van de Praine t..3
W'itbedekt baargouden lokken (...)
lin  de goudglokte jonkvrouw
'Ioen voorgoed hem bleek verdwenen(...)
't Was geen meid je om wie je zuchtte,
Maar de lieuwetand der Prairie

8.5.3.4.8. Plains, prairie en veenland

In het Indiaanse verhaal, opgetekend door Schoolcraft, verschiint de jonge vrouw
'standing on tbephins. She appeared in the same place for several days...'. Het woord
'plains' slaat op de 'Grote I 7aktent ken gebied dat zich uitstrekt van Noord tot  Zuid  op  de
middenas van de Verenigde Staten (24).
In  [ TS,4, gefr€lie en groei beschreef R.Tamsa  hoe  dit reusachtige gebied, volgens  de
bewoners ervan,  "een plek is, waar le een bezoeker bij zonsopgang al zag aankomen, hem
heel de dag naderbii zag komen tot hii eindelijk ie woonstede nog een half uur te laat voor
het avondeten bereikte"(25).
In zo'n gebied situeerde Schoolcraft ziln ' majestic young woman'.

De omgeving waarin Longfellows 'maiden' verschiint, van geriagnte verandert en weer

verdwiint, wordt vaag omschreven:v. 248: 'Far away upon apraine:
Het woord 'prairie' herhaalt hij nog vijf keer: driemaal als plaatsaanduiding en tweemaal
als benaming  v.251: upon a prairie; v.265 the maiden of the praine; v.279 0'er the prairie.
v. 283 Full of thistle-down the prairie; v. 291 'Twas the prairie dandelion.



175

De prairies lagen aan de oostelijke grens van de 'plains', m:tar waren net zo uitgestrekt:
van Nieuw-Mexico tot Manitoba. Zij vormden het overgangsgebied tussen de'Grote
Viakten' en de 'Oostelijke Wouden'.
Het verschil in woordgebruik (plains versus prairies) veroorzaakt een verschuiving in de
epische ruitnte, maar heeft geen directe invloed op het verhaal.

In Gezelles versie varieren de vertalingen voor'prairie'. De benamingen van de 'maiden'
die in de brontekst met 'prairie' gepaard gingen, refereren er helemaal niet meer naar
'groen en geluw meisken' en 'de gulden pisseblomme'. De plaatsbepalingen evolueren van
'diepe in 't gersland' (v.248) tot de korte aanduiding  'riggr' (v.251), waar het meis je zich
bevindt en :tls Shawondasie ziin bittere klacht uit, dan uit hij die niet 'o'er the prairie' maar
'over veld en over veenland, ont de locht met sneeuwwit plokhaar (...) bevracht was'.
(v.281-282)
In dit laatste vers was de prairie in de brontekst 'full of thistle-down' en niet de 'locht'.
Gezelle verlaat dus in zijn vertaling de situering in de brontekst De eerste vertaling voor
'prairie' nl. 'gersland' is dezelfde die hij gebruikte in de 'Binnenleidinge' (v. 11), in Zang I
(v.1, 68) en in Zang IV, v.79. M:mr 'veld en veenland' zijn nieuwe aanduidingen om een
beeld op te wekken van een bepaald landschap. Er is dus een verschuiving, weg van een
echte prairie naar een fictioneel landschap. Want 'veenland' reserveerde Gezelle tot
hiertoe voor 'moorlands' (Z.II, v.150, 154, 210) en nu schuift hij die in de prairie.
De aanpassing van deze geografische betekenisdragende gehelen doen het vermoeden
rijzen dat Gezelle die woorden koos, die voor zijn Vlaamse lezers goed begrijpbaar en
makkelijk voorstelbaar waren. Hij maakte geen gebruik van het Engelse woord zelf, maar
zocht naar equivalenten uit een Vlaamse context.
In de 'Binnenleidmge' was er al het 'gersland', het 'meerschland', het 'broekland" (ook in
Z. XVII,27), en ' het waasland' (zie 8.3. Morfolgie). Preaes dit laatste woord doet heel
Vlaams dn bestaand aan. In ziin Aanteekeningen verantwoordde hij deze benaming als

"aangeslijkt land" en verwees naar plaatsnamen als 'Waescapelle' en 'Waesmunster: Waar
hij helemaal het VIaamse landschap transponeerde naar Noord-Amerika toe, was onder
het lemma'Kranebeeshout' (26). Daar stipte Gezelle aan: "Groeit in de Begiscbe en in de
Amencaanscbe  Kempd'.
Maar in zijn vertaling zelf ging hij met zo ver om de Kempen als plaatsaanduiding te
benutten.
Ook het woord beide plaatste Gezelle in dit Noord-Amerikaanse landschap (zang I,103:
water-, beide- en boschwild'). Dit woord kent geen equivalent in de brontekst, maar werd
toegevoegd. De generering erv:in spruit wellicht voort uit de wil om hier een ternaire
constructie te formuleren, maar het omvat ook de aangehaalde dieren in deze context

(beren, bijzonds), die geen vertaling meer hoefden te krijgen door het gebruik van de
algemene term. Bovendien was het eens te meer een makkelijk verstaanbaar geografische

aanduiding voor de Vlaamse lezers.

8.5.3.5.Besluit voor Zang II

In Zang II zijn de 8 personages anders ingevuld in de Vermling dan in de brontekst. De
talriike microstructurele semantische verschillen door toevoegingen, weglatingen en
omzettingen van substantieven, adiectieven en werkwoorden in de personages doen



176

verschuivingen ontstaan op het macrostructurele vlak, nl. in hun karakters, in het
vertelstandpunt, in hun beeldvorming (uiterlijke typering, tijd' plaats, handeling) en een

opvallende activering, concretisering en verhoging van spanning.
Bovendien zijn er ook verschillen in het vet:telstandpunt (Mudlikiewis en de beer), en in
de geografie (Shawondasie en de pisseblomme)
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8.6.Samenvatting: van microstructurele naar macrostructurele verschuivingen

In hoofdstuk 8 werd op meer dan 10 9/0 van alle verzen nage&ian, hoe en in welke mate
de vertaling of doeltekst afwijkingen vertoont van de brontekst op fonologisch,
morfologisch, syntactisch en semantisch vlak. Los van dit interne onderzoek ziin er
afwijkingen of verschuivingen die ontstaan Ziin door het talenverschil, door de
concurrentiele houding t.0. de brontekst en -taal en het verschil in soao-culturele context
waarin de teksten functioneerden. Deze aspecten behandelden we in de hoofdstukken 5
en 7.

Uit het vergeltikend onderzoek van binnentekstuele elementen in het hoofdstuk 8, volgen
er hypothesen i.v.m. de interpretatie en de vertaalstrategie van de vertaler.
Maar deze besluiten bevatten meteen ook belangriike aanzetten voor hoofdstuk 9, waar
we de invloed van deze 'overdichting' als interne factor bestuderen van Gezelles overgang
naar een tweede poetische bloeiperiode. In deze samenvatting houden wij rekening met
beide perspectieven.

Tussen bron- en doeltekst is er een constante relatie aanwezig, doordat beide teksten een
hoge graad van overeenkomst bevatten. Als die er met is, dan treden er afwijkingen of
verschuwingen op. Deze verschuivingen ziln van tweeerlei aard: verschuivingen op het
niveau van het woord en de zin (microstructureel) en boven het niveau van woordgroep
en zin (maaostructureeD. De macrostructurele manifesteren zich in verschuivingen in de
stilistiek, in de eigenschappen en karakters van personages, in de kenmerken van
handelingen, de plaats en de ti id van de gebeurtenissen als gevolg van de verschuivingen

op microstructureel vlak De behandelde binnentekstuele elementen in het achtste
hoofdstuk reveleerden verschuivingen op beide niveaus.
De eerste soort (miaostructureeD situeert zich in de fonologische, morfologische en

syntactische elementen van de betekenisdragende gehelen (woorden en zinnen).
Op het fonologische vlak zijn er klankexpressieve verschuivingen vast te stellen op het
woordniveau, die fragmentair tot andere stilistische creaties aanleiding geven. De
doeltekst bevat bovendien ook nog klanksuggestieve elementen die een ander poetisch
effect veroorzaken, omdat die klanken de mogelijkheid in zich dragen om met de gekozen
woorden andere betekenissen op te roepen. Bovendien zijn de alliteraties een markant
verschijnsel in de doeltekst, omdat zij in aantal En in diversiteit van de brontekst
verschillen. Zij zijn opvallend aanwezig in negen verschillende combinaties. Dit
stijlelement is dan ook een uitgesproken karakteristiek van de doeltekst waarvoor de
vertaler bewust opteert.
De alliteratie als een dominant stijlkenmerk, is een gegeven dat als karakteristiek van later
dichtwerk van Gezelle opnieuw heel frequent aanwezig is. Hierop komen we terug in
hoofdstuk 9 waar we de invloed van de 'overdichting' op het latere dichtwerk nagaan.
Op het morfologische vlak zijn er microstructurele vet:schuivingen op het woordnweau
waarneembaar in samenstellingen en afleidingen. De nominale samenstellingen treden

volgens een bepaald patroon en met een hogere frequentie op in de doeltekst en
resulteren in een intensieve concretisering. De atleidingen, als microstructurele
vet:schiinselen op woordniveau, tonen ook kenmerken aan van de gehanteerde

vertaalstrategie. Door de frequente en consistente aanwending van het prefix '-be'
ontstaan er telkens transitieve werkwoorden die de tekst macrostructureel beinvloeden en
activeren. De voorkeur voor dit prefix is hier echt opvallend en zal in latere poezie aan
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bod bliiven komen. Hetzelfde geldt ook voor aflddingen met'ge-' en 'ge-+-te (zie
hoofdstuk 9).

Op het syntactische viak treden er verschuivngen op door de transformaties i.v. m. de
werkwoorden. De opdrijving van de frequentie en het patroon van actieve
werkwoordvormen resulteren in een opvallende activering en concretisering van de
handeling. Hiertoe dragen ook de toegevoegde imperatieven en de vervangingen van de
'ing'-vortnen bij. Deze worden vaak als binaire en ternaire constructies op zinsniveau

aangewend en dit is een stilistisch kenmerk dat in later werk een sterke rol zal spelen. Ook
de aanwending van archaische vormen als inherent element van de 'overdichting' is een
aspect waaruit belangrilke consequenties voortvloeiden voor Gezelles later poetisch werk
Op het zinsniveau zi n er verder microstructurele verschuivingen waar te nemen door de
aanwending van enlambementen. Die zi n veel frequenter en gediversifieerder aanwezig in
de doeltekst waardoor een effect op het ritme uitgeoefend wordt, dat verschilt van de
brontekst. Ook de parallellismen zorgen voor verschuivingen. Zil zijn minder talrijk in de
doeltekst. Maar de veelvuldige toepassing van binaire en ternaire constructies komt in een
opvallend aantal gevallen in de plaats hiervan. Al deze microstructurele verschuivingen
veroorzaken macrostructureel stilistische verschillen tussen beide taalcreaties.

Op het semantische vlak zim er microstructurele verschuivingen doordat er
toevoegingen, weglatingen en omzettingen van lexicaal materiaal als substantieven en
adjectieven voorkomen. Hieruit volgen dan macrostructurele verschuivingen met andere
karakteristieken voor de personages en met andere concretiserende en plastische
kenmerken van handelingen, plaats en tijd. Ook in de stillfiguren als personificaties en
metaforen.

Deze microstructurele en macrostructurele verschuivingen geven aan hoe de strategie van
de vertaler mikt op effect bij de Vlaamse lezers, ze is lezergericht en op de doeltekst
gericht.In die zin is de benaming 'overgedicht' i.p.v. 'letterhik vertaald' een terechte

aanduiding van de vertaler.
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Hoofdstuk 9 : Het belang van de 'overdichting' in Gezelles poatica

9.1. De vertaling als interne factor

Waarom Gezelle op 50-larige leeftijd aan een tweede poetische carridre begon, 5 een
boeiend vraagstuk voor vele Gezelle-onderzoekers. P.Couttenier is van mening dat er
enkele interne en externe factoren een rot gespeeld hebben. Tot de interne rekent hii de
filologische activiteit vanaf  1881 voor Loquek,  dn  de  vertaling van  Tbe Song ofHiawatba.  Het
belang van deze initlatieven is groot volgens P. Couttenier : « Hier creeert Gezelle zijn
eigen ritme en ziin eigen, soms fantastisch aandoende, putistische taal, een steeds verfilnder
instrument waarmee 114 zim impressies, emoties, verlangens, dromen en visionaire beelden
onder woorden weet te brengen. »(1)
Ook Garmt Stuiveling hield er een dergehike visie op na, waarbii de vertaling « een
biizondere betekenis in de late stralende uitbloei van Gezelles poezie » had (2). Hii
verwoordde ziln mening als volgt : « Want niet remmend, zoals men wel heeft gemeend
aangezien deze taak gedurende enkele laren beslag zou hebben gelegd op alle tijd en
aandacht van de dichter, maar integendeel wekkend en stimulerend moest zulk een
hdrscheppingsarbeid werken op het eigen scheppingsvermogen, door de welbewuste
concentratie op talri ike moeilijkheden van versvorm, woordgebruik, taalzuiverheid en
beeldende kracht. »
Ook Karel de Busschere wees op het belang van de vertaling:« We wezen er al op hoe deze
taalarbeid (deels parallel met de Loquela-vorsingen) beslissend was voor de taalvaering in
zijn latere bundels «.   (3) en F.Baur beschouwde de vertaling als een
'oefenschool' : »...(Gezelle vond biina onuitputtelijke mogelijkheden) in zijn eigen, thans
voor het eerst schitterend gebleken taalscheppend vermogen. Van dat st311dpunt uit
bekeken is de Hiawatha-vertaling hem een onwaardeerbare oefenschool geweest, ter
kunstige aanwending van de taalrijkdommen die - in Loqueta en elders vergaderd- later in
7)idkrans en R#msnoer, soms met enige opzettelijkheid, zullen worden esthetisch
verbruikt. »(4)
In dit hoofdstuk gaan wij na of bovenstaande visies kloppen en onderzoeken we hoe en  in
welke mate de vertaling een rol speelde als interne factor voor een tweede poetische
carnere.

De externe factoren die een rol speelden, hebben wij grotendeels behandeld in de
hoofdstukken 1 tot en met 7. Hier voegen we er nog aan toe dat er een sterke stimulans
uitging van Hugo en Gustaaf Verriest om ziin 3 vroeger verschenen dichtbundels weer uit
te geven vanaf 1878. Eind 1880 verscheen daarbii nog I=Iedurn Eerthrbten et Rebqum Deze
bundel van 57 gelegenheidsgedichten getuigde van zijn inburgering en pastorale inzet in
Kortrijk, maar was ook poezie die « als medium tot existentieel sociale communicatie »
moest dienen (5). Gezelle kreeg het besef dat hij weer een publiek had, dat naast allerlei
'gelegenheids-publiek' nu ook bestond uit afgestudeerde en 'gesettelde' lezers waartoe oud-
leerlingen van hem behoorden (Verriest e.a.), maar ook uit pasafgestudeerde leerlingen die
Vernest als leraar hidden in Roeselare en nu in Leuven studeerden (Rodenbach, Lauwers
e.a.). Dit besef had een stimulerend effect en zou leiden tot dichtwerk o.a. voor de Tasik.

r 'at de interne factoren betreft, gaan wij uit van onze beschreven binnentekstuele
elementen in het hoofdstuk 8 en toetsen we die aan de studie van A. Westerlinck De oude
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taaltotynaar Guido Getelle (6). Dit werk belicht immers de poetica van de bundels na de
vertaling

Wit onderzoeken de 'taalgroei' via de fonologische aspecten als klanken en alliteraties. De
morfologische op hun beurt als afteidingen (met de prefixen 'ge-<, 1be-' en
'ont-J,samenstellingen en samenstellende afleidingen. Daarna gaan we de syntactische
invloeden na: verbalisatie, stroeve zinsbouw, verleden tijd en het voorzetsel 'ont'. Als
vierde element volgt een lexicaal onderzoek naar de 'boekwoorden' en de I.kqueti-woorden.
Telkens gerelateerd aan later poetisch werk. Tot slot verkennen we zes metaforische
thema's uit later dichtwerk die reminiscenties bevatten aan beelden of voorstellingen in de
vertaling

9.2.Fonologische aspecten

9.2.1. Klanknabootsing

Klanknabootsing is een element, dat in de onderzochte drie zangen aan bod kwam b. v. bii
de beschriiving van de donder. 1n de 'Aanteekeningen', onder het lemma 'Beem -wawa',
verklaarde Gezelle de Indiaanse benaining voor de donder : Baim-wauw,als een
klanknabootsende benaming waarvan hij in Vlaanderen ook een ander voorbeeld kende (7)
In de 'Binnenleidinge' wordt de donder gamiteerd door scherpe 'e-'klanken en de alliteratie
-kl- en we nemen dit voorbeeld als onderwerp van een vergeli kend onderzoek om na te
gaan of fonologische aspecten die in de vertaling werden aangewend, een bliivende invloed
op later dichtwerk uitoefenden :
« die den donder mint, die krtterende

in de bergen kletst en klapwiekt »
Beperken wij ons tot deze tekst, dan ziin de werkwoorden 'kletsen en 'ketteren' fonologisch
hier het meest interess:int als klanknabootsing. Dit geluid van de donder komt na Hiawatba
nog aan bod m T#dkrans: in het gedicht Regen (8) van (vermoedeliik) 1 november 1892
Gezelle gebruikt er hetzelfde werkwoord 'kletsen', maar de mim6sis beperkt zich nu niet
alleen tot klanknabootsing m de vorm, de donder is hier a. h.w. een concurrent voor de
dichter in de mim8sis zelf
« Regen, als de boomen butgen,

slaande weg en wedr hun loof,
ds de donder kletst daartusschen

bet mime ooren dol en doof,
dan, dan is 't me een deun, daaronder
dichtende, in een' woordendonder

't wilde woan
uwer gramschap na te doen. »

Het andere werkwoord nl. 'ketteren' gebruikte Gezelle  in verband met donderslagen in een
verklaring in   queb, (Bamisse  1881  F'erhaaien, 43)  : « Het donderde zoo dapper, dat
verschillige donderslagen tegelijk en teenen male hoorbaar waren ; dat de een al wederom
aanketterde eer de ander nog uitgedonderd en stille viel....  « Maar deze verklaring
publiceerde hii in  1881  in een t,glkundige uitleg en dat was vilf par voor de publicatie van
zijn vertaling. Dus is dit element enigszins onbetrouwbaar voor dit onderzoek Toch is het



181

interessant, omdat Lauwers  in ziin  vertaling van  1881 ook 'ketterend' gebruikte,
hoogstwaarschi nlijk onder invloed van Gezelle. Gezelle had zijn tekst immers verbeterd.
Een andere nadrukkeli ike nabootsing van het dondergeluid komt voor in R#msnoer (9). De
datering op grond van de handschriften en de stijl wilst  (vermoedelijk) op  1897 en hier ziin
geen geli ikenissen met Hiawatba meer aan te treffen. Doffe vocalen en herhaalde
medeklinkers ('d' en 1)1 suggereren hier het geluid:
« Al met eenen keer, ontbonden,

bonst de donder daverende uit ;
diepe en door des werelds gronden
bauwt ziln bulderend barstgeluid. »

Het gedicht De Donde,Toe uit R#msnoer (10) van 15 oktober 1896 bevatte dan weer het beeld
van de donder :tls een blaffende hond, wat dus ook niets meer met de donder in Hiawatba
te maken heeft. Toch is het interessant de relatie klank en beeld hierbij na te gaan
Hoewel het dier zelf niet aangehaald wordt, komt ziin blaffen of'bassen' drie maal aan
bod:
« ...bulderend de donder dan

bebmt de bevende eerde, al dat hii bassen kan.
Wel honderd bommen, al medeens gelost,
herhalen 't bassen : ct huilt, en 't hossebost,... »

Het beeld van de hond kwam in deze context al aan bod in een Kkengetbcb#e (11). Het
gedicht verscheen in De  I'Z I.1 gge zomer 1881.  Daar is de donder 'Gods hofhond'  die
lawlai maakt :
« Hoe stille is 't als de donder dreegt,

en, al met eens, ontschakeld,
gedjk Gods bofbond, belt en bast
en door de wolken ratelt !

Het water speit en 't vier dooreen,
Get,uchte is 't en gerommel,
Dat bomt en bamt en wederbelt,... »

Uit dit verkennend onderzoek naar de weergave van het dondergeluid, waarbij slechts an
geliikenis aangetroffen werd in later werk, kunnen we geen relevante besluiten trekken
i.v.m. de invloed van de fonologische aspecten op het later dichtwerk van Gezelle.

9.2.2. Alliteraties

Een veel sterker element in het fonologisch onderzoek is het gebruik van alliteraties. Zoals
we in het onderzoek van de binnentekstuele elementen aangaven (zie 8.2.3. Alliteraties,
Kwantiteit en Diversiteit), dreef Gezelle het aantal dn de toepassing van de stafrilmen hoog
op, in ziin vertaling. Dit associatieproces in stafriimende woorden kwam in Gezelles
vertaling sterk aan bod in de persoonsvormen. Gezelle voegde nieuwe vormen toe door

verdubbelingen b.v . 'woonde en waakte' voor de elle vorm 'dwelt' in de brontekst. Ook de
bijwoorden en adjectieven gaven aanleiding tot binaire constructies onafhankelijk van de
brontekst. De genese bleef hier echter telkens beperkt, omdat de trouw aan de vertaling
niet toeliet verregaande toevoegingen aan te brengen. Binnen deze contextuele begrenzing
allitereerde Gezelle toch in 66n op de vijf vertaalde verzen, in de drie eerste zangen, in
afwijking van ziin brontekst. Dit deed hij in negen verschillende stafrijmformaties en
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verkende hiermee uitputtend alle mogelijkheden van het procddd. De belangrilkste

gevolgen hiervan waren de opvallende klankexpressies die plastisch en ritmisch werkten.
Door de veelvuldige toepassing van dit procddct ging er nadien een beinvloeding hiervan uit
op later dichtwerk.
De klankexpressieve functies dn zijn alliteratiedrang nam hij over in ziin latere gedichten.

Volgens Westerlinck (12) kwam er dan ook nog een derde functie bij : de alliteratie als

opbouw-element in het gedicht, als stapsteen op weg naar de voltooiing van het gedicht.
Hiervoor verwees hil naar handschriften, waarop men kan zien dat het zoeken van

stafrijmen een ware obsessie was (13). Iiesterlinck was zelfs van mening dat de alliteratte

de dichter inspireerde door onbewuste woordassociaties (14). Hiermee benaderde
\I'esterlinck de linguistisch-structuralistische visit waarbij een fonologische herhaling zoals

de alliteratie kan budragen tot de genese van poezie. DeVos trok deze gedachtegang

consequent door (15).
Deze drang tot allitereren bleef aan : Westerlinck schoof voorbeelden naar voor uit 8
verschillende gedichten in T#dkrans en 5 in R#msnoer, om aan te tonen hoe sterk de invloed
is van de poetische uitdrukkingskracht van het toegepaste stafritm (16) en hij besloot :
« Nergens vindt de alliteratie bij een ander dichter van Gezelles eeuw zulke betekenisvolle

functie. »(11 Zelf had Westerlinck weI op overdreven 'alliteratie-spel' gewezen in zes
gedichten  (18)  :  drie in  T#dkram, twee in  R#msnoer en 6611 uit de Lultjte  L 'eren.
Bil de behandeling van de morfologische aspecten komen ook daar nog a]literaties aan bod
die in de samenstellingen opgenomen zijn

Als besluit voor de fonologische aspecten mogen we stellen dat Gezelles aandacht voor

het stafrilm in zijn vertaling bijzonder groot en indringend was. Dit stijlverschiinsel bleef
later doorwerken en droeg bii tot de opbouw van zi n gedichten. De alliteratie werd zelfs
een taalscheppende kracht in zijn poezie.
De invioed van de vertaalarbeid op dit vlak is dus van groot belang geweest.

9.3.Morfologische invloeden

9.3.1.Afteidingen

De interesse van Gezelle voor de woordvorming met affixen  kwam al in  1855 aan bod

Daarvan getuigt de map X (19) met briefes over woordvorming Gezelle bedacht daarbi 
zelf een benaming voor de 'prefixen' : de 'voorklanken'. Hierbij somde hij o.a. 'ge-' en 'be'
OP.
In 8.3.2.4. onderzochten we dit morfologisch verschijnsel, omdat de afteidingen met 'ge-',
'be-' en 'ont-' vaak voorkwamen in de drie eerste zangen van zijn vertaling. In het
onderzoek naar de invloed die uitging van de vertaalarbeid, gaan we nu na in welke mate

deze prefixen een blijvende rol speelden.

9.3.1.1.Prefix 'ge-'

Vooral de prefigering met 'ge-' als afleiding naar nomina toe, op basis van verba, viel  op in
de vertaling (twaalf gevallen in 3 zangen).
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Maar ook de vorming van een nieuw nomen door de prefigering'ge-' in combinatie met de

suffigering '-te' kwam zeven keer voor.
Bij het onderzoek naar deze twee afleidingen, nl. met'ge-' en'ge-+-te', stellen we nu vast
dat er 32 deverbale afleidingen met'ge-' en 7 met'ge-+-te' precies voor het eerst opduiken
in Gezelles gepubliceerd woordgebruik, in de vertaling van Tbe Song €f Hiawatba.
De  WoorMndex· bevat namelijk 40 afleidingen met 'ge-' die voorkomen voor de vertaling, 32
nieuwe echter door de vertaling (zie billage 49) en met T#dkrans en Rjmsnoer komen er
nog eens 34 bij. Het Nagelaten Dicbtwerk  (van na 1886) bevat er tot slot ook nog 8 die daar
voor het eerst opdoken. Deze gegevens reveleren nieuwe afleidingen met 'ge-' in een
chronologische volgorde, maar het cumulatieve effect van het gebruik van alle reeds
toegepaste afleidingen met 'ge-' in latere dichtwerken bleef zeer sterk aanwezig. Ir'ii stellen
vast dat dit woordtype door de vertaling sterk uitbreiding nam (een stijging van 80 °/0)  en
een belangrijke rol speelde nadien als stijlverschijnsel in poetisch werk.

Westerlinck gaf terecht aan hoe deze woordvorming « uitermate frequent in heel Gezelles
tweede lyrische periode « voorkwam (20) en hii g;if 12 voorbeelden uit T#dkrans en 14 uit
R#msnoer. Hij gaf deze opvallende uitbreiding van dit woordtype een concrete functie :

« de impressionistische, fine aandacht voor herhaalde en voortdurende beweging ». Deze
stilistische functie bevat dus de linguistische omschriiving : 'voortduring van de werking
genoemd doot het werkwoord' (zie 8.3.2.4.2.).

9.3.1.2.Prefixen 'be-' en 'ont-'

De invoering van het prefix 'be-' was eveneens opvallend in de drie eerste zangen. In het
geheel van de vertaling waren dat 63 verschillende werkwoorden in 104 aanwendingen
(bijlage 48).
Voordien had Gezelle al 109 verschillende werkwoorden met'be-' aangewend in zijn
vroeger dichtwerk, waarvan hij er talrijke opnieuw benutte in zijn vertaling. Dit
valentiebepalende prefix dat transitieve werkwoorden creeert, komt  in het geheel van de

vertaling echter als nieuw voor in 27 gevallen of een vermeer(lenng van 25 % van deze
werkwoorden met 'be-' (zie bijlage 49.2), volgens de Woordindex. In T#dkrans is dat 25 keer
en in R#msnoer nog  20 keen De generering van deze afleidingen ging dus per uitgave
sprongsgewtize omhoog. Het spreekt vanzelf dat het cumulatieve effect ook voortdurend
aanwezig bleef, zelfs met zeldzame werkwoorden als b.v. beruwrijmen : voor het eerst in de

vertaling, maar nadien ook in beide dichtbundels.
Opnieuw mogen we besluiten dat de toepassing van deze woordafleiding opvallend
aandacht kreeg als stijlfenomeen, door en in de vertaling. Nadien behield deze toepassing in
later werk een blilvende aanwending en groei.

Hetzelfde geldt voor de werkwoorden die beginnen met het voorvoegsel 'ont-', wat Gezelle
Vijf keer aanwendde in de onderzochte drie zangen. Met een substantief als grondwoord is
dit prefix productief en heeft het de betekenis 'ontdoen van de zaak die door het
substantief genoemd wordt' (21). Gezelle produceerde in zijn vertaling   vi if  dergelijke
nieuwe werkwoorden : ontvmven (Zang I, v. 144), ontidnte,en Gang II, v. 244) en verder
nog ontigtemn (XXI, 51), ontchelen (VIII, 158), ontgnnen (XX, 50). Ook'ontIenuimn'([I,
199 en V, 11D kwam aan bod. Maar daarnaast wendde hil voor het eerst nog 13 andere



184

werkwoorden met 'ont-' aan als ontkenningen van het werkwoord zelf: ontdelven,
ontfimpelen, ontgrijmen, ontkruipen, ontlossen, ontpluiken, ontplooschen, ontschudden,

ontsmelten, ontspringen, onttodderen, onttooveren, ontweigeren. Volgens de Woordindex

ziln er 195 verschillende dergeliike werkwoorden te vinden in Gezelles geschreven pottisch
werk, waarvan er m Dicbto #ningen al 39 voor het eerst aan bod kwamen. Na 1856 groeide
deze groep  nog aan  en  in 1886 kwamen  er  dus  18 torral nieuwe bij  door de  vertaling.  (Drie
ervan werden in de 'Aanteekeningen' verklaard : ontfimpelen, ontpluiken en onttodderen.
In 1888 lichtte Gezelle 'ontfinipelen' ook nog toe in  I.oquela, nr. 4, 'Oestmaand' p.  25)
Nadien doken er, volgens de IFoordinder 54 nieuwe 'ont-'werkwoor(len op in T#dkrans en
Rlmsnoer, zowel met een substantief ;tls grondwoord (b.v. ontine,en, ontkindemt,
ont,mnden) als met een ontkenning van het werkwoord zelf (b.v. ontwentelen) en het
Nagelaten Dicbtwerk bevatte nog zeer talriike aanwendingen, tot in luli  1898 toe (b.v.
ontbliren I 06 NDII G32,113)
De productieve aanwending van deze werkwoorden kende  dus blijkbaar een stimulans
door de vertaalarbeid (bijna 10 9/0), en kwam nadien tot een sterke opbloei erTran.

9.3.1.3.Werkwoordsvorming met een substantief als grondwoord

Een andere nieuwvorming met werkwoorden is het type van de denominatieve
werkwoorden zonder toevoegsel. In de vertaling kwamen de volgende geproduceerde

vormen aan bod : deelmannen ([I, 298; IX, 298), grauwwerken (XI, 75 ; XX, 56), morgenen
(XXI, 137), rampen (XIX, 14), trompettende ( IX, 115), vederen (XXI, 3D, voorlaren (XV,
69), vrienden (II, 46). 'Verwampumen (IX, 161)' heeft dan weer een voorvoegsel, en kreeg
de betekenis mee: 'met wampumgordels omhangen: 'vet:monden' (Binnl. 18 en T 139, 20)
is ook met 'ver-'. Ook deze werkwoorden zijn afleidingen. Dergeliike formaties droegen bil
tot een kernachtige en directe uitdrukking en Gezelle heeft er achteraf een waar systeem
van afleidingen mee ontwikkeld, waarbil hil produceerde vanuit vogels, mensen en
voorwerpen. Tot de eerste soort behoren : leeuwerken (T 114, 19 en R 60, 13), histeren  (R
60,13), koekoeen 5 119,22), meezen (I  119, 21  en R 60,11), merelen (R 60, 12),
musschen 5 119,21 en R 60,14), spreeuwen (T 119, lD, vinken (T 31, 5 ; 119, 17 ; 213,
28 en R 36,20 ; 53,8 ; 60,21), zwaluwen ( T 119, 23). Met mensen ontwikkelde hil in
gelegenheidsgedichten : 'bullebakken'  in het gedicht 'Imber abitt'  van  1895  (  I 'D  7,  ND HI,
A57,8)  ; 'burgemeesteren'  in 'Als Schinckel deken wierd' van  1897  (Il) i  NDI, C27, 57) ;
'moederen' in 'Virago' van  1896 ( 3(12 186, D, 'pastoren' in '0 wonder Wonterghem' van
1898 (Il) 6, ND II, F20,55), 'pasteren' in 'Dikwills, bij elkander gezeten' van

18( ?).11.1 886 (I 1) 8, ND Ill 123,6 en 60). Ook met mensen in het gedicht De Ramen (R

61) de werkwoorden:'hertogen, graven, martelaren'. Met voorwerpen : appelen (R 184,3),
bonte-abeelen (R 65,12), diamanten (R 26, 11), doornhagen 5 141,58), honingen (R
170,1),  hemelen ( R 170, 1), knevelbanden (I·1)1, Zielgedicbtje CXIII ), legwerken (T  113,
23), maagdekronen (R 61, 3), miteren (R 61, 2),rauwtalen (1243, D, rauwtanden (R 45,1),
standaarden 5 168,94), vleeschgeven (T 262,8), vederen (T 112, 22 ; 147,5). J. Craeynest
was van mening dat er 'tientallen' werkwoorden te vinden ziin afgeleid van zelfstandige of
bijvoegelijke naamwoorden (22) Hierbij dient enig voorbehoud geformuleerd te worden,
omdat Gezelle soms een dergelijk werkwoord niet produceerde, maar vond in een
Middelnederlandse of zeventiende-eeuwse tekst. Dat toonde A. De Vos aan met
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'kandelaren' (23) en vond Craeynest zelf met het woord'gestaafd' bil Vondel in
Ahaagebeim. Vaak zijn de geciteerde werkwoorden bij J.Craeynest ook geen

nieuwvormingen van Gezelle, maar waren het gewoon bestaande werkwoorden zoals
'wintel:en' en 'zomeren'. Ook willen we crop wijzen dat Gezelle dit procddd al ontwikkelde
in  1864 m  zijn journalistiek, b.v.  in het gedicht 'In de kamers  !'  : v.3 men duivelt en men
helt er/ v.13 men blaaskaakt / v. 15 men bomt en bastiljeert er/ v. 17 men paapt en men
baggiint er/ v. 18 men ezelt en men zwtint er/ v.20 men waalt er en men franscht er; ook
vormt hii werkwoorden met de familienamen : men Hilmant/men Tescht/men
Peereboomt/ men Stichelt/men Rogiert er (24).  Toch kan men stellen dat het procddd tot

nieuwvorming van werkwoorden  (o.a) door de vertaling een constante in de poezie van de
tweede dichterlijke bloeiperiode werd.

Ook adiectieven gaven soms aanleiding tot nieuwvormingen met werkwoorden. Zo bevat

de vertaling : blauwen, rooden en geluwen (alle drie in IX, 164) en in later pottisch werk
treffen we aan: groenen 5 112,35,197,20 ; R 25,1 ; 143,6), zwarten ( T 150,58), geluwen

(R 114, 3), goudgeluwen (R 7,32), grauwen (R 127, 13), mooien 5211,14) en vuilen (R
8,3).

9.3.2.Samenstellingen

In 8.2.1.2 zagen we hoe de morfologische productiviteit en creativiteit op het vlak van de
samenstellingen continu was en volgens een bepaald patroon nl. specificering door het
linkerwoord van de nominale samenstelling. Door de frequente aanwending van dit
microstructurele procddd ontstond een opvallende concretisering.
Een algemene, systematische invloed die hiervan uitging op later werk is onmiskenbaar (zie
de voorbeelden met '-volk' in 8.3.2.2.). Maar de gradatie ervan is moeililk meetbaar en
controleerbaar. Wat we wei kunnen nagaan, is de frequentie van de nominale

samenstellingen met wegkiting en het effect ervan. Daarnaast onderwerpen we ook de
adjectivische samenstellingen, de samenstellingen met kleuren en de nieuwvormingen van

samengestelde werkwoorden aan een onderzoek, als representatieve woordgroepen voor
het latere dichtwerk.
Westerlinck was van mening dat de samenstellingen in Gezelles laatste dichtperiode
verschillende stilistische functies hadden (25) o.a. om de voorgestelde werkelijkheid beter te
schilderen of te concretiseren. Hijwees ook op kleursamenstellingen, nieuwvormingen van
samengestelde verba en samenstellingen van nomina, verba en epitheta met een ander
woord.

9.3.2.1.Nommale samenstellingen met weglating.

Is het weggelaten decl een zelfstandig woord als decl van cell nominale samenstelling, dan
is de comprimerende kracht van zo'n formatie groot, b.v. kamp- en krilgsvolk (Zang I. 51,
reis- en strijd- en wapentoestel (Zang I, 134).
Bovendien volgt er een concretiserende suggestiviteit uit dit frequent toegepaste fenomeen.

In 'Bijlage 49.3' staan er 57 dergeltike voorbeelden van nominale samenstellingen met
weglating opgesomd, die in de vertaling voor het eerst opdoken. Dit technisch procddd
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werd dus vaak toegepast, een gemiddelde van biina driemaal per zang b.v. negen keer in de
onderzochte drie zangen.
In het poetisch werk dat dateerde van voor de vertaling kwamen de weglatingen in
nominale samenstellingen in beperkte mate aan bod: 5 keer in Dicbto€#ningen, 7 keer in
Gedicbten,  Getangen en Gebeden en 12 keer m  Liederen. Eerdicbten et Reliqua
Uit de 1Foonbndex kunnen we echter opmaken dat de frequentie ervan sterk steeg na de
vertaling: T#dkrans bevatte 21 dergeliike nominale samenstellingen en Rjmsnoer 23.
De gehanteerde techniek om in 66n constructie gebald over te komen werd dus door de
vertaling geintensifieerd.

9.3.2.2.Adiectivische samenstellingen

In hoofdstuk 8 (8.3.2.2.) wezen wi) op nieuwvormingen met als tweede lid een van een
deelwoord afgeleid adlectief of een pseudo-deelwoord, als 'zoetgevooisd'(Binnent., 20),
'langgeblaird'(I, 21, 128). In het geheel van de vertaling duiken er nog 34 dergelijke
adiectivische samenstellingen op, die nieuwvormingen zijn bleekgemond (XXII,129),
bontgeboend (\'III, 38), bontgepint (XII,158), bontgeve6rd (XII,186), boosgezind
(XVIII,5), breedgebaard (XVII, 295,309), breedgebekt (XVII, 196), erggebekt (VI, 10),
felgebekt (VIII, 18D, felgevuist (VI,7,173 ; IX, 276 ; X, 164), gladgeglimd (XI,16),
grauwgebekt (XII, 89), grauwge(h)(b ?)aard (X,209), hooggevedrd (X,211, langgeblaard
5,21,128), langgevlerkt (XXI, 115), lichtgeve6rd (III,113), lichtgewiekt (III,114),
oudgedaagd (XIII,199 ; XXI, 25), rondgestaafd (IV,136), scherpgebekt (II,201),
scherpgekeid (XX,58), scherpgepind(VIII,35), scherpgeveerd (IV,41, schoongedaan (XII,
278), snelgekeid ([V,4D, snelgevoet (IV, 270), snelgewiekt (IX,213) te6rgezapt (V,281),
volveerdig (H IX,55 ; X, 148 ; XI, 236), vroomgekeurd (XIX,206), witgetouwd (X,140),
zoetgevooisd (Binnent.,20 ; VI, 21,69 ; XI,5), zwartgefrokt (XXII, 59,69,122) (26)
De creatie van dergelijke nieuwvormingen bleef aan en ging in sterke mate vooruit m het
latere dichtwerk dat volgde. R.Gaspar vond er 57, die hij situeerde in de '2°
dichtperiode' (27). 3, aar we kunnen zijn hist aanvullen met nog negen andere voorbeelden
zoals bontgepint (F 206,12), bontgebrand 5 220,19), boosgezind (R 33,11) diepgegroefd
(R 134,17), gladgeglimd (12 78,23), jong- en oudgedaagd  5 154,198), langgesponnen ( T
131, 22), scheefgelain (R 109, D. volgeplukt 5 115,9)
Adiectivische samenstellingen werden na de vertaling een ware constante in Gezelles

poetica, waarmee hij uiterst genuanceerd beelden en impressies kon weergeven.

9.3.2.3. Samenstellingen met kleuren.

Samenstellingen met de kleuren geel (geluw), wit en bleek, paars (peersch), groen, grauw
(grijs) en blauw zijn relevant voor verder onderzoek. Hoewel Gezelle ook samenstellingen
maakte in zijn vertaling met 'zwart' (zwartgefrokt, zwartgeglimd), met 'purper
(purperwendig) en met 'bruin'(bruinoogd, bruinroo), ging hiervan geen verdere mvioed uit.
Een kleur als 'rood' had maar 66n samenstelling (bloerood) en is qua invloed
verwaarloosbaar en 'valuwe' kreeg geen enkel samenstelling..
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Zieluw'komt in de vertaling met samenstellingen voor  geluwbloetend (TII,21), geluwhang
(II, 258,287 en geluwhoofdig ([I,284). (Als afleiding ook het wet:kwoord 'geluwen'  in IX,
164 en het achtervoegsel '-achtig' : geluwachtig (II,135)).
In T#dkrans verschijnen nadien : 'geluwgroene'5206,34) en 'geluw-groene'(T 60,1) ; in
R#msnoer: 'geluwblairde' (R 221,2), 'geluw-, groen- en grauwgeveld' (R 109, 11). 'Geluwen'

opnieuw in R  114, 3.

'Bleek' als kleumanduiding voor 'wit' of 'blank' komt in de vertaling voor in de
samenstelling 'bleekheid' (II, 269) en 'bleekgemonde' (XXII, 129). Nadien vormde Gezelle

geen andere samenstellingen meer met 'bleek' in de betekenis van 'wit'
Wit komt voor in 'witheid' (XIX, 24), witgans (XXI, 119 en XXII, 46), witgeest (III, 114)
en witgetouwd (X, 140). Samenstellingen met 'wit' kwamen na de vertaling vrii frequent
voor : 9 keer in T#dkrans (witgekamd (T 112,11, witgekoofd (I' 112,13), witgesneeuwd (f
31, 1) ; witgetopt ((I- 194, 1), witgewold (T 2,116), witgezeild (T 155,3), witheid (T 33, 1())
wittigheid  5  33,16) en witwollig  (T  36,28))  en zes  keer in R#msnoer: witgesneeuwd  (R  1 1,
4 ; 227,1), witheid (11 12,2 ; 13, 18), wittigheid (R 12, 16) en witzijn (R 12,11). 'Zilverwit'
kwam voor in de vertaling (XII, 215) en dook opnieuw op in R 220,2.
De substantivering van een kleuradjectief ('witheid' XIX, 24) verdient nadere aandacht,
want Gezelle wendde dergelijke substantiveringen nadien  vaak aan en ze kregen stilistisch
een rol toebedeeld in zijn poetisch werk
'Witheid' bijvoorbeeld komt aan bod in Tgdkrans 33,10 en in R#msnoer  12,2  en 13,18
Maar ook 'wittigheid' treedt op : in 7'#dkrans 33, 16 en in R#msnoer 12, 16. Zelfs

'sneeuwwittigheid' in T#dkrans 33, 16.

'Groen'verscheen in 'groenland' (13,42, 59) en later eveneens in 'groenheid '(T 113, 15 en R
113,44), 'groenigheid' (T 113,15 en 185.D en 'schaduwgroenheid'(T 113, 20). Daarnaast
ook in combinaties van het bijwoord'groen' met voltooide deelwoorden, zoals :

'groengemeid' 5 144,1), groengezoomd' j 193, 26) en 'groengekruid' (T 152, 15 en R
245,11-12), 'groenuitgeslegen' (R 134,52) en 'groen- en grauwgeveld (R 109, 11). Ook het
werkwoord 'groenen' duikt na de vertaling op als afleiding 5 112,35 en 197,20 ; R 25,1
en 143, 6).

Crauw'  kwam voor in Zang II, 15 (grauw geplekt), 85 ('t donker grauw) en  146  (graUW

beruwrilm* in de betekenis van 'grijs' pe Bo). Verder ook in Zang XV, 115 en Zang
XVII, 84. Als samenstelling met een substantief dook het woord op in 'grauwbaard' (XXI,
52) 'grauwbok' (XII, 86) en 'grauwwerk' (XI,25 ; XIX, 190 ; XXII, 104). Ook als
werkwoord in 'grauwwerken' (XI, 75, XX,56). Als adjectief in'grauwgebekte'  (XII, 89),
'grauwgehaarde' (X, 209). Dit woord 'grauw' als kleuraanduiding kwam in T#dkrans 13 keer
voor en in R#msnoer 12 keer. Als werkwoordsvorm verscheen het in R 127, 13 ('grauwenD
maar vooral de samenstellingen met voltooide deelwoorden bleven productief:
'grauwgedoekte' 5 114,15), 'grauwgetopte' (T 152,16), 'grauwgevelde' (R 109,11). Ook nog
'grauwzijn' in T 136,7 en 'gegrauwdoekt' in het gedicht 'Nevelduisternis' (Al) 7, .134).

Thauw' kreeg een werkwoordsvorm 'blauwen' ([X, 164) maar verscheen ook in
substantiveringen zoals 'blauwte' (in  Zang XVII, 180) en "t blauw' (XVI, 24D. Dit kreeg
een echo in 'dat blauw' 5112,3 en 4), 'den blauwen' (T 198,2) en  'blauwigheid' (T 193,
24).
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Paars kwam aan bod in de substantivering 'Peerschheid' (XII, 18).
Substantiveringen zoals 'peerschheid' en 'blauw-', 'groen-' en 'witheid' zijn volgens
Westerlinck heel typisch voor Gezelles tweede lyrische periode en hebben een welbepaalde
functie als 'impressionistisch stilisticum met verschillende varianten' : het losmaken van de
kleur uit het geheel van het object en op die manier de kleur verzelfstandigen en
vooropstellen, los van het ding of het gebeuren. Biivoorbeeld in plaats van « een witte
spree » te schrijven, « een spree van witheid » evoceren / 33,9) (28)
De bovenstaande analyse van de kleursamenstellingen en substantweringen van
kleuradjectieven toont aan hoe zij door de aanwending ervan in de vertaling een
activerende en inspirerende invloed hadden op later poetisch werk.

9.3.2.4. Xieuwvormingen van verba

IK'esterlinck geeft twee voorbeelden van nieuwvormingen van verba van het type
samenstellende afteiding, die de menigvuldigheid of het vluchtige spel van impressies
weergeven : 'wikkelwakkelwaaien'(  R  65,4)  en  'kibbelkappelen'  (12  184,1).
W'esterlinck noemt het ook een « synesthetische perceptie van de fenomenen » (29). Andere

goede voorbeelden hidden 'waggelwolken' (R 184,2) en 'mingelmangelen'(T 152, 14 en R
111,12) kunnen ziin
Hiervan zien we in de vertaling drie opvallende aanwendingen, die achteraf herhaald
werden of dezelfde kenmerken vertoonden :  1) 'beruwrijmen' : zang II, 146 en XX, 16.
Nadien in T 36,1,37 en in R 57,9 ; 2) 'zingezangen' : kwam al 66n keer voor in D 23,58
maar komt twee keer voor in de vertaling (zang II, 95 en XIII, 206) Nadien nog in T 185,9
en R 77,22 ; 1()1, 22 ; 3) 'wentelwielen' : H XI, 108 ; nadien in T 251, 53 : 'wentelwerren'.

'Kroenekranen' (XII, 310) kende geen herhaling.
De toepassing van dit procddd tot nieuwvorming ontwikkelde zich verder na de vertaling
b.v. ook nog in 'mingelmalen (R 127,6)
(Verwant met deze werkwoorden zijn de biiwoorden 'zwinkelzwankel'
(XVII,245),'hobbeltobbel' (XII,300 en XVI,14) en 'hompeldompel' (XVI, 223). Zii kregen
in tegenstelling tot de werkwoorden gddn navolging).
Samenstellende afleidingen ziin werkwoorden waarbil geen toevoegsels of affixen gebruikt
worden en waarvan het tweede element een substantief is b.v. 'schaatsedansen' (XVIII, 58)
en 'schrikbeenen' (XVI, 43). Deze hier ziin van het type 'werkwoordsstam + substantief.
Laterproduceerde hij  van dit type o.a. 'slingervuisten' (R 99,19), 'schetterbekken' 532,

39) en 'smokkelwederen' (R 124, 1)
Troeglaren' ([I, 198) en 01400gen' (XI, 143) ziin combinaties van adjectief en werkwoord
en behoren tot de samenstellingen. 'Eilandbouwend' (XIV, 157), 'dankverdienend' (VIII,
148), 'traanontwekkend' (XII, 336), 'windzweepen' (XXI, 55), 'zonnezoeken' (XVIII, 5D
en 'zonnezuipen' (XIII, 23) zijn samenstellingen als combinaties van substantieven en
werkwoorden. Later kwamen nog o.a. 'hagelvlagen' (R 196,2) , boodschapdoende' (12 6,
18).
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9.3.3. Samenstellende afleidingen bii adjectieven

Deze groep beperkt zich tot denominale adjectieven op '-ig' en'-achtig, die telkens een
vergeli kende betekenis geven aan het adjectief : 'lijkend op, als (van) een..' R. Gaspar zag in
de toepassing van dit procddd de wil om tot 'epiese allures' te komen (30). HU somde vier

voorbeelden op, die dateerden van voor de vertaling: edeldrachtig, grootmoedig,
kreupelhertig, welgezindtig. Er waren nochtans ook nog andere voorbeelden te vinden :

blauwendig (GGG 68,46) , goedionstig (LER 52,24), goedwillig (GGG 19,9), grootdadig
(D 12 II, 8), grootmachtig (D 47,2), heildiedig (GGG Kl.III 19,1), kleenhertig (KV 326)
In de vertaling zelf trof Gaspar zeven denominale adlectieven aan. duisteroogig (XXI, 52),
geluwharig (II, 258,28D, geluwhoofdig (Il, 284), veeleilandig ( XVII, 188 + 215),
vreemdgedaantig (XXI, 35), zestienzomerig (XVI,173), zilverhoofdig (IX,268)
Maar ook hier weer is de hist veel langer, wil vonden nog 14 voorbeelden : weemoedvuldig
(IV,211/V,194/XII,237), wisselmoedig (IV, 261, misverstandig (VI, 11), slaapdronkachtig
(VII,85), wonderkrachtig (VII, 100), zinnebeeldig (IX, 24D, boodschapveerdig (X, 33 en
40), verruwprachtig (XII,158), voorzinnig (XIII, 33/ VIII,139), toovermachtig (XIV,163),
tooverkrachtig (XIV,12,14,108,147), vriendaardig (XXI,66) en kiezelsteenig (XXII,6D. Niet
denominaal is : volveerdig (XI, 236/X, 148/IX, 55)
Na de vertaling trof Gaspar nog slechts acht dergeliike nieuwvormingen aan. Ook al kan
die lilst enigszins uitgebreid worden, b.v. met'bloedverwig' (R 109,18),dan nog moeten we
ook vaststellen dat clit procddd tot nieuwvorming haast niet meer productief was na de
vertaling in het dichtwerk. De afteiding met '-matig' trad vier keer op in de vertaling:
hansworstmatig (XI, 123), beBg:mgmatig (XI, 97), spreekwoordmatig (XII,321),
teekenmatig (XIV,103).  Dit proddd dook opnieuw op bij de vertaling van Goddedjke

Bescbouwingen. Gaspar ateerde veertien voorbeelden met '-matig' (31), waarvan er hierboven
al vier voorkwamen.

9.3.4. Synthese van de morfologische invloeden

De morfologische aspecten, die opvallend aanwezig waren in de vertaling en
functioneerden als procddds tot taalcreatie en dat later ook nog deden, zijn van velerlei
aard: afleidingen met prefixen 'ge-','be-' en'ont-', en als werkwoorden met een substantief
als grondwoord, daarnaast ook drie types van samenstellingen (nominaal met weglating,
adiectivisch en met kleuren) en denominatieve werkwoor(len als samenstellingen.
Samenstellende afleidingen werkten daarentegen niet door.
De aanwending van de bovenvermelde proc6dds verhoogde Gezelles taalscheppend

vermogen voor later poetisch werk en uitte zich opvallend en continu.

9.4. Syntactische invloeden

Bii de studie van de drie eerste zangen stelden we vast dat er op syntactisch vlak een
opvallende verbalisatie optrad en een levendige variatie in zinsconstructies. Daarnaast viel
de archaiserende tendens op in woordgebruik, verleden tijd en ingewikkelde
zinsconstructies. Deze vijf bevindingen waren gebaseerd op de vergeliiking van bron- en
doeltekst. Door deze speafieke band tussen beide teksten is het moeilijk om dergelijke
relevante invloeden op het vlak van syntaxis te detecteren in later poetisch werk dat
onafhankelijk was van een brontekst.
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Zo kan er over verbalisatte versus substantivering in later origineel poetisch werk geen
uitspraak gedaan worden, net omdat er geen contrast met een brontekst meer is. Waar wei
een tendens van vervolg te bespeuren valt, van vertaling naar later werk op het vlak van de
verbalisatie, is in het gebruik van denominatieve verba als stilistisch component, wat w11
hierboven behandelden onder 9.3.1.3. en 9.3.2.4. Toepassing van dit procddd kwam ook in
letterliik dezelfde werkwoorden voor. Voorbeelden uit de vertaling wan o.a.'vederen'
(XXI, 37) en 'morgenen' (XXI, 137) die Gezelle later benutte in "t morgent' (R 146,21) en
'vederen' in T 112,22 : dat vedert / 147, 5 : vederen.

In de mogelijke zinsconstructies (= tweede syntactisch element) neemt de inversie een

aparte plaats in, in de poezte van Gezelle. Volgens W'esterlinck is de inversie een kenmerk
in het latere dichtwerk, waarbii de vooropstelling van treffende epitheta en nomina het
zinnehik-plastische effect van de still verhogen (32). L'erder is h4 van mening dat talrlike
verzen   stroef lopen  als «  het gee.olg van de min  of meer cerebrale aanpak van de poeta

aniffx·, die met een weergaloze taalkracht ziin gedichten 'maakt' en veel minder gedragen
wordt door de innerliike stuwing van de psychische ontroering en de innerlilke melodie van
de taal. In 1*dkrans is dit verschilnsel nog zeer beperkt, maar in Rijmsnoer is het overal
aanwilsbaar.« (33) Passen we deze twee visies van W'esterlinck nu even toe op de vertaling.
Ir'at het frequente gebruik van de inversie betreft, is er geen specifieke parallel te trekken
tussen het vertaalwerk en latere gedichten. W'el heeft Gezelle sterk gevarieerde
zmsconstructies nagestreefd in ziln vertaling en op die manter wendde hil ook talri ike
malen de inversie aan. Btivoorbeeld door toegevoegde imperatieven en vraagzinnetjes (zie
8.4.3. Variaties in woordgroepen en zinsconstructies). De vertrouwdheid met dit levendige
en directe procddd in de vertaling kan Gezelle ertoe aangezet hebben om hiernlee verder te
gaan in eigen gedichten. Dit is echter moeilijk te bewijzen en kan alleen als tendens

aangeduid worden.
Wat de stroeve versformulering betreft, stelden we dit euvel ook vast in de vertaling. Maar
hier  bestempelden wil dit fenomeen eerder :tls een middel om een maximaal equivalent te
vinden voor de gegevens uit de brontekst en eigenlijk nog meer om 'archaisch' (zie 8.4.4.
Archaische elementen) over te komen, onndat Gezelle een oude vertelstijl in de vertaling
wou bereiken. Dit was hier duidelijk zo bedoeld.
In het latere dichtwerk veranderde deze expliaete bedoeling en was de gewrongen zins- en
versbouw veeleer een gevolg van overvloedige woordkunst. Westerlinck gewaagt ook van
'schrijfdwang'. van een obsessie die geen maat kende (34).
Een derde syntactisch kenmerk was de creatie van eigen vormen in de verleden ttid voor
een aantal sterke werkwoorden. Ook hier was het archaische karakter dominerend, Gezelle
noemde die immers zelf de 'A[iddelneerlandsche verleden did' (35).  In ziln vertaling
bezorgde Gezelle 18 werkwoorden een tweede hoofdvorm (imperfectum), die niet als
zodanig voorkwam m de spraakkunstboeken van zijn tijd (zie 8.4.4. Archaische elementen)
Na de publicatie van de vertaling maakte hii nagenoeg geen gebruik meer van deze
'Middelneerlandsche verleden ttid'. Van alle aangewende vormen benutte hii alleen nog

'woeg' voor 'woog', in  1898  (36)
Deze gecreeerde verleden tiid bleef dus exdusief voorbehouden voor de vertaling en
oefende verder geen noemenswaardige invioed meer uit
Hetzelfde deed zich voor met het voorzetsel 'ont'.
In de vertaling komt het woord 'ont' 70 keer voor in de betekenis van 'tot', zowel in tiid als
in ruimte.  In de 'Aanteekeningen'   gaf Gezelle een zeer uitgebreide vet:antwoording voor
het gebruik ervan, met bewiizen uit oude teksten en woordenboeken. Hij voegde er op het
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einde ook een argument aan toe uit de gesproken taal: « Het w. (oord)  ont bier is

m(o)ndsg(e)m(een) in VIanderen.... »(37)
Dat 'frequente' gebruik van het woord had Gezelle onderzocht via Loque41. In het eerste

nummer van de eerste jaargang (1881) stelde hij als achtste vraag onder de rubriek 1 9agen en
Antwoorden: Hoort men nog : « Onthier en e' laar ? » (p.7). Edn maand later, in het tweede

nummer, volg(le nog een dergeliike vraag   (p.14), nu onder de rubriek I'ragen: « N.° 16
Zoekt mij nog eene redentale of twee met ont, unt, int = usque daarin»
Onder de rubriek Antwoorden stond er ondertussen een antwoord op de vroegere vraag 8 :
« Ont bier en e'jaar«  is rond Ruddervoorde bekend, voor tusschen hier en e' jaar. ILM,en, De

Tassibe»  (p. 15)
De medewerkers van De Twibe hadden Gezelle hier geholpen. Wellicht gaven zij hem ook
op zi n vraag 16 later een  antwoord, maar  hij  publiceerde het  niet
Verwierf Gezelle zekerheid over het gebruik van dit woord in 1881, dan benutte hij het al

in 1882 bii de uitgave van de Uitstapinde 1Famnde in boekvorm (38). In het artikel « De

zonnestraalvogel », op de regel 29, beschreef Gezelle hoe de kolibri een bloem 'ont'
stukken scheurt. Dit woord was een bewuste correctie in het artikel. Want bil een eerste

versie ervan  in Rond den Heerd, lg. 2, nr. 43, 21/9/1867 p. 342, regel 3 stond nog «  ze aan
stukken (scheurt)... ».
De aanwending van dit woord in 1882 is een wijziging in puristische zin, zoals Gezelle er

vele invoerde bil de heruitgave van zijn artikelen uit Rond den Heerd (39). Het duurde echter

tot 1886 voor hij het woord opnieuw gebruikte, want het kwam niet voor in tke,maren  of
in gedichten tussen  1881  en  1886.  Maar in de vertaling van 1886 haalde  hil  het woord  dus
70 keer aan en weidde hij er een uitgebreide beschouwing aan in 'Aanteekeningen'. Deze
beschouwing zou net zo goed op haar plaats geweest zijn in I..oqueta, omdat de aangehaalde
bronnen en de uitleg erbij volledig in de lijn lagen van dat tijdschrift.
Later haalde Gezelle het woord nog slechts  twee keer aan.  In een Zieige&cb(ie in 1887

(11)1,Zieget#cbges, CVIII A.G.M.D., p.396) en in een gedicht van 1889 opgenomen in
Tijdkrans
(p.448 nr.173 'Op Marcke, waar sint Brixius vereerd')·
(Het woord 'onthier' heeft hil zelfs maar 66n keer gebruikt, in 'Bignonia Catalpal' (Il)7,
ND III, 1 252) in 1897).
Nadien gebruikte Gezelle het woord 'ont' niet meer. Niet in gedichten, niet in proza, zelfs

niet in Goddeg,ke Bescbom:*gen, waar nochtans veel oude woorden benut werden (b.v.
godewaard')·
Wij stellen dus vast dat Gezelle het gebruik van 'ont' als voorzetsel staakte, na een uiterst
frequentatieve aanwending ervan in de vertaling. Net als bij de gecreeerde verleden tild
werd het archaische 'ont' a.h.w. gereserveerd voor de stijl van deze vertaling.

Conclusie : op syntactisch vlak is de invloed van het vertaalwerk alleen nog vaststelbaar in
de (soms) stroeve zins- en versbouw. Deze ingewikkelde versificatie was in de vertaling in
bepallde gevallen aanwezig, met een archaiserende bedoeling m:tar ook vaak uit noodzaak
om een maximum :ian gegevens uit de brontekst weer te geven. In het latere dichtwerk valt
del,gelilk 'maakwerk' in bepaalde gedichten sterk op, hoewel er andere motiveringen
hiervan de oorzaak waren. Westerlinck verwijst hierbij naar gedichten als 'Tot de zonne'( R
176),'De donderroe' ( R202), 'Blootvkker' ( R 293),De regenbuie' ( R302), 'Het
winterspook' ( R310) ( 40)
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9.5.Lexicaal onderzoek

Het werk aan I.oqueli,dat Gezelle uitgaf sinds mei 1881, bevruchtte het woordgebruik in
zijn vertaling. Bit de verschilning ervan in juli-augustus 1886 had hij al 62 nummers
uitgegeven van dit taalkundig didschrift. Maar het is niet evident dat de uitbreidtng van
taalkennis in tijdschrift en vertaling, onmiddelliik en volledig overgenomen werd in het
dichtwerk. Dit gebeurde slechts bii occasionele toepassing. Gezelle reserveerde als het ware
bepaalde archaische woorden voor zijn vertaling, andere archaische woorden daarentegen

'promootte' hii pas na zijn vertaling en nam hij vaak op in zijn gedichten. Vaak met
toelichting  in  I.oquela maar lang  niet  altiid.  Weer andere waren in 1 queli opgenomen  om  de

rlikdom van de Vlaamse volkstaal te demonstreren en kregen geen aanwending in
dichtwerk.

9.5.1. 'Boekwoorden'

Xegentien van de eenentwintig woorden die Gezelle in ziin 'Aanteekeningen' als 'Bkw.'of
'boekwoorden' bestempelde (zie 8.4.4. Archaische elementen), benutte hij achteraf nooit
meer. Het ging om : avedochtsch, beweldigen, boekstaf, bu of ba, dagmaal, drieschling,
dwagen, dweeg, eeloos, ergheid, gloeren, heideren, keiaard, maduwe, muizen, ontpluiken,
vuurboom, weerdschap, wijg Opnieuw ligt de condusie voor de hand dat hit ze
reserveerde voor het archaische karakter van zijn vertaling, waarin hij ze 681 of Mee keer
benutte en er achteraf geen behoefte meer aan had. Twee kwamen later nog aan bod  :
'harop' en 'allenthenen'. De uitroep 'harop' wendde hij later opnieuw ;ian in T 156, 12 ; in
T 161 V, 5 in verkorte vorm 'har' en in R 130, 3.
Ook het 'boekwoord' 'allenthenen', dat hij las in een werk van Susius  (1625)  en in  1880
gebruikte voor het gedicht 'Overal en allenthenen: en hii zesmaal aanhaalde in zijn

vertaling, kreeg een verdere aanwending mee (41). Hij wijdde er ook Un regel uitleg aan in
de 'Aanteekeningen: wat hij trouwens voor alle 'boekwoorden' deed. Dit woord was voor
hem echter niet langer archaisch en verdiende een ware promotie tot hergebruik in het
dagelijks taalgebruik. De Vos wees op het tekstgenetische belang van dit woord, dat
Gezelle later benutte in de gedichten 'Zwart' (42), 'Fiat lux'(43), 'De boomen staan nog
naakt'(44), 'Oosteren'(45), 'Koe-koe'(46) en Nevelduisternis'(47)·

9.5.2.'I quela- woorden'

Op  1  mei 1881 verscheen het eerste nummer van Inquela en vanaf het tweede nummer
treffen we woorden aan, die Gezelle in zijn vertaling benutte (zie 4.3.4. April 1881). Zelf
vet:meldde hij het blad in de 'Aanteekeningen' bii 10 woorden (zie biilage 5, onder 5.1.6.
Tg,lkundige tijdschriften) Onder het lemma 'Loq.' gaf hij wat gegevens over het blad zelf.
Maar er waren veel meer woorden, die in het tijdschrift terloops aangehaald of volledig
verklaard werden, en geen vermelding kregen in de 'Aanteekeningen'. Tussen de
verschijningsdatum van het eerste nummer en de publicatie van de vertaling (iuli-augustus
1886) kwamen er 34 woorden aan bod. Het parallelle verloop van vertaalwerk en de
malvorsing in I.oqueb verritkte de woordenschat van Gezelle gedurende de jaren 1881-1886.
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Deze intense taalarbeid dn in malkundig tin in literair opzicht verhoogden zijn vaardigheid
om met de taal om te gaan. Bovendien kwamen talrijke woorden later in de bundels
T#dkrans en  R»snoer opnieuw voor : spichten, zijpen, oorije, bernd, ridderen,
vermonden, e.a.

Hier volgt een chronologisch overzicht van woorden die aan bod kwamen ; in veel gevallen
verwees Gezelle naar bronnen (teksten, woordenboeken, locaties) waar hii het woord
aantrof. Sommige woorden kregen een volledige verklaring, andere werden alleen vermeld
in de uitleg onder een lemma.
Door deze itist ontstaat een zicht op de correlatie tussen vertaalwerk en taalkundig
zoekwerk. Wii vermelden in welk nummer van Loquela en waar het woord gesignaleerd

werd, waar het voorkwam in de vertaling en/of in de 'Aanteekeningen' en tot slot waar het
achteraf nog werd aangewend.

Eerste jaargang (1881-1882) :

Nummer 2 : roest, kol.12 onder 'snepperoest' : in 'Binnenleidinge',28 en IV, 187
Nummer 5 : zeisel, kol 39 onder 'langstlevendheid' : in B., 2
Nummer 6 : ketteren, kol.43, onder 'verhaaien' : in B. 74 (later in T 132,12 /157,7)

pore, kol. 46-48 onder 'poenderen' : in II, 197 (ook een
'Aanteekening)

Nummer 7 : paper, kol. 51 onder 'Poperinge' : in II, 151
vermonden, kol. 52 onder 'vermonden' : in B. 18

(later ook in T 79,10)
Nummer 8 : boekstaf, kol 57 onder 'de loochenstaf in B. 110
Nummer 9 : vinder, kol . 71 onder'tegenkomsten.. ' : in B. 20,44 (en 11 andere

plaatsen,zie Woon#ndex)
Nummer 10 : boekstaf, kol. 75 en 78 onder 'blamuize' : in B. 110

muizen, kol. 79 onder 'blamuize' : B. 107 ; XIV, 35
Nummer 11 : ridderen, kol. 83 onder 'ridderen' : in XII, 168 en als

'Aanteekening' (later ook in T 138, 23)

Tweede jaargang (1882-1883)

Nummer 2 : verklaren, kol 10-11 onder 'verklaren' : in II, 263
Nummer ): steuring, kol. 33 en 34 onder 'steuring' : in V,45,220 (en 14 andere

plaatsen), ook als 'Aanteekenin 
kave, kol.35-40 onder 'tegenkomsten' : in II, 170, ook als

'Aanteekening'
Nummer 9 : moederziel, kol. 65-68, onder 'bloed-zielalleene' : in II, 251
Nummer 10 : dool*age, kol. 79 onder 'Hulpe over wederhulpe' : in IV, 182

Derde jaargang (1883-1884)

Nummer 4 : kranebeeshout en kroenekranen, kol.25-31, onder'Krane Kraneke Krake':
in XK'II,23 en XII,310

totem , kol. 37, onder 'Krane Kraneke Krake' :  in XIV, 23,86,91 ook als
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'Aanteekening'. In Le staan hier duidelijk verwijzigingen
naar de Indianen: « Zoo leeren de Indianen. »... »daar
ievers diepe in 't inrliginsch America »

Nummer 9 bramele, kol. 65, onder 'Bramel' : in B. 103 (later ook in T 151,5)
Nummer 10 : bramel, kol. 73, onder 'Bramel' dem

gedonsen, kol. 74, onder Dans' : XI, 120.Gezelle gaf deze
referentie zelf in 'Aanteekeningen'

vasch, kol. 79, onder 'Zeen Zene Zenuwe' . in IV, 181 ; VII, 48, 58.
Gezelle gaf als referentie in zijn Aanteekeningen kol. '77' i.p.v. 79

lijdtie, kol. 74, onder 'Dans' : in XI, 50 ; XVI, 17

Vierde  iaargang (1884-1885)

Nummer 1 : vadde, kol. 3, onder 'Vadde' : in IX, 105
Nummer 2 : zijpen, kol. 10, onder 'eerszijpte' : in XVIII, 69 ; XXI, 94  ater in

T 212, 46 en in R, 19, 36 ; 89, 8
Nummer 3 : Godevolen, kol. 19- 22, onder 'Hulpe over wederhulpe' : in VI,

164 ; X, 208
te Gode Fan. idem, XXII, 218,241

Nummer 1 1 : euzie, kol. 81, onder 'euzieleek', in : Il,195 (later in R 30,17 als
'euziedrop')

Vijfde iaargang (1885-1886)

Nummer 1 : kni zen, kol. 4, onder 'knijzelinge, in II, 137
Nummer 3 : luiboom(en), kol. 19-21, onder 'hondshout' : m VI, 89. Gezelle

gaf deze referentie in de 'Aanteekeningen'
Nummer 4 : spichten, kol. 25, onder 'afspichten, in X, 247 (later in T 206, 13)
Nummer 5 : zwiiken, kol. 38, onder'zwakken', in I, 53
Nummer 11 : roest, kol. 83, onder 'huist', in B. 28 en IV, 87

Zesde laargang (1886-augustus 1886)

Nummer 1 : fooie, kol. 4, onder 'mollepooi molleplooi molleprooi' : in XII, 71.
Dit woord komt ook voor met deze referentie, in de 'Aanteekeningen'

Nummer 2 : minninge, kol. 13, onder'minninge', in II, 262
Nummer 3 : ergheid, kol. 18, onder 'errig', in I, 89. Gezelle gaf deze uitleg in

'Aanteekeningen'

Na  de publicatie kwamen  er nog woorden in  Loqueli  aan bod, die  in de vertaling benut

werden.  Het is best mogeliik dat Gezelle die al voor 1886 redactioneel klaargemaakt had
voor zijn blad. Want in de volgorde van te behandelen woorden ill I queb bestond geen

chronologisch verband. Dit werd veroorzaakt door het feit dat Gezelle er min of meer naar

streefde om in alfabetische volgorde telkens 66n woord per letter van het alfabet te

behandelen, per nummer van het tijdschrift, en dan weer te herbeginnen. Hij spaarde dus

woorden om in volgende nummers aan bod te laten komen.
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De Bo wees Gezelle erop hoe de opbouw en de volgorde van de lemmata in I queli niet zo
helder overkwamen (48). Wellicht kwamen er ook nog vragen na 1886 rond gebruikte
woorden in de vertaling.
Een onderzoek op de drie eerste zangen geeft aan hoe er nog elf woorden na de publicatie
behandeld wer(len of terloops een vermelding kregen :

Binnenleidinge:
6°ig., nr. 7, kol. 50: looverig: v. 73
10°jg., nr. 1, kol.8 : zeisel : v. 2
11°ig., nr. 2, kol. 14 : slagwoord : v. 8

nr. 4, kol.30 : slagwoord: idem

Zang I

80jg., nr. 5, kol. 39-40 : pede : v. 145
99F' nr. 2, kol. 13 : oonie : vers 7 (maar ook in XI, 240; XII, 52 ; XIT', 25,92).Later kwam
dit woord weer aan bod in T 37,44 ; 181,11 en in R 32, 48
10°lg., nr . 9, kol. 69 : pinten : v. 72 en v. 129
11°ig., nr. 12, kol. 91 : afdeelen : v. 78

Zang II :

8oig. nr. 5, kol. 39 : moederziel : v. 251
10°lg., nr. 12, kol. 96 : zabber : v. 117
11°jg., nr. 3, kol. 24 : zabberweder : idem

nr. 6, kol. 44 : kniizelinge : v. 137 : knijzen
nr. 8, kol. 60 : knijszak:idem

12°jg., nr. 5, kol. 38-39 : sterre : v. 31
nr. 9, kol.  69 : knijspalul : v. 137 : knijzen

Dit onderzoek beperkte zich tot de woordenschat van de drie eerste zangen en daaruit
bleek hoe er 34 woorden in Lkquea behandeld of terloops vermeld werden, voor de
publicatie van de vertaling. 11 andere kwamen nadien nog aan bod. In het totaal ziin dit
dus 45 woorden of gemiddeld  15 per zang Verder onderzoek op de hele vertaling  zou
moeten aantonen of dit gemiddelde aanhoudt. Dat zou neerkomen op meer dan 300
woorden. Hierbit moet rekening gehouden worden met de chronologische 'wanorde' van
Loquekb.v 'ontfimpelen' werd pas uitgelegd in de 8°jaargang (1888), nr.4, kol. 26. Dit
woord kwam echter at Mee jaar voordien aan bod in Zang XVII, vers  155 en kreeg een

behandeling m de 'Aanteekeningen:
Onafhankehik van het resultaat van een dergehik onderzoek durven wit hier toch al aan te
geven dat er een wisselwerking bestond tussen de taalwerkzaamheden voor het tildschrift
en de vertaling. Dit doen we op basis van de vondsten in meer dan 10 ° o van alle verzen
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9.6. Metaforische remmiscenties

De vertaling confronteerde Gezelle met talriike metaforen uit de geromantiseerde en door
Longfellow voorgestelde wereld van de Indianen. In structuralistische termen kan de
metafoor omschreven worden als de vervanging van een woord (semeem) door een ander,
dat met het eerste 66n of meer minimale betekeniscomponenten (semen)
gemeenschappelijk heeft (49). De werking van een metafoor berust dan op de spanning
tussen de gemeenschappettike en de niet-gemeenschappelijke semen. Er wordt immers een
volledige identiteit van beide termen voorgewend op basis van de partiele gelijkheid.
Binnen dit begrip metafoor zijn een aantal figuren van overeenkomst (overdrachtfiguren)
aan te duiden : personificatie (de winden, Zang Twee), verdingliiking of reificatie (b.v. de
Dag, de Nacht, de Honger, de Ridde in Zang XX) e.a.. Bovendien komen de metaforen
onder diverse vormen voor, als samenstellingen (droomgeschemer, sneeuwwit), als
genittefconstructies (het woord del felle wateren, v. 91, Zang D, als structuur met een
gezegde ('(Het opperwater)  ...en was een bloedbad' v.  142, Zang I) of een adlectief
('ommantelend rookgewentel' v. 160, Zang B. Zeer vaak vormden de natuurdementen als
metaforen een belangrilk gegeven en bestond hun functionaliteit in de manier waarop ze in
hun contextuele omgeving in het verhaal waren aangeduid. In de context van Gezelles later
dichtwerk komen er metaforen aan bod die reminiscenties bevatten aan beelden,
voorstellingen of benamingen uit de vertaling (50)
W'e nemen als voorbeelden : de wolken, de ondergaande zon, de kou en de doot, de vis, de
pisseblomme en de naamgeving.

9.6.1. De wolken

In Gezelles poezie voor de vertaling duiken de wolken vaak op. Bekiiken we louter de
frequentie ervan, dan stellen  we vast  dat het woord  18 keer voorkomt in Dicbto€»ingen,  ook
18 keer in Gedicbten GeZangen en Gebeden en 11 keer in Liederen Eerdicbten et Rthqua .

Samenstellingen kwamen quasi niet voor tenzij in D 12 II, 18 : wolkengewelf.
GGG bevatte ook nog 4 samenstellingen als : wolkbalk, wolkenbouw, wolkentrommel,
wolkgewaad
Dan komt de vertaling, waarin  8 keer 'wolk' 0 f'wolken' voorkomt en twee
samenstellingen ermee : wolkgevaarte, wolklap
In  T#dkrans    zijn er  15  keer en in  R#msnoer weer  18 keer 'wolken' te bespeuren.  Maar er
komen talriike samenstellingen, zeven in totaal, voor met 'wolk' in T#dkrans wolkenlucht,
wolkenvloed, wolkenwagen, wolkenweg, wolkgeveder, wolkgevierk, wolkgeweld.
In R#msnoer evenveel : wolkendrift, wolkenduister, wolkenpad, wolkenschip, wolkensnee,
wolkenzwerk, wolkgewand.
De toename van deze samenstellingen ligt volledig in de liin van de toenemende
scheppingskracht van nieuwe woorden (zie 9.3.2.Samenstellingen) Vanuit de twee
voorbeelden in de vertaling is er echter op cht vlak geen relevante uitspraak te doen.
m'at weI relevantie bezit, is het onderzoek naar de herhaling van beelden, met wolken, uit
de vertaling in de latere poezie.
In Zang I Het Vrederooken (v. 32-38) is er het beeld van Gitchi Xianito die de vredespiip
rookt en daarbil rookwalmen verspreidt. De voorstelling hien'an gaat gepaard met beelden
en 66n daan·an is het beeld van het wolkendek
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En de rook ging traagzaam opwaards,
door de windloosheid des morgens,
eerst een linqe blauwen rooks maar,
dan veel dichtere en zwaardere walmen :
dan een sneeuwwit wolkgeraam,
lijk nen boscb rot dennenboomen
immer nizend, riizend, ri zend

De wolken in massa hiken 'nen bosch vol dennenboomen'. 11ier had Gezelle zich
gedistantieerd van de brontekst waar Longfellow sprak van 'Like the tree-tops of the
forest'.  In de doeltekst ziin de wolken de bomen zelf geworden i.p.v. de toppen ervan.
Deze naamoverdracht is een synecdoche voor de metonymie als totum pro parte, de
overdracht tussen het bedolede en het uitgedrukte begrip heeft met 'omvang' te maken.
Dit beeld van een dennenbos aan de hemel, als voorstelling van de wolken, gebruikt
Gezelle opnieuw in het gedicht 'Schoone Nacht' (51), dat gedateerd is op 19.4.1895. Het
eerste vers bevat een frappante gelijkenis :

Vers  1 -7:
Wolken, 't tjn ... 4jk spemboomen

uitgespreid, alhier aldaar,
staan, ten oosten heen, de zoomen

vol, van 's menschen woonsted 'tjaar
wendt te zomerwaard zijn schreden,
nacht aan 't worden is 't, en heden

helder was 't een dag, Troorwaar.

Het verschil tussen 'sper' en 'den' speelt geen echte rol; het beeld van het bos met
naaldbomen is de essentie. In het gedicht houdt Gezelle het beeld aan, maar laat het
massale effect van het bos verzwakken. Het aanvankelilke beeld van wolken als
dennenbomen (of 'sperreboomen') verzwakt, het worden 'm:tar droomen meer' van
'sperreboomen'.
Een heldere nachthemel met sterren komt ervoor in de plaats, als 'woonsted' van God i.p.v.
die van de mensen :

Vers 8-28:
Tusscben 't spemboomscb geteder,

't donkerzwarte, zie 'k het zwerk
duisterblauw nog, her end weder,

ieder stonde minder sterk:
ieder stonde, en, door den donker,
scherper wordt het scherp geflonker

van 6dn sterre, m  7 wolkgerlerk

'k Zieder twee, drie, vier, vijf, zesse,
die, elkander nagespoed,



198

tusschen hier en daar een stresse,
gaandeweg, mline ooge ontmoet

in de wolken; die maar droomen
meer en Tln ran spenrboometr.

nacht en donker is 't voor goed.

0 Alleen nu zichtbaar schoone
wc,onste6, ran geen menschen, neen

maar van God. die in den throone
zilner hoogheid heerscht alleen:

schoone nacht, die 't menschdom duistert,
die van God en sterren fluistert.

zoeter zicht en zag ik - geen!

In de eerste zang, 'I iet Vrederooken', gebeurde net het omgekeerde : eerst was de
tabaksrook slechts 'een linne blauwen rooks', groei(ie uit tot 'dichtere en zwaardere
walmen' en haalde een climax in 'een sneeuwwit wolkgevaarte lijk nen bosch vol
dennenboomen'
De uitwerking van het parallell aangehaalde beeld verschilt dus sterk, maar initieel is er de
geli kenis tussen wolken en dennenbomen.

In de marge hiervan is het interessant om nog het woord 'sneeuwwit' waarmee Gezelle de
wolken aanduidt, wat toe te lichten (vers 36)
Deze speafieke kleur voor wolken trof Gezelle aan, bii Longfellow : 'Then a snow-white

Cloud unfolding' (Zang I, 36).
Hij vertaalde: 'dan een sneeuwwit wolkgevaarte' (immer rtizend, rijzend,...)
In al het dichtwerk voor de vertaling werd de combinatie 'sneeuwwit' en 'wolken' nooit

aangewend. Na de vertaling duat ze wel op.
In Tijdkrans publiceerde Gezelle het gedicht 'o Nachtlijk duister, hupsch gesierd;
geschreven in mei 1885 (52). Hier spreekt de dichter tot de maan die door sneeuwwitte
wolken schiint (v.79-84)
'k En viuchte uw' heldere blikken niet
o ooge Gods, die alles ziet;
nocb door de wolken. Wit aL, sneeuw,
uw' neJrgevelde nachtflambeeuw,
die, toogend mij de hemelbaan,
miin' stappen richt, o heldere maan.
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In het gedicht 'Wolkensnee', gedateerd op 10 februari 1897, verschenen in Rgmsnoer, duiken
ook sneeuwwitte wolken op (53). Het gedicht kreeg een motto mee dat verwees naar 0.-L.-
V.-ter-Sneeuw van 5 augustus en bevatte talriike aanduidingen en beelden met 'wit'.
Gezelle wees crop dat een bepaald type van wolken witter is dan gewone sneeuw en
citeerde hierbii uit de taal van het volk

« 't Is snee die bloeit, » zoo dicht het volk :
« dat onbettekt, alwit gewolk
is wolkensnee. Gun snee en groeit
Too wit als witte snee, die bloeit. »

Het woord 'wolkensnee' is wellicht een typische nieuwvorming van Gezelle. Deze
samenstelling suggereert een bepaald type sneeuw, maar ook een bepaald type wolken. De
kleur en de vorm ervan gaan ermee gepaard en vertonen overeenkomsten.
De volkse uitdrukking 'sneeuw die bloeit' had Gezelle besproken in I.oqueta nr. 1,1885, kol.
6 en er gepleit voor samenstellingen als 'sneebloeie': "waarom en zou de vlaming zekere
heel doorzunde witgewolkte lochtkappelingen niet aan snee, en dat aan bloeiende snee,
vergeliiken ?"

9.6.2. De ondergaande zon

De zon is een vast thema in Gezelles poezie. Voor de vertaling kwam het woord al 77 keer
voor in zijn dichtwerk (volgens de Woord,ndex); 29 keer in de vertaling, maar T#dkrans was
goed voor 96  keer en R#msnoer voor  107  !
De samenstellingen met 'zon-' vertoonden weer hetzelfde verschil in frequentie als bij de
'wolken', nl slechts zeven voor de vertaling (zonnebranden, zonneklaar, zonnelicht,
zonnelonken, zonneschitter, zonnestraal, zonopstaan), elf echter voor het eerst in de

vertaling (zie bijlage 49.4) en nadien een explosieve groei: in T#dkrans elf nieuwe

samenstellingen en in R#msnoerachttien gevallen.

Wij beperken ons hier tot het beeld van de ondergaande zon.
In Zang IV Hiawadha en Mudjikiewis, vlucht Mudlikiewis naar het westen waar  de zon

ondergaat (v 205-211):

(vluchtte hij)
naar de deuren van den Westwind,
naar 't te Gode gaan des zonlichts,
naar de verste wereldpalen,
waar de Tonne in 't ijele lucbtruin
9 avonds valt en gloeit, geslacbtend
den Jlamingo, die  ijn  nest 1°ekt
rerre in bet weemoedvuldig moerland

Het beeld van de flamingo zal Gezelle nooit meer gebruiken, maar in drie latere gedichten
laat hii de zon in haar'nest' zakken. Dit is geen gebmikelilke voorstelling van
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zonsondergang en het beeld leeft ook niet ill de volkstaal om zonsondergang aan te duiden.
Wel is er de volkse, brutale zegswiize: "Ik ga naar mijn nest" voor «iIi ga slapen", maar
hiervan zijn geen toepassingen op de zon gekend. Daardoor mogen we stellen dat de drie
latere aanwendingen van Gezelle als eigen keuzes kunnen bestempeld worden, die hil
initieel, gedeeltelijk ontleende aan Longfellows tekst.

De gedichten 'De kriekrode zunne' (1888-1889) in T#dkrans en 'Casselkoeien'(13
september 1896)  en 'Voorwinter' (17 december 1896)  in R#msnoer bevatten dit beeld.

In 'De kriekrode zunne' heeft God het nest gebouwd en 'zinkt' de zon erin; in
'Casselkoeien' daarentegen strijkt de zon als een vogel neer op het nest, dus op een eigen
bouwsel. In '\'oorwinter' wil de zon snel weer 'ten nest':

In [D 3 T#dkrans 12,1-5:

De kriekroode zunne
zinkt zachtles in 't nest,

dat God heur gebouwd heeft,
in 't avondgewest,

In I 'D 4 R#msnoer 1 12,25-26:

Go8n nacht! De zonne beet
ten neste nedr: tot morgen

In  I 'D 4 Rijmsnoer 141,13-16:

De zonne en is maar opgestaan,
en weer al wilt 4, west-

genegen, na nen lach of twee,
ten avonde en ten nest.

9.6.3. De kou en de dooi

In de tweede zang treedt 'baas Kabibonokka' op als personificatie van de  noordenwind
Hil verspreidt de kou en de vorst en met ziin adem doet hii het stormen. Om hem en ziin
activitelten te beschri ven gebruikt Gezelle beelden die hit in de brontekst vond, maar wair
hij er een aan toevoegde, v. 146-148:

en zim haar, al grauw beruwrijmd,
rloog bem na gehjk bet ijs doet,
Dit beeld kreeg een zekere echo in 'Vol naglden vltegt de lucht', dat mogelijks geschreven
werd  in  1882  (54):
Vol naalden vbegr de lucht,
vol priemend #gekeml
Ook in het woordgebruik zijn er  gelilkenissen waar te nemen.

'Beruwrijmd' en 'ruwri imen' nam Gezelle later weer op in gedichten die de winter en de
kou behandelen (in T 36 en R 51. Maar naast dit herhaald woordgebruik is er de
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opvallende aandacht voor winterse kou, vorst en de ellende die daaruit voortvloeien. In
T#dkrans zijn er vijf gedichten waar deze thema's uitgewerkt worden: 't Ligt alles we6rom

witgesneeuwd', 'o Wankelende oogenwonne', 'Vol naalden vliegt de lucht', 'Het ruwrijmt,
het brimmelt', 'Bonte kraaie, waar, och armen,' (55). Hier zi n ook reminiscenties vast te

stellen aan zang  XX De Hongerdood; in deze zang wordt verhaald hoe Minnehaha sterft van
de honger, terwijl Hiawatha radeloos in de ijskoude sneeuw op zoek is naar voedsel en wild
en Nokomis diep verdriet heeft en klaagt b.v. verzen 16-24:
(gezegd van een lager)
in 't beruwrilmd hout. daar viel hij
machteloos nedr en zonder opstaan;
hij verhongerde, hii versteef daar.

o De honger en de ridde !
o 't Verteren van den honger !
o Het knischen van de kinderen !
o Het angsten van de vrouwlidn !

Heel het land lag dood gehongerd;

Vooral het gedicht 'Bonte kraaie, w:tar, och armen' (56) bevat gelijkaardige themata: de
klachten van mensen en het afsterven door de hongerdood en koude. Verzen 45-48:
'k Hoor de menschen bitter klagen,
van de kwade winterdagen;

'k wete er, van gebrek en pijn,
louter, die gestorven zi n

In R#msnoer ziin er ook vijf gedichten waar de kou toeslaat ten nadele van bomen, planten,

vogets of mensen: "t Vriest',  'Op de wagens', 'Winternacht', 'Winterstilte',  'Arm
Huisgezin' (57· De winter krijgt zelfs een hoofdletter als personage in "t Vriest' (vers 25)
en de titel 'heer' en 'baas: Zo werd ook de noordenwind benoemd: 'Heer' Kabibonokka in
vers 158 en 'baas' Kabibonokka in vers 143 van Zang II
In het gedicht'Arm huisgezin' (58) contrasteert het beeld van een werkmanswoning met de
weergave van het verblijf van Shingebis, de duikgans, uit de tweede zang (v. 151-225). Het
huisje van de armen is bouwvallig, het dak is in verval en de schoorsteen dreigt neer te
vallen. De bewoners slagen er niet in de sneeuw en de wind buiten te houden en zii kunnen
zich amper verwarmen.
Shingebis daarentegen trekt zich terug in een tent, waartegen de wind sneeuw ophoopt
rond de ingang, er vreselilk tegen blaast en 'de kave' instuift, maar al dit wintergeweld blijft
zonder ernstige gevolgen. De duikgans blijkt ook over voldoende houtblokken te
beschikken om zich te verwarmen. De arme mensen echter moeten zich vet:warmen door
'getelde'(=karige) turfplakken te branden.
Maar wanneer de dooi intreedt, verandert het beeld van Kabibonokka (v.191-198):

Van Kabibonokka's voorhoofd,
uit zijn wit bestrieveld hoofdhaar,
kwam het zweet bil zware dreupelen

afgeleekt en dopte in de aschen,
zoo de doot doet, die van de eugen
of van 't kroingesneeuwde pijploof
leekt en diepe poren dreupelt
door de snee', als 't dooit en vroegiaart
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In het gedicht 'Sempervivum Tectorum L.' (59) wordt het plantie, de donderbare,
ondergesneeuwd. Dit plantje groeit op het dak en wacht de dooi af (v. 13-16):
Ligt de naakte snee' medallen
om en op u ne6rgevallen,

dan en en vindt, al zocht h4 zeer,
donderbare, u niemand meer.

Afaar treedt de dooi in, dan keert een gelijknordig beeld terug uit de Zang twee (17-20)
't Liidt ook lange eer de eugedropen
los gin;  eer gil, uitgekropen.

wedr den lauwen wind begroet,
die de daken leken doet.

9.6.4. De vis

In zang VIII  Hiawadba's Steunwardwil Hiawatha de gevaarliike vis, Mishi-Nahma, vangen
en er achteraf'train' van maken om er zijn boot van berkenschors mee in te wrilven.
De steur, een reuzenvis, ligt op de bodem van het 'Grootzeewater' en wacht af. De
beschriiving ervan geeft de plaats waar de vis zich bevindt en de kieuwen, vinnen en staart

weer (v. 25-30):
Op den blanken tai,elbodem

lag de reuze Mishi-Nahma,
Heere en Koning alter vischen;
water zwelgende in zijn kavelin,
water wannende op ziin 17mmen,
en ziln steert bednelde 't grondzand.

In de verzen 55-56 zien we opnieuw de afwachtende houding van de vis op de bodem van
de stroom:

Achtloos lag m'n Koning Nahma,
Nauwhjks  liHende,  diepe in't wata

De schilderachtige weergave van de beweging van kieuwen, vinnen en staart kreeg volgens
Van Dun (60) een "uitbreiding en verfiining" in het gedicht 'Ichthus eis aiei'  (61). De
vinnen en de kieuwkleppen komen inderdaad voor, maar de staart niet. Toch kan de
beschrijving van de wachtende vis op de bodem, volgens Van Dun, een 'echo' van de

beschrijving van de steur bevatten :
Vers 7- 12:

Diepende, in zijn' wandelkamers,
ligt de visch, die hand noch voet,

huid noch haar en heeft, noch veder;
m;tar die, argloos, op en neder,

weg en weder,
vakende, ziin tinnen doet
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Vers 19-24:
Met den monde middagmalend,

einde en heeft hii noch begin
maar hij muffelt, zonder staken,
met ziin muile, en met de ,·laken

van ziin' kaken,
water uit en water m.

9.6.5. De pisseblomme

In zang II gebruikte Gezelle het woord 'pisseblomme' voor 'the prairie dandelion'  (zie
8.5.3.4.7. De gulden pisseblomme). De beschrijving van dit bloempie zat verweven in het
verhaal van Shawondasie, die op haar verliefd was. Zij werd voorgesteld als : 'een
geluwharig meisken' (v.249); 'groen gekleed was 't en zoo geluwe / als de zonne blonk zijn
hoofdhaar' (v.252-253), 'dat groen en geluw meisken'(v. 265).  Maar er volgde een
verrassing in vcrs 291, wat de identiteit van dit bloempie betrof: "t was de gulden

pisseblomme'. Dit contrasterende vers, dat pas heel op het einde kwam, klonk als een
komische ontknoping, een ontmaskering, die Shawondasie belachelijk maakte.

Het pretentieloze gedicht 'Pisseblommen' (gedateerd op 1891 door Baur) is opgevat als een
raidsel. Gezelle suggereert eerst volgende elementen: het 'blomke' bloeit in groene weiden
en heeft 'blaarkes', het strekt 'ziin zedig loofgeblair' dat meteen een groen 'verterre' is (of
bedekker van omgevend gras of plantjes) (62)
De laatste afzonderlijke verzen lossen het raadsel op (v. 17-18):
Wilt gij weten hoe ze nommen P
't Ziln, met oorlof, pisseblommen.
Pas het allerlaatste woord van r. 18 brengt de oplossing en het excuus 'met oorlof versterkt
eigenlijk het komisch effect. (Dit excuus voor het woordgebruik formuleerde Gezelle ook
in Loquela van april 1886 : "met oorlof de piss,blomme, die vele in de weiden groeit..." (63))

In dit gedichtie dn in het verhaal van Shawondasie is de ontknoping in het slot dus komisch
door de contrasterende benaming tegenover de voorgaande verzen. Het gaat hier dus om
een geliikaardig procddd waar de plot pas heel op het einde komt.

9.6.6. De naamgeving

De Indiaanse naamgeving is zeer metaforisch, b.v. Minnehaha, of: Lachend Water. Is de
naam vergezeld van een epitheton dan is die in alle gevallen de eigenschap van de
benoemde zelf b.v. Gitche-Gumee wordt ook genoemd 'Big-Sea-Water', een water, een
meer zo groot als de zee . maar het vergelijkend partikel wordt weggelaten. Bil Gezelle
wordt dat 'Grootzeewater'.
Bii de Indianen wordt de visie 'nomen est omen' zeer vaak toegepast en Gezelle had als
pamflettist in  7/aer 30 zelf ook sprekende pseudoniemen (o.a. Spoker) gekozen, maar
deelde verder dergelijke persoonsnamen uit (b.v. Kard Spaerekant, Mr. Averegts, Trese

Schuttepanne), soms was dat zelfs een allegorisch personage (b.v. jan Moedeloos, PZ
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Handantwerk)  (64). Paul Claes beschreef in Spnkende namen (65) hoezeer Gezelle de

etymologisering van de voornamen aanwendde en hiermee een eeuwenoude traditie onder
dichters verderzette. Deze etymologische verklaringen zip zeker niet altild expliaet
aanwezig, de aandachtige lezer moet die zelf vaak kennen om ze te merken. Dit procddd

paste Gezelle al toe in ziin gelegenheidspoezie voor hij zijn vertaling publiceerde b.v. met
de voornamen Victor en Felix. De vertaling kon op dit vlak weinig bijbrengen omdat de
Indianen geen voornamen hidden, hun 'naam' was uniek Gezelle onthulde echter ook
familienamen in gedichten en deze etymologisering leidde volgens P.Claes tot verdere
associaties (b.v. bij \'anderplancke, de Koninck, Huys). In talrijke voorbeelden in de

vertaling komt het proc6d6 van betekenisvolle namen schenken aan bod, waarbij Gezelle
met altijd letterlijk de brontekst volgt.

De betekenis van de vele Indiaanse namen verklaarde Longfellow in een 'Vocabulary',
achterm het werk Gezelle nam er een aantal over in ziin 'Aanteekeningen' maar brei(ide ze
uit naar Klaamse naamgeving, b.v. 'Minnehaha. Alg.(onkwinisch)  9 [Fater dat bcbt. (...)
Dien bekoorliiken watername gaf de oude pillmaker ziine eenige dochter. Vrglk bij ons
Bomwater,  Oudewater,  E 'anderaa,  L'anderouwera  (ab  aqua  antiqua)  enz.'

We onderzoeken dit proc6dd en gaan meteen na hoe hii ook in later dichtwerk nog gebruik

maakte van de naamgeving.

9.6.6.1.Verschuivingen m naamgeving

Een groep benamingen geeft een karakteristiek weer van een mens, waarbij de naam

associaties oproept. We nemen als voorbeelden de benamingen van Hiawatha, van Pau-
Puk-Kiewis, van Pauguk en van spelende iongeren.
Hiawatha wordt in zang III, 234-235 geroemd door ziin volk als 'Strong-Heart, Soan-
getaha' en 'Loon-Heart, Mahn-go-tay-see'. Gezelle vertaalt :'Kloek-van-Herten' en Troom-
van-Herten' . Deze tweede benaming, vertaald als 'vroom' is een eigen benaming van
Gezelle die het personage meteen een karakteristiek schenkt die niet in de brontekst

aanwezig is. Longfellow had in ziin 'Vocabulary' 'Mahn-go-tay'see' verklaard als: 'loon-
hearted, brave'. De benaming slaat dus op 'moedig' en niet op 'vroom'.
'Strong' en 'brave' zijn twee benamingen die gelijkaardig ziln voor de volkse held Hiawatha,
maar Gezelle verschoof de betekenis van 'kloek' naar 'vroom' en niet naar 'moedig'.
Gelijlmardige benamingen treffen we aan bij Pau-Puk-Kiewis. In zang XVI noemde
Gezelle hem 'Alwin' (v. 125), want Pau-Puk-Kiewis won inderdaad alle gokspelen. Maar
Longfellow noemde hem enkel 'the lucky Pau-Puk-Keewis'. Gezelle ging dus verder dan de

brontekst, hij veralgemeende een karaktertrek van deze figuur, door het substantief'Alwin'.

In zang XI kreeg Pau-Puk-Kiewis een beschrijving door middel van benamingen (v. 55-
60) :

Then the handsome Pau-Puk-Keewis,
He the idle Yenadizze
He the merry mischief-maker,
Whom the people call the Storm-Fool,
Rose among the guests assembled.
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Skilled was he in sports and pastimes
Gezelles benamingen waren zeer Vlaams en weken in hun associaties sterk af van het beeld

van Longfellow:
En de handige Pau-Puk-Kiewis,

't neringlooze kluchtenaartie,
't haantje uit al de poetsenmakers,
Baas Kwawedrzot, zoo al 't volk ze,
sprong vooruit en flinks ter bane in.

Hij was Heer van Alleperten
Beelden als 'klucbtenaa,pe' en "t baan#e' ziin uiterst plastisch en zeer Vlaams, maar de
benamingen 'Kwawee ot'  en 'Heer van Al*emn ' zijn compacte nieuwvormingen met een
uitgesproken assoc:iatieve kracht door hun betekenis.
De dood, Pauguk, trad op in zang IX en in v. 235 noemde Gezelle hem : 'Reeuwgeest '

Hiervan is geen spoor in de brontekst,  daar is alleen sprake van een passief ondergaan van
het slachtoffer : 'Heard his voice call in the darkness'. Gezelles beeld is actief: 'ei, den
Reeuwgeest, die hem inriep'. Ook het 'inroepen' bevat sterkere associaties dan'call'.
De toevoeging van die specifieke benaming bi  dit personage wijzigt de tekst en de

opgeroepen associaties.
In een veel vrolilker context waar iongens en meisjes mais oogsten, in zang XIII, past
Gezelle opnieuw het procddd van andere benamingen toe. Als de iongeren een maiskolf
vinden die misgrocid is, dan bootsen ze iemand na en zingen daarbij (v. 221-22  :
Then they laughed and sang together,
Crept and limped about the corn-fields,
Mimicked in their gait and gestures
Some old man, bent almost double,
Singing singly or together:
« Wagemin, the thief of corn-fields !
Paimosaid, the skulking robber ! »

Gezelle geeft meer werkwoorden weer en kiest kwetsende, volkse benamingen die geen
uitleg hoeven :
dan was 't lachen, zingen, schetteren,
hukken, hoppen, rond den koornaard,
doende hun beste om na te poetsen
een scbennik dat dobbeltoe gaat,
zingende, eens of :11 te samen :
« Wa*min, Komt-bulte-pakt-maar !
Paimosaid, Komt-rooft-bij-nacbte ! »

Dit procddd van benamingen met associatief effect paste hij ook toe in T#dkrans (55,21), in
het gedicht "Vroeg uit, en vroeg onder dak':
« Vroeg Serlamen Traag-uit-nest

Late aan stoel en bank gevest »
De figuur 'Traag-uit-nest' is een luiaard, die vastgevezen zit aan ziin stoel of bank.
Bovendien is ziin voornaam 'Serlamen' een woordspeling op'Heer (=Sir) Lamme' (66). Dit
is dus een voorbeeld van klankassociatie. (Familienamen gaven in het dichtwerk van
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Gezelle ook aanleiding tot klankassociaties, die bovendien inwerkten op de context.
Voorbeelden bg P.Claes: Priem :de dag priemt, Verdegem : Zoo veerdig hem, e.a.)
In hetzelfde gedicht met 'Serlamen' kwamen ook twee familienamen voor met
contrasterende betekenissen nl. 'geven' versus 'houden': (v. 17-18)
« Vroeg was 't Gee, wen, milde en breed,
Die nu vrek Van Houtbem heet »
'T'an Houthem' is ook een klankassociatie : 'houd hem (= het geld)'.
De datering van dit gedicht in I 1) is dubbel : 1885 en/of 1891. Het verscheen in
Duikalmanak 1892.
Ook in zlin 'Rilmende kalenderspreuken' mmkte Gezelle gebruik van dit procddd, b.v. «
\'rouw Xeerstige hand

en Heer Spaart-den-kant,
zij nooden de gasten
als de andere vasten. » (67)

De verschillende procddds voor creatieve naamgeving in de vertaling ziin voor Gezelle
inspirerend geweest voor latere toepassingen. Dit was ook het geval voor de benamingen
waar  betekents en klank productief werkten op de context via associaties.

9.6.6.2. Namen van maanden

Een opvallende groep namen ziin de aanduidingen van de maanden in het laar. Longfellow
benoemt vijf maanden met een omschrijving
April : Moon of Bright Nights
Mei: Moon of Leaves

june : Moon of Strawbernes
September : Moon of the Falling Leaves
November: Moon of Snow-shoes
Gezelle vertaalt : maand van 't scherpe nachtlicht (II, 242), maand der jonge bladeren
8,13), eerdbeziemaantiid (XI,160), maantijd als het loof valt (XI, 152), sneeuwschoejaartiid
([I,243). Hii nam deze benamingen ook op in ziin 'Aanteekeningen'. Telkens verwilzen zij
naar een waarneembaar natuurfenomeen : nachtlicht, longe bladeren, een vrucht

(eerdbezie) om te oogsten, vallende bladeren en sneeuw. In de westerse conventionele
benamingen valt deze band met de natuur weg. De etymologie ligt totaal anders en is
grotendeels overgenomen uit Romeinse (heidense) benamingen. Het proc6d6 om namen te

geven door de Indianen was dus helemaal anders in de tekst van inngfellow.
Gezelle creeerde zelf twaalf andere dan de conventionele namen voor de 12 maanden.

Vanaf de uitgave van I.oqueki in 1881 hanteerde hii Wiedmaand, Hooimaand, Oestmaand,

Pietmaand, Kerstmaand, Oostermaand, Meimaand. Maar ook'.Jaarmesse, Bamesse, Lente,

Alderheiligen, Sporkele'. Deze benamingen sloten aan bij werkzaamheden op het veld
(hooien, oogsten, wieden) zoals dat ook in de Frans-Republikeinse kalender het geval was:
Kiemmaand (germinal), Grasmaand (prairial), Oogstmaand (messidor), Vruchtmaand

(fructidor) enz. Gezelles benamingen sloten echter ook aan bij kerkelijke feestdagen
(Kerstmis) of bij een seizoen (lente).
Deze eigenzinnige benoeming van de maanden leunde dus enigszins aan bij het procddd in
het Indianenepos : de naam is zinvol en geeft de betekenis meteen weer.
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Gezelle zal later in zi n Duikabmmak (1899) tientallen benamingen voor de diverse maanden

weergeven.

9.6.7. Inter:textuele lectuur

De metaforische reminiscenties i.v.m. wolken, ondergaande zon, kou en dooi, de vis, de
pisseblomme en de naamgeving, ziin van die aard dat er voor Gezelles tweede dichtertilke
bloei een bepaalde graad van intertextualiteit kan aangegeven worden. In latere gedichten
resoneren immers een aantal elementen uit de vertaling. De intertextuele relaties tussen

deze teksten en de vertaling liggen louter op het interpretatieve vlak Gezelle bedoelde hier

geen signalement van intertext met een belangrijke architekst. Het procddd was voor hem
geen doel, maar een middel om poetische genese te bevorderen of te inspireren.
P. Claes beschreef het kader van de intertextualiteit als « het geheel van relaties tussen
teksten waaraan door een subject dat deze onderkent een functie kan worden toegekend »

(68). Het subject (auteur en/of lezer) is bovendien literairhistorisch bepaald en de
aanwijzing van intertextuele relaties hangt af van de literatuuropvatting van de auteur.

A. De Vos toonde aan dat een aantal van Gezelles gedichten intertextuele relaties aangaan
met liederen van Daniel Bellemans en andere 17d„-eeuwse teksten (69) en P. Lateur
illustreerde hoe een aantal Hot:atiaanse beelden doorwerkten GO) Nochtans was de groep
lezers zeker niet groot om deze intertextuele signalen te merken en te interpreteren.
De talriike lezers van Gezelles vertaling van Tbe Song of Hiawatba zullen achteraf ook veel
geringer in aantal geweest zijn om de verre 'echo's' of allusies op de vertaling te melken in
de latere gedichten. Zelfs een intimus als E.Lauwers maakte hiervan geen gewag, hoewel hij
zeer vertrouwd was met het epos.

9.7. Het belang van de 'overdichting'.

Uit dit hoofdstuk blijkt hoe belangrijk fonologische, morfologische, syntactische en
semantische aspecten van de vertaling doorwerkten in latere gedichten.
Als eerste element viel het belang op van de alliteraties in de vertaling. Dit stijlverschijnsel
bleef permanent aanwezig in het overige dichtwerk en bezat een taalscheppend vermogen
voor de dichter. De intensiteit waarmee Gezelle het stafrijm aanwendde in de vertaling was
een mijlpaal voor zijn poetica.
Verder leverde het onderzoek naar de morfologische procddds voor afleidingen en
samenstellingen relevante gegevens orn aan te nemen dat de vertaalarbeid aanleiding gaf tot
een ruime taalverwerving en de stimulans tot nieuwvormingen. Na de vertaling ging de
dichter door met de aanwending van dergelijke procddEs, op een vaak verbluffende manier.
Dit was helemaal met het geval voor samenstellende afteidingen
De syntactische invloeden die uitgingen van de 'overdichting' nsar later dichtwerk toe,
beperkten zich tot de ingewikkelde versificatie. Dit gaf soms aanleiding tot stroeve zins- en
versbouw in de latere gedichten. De gehanteerde archaismen kregen eerder uitzonderlitk
een verdere aanwending (b.v. allenthenen).
De lexicale arbeid voor het blad I..oquela samen met de vertaling veroorzaakte een

wisselwerking. Hierdoor groeide de woordenschat voor het eigenzinnige idioom van de
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dichter aanzienlilk en werd de vertaling vernjkt met talriike woorden uit diachrone en
synchrone lagen. Deze taalkundige activiteit was dus nauw betrokken op de vertaalarbeid.
De onderzochte casussen i.v.m. het gebruik van metaforen gaven aan hoe de vertaling
enigszins bijdroeg tot de creatie en beschrijving van gelijkaardige metaforen, zodat er

sprake kan ziin van intertextuele beinvloeding
Al deze elementen hebben in hoge mate taalverrijking cin poeticale vaardigheden
bitgebracht roor de tweede poetische bloei van de dichter.
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Hoofdstuk 10: Besluit

Een kolossaal werk van meer dan 5400 verzen onderwerpen aan een grondige
'overdichting' heeft Gezelle getekend op velerlei vlak. Was Horatius de dichter die Gezelle
zijn leven lang bewonderde maar ook op afstand hield (1), dan was 7-be Song oj Hiawatba
van de Amerikaanse auteur en dichter H.W.Longfellow,  het werk dat hem bleef
passioneren en belnvloeden. Zowel in poetica als in taal. Van beginnende tot volgroeide
dichter.
In de hoofdstukken 1 tot 6 gingen we na welke literair-historische impact de lectuur en de
vertaling van het Indianenepos had op de dichter Gezelle en in dit besluit passen we de
nieuwe elementen in een gewi zigde poetologische benadering in.

In 1855 bracht H.W.Longfellow zijn episch gedicht van 22 zangen, en een inleiding, op de
markt en binnen het iaar na de publicatie van het epos had Gezelle al een vertaling
gemaakt van een van de 22 zangen en kort daarna gepubliceerd in het Gentse dagblad Het
I'bemsibe  Iand, eind  januari  1857. Hij hanteerde daarbij  hoogstwaarschiinlitk een David
Bogue-uitgave. Toen fungeerde hii nog als ionge priester-leraar aan het kleinseminarie en
in het Amertkninse werk zag hij een pedagogisch-didactisch dn een literair hulpmiddel.
Pedagogisch omdat er een katholiek-missionair perspectief in het slot verweven was en de
held Higwatha als een ideale figuur optrad. Didactisch omdat Gezelle hiermee een
voorbeeld van het epische genre in ziin lessen kon hanteren en er een vertaal- en
'dichtoefening' mee kon geven (2).
Bovendien stelde hi  vast hoe in dit Indianenepos een eigen beleving van de natuur als
geschenk van God, als literair thema haalbaar was. Lyriek kon dus een vertolking zlin van
een eigen religieus gevoel, en hoefde niet langer dit thema als een 'programma
opgedrongen te krijgen (3). Volgens Westerlinck klinkt dit eigen religieus gevoel precies
hier voor het eerst op in Gezelles lyrisme. Meteen een eerste bewijs van de belangrijke rol
die Tbe Song of Hiawatba voor Gezelles dichterschap speelde.
In 1858 verschenen  ziin  I 1,emscbe Dicbto #ningen met daarin de bewerkte vertaling van
dezelfde vijfde zang 'Mondamin', exemplarisch bedoeld voor het epische genre en met
zorgvuldig aangebrachte tgakundige wilzigingen. Maar er is meer. De symboliek van het
dode zaad, dat aan de aarde toevertrouwd wordt en tot opstanding en groei evolueert,
kwam acht keer aan bod in de dichtbundel (4). 'Mondamin' behoorde hiertoe als
allegorische verschiining van de ma s, die de komende groei en verspreiding van de
christelijke leer symboliseerde. De hele bundel is in deze allegorische traditie geschreven,
maar ook volgens de classiastische poetica. Naast het allegorische christelijke voorbeeld
van 'Afondamin' zelf, zijn alle kenmerken van de retoriek terug te vinden in deze
'spreekpoezie' (5) : de makkelijke dreun in het metrum, de herhaling, het parallellisme en
de alliteraties, die Gezelles enthousiasme wegdroegen.
Door Gezelles toedoen bleef Tbe Song  of Hiawatba ook na zijn vertrek in  1860,  in  het
kleinseminarie nazinderen. Toen zitn leerling, Hugo Vernest, er zelf leraar werd in  1867,
kwam het Amerikaanse werk weer sterk in de belangstelling
Ondertussen had Gezelle andere functies vervuld en een ernstige poging ondernomen om
als missionaris te vertrekken. Deze roeping bleef onvervuld, maar ham als 'sun,ogaat'
aan bod in ziin publicaties over West-Vlaamse missionarissen in 7 Jaer 30  en Rond den
Heerd In dit laatste tijdschrift wendde hij 'ouden sttil en oud vlaamsch' aan als
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taalinstrument, waarmee hij zijn kennis van een taalgebruik demonstreerde dat veel ruimer
was dan de lezers van het blad vermoedden en hen tot het inzicht wou brengen dat hun
gehanteerde taal sterk verritkt kon worden. Inhoudelilk kwamen de Indianen vaak in dit
blad op het voorplan.  In Rond den Heerdpubliceerde hij verder twaalf vertaalde verhalen,
waardoor zijn vertrouwdheid met vertalen groeide. Ook gedichten van Longfellow,
vertaald door studenten, nam hij op. Wat zijn poetisch werk betrof, had hij  in  1862 de
bundel Get#cbten, Ge ingen en Gebeden uitgegeven. Paul Claes bewees hoezeer Gezelle zich
hierin afzette tegen de classiastische prosodie (6). Maar dit experiment lip slecht af; in
eigen kring werd de bundel quasi doodgezwegen en de kritieken in ttidschriften waren

ronduit vernietigend op veel vlakken, Zeker wat de prosodische vorm betrof.

Het duurde zeventien laar vooraleer de bundel heruitgegeven werd. Gezelle voegde er 29
vroegere gedichten aan toe, die prosodisch weinig revolutionair waren, hil liet
'Bloembladeren' weg en paste hiermee de bundel conventioneel aan. Door deze
heruitgave, ook van Dicbto ningen, en de waardering van een nieuw publiek (7) volgde een
nieuwe bundel I_xederen, eerthcbten et ,pbqua (1880), waarin de classicistische prosodie weer
sterk de bovenhand kreeg.

In deze periode (vanaf 1862) lag Gezelles literaire 'vacuum', ziin poatisch  zwijgen.  Op  het
einde van de *gen tachtig bestond dan alweer het plan om een bundel (l'#dkrans) uit te
geven. Toen was het poetische zwijgen al geruime tijd achter de rug. Preaes in deze
periode vertaalde Gezelle Tbe Song of Hiawatba, het werk van een andere dichter, en deze
vertaling trok opvallend Gezelles tweede dichterlijke bloeiperiode op gang.

De aanleiding tot dit titanenwerk was de kennismaking met Emile Lauwers. Deze leerling
van het kleinseminarie was door Vernest, directeur van de schoolse 'Soadtd litdraire',
belast met de vertaling van het epos. Verriest had de toelating gekregen van Longfellow
om te vertalen en ult te geven in beperkte kring en hii begeleidde de ionge Lauwers bij
zijn eerste vertalingen. Toen Vernest in Ieper als prinapaal benoemd was, na een
'straffunctie' in Heule, nodigde hii I.auwers uit, op 'zijn' college, in augustus-september
1878.

Lauwers was in het bezit van ziin vertaling, want Gezelle kwam ook op bezoek om er te
werken op 'Hiawada' (8) Sinds die ontmoeting ontstond een samenwerking die per brief
werd verdergezet, omdat Lauwers student werd in Leuven. Gezelle vertaalde losse
woorden en reeksen verzen (80 in totaal), hii verbeterde ook de hele zang zes. Zelfs ziln
vertaling van :Xfondamin; in de heruitgegeven Dicbto#bzingen van 1878, mocht Lauwers
gebruiken. In deze heruitgave werd trouwens aangekondigd dat de hele vertaling'in 't
korte' uitgegeven zal worden, 'met eene uitgebreide woordenverklaringe' (9). In lanuari
1879 verscheen inderdaad een proefdrukie van twee zangen, maar verder kwam dit
initiatief niet Gezelle kreeg Lauwers' volledige kopij in handen om te verbeteren. Hij deed
dit in katemen, die hij terugstuurde. Lauwers schreef die dan nog eens over in een nieuwe
versie en Gezelle zou een inleiding en een glossarium hieraan toevoegen. Daarna kon
Vernest voor een uitgave zorgen. Maar hiervan kwam niets terecht.  Op 13 augustus  1879
stuurde Lauwers een gedichtie aan Gezelle waarin hi! afstand deed van zijn vertaling.
Verriest was op de hoogte van dit initiatief, wellicht had hij er Lauwers toe aangezet.
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De publicatie echter bleef uit, hoewel er talrijke aankondigingen, zelfs inschrijvingen,
verschenen in De Vlaamscbe I yagge en in De Twscbe. Ook na het overliiden van Longfellow
(24 maart  1882)  blee f alles  bij een verzuchting in  I 7[ 'Z Gezelle bleef op de vertaling
broeden, op tweeerlei vlak: taalkundig en prosodisch. Tot dit laatste behoorde ook ziin
eisenpakket i.v.m. een geeigende vertaaltechniek. Hier manifesteerde zich ook een
linguistisch-nationalistische doelstelling. Gezelles vertaalopvatting was immers competitief
gericht, de vertaalde tekst moest de brontekst evenaren of overtreffen. Iedere mal-op-zich

(i.c. 'ons oud Vlaemsch') bevatte alle kansen hiertoe. Het succes van de vertaling hing dus
alleen nog af van de taalkennis van de vertaler zelf en zijn literaire competentie en
vaardigheid.
In het hoofdstuk zeven stelden wii Gezelles vertaalopvattingen tegenover heersende
opvattingen in het Europa van toen, waar vertalingen zeer vaak binnen het linguistisch
nationahsme fungeerden. Het broedproces voor de integrale vertaling ging samen met
twee initiatieven: de samenstelling van I.oqueta en zijn Engelse lessen voor de Kortrijkse
afdeling van het Davidsfonds.
Voor de samenstelling van Loqueta maakte Gezelle intensief gebruik van woordenboeken
en taalkundige werken, maar ook van literaire en andere werken uit de Middeleeuwen en
de zeventiende eeuw, verschenen in Nederland en in VIaanderen. De selectieve en
excerperende lectuur van deze laatste teksten was al merkbaar in  Rond de„ Heerd en 7Jaer
30 (10). Hier vond hij woorden die hil koesterde.
Een vondst als het woord'allenthenen' leidde zelfs tot de genese van een gedicht, dat in
Rond den Heerd van 20 juni 1880 verscheen en van Gezelles commentaar op  deze vorm
van inspiratie voorzien was. An De Vos koppelde aan dit expliaete voorbeeld  nog twee
andere getuigenissen van Gezelle over het ontstaan van zijn teksten uit de taal zelf en
presenteerde in dit perspectief een nieuwe, tekstgenetische lectuur van vier andere

gedichten (11).
Maar de 'vinder' van het woord'allenthenen' schonk er ook ruime aandacht aan in de
vertaling zes keer wendde hij  het aan. Deze opvallende voorkeurbehandeling voor
bepaalde oude, uitgestorven woorden hield verband met ziin taalkundige werkzaamheden.
Als  aanloop tot Laqueb waren  er  al  zijn  Conracena van  1880  in  de  Ga ene van  Kom#k en
vooral de r,21kundige bijdragen in de Lze,mann, vanaf ianuari 1881.  Op 1 mei 1881
verscheen  dan  I.oquela   en de vertaling van  Tbe Song ofHmwatba evolueerde nu  snel  mee; er
ontstond een correlatie tussen vertaalwerk en taalkundig zoekwerk. Tientallen behandelde
woorden voor de taalvorsing van Laqueb kwamen parallel aan bod in de vertaling (o.a. 34
woorden voor 1886). Bovendien werden veel verwijzingen naar teksten, woordenboeken
en locaties waar de woorden voorkwamen, 6n in het tijdschrift aangehaald 6n in de
'Aanteekeningen' achter;ian in de vertaling. Vooral de referenties naar oude teksten
illustreren de heuristische waarde van de oude taal en de inherente competentie ervin om
een epos te vertalen of om te zetten, dat zelf kenmerken meedroeg van een oude,
verheven stiil. Naast deze lexicale correlatie tussen een taalkundig tijdschrift en de
vet:taling groeide hiermee incluis ook nog een symbiose met zijn werkzaamheden voor de

Engelse lessen en de schriftelijke neerslag ervan in zijn publicaties in de GaZene van
Kom#k. Het Davidsfonds lanceerde Engelse cursussen eind 1883 en Gezelle werkte er
met vertaaloefeningen uit Tbe Song of Hiawatba. Boven(lien toonde hij  daar aan hoe de
morfologische productieregels werken. Dit deed hii bepaald plastisch door woorden met
huizen te vergeliiken, waarbii 'verbouwen' altiid mogelijk was (12).
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De aanwending van deze productieve regels in zijn lessen was tgglkundig wellicht
mteressant, maar de toepassing ervan in ziln vertaling was veel meer opvallend, b.v. de
afleidingen met 'ge-' stegen met 80 °/o tegenover zijn vroeger woordgebruik, de prefixen
'be-' en 'ont-' ontketenden een heel frequente aanwending. Bij de samenstellingen
ontstonden hele reeksen nieuwvormingen: 57 gevallen van nominale samenstellingen met
weglating (b.v. reis- en strild- en wapentoeste , 34 nieuwvormingen van adjectivische

samenstellingen (b.v. langgevlerkt), 22 met kleuren en 23 verbale nieuwvormingen (b.v.
geluwen, wentelwielen, zonnezuipen). Deze aangroei van taalelementen in Gezelles
woordenschat illustreerde ziln inzet om een adequate taalbeheersing te bereiken voor ziin
artistiek dod
In de Engelse lessen introduceerde Gezelle ook etnografische elementen i. v.m. zeden en

gebruiken van de Indianen. In zijn 'Aanteekeningen' haalde hij in 1886 zeven bronnen aan

waaruit hii zijn wetenswaardigheden putte. Afet een dergehik gestoffeerde
achtergrondkennis toonde hil aan hoe buitentekstuele elementen een rot speelden voor
een gedegen vertaler.
Wanneer de tweede lessenreeks achter de rug was en de hiermee gepaard gaande
clubactiviteiten 'inter pocula et pipas', kwam de aankondiging in het 'grootverlofnummer'
I 2 12  1885 van Hugo Vernest dat het Davidsfonds de vertaling van Gezelle zou

uitgeven. Er werd geen woord meer gerept over Lauwers' vertaling. De keerzijde van
Lauwers' laatste versie had Gezelle zonder meer als kladpapier gebruikt en er in geen
enkel geval nog enige waarde aan gehecht. Secure tekstvergelijking van 225 gespaarde

verzen uit meerdere zangen bewijst vandaag heel duideliik dat Gezelle niet 66,i vers van
hun vroegere vertaling-in-samenwerking overnam (zie het volledige hoofdstuk 6). Van
plagint kan dus geen sprake ziin. De oplage voor de Davidsfonds-uitgave was bijzonder

hoog (6800 exemplaren) en het honorarium evenzeer (650 frank). Gezelle werkte na de
aankondiging ervin nog ruim een laar aan de vertaling (aan de 'Aanteekeningen' zelfs tot

viak voor de druk), en wachtte dan benieuwd af hoe de kritiek zou reageren.

Die bleek ontgoochelend te ziin, want er verschenen bijzonder weinig besprekingen en de
gehanteerde 'Gezelliaanse' taal kwam hierin problematisch over. Het resultaat van de

wediiver om het gehanteerde Engels van Longfellow  de loef af te steken met 'oud

Vlaams' werd niet algemeen geapprecieerd.
De verheven literaire taal bleek te moeilijk voor een succesvolle receptie, hoewel er

bewondering voor bestond.
Dat Gezelle een bltivende interesse betoonde voor Indianen, bewees hii nog twee keer,
jaren na de vertaling.  In 1890 schreef hii  in het bezit  te  ziln van een tomahawk en zelfs
van 'den Calumet' (-vredespijp) van het stamhoofd Black Eagle (13). Hierover wilde hii
een artikel schrijven, maar kwam er niet toe.
In  1897,  twee jaar voor zijn dood, schreef h4 aan Anlaat Joos   dat hij in onderhandeling
was met 'eenen Americaander' om een nieuwe uitgave van zijn vertaling op de markt te
brengen (14). Dit keer zouden er 'prenten' aan toegevoegd worden. Hoewel er ook van dit
plan niets terechtkwam, illustreert het zijn aanhoudende belangstelling ervoor.

De invloed van de vertaling op Gezelles pottica en ziin tralgebruik was enorm.
Albert Westerlinck belichtte de poetica van de twee latere dichtbundels T#dkrans  en
R#msnoer (15) en toetsen we de resultaten van ons onderzoek hieraan (hoofdstuk 8 en 9),



213

dan merken we meteen hoezeer het vertaalwerk de latere poetica bepaalde. In het
hoofdstuk negen bestudeerden we deze orienterende elementen van zeer dichtbii. Nemen
we als voorbeeld de alliteratie, die If'esterlinck beschouwt als een opbouw-element in het
gedicht en vaak als een genetisch element in later werk Dan stellen we vast dat Gezelle
het aantal dn de toepassing ervan hoog opdreef in zijn vertaling. In Jn op de vij f verzen
kwam er een stafriim voor en dan nog in negen verschillende formaties. Dit waren echte
verschuivingen t. o. de oorspronkehike bronmaltekst. Maar even opvallend nam hii zijn
alliteratiedrang dn de functies ervan over in zi n latere gedichten.
Naast dergelilke constante structuren ziin er ook metaforische reminiscenties.
Echo's uit de vertaling treffen we later aan, in o.m. de ondergaande zon en haar nest, de
kou en de dooi, en zelfs het komische effect van de benaming'pisseblomme'. In de
bundels  T#dkrans en R#msnoer ziin er ook aangewende archaische woorden uit de vertaling
terug te vinden (als spichten, zijpen, oonie ...), maar de hierboven geschetste

morfologische invloeden bleven het meest opvallend aanwezig (afleidingen met'ge-','be-',
'ont-' en allerlei samenste]lingen), soms namen ze zelfs een explosieve vlucht. Deze
magistrale aanwending van het tallinstrument bleef niet louter bij de vertaling, dit was pas
een begin. Hij ging hier crescendo mee door in ziin volgende dichtbundels.

Voegen we hierbii aanwiisbare lexicale en syntactische invloeden van het vertaalwerk, dan
mogen we besluiten dat deze 'overdichting' of herschepping heel opwekkend en
stimulerend geweest is voor het woordgebruik, het verstype, de uiting van impressies en
het beeldend vermogen in ziln latere gedichten. De vertaling van een groot werk van een
andere dichter was zijn poeticale En tailkundige 'oefenschool', die ziin tweede
dichtperiode op gang trok en zip mal sterk verrijkte.
Na het prosodische avontuur van Getbcbten, GeZangen en Gebeden en na het zwoegen aan het
strenge metrum, de aparte woordenschat en de rijmloosheid van een poetisch epos,
keerde hij weliswaar naar classicistische regels terug, maar met een sterk gewijzigd
scheppingsvermogen in taal, beeld en ritme.
Dit ontging de kritiek te vaak, bij gebrek aan betangstelling en onderzoek voor het
vertaaiwerk
Vandaag komt er een omvattende poetologische interpretatie van Gezelle dichterbij. Wij
hopen met ons proefschrift te hebben aangetoond dat zijn vertaling van Tbe Song 4
Hiawatba als een orienterend element een stimulerende rol speelde voor zijn tweede

dichterlijke bloei, op verschillende manieren doorwerkte in zijn poezie en een groot
literair-historisch belang heeft.



214

AFKORTINGEN

GGA Guido Gezelle-archief, Openbare bibhotheek 'De Biekorf, Brugge.
GGB Guido Gezelle-bibliotheek, Openbare bibhotheek 'De Biekorf, Brugge
G, i Guido Gezelle-museum, Rolweg, Brugge

Jub. Jubileumuitki,·e ,·an Guido Ge: tte's rolledige werken. 18 vols. Z.pl

1930 - 1939

jub.Br.I Briefwisseling Gezelle-Van Oye
Jub.Br.H   Cit velerlei briefwisseling
Jub.D. Dichtoefeningen

Jub.DooL De doolaards in Egypten
./ub.GB Goddel ke Beschouwingen
./ub.GGG Gedichten, Gezangen en Gebeden & Kleengedichties ([ en II)
Jub.H The Song of Hiawatha

Jub.K Kerkhofblommen

Jub.KLH.  Van den kleenen hertog
Jub.LER Liederen, Eerdichten et Reliqua
./ub.LI: Laatste verzen
Jub.FL Rijmsnoer (I en II)

/ub.Rig     De ring van 't kerkelijk par
».T Tijdkrans (I en ID
Jub.W. Citstap in de W'arande

I=. Loquela
RdH Rond den Heerd

I'D G.Gezelle,  I 9rwteld Dicbtwerk.  Redactie : J.Boets, m.m.v. K.de Busschere,
P.Couttenier, Chr. D'haen, J. de Muelenaere.  8 vols. Antwerpen, Amsterdam
Kapellen 198() - 1991. De afkortingen D, GGG, KV, KZ, LEI(, R en T
slaan op de respectievelilke volumes en hebben dezelfde betekenis als in./ub

IT'XT [Foordenboek der Nederundscbe tatd 's Gravenhage 1822-1999.



215

Noten hoofdstuk 0, Inleiding

(1) Jub.H. p.263

(2) P.COUTTENIER, 'Guido Gezelle. Wisselende beelden van een dichter', in D.DE
GEEST, NI. VAN \'AECK (red.), Brekende Spiege  , Leuven, 1992, p. 116

(3) P.COUTIENIER, 'Gezelle misbruikt voor parodie', Opiniepagina van De Standaard,
woensdag 3 maart 1999, p. 13

(4)  J XLASSELAERS, 1«iterair bewust: n  in  \ #anderen  1840-1899,  een codereconstructie,
Leuven, 1985

(3) H.VAN GORP e.a., I_zxicon van bteraire tennen, Leuven, 1991, p.380

(6) P.COUTI'ENIER, 'Inleiding', in Guido GeTelle, Mijn dicbten, mijn teliefde, Gent, 1989,
p. 12

(7) A.K ESTERLINCK, De oude taa#ove,mar Gmdo Geglle, Beveren, Nijmegen, 1981

Noten hoofdstuk 1

(1)  J. DE MUELENAERE, Gezelles Confraternity,in GeZelhana, jg. V, 1974, p.51-53 en

J. GEENS, Van een "Noord-Amerikaensch verdichtsel" naar Mondamin, in
Gefelhana, VI, (1975), afl. 3-4, blz. 87

(2)  Jub.D., p.301. Een andere visie op de relatie Gezelle-Neut is de bemiddeling via
Bruno Van Hove, collega van Gezelle. Deze retoricaleraar was heel goed bernend
met de hoofdredacteur Amand Neut. Baur meende dat Gezelle "op verzoek van ziin
collega Van Hove, den intiemen vriend van den Gentsch-Brugschen journalist Neut,
er toe komt mede te werken aan Het Vlaemsche Land" Deze krant was ook
eigendom van Neut.(zie : F.BAUR, W GeTelle's let·en en werk, Leuven, 1930, blz. 121·
Gezelle had al in januari 1849 het gedicht 'De Belg in  1848' in De Standaerd 1.,an

I 7aenderen gepubliceerd. Wie hiervoor bemiddelde, werd niet uitgemaakt. Toch is de
inbreng van zoon Neut voor de leraar Gezelle zeer aanvaardbaar. HV werd later
missionaris in Indie.

(3) C.B.WILLIAMS, Heng [Fadiworth Longllow, New York, 1964, p. 157

(4)    W.THYS, De brief van Hugo Vernest aan Longfellow, in GeZelhana, Kroniek van de
Ge #estudie, 1994, nr. 1, p.36-37, noot 23. Thys correspondeerde hierover met Nancy
Reinhardt , Rare Book Cataloger aan de Houghton Library. Merkwaardig genoeg
haalden beiden de belangriike bron niet aan van C.GOHDES, Longfellow and his
authorized Bridsh  Publishers,  m  Publications  of tbe  Modem  Languate  Association  of
America, Vd. IN, september 1940, nummer 3, p. 1165-1179. Vooral p.1171 en 1172.



216

Wel verwezen ze naar de aankondigingen van de uitgever D. Bogue die de uitgave
voor maart 1855 aangaf. Ook naar de Bibhggrq 9 0fAmencan Literatute compiled by
Jacob Blanck, vol. V, New Haven & London, 1969, met de datum van de uitgave als
"March 1855" Bovendien geeft de webpagina van 'Bibliofind' aan hoe de tweede
Bogue-editie gewiizigd werd tegenover de eerste uitgave. De eerste Amerikaanse
uitgave bevatte de tekst van de tweede Bogue-uitgave.
(r=.SL: ·,ru:.r_E__ifine.:cr)

(5) R.F.LISSENS, \'roege "spokertien" van G. Gezelle, in J aarboek  van  de  Koninkli)ke
I 7aamse Academie voor Taal- en I-merkunde, 1966, p.288-289; en volledig uitgewerkt en
beschreven door J GEENS, ac., p. 81 - 136

(6) F.BAUR, Uit Ge elle's leven en werk, I.euven, 1930, p.138 en 196, noot 9

(7) B.DELEEL'\T', P.DE \X'ILDE, K.VERBEKE 0.1.v. prof.dr. A.DEPREZ, De
briefivisseting ran Guido Gefelle  met  de Engelsen. I, Gent,19919.85-86

en III, p.39

(8) R.GASPAR, Guido Gezelle en Engeland, in Roeping, jg. XYXI, 1954,p.363

(9) J.GEE>IS,  Van een "Noord-Amerikaensch vet:dichtsel" naar Mondamin, in Ge elliana,

VI (1975), afl. 3-4, p.110-111

(10) j.GEENS, o.c., p.110 en B. DELEEUW e.a., o.c., I,p. 20-21

(11)./ub.Br.II Andere Correspondentie, blz. 27 - 28  : in een brief van Gezelle aan ziin
ouders in de Rolweg haalt hij dit geschenk aan :...." zulk nen schoonen boek"; zie ook

J.VAN ISEGHEM, Kroniek iwn deJonge GeTelk 1854-1858, Tielt, 1993, p. 100-101 en 112.

02) J. TAN ISEGilliM, Guido Gefelles "I'laemscbe Dicbtoefenin#n"(1858), Een benadering van
de dicbter en bet werk, Gent, Koninkliike Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde,
1993, Biilagen p.498,499 en 512

(13) J.DE MUELENAERE, lets meer over Gezelle en Sint-Lodewijks (1841-1846). In
Haec Obm,  1,  1960-61;    ook b4 J J.M.WESTENBROEK, Engeland of Vlaanderen.Mgr.
Malou en Gezelles idealen, in Ge::fllekromek  9,  1914, p 98.Verder ook: j. DE
AfUELENAERE, Canon Benoit en Gezelle, in GeZellekroniek 2,1964, p 92-95 en A. DE
PAUW, Guido Gezelle, Engeland en de Afissie, in Xarenana, 1936, p.4

(14) EJANSSEN, Guido Gezelles' dichtergeest (1852-1862), in Ge::ellekroniek 13, 1978, p.
30

(15) J.VAN ISEGHEM, o.c., p 187-199

(16) J.GEENS, o.c., p. 82-83



217

(11)  J.LOCKARD, Chapter  3  : Translating  Hiawatba,  translating Indian-nes,  in   'W'riting Race'  in

Nineteentb-Cantug Amenca, Dissertation, Berkeley,  1991, p.  7

(18) J.LOCKARD, O.C.,p.1

09)  J .P'ERSY>i, Tbe  Song of Fliawatba,  In  bet  spoor ran  Longjellow, m  l 'eguneld  Dicbtwerk,

Deel 3, p. 9-34

(2()) K.DE BUSSCHERE, Mengelmaren, in Getellekroniek 12, 1977, p. 181; volgens
Allossery injub.  D.  (p.  302)  zou "Excelsior" geschreven ziin ter ere van de toekomstige
missionaris Leopold Dieleman, leerling kleinseminarie

(21) A.WESTERLINCK, De innerk,ke wereld van Guido Ge elle, Nijmegen/ Brugge, 1977, p.
76,178 en 203, zie ook M. BRAUNS, Guido Gezelle en de mens, in Stnt,en, 3, 1949-50,
p.38; verder bij J.AERTS, Retorische struktuurelementen in Gezelle's poezie, in
I'7WKI 01, 1957-151; en JJ·M.WESTENBROEK, Iian bet leven naar bet boek. Ondenfoek
naar bet  ontstaan en  de aard ran Guido Ge-zelles Gedicbten,Gefingen en  Gebeden  (1862-1879-1893'),

Kapellen, 1967, p.187

(22) J.VAN ISEGHEM, ac., p. 414 en M.BATTEUX, Elements de littirature extrails du emiTs
de bettes-lettres de l'abbd BAITEUX, dl.  I, Avignon, 1834, p.  244. Jan Geens gaf aan hoe de
symboliek van het dode zaad, mals, tot acht keer aan bod kwam in de bundel,ar.,p. 110-
111

(23) J.VAN ISEGHEM, o.c., p. 419 en p. 414

(24) H.VERRIEST, Guido Gezelle als leeraar, in MWKA'>1, 1913,p.442 en H.VERRIEST,
Guido Gezelle, in De Nieuwe T#d, 5, 1900-1901, p. 291,ook H.VERRIEST, Twintg
L'hamscbe Koppen, Tweede deel, vierde uitgave, Leuven, s.d., p. 128

(25) C.GliZELLE,  Keugetbcbten van Guido GeZelk, verklaard en toegelicht door Caesar

Gezelle, Amsterdam, z.1. (1924), deel 1, p. 138

(26) Jub.H., p. 260, noot 1. Zie ook j J.M WESTENBROEK,  t'an bet leven naarbet boek,
Onderrloek naar bet ontstaan en de aard van Guido Ge-celles Gedicbten, GeZingen en Gebeden (1862-
1879-1893), Kapellen, 1967 p. 123-124: hier meldt de auteur dat een afzonderlilke druk
niet onmogelijk is, want " Gezelle liet meer van deze uitgaafies maken en de bekendste

"van deze is wel de eerste druk van Kerkbplommen die ook ze schaars is.

(27) J·GEENS, o.c., p 114-133

(28) G.GEZELLE, I 7ae/*scbe Dicbto ningen van den eerweerden heer Guido Gezelle pbr.,
Brussel/Roeselare, 1858, p. VI

(29) J.GEENS, ac.,p. 122; over deze Woordenlijst, zie ook J. VAN ISEGHEM,ac,
p. 176-177



218

(30) Jub. D- p. 193

(31) Jub.D., p.  192

(32) F.A.SNELLAERT, 'Bydragen tot de kennis van den tongval en het taeleigen van
Kortryk', in Belgisib Museum, 8, 1844, p. 156-201 ; zie ook A. DEVOS, Gerflles 'Gouden

Eeuw', Leuven, 1997, p. 109 en 120

(33) Jub.D., p. 4

(34) j.r'AN ISEGHEXI, o.c., p. 321

05) Brieven I, p. 50, brief  17a

(36)Jub. H.. p. 248 en de tekst p. 281 - 284

(37) A.WESTERLINCK, IFandelen alpeinZend, Leuven, 1960, p. 101

(38) J.I.OCKARD, o.c., p.-1

(39)  11), deel 1,5, p.72 en  I 'D, deel 1,23, p. 132-134

(40) AL.W'ALGRAVE, Getbcbtengroei, Studen ® GeZelle, Hoogstraten, 1914, p.101-106

(41) P.CLAES, GeTellegeleTen, Leiden, 1993, p.9

(42) p.CLAES, O.C., P.9

(43)  C.GEZELLE, o.c., p. 236. Het gedicht "t Edele spel der vlugge schaverdtinders'
verscheen in Getbrbten,Gefangen en Gebeden, zie  11) 2, nr. 58, p. 103-106



219

Noten hoofdstuk 2

(1) JJ.M. IT'ESTENBROEK, o.c., p.34

(2)Jub.Br.Il, p. 86

(3) 1.PERSY>I, o.c, p.17 en J.DEMUELEXAERE, Gezelles drang naar Engeland, in

I 7aanderen  15  (1966), p.  30-33

(4).4.J'IAENE, Gezelle en het Engels college, in Biek« 1950, nr. 6,p. 122 en ./ub.Br.II, p.
90

(5) B.DOOMS, Over Gezelles <Een Noordsch en Vlaemsch  Afesseboekske>  (1860):  de
priester en taalkundige aan het werk, in GeTelbana. Kroniek van de GeT#estutbe 6,1994,
nr. 2, p. 62-74; vooral p. 62-64 en D.GRIT, Vlaams Scandinavisme en Stiin
St:reuvels, in Spiegel der Lztteren, nr.3, jg.  33,1991, p 149-170

(6) G.GEZELLE, Een Noord,cb en I 7aemscb Messeboekske, heruitgave, Antwerpen, 1926

CD  M.  VAN  DER P"LAS,  M#nbeer GeRflle,  Bigrajie  van  een  pnester-dicbter,Tielt,1990, p.  119

(8)  C.D'HAEN,  De  wonde  in  't  bert,  een  dicbtersbigrajie, Tidt,  1988, p.  185

(9) Jub.H., p.  243   en zie Gezelle-archief, brief van 27 november  1860

(10) Jub.  H., p.  248, noot 4, brief van.Julius  De Baere, 12 december  1860

(11) J. DE MUELENAERE, Rond Gezelles reizen naar Engeland, in Ge luana, ig· XI
(1981-1982)„ afl. 2-3 en & GASPAR, Guido Gezelle en Engeland, in Roeping,30, 1954-55,

p. 294-309, 356-367 en 544-559

(12) Jub.H.,p 243; Baur wijst op Wisemans uitlating in Home-Education of the Poor,
"..waar hii, wi zend op de schaarschte in England van dichters, die ten volle zouden
geschikt ziin voor de opvoeding van den arbeidenden stand, juist Longfellow voor dat
doel zoo uitnemende gepast oordeelt."

(13)  7Jaer 30, l°jg., nr.6, 21 augustus  1864, p. 3,2° kolonne: 'Brief uit Engeland,  12
augustus  1864, uit Ashton-under-Lyne by Manchester'; de briefschrijver was 'G.D.M.'

(14)  'tjaer 30,1'ig., nr. 7. zo. 28 augustus 1864, p. 3-4: 'Ysland'; het artikel is niet
ondertekend, maar werd redactioneel ingeleid door het vertrek van De Kiere aan te

kondigen

(15)  7Jaer 30,10 'g., nr. 9, zo. 11 september 1864, p. 4: 'Verschillige tydingen';
redactioneel artikel. De slotzin bevatte een wens: "God gave hun alle twee goede reize en

spoedig aenkomen by zoo veele van hunne vlaemsche broeders, die den bebloeden grond
,,van America heiligen door hunnen apostelyken arbeid.
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(16) Nr. 6 Brief uit Engeland; nr.7 brief uit Usland, nr.8 brief uit Engeland, nr. 10 brief uit
Engeland, nr.  12 brief uit Ijsland

(17)  't Jaer 30, 15g., nr. 17,6 nov. 1864, p. 3-4: 'Brief uit Amerika. Saint-Louis, Noord-
Am., 26  sept. 1864. Ondertekend: Theophile Van de Moortel SJ. De brief bracht verslag
over het onrechtvaardige systeem van het 'loten' en soldaat zijn in de oorlog Noord-Zuid;
ook berichten over de 'ijzerweg' en de Mississipi. Op 11 april 1865 schriift hij opnieuw
over de Mississippi en de Indianen en haalt de legende van Hiawatha daarbii terloops aan
(nr.4D·

(18)  De hist zelf verscheen op zon(lag 13 november  1864,1° iaar, nr. 18 onder de titel De
Ilamingen in 't f'erreland. Gezelle deed ook een oproep bii ziin lezers om alle Vlaamse
missionarissen te laten kennen. Zie ook J.DE MUELENAERE, Gezelle en de Vlaamse
Zwartfrok, in Biekof 72, 1971, p 137-142.

(19) A.DE SMET, Guido Gezelle en de Vlaamse missionarissen in de Verenigde Staten,
in Biek« jg. 72 (1971),nr. 1-2, p. 23, noot 10: "Volgens P.Allossery zou de priester-
dichter van in de laren 1850 nota's verzarneld hebben over de Vlaamse zendelingen,
naderhand geholpen door Emiel Demonie en anderen. Een paar par voor de eerste
wereldoorlog kwamen ze 'samen een heele bak vol' bii Allossery terecht. Deze trachtte ze
aan te vullen en gebruikte ze dan ook voor zijn (...) repertorium: Onze West-Vlaamsche
zendelingen (Proef van eerelijst), Brugge, 1925,2 dln". Ook VRIENDSCHEPE (Vernest
?) maakte allusie op Gezelles verzameldrift in missionarissen: " Ik kenne een schrijver die
al lange zoekt en vergaart al wat passen kan onder den titel: Uitlandige Vlamingen of
VIamingen ten uitlande, zal dat eens uitkomen ? - Chi lo sa ? God weet het ?" Zie  I'ZI'Z
1879,3° Aflevering, Groot Verlof, p.100: Vlaanderen en de geloofzendingen.

(20) J. DE MUELENAERE, Gezelle en de Vlaamse Zwartfrok, o.c., p.142. De rector van
het Amerikaans college of seminarie was in het najaar 1862 de Vlaamse missionarisjan de
Neve. Hi j was er de tweede rector. Zie A.DE SMET, o c., noot 14 en J.D.SAUTER„ Tbe
American  College  of Lourain,  Reateit de Travaux d'Histoire  et de  Pbilologie, fasc.  19, p.89-113

(21) E.DEPUYDT, Gezelles correspondentie uit de Noordpoolmissie aanwezig in het
Provinciaal Cultuurarchief te Brugge, in Ge,ethana. Kroniek van de Ge llestuthe, 1996, nr.2,
p.1-64. Hier p.1

(74  E.DEPUYDT,  Geplles  missiebriet,en  uit  bet  Provinciaal  Cultiturarbief te  Bn, .  een  uitgare.
Leuven, licentieverhandeling, 1992,2 dln.

(23) C.D'HAEN, o.c., p.122

(24) 7Jaer30, nr. 62,20 lg., nr. 39,16 september 1865, p. 3, kol.3: Inleiding op de 'Brief
van K.Seghers: "Door de welwillendheid van den weleerw. Heer Rector van 't
Americaensch seminarie, te leuven kan ik een brief mededeelen uit dat langwerpig eiland

van Couvers eiland"
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(25)   7/aer 30,1°ig., nr. 24,25 december  1864, p. 3, kol. 1-3: 'Brievenpost van 't Jaer 30',
'Brief I' uit Atholone Monroe, provinae Michigan, 16 november 1864, van Dasird
Callaert, Past. St. Patricii. Gezelle voegt een noot '(1)' toe aan de aanspreektitel 'Right
Reverend Bishop': "Zoo begint de brief die onze Hoogweerdige Bisschop geweerdigd

"heeft ons te laten vertalen...

(26) 't Jaer 30, 1°ig., nr.63 en 64, brieven I

(27)  7Jaer 30, nr. 86,3' lg·, nr.9,3 maart 1866, Brief I van 'Kerstdag 1865'

(28)  7/aer 30, nr.  104, brieven III en VI; nr. 105, brief V;  nr. 107, brief IV, nr. 108, brief
III

(29)   7 Jaer 30,  nr. 109,11 augustus 1866

(30) K.DE BUSSCHERE, Guido GeTelle, in Ontmoetingen,DDB, 1959, p.15. Maar dr.
1.Geens is van mening dat Gezelle bleef meewerken tot  YJaer 30 niet meer verscheen
(mondelinge mededeling 12/12/1998).  Zie ook: J.GEENS, Cmdo CeZelle en  7 /aer 30,
KUL, 1983, doctorale dissertatie

(31) C. D'HAEN, o.c, p.309

(32) F.VAN VINCKENROYE, Omtrent "Hekel en Luim", in GeZelhana, afl. 1, jg. IX,
1978, p. 31-34

(33) A. VAN DEPU'ITE, Guido Gezelle op het oorlogspad, in Dietscbe Warande en Belfort,
1936, p. 407-421. Zie ook L.SCHARPE, Gezelle als Spoker, in Dietscbe Warande en Be»t,
I, 1904, p. 240-250

(34) L.SCHARPE, ac., p 241-256, 363-379, 415-437

(35) L.SCHEPENS, Guido Gezelle en de verkiezingen in Brugge, in Album Alben
Scboutee4 Brugge, 1973, p. 177-186

(36) K.PLATTEAU, Gezelle voelde voor Rodenbach, in  I Prsugen en med,debngen,
Koninklijke Academic  roor Nederlandse Taal-  en  Liaerkunde, 1996, ifil, p.61  en p.69

(37)RdH.  I, nr.37, p.291 en RdH. IV., p.89. Wiseman gaf zelf aanleiding tot vertaling, bii
zijn overlijden. Kardinaal Wiseman overleed op 15 februari 1865 en Gezelle vertaalde het
gedenkschrift opgesteld  door John Morns, 'Cardinaal Wisemans laatste ziekte.'  Hij  liet  dit
afdrukken in 10 a0everingen van de eerste jaargang van RdH. De eerste bijdrage gaf hii
een 'noot' mee:  RdH.  laargang 1,  nr.27, p.  209, noot  1:  "De laatste ziekte van ziine
Eminentie Cardinaal Wiseman, door John Morris, kanonik penitenaer van Westmunster,
vervlaamscht uit het Engelsch, voor Rond den Heerd, met toelating des schri vers".
Gezelle ging hiermee door in de volgende nummers  tot en met in nr. 37, p.291, 11
augustus  1866.  Aan het slot voegde hij zijn persoonlijke waardering voor Wiseman.
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(38) J. GEENS, De moeiliike start van "Rond den Heerd' , in Gez-elliana, jg. X (1979-80),
afl.4, p.105 ev. Op p.  116: de impuls van het episcopaat in een brief van J. Weale aan

Camille de Borman, april 1865.

(39) 1.GEENS, ac., p. 122

(40)DE  fUELEN.\ERE, o.c., p. 142

(41)Rondden Heerd, 5° laar, nr.18, "26 Nfaarte 1870", Brieven XXII, p. 143-144.

Hoogstwaarschijnlijk is de schrilver van brief 22 niet Emile maar Camille  faes. De
lc,catie, de titel .X[iss. Apost." en de vele brieven van Camille laten dit veronderstellen.

(42) RdH., 5° iaar, nr. 21, 16 april 1870, Brieven XXV, p. 168

(43) RdH., 5° laar, nr. 36, "30 Julil 1870",Brieven XXXIX, p. 286-287

(44) RdH., 5° laar, nt. 40, "27 Augusti 1870", August Brabant, p. 316-318

(45) RdH., 69 laar, nr. 26 "20 Meie 1871", Brieven XIV, p 207-208

(46) ibidem, p. 208

(47) RdH., 80 jaar, nr. 1, (1871) Naar America, p. 14-15; in volgende nummers: p.30,58,

67,78,85,91,117,125,130 en in nr. 23, Brand in de Americaansche sperrebosschen, p.
179-181

(48) C.MAES, Americaansche legende van de Scheppinge, in RdH.,99 jaar (1874), nr. 45,

p. 367-368

(49) C.MAES, Americaansche I.egenden II, Onsterfelitkheid der Ziele, in RdH., 10°jaar

(1875), p. 150-152

(50) Jub. H., Aanteekeningen, W'ampum, p. 229

(51) C.ILAES,Xiichigan in America. Voorwoord. America.,in Rond den Fieerd, 100 laar

(1875), nr.  41, p.  326, noot  1:  "Wolverines  zijn van aard gelijk wolven, van maaksel geliik
groote wilde katten; 't is de Gulo Luscus van de geleerden." H.R. Schoolcraft (1793-1864),
de Amerikaanse etnoloog en Indianenkenner, had Longfellow veel informatie bezorgd
voor zijn werk en toen hij er een exemplaar van kreeg, schreef hi)  over de figuur
Hiawatha: " a warnor at war, a savage in revenge, a stoic in endurance,  a wolverine in

supplenes and cunning " ( zie S. LONGFELLOW, 4 of He, y Wadswortb Lon$#ow,III,
Boston, 1887, p. 45 en C.B.WILLIAMS, Heng Wadrwonb Lsng llow, New York, 1964, p
158)

(52) Jub.H., Aanteekeningen, Wolverilne, p. 230 : " Americaansche Veelvraat, Ursus luscus

der geleerden"



223

(53)C.AfAES, Belgische Zendelingen in America,I. Johannes de Tecto, Joh. de Aaora en
Pieter van Gent (1519-1569),in RdH.,nr. 21, 10° jaar (1875), p 166-168 ; II. Pater
Ludovicus Hennepin, O.S.F., (1640-1701), in: RdH.,nr. 31,100 jaar (1875),p. 248-249 en
het vervolg in nr. 32, p. 257-258. Het derde en laatste deel verscheen onder de titel Eerste
Zendelingen, in  RdH., nr. 35,10° lair (1875), p 280-281

(54) Jub.H.,Aanteekeningen, Zwartfrok, p. 231-233; p. 232 staat 'C.P.Maes' vermeld.
Gezelle haalde er nog een andere bron aan over Pater Marquette:   I »ages et de'couve,tes,
section V. T'oor dit boek verwijst A. Desmet (zie o.c. p. 21)naar: AUG.AL.DE
BACKER,S.J. Bibhotbique de la Compagnie de jEsus. Nouvelie idition par C. Sommen,gel, S.J. t

I'., Bruxelles-Paris, 1894, kol. 600-601.

(55) J.GEENS, De moeilijke start van "Rond den Heerd: in Ceglbana, ig. X (1979-1980),
afl. 4, p. 111

(56) ibidem.p 122-123

(57) ibidem, p 125-126

(58) AD. D(UCLOS), (noot onderaan : Michigan in America.Voorwoord.America), ill
RdH., 10°jaar (1875), nr. 41, p. 325

(59) RdH., 10°jaar (1875), nr. 35, p. 278 (Kaarte van Michigan) en p. 279 pe stroom van
Sault- Ste-Marie). Gezelle zal in zip 'Aanteekeningen' onder GITCHI GOEMIE acht
regels uitleg geven (zie Jub.H. p. 214). Het valt op dat hij voor de weergave van de
grootsheid van dit meer een beroep doet op een beeld: "drie keers zoo wi iduitgestrekt als

heel Belgenland". Maes gebruikte ook dit beeld (zie RdH.,10°par,(1875), nr. 41, p. 328)
"Lake Superior (...)biina genoeg om er drie koninkrijken lijk Belgien in te laten
zwemmen;"

(60) RdH., 10°jar (1875), nr. 43, p. 343

(61) RdH., 10°jaar (1875), nr. 46, p. 366; het artikel hep over meerdere bladzuden:
Pontiac's oorlog p. 348-349, en Michillimackinac p. 365 tot 368

(62) RdH., 10°jaar (1875), nr. 46, p. 367

(63) C.MAES, Michigan in America. Geloofszendelingen, in RdH. 10°par, nr. 47, p. 372-
373; Gabriel Richard, in RdH. 11°jaar (1876), nr. 269 204-206; De Angelus Legende, in

RdH. 11°jaar (1876), nr.33, p 262-264 en Het Bisdom Detroit, in  RdH., 11°jaar, nr. 42, p.
330-331; Bisschop Lefevere in RdH. 12°jaar (1871, P· 103,111,157,209,223,233,243.
Monroe, Numma-Sepee, in RdH. 12° par (187D,P. 254, p. 260; Tecumsch p. 291, p. 309

en p. 326; Kerk en priester p. 335; Redemptoristen p. 350; Maatheus Poilvache p. 355;
Zusters Dienaressen p. 365; HEDENDAAGS (luni 1873)"in april 1871 wierd iIi

pastor...1873 (ik laat) miin kerk bouwen...", in RdH., 14 oktober 1877, 12°jaar, p. 366
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(64) Jub.H., Aanteekeningen, Bp.C.P.Maes,p. 211  . Zie ook P.ALLOSSERY, Once IFest-
1 1wniscbe Zendekngen, Brugge, Verbeke,  1925,2 dln.

(65) RdH., 1°laar (1865-1866), nr. 1, p. 7, zie ook K. DE BUSSCHERE, 2500 regels vr#wei
onbekend prota.  Guido GeKette, Brugge  /Utrecht, 1967, p.  30

(66)  11) 8 Xagelaten Dichtwerk I\', El-ES, p. 247-254. Casabianca, Ave maris Stella,  Ct
argilla, ita juventus, De Nachtegaal en Schoenmakers kerretnesse

(63 RdH. De vertaalde/bewerkte verhalen waren de volgende:
1°ig..1) p.109 en p. 200 De Gulden letters; 2) p. 184 Jan Gogan; 3) p. 192 (+ 1 vervolg)
Sint Theodotus; 4) p. 325(+5 vervolgen) Pater Theodosius; 5) p. 363 Sint-Christoffel-
legende;
2'1&'  6) p. 237 De kerkedieven (+vervolg) 7)p. 301 Eene toubakhistorie (+vervolg)
37g.: 8) p. 189 Hemeighem  9) p. 316 (+ vervolg)Wange Wiege;
4°jg.: 10) p. 27() (+vervolg) Hanske Maertens;
de vertaalde non-fictie:
1° ig., p. 208 (+vet:volg) Cardinaal W'isem;ins laatste ziekte;
5°ig., p.3 (+vervolg) Bisschop Looten's Introduction

(68) A.WALGRAVE, De Proza-vertalingen van Guido Gezelle, in I<MKI '14, 1927, p
651-673

(69) ibidem, p. 658

(7()) R.GASPAR, ar., p. 357 : " De mededeling dat 'De Doolaards' een bewerking of
vertaling is  'naarJM Neale'  staat als verdoken in de inhoudstafel der eerste 6 maanden en
in die van de hele jaargang"

(71) A.WALGRAVE, o.c., p. 653

(72) RdH. L 363 en A.Ir'ALGRAVE, Gezelles Prozaschriften, in KMKKA, 1928, p. 938

(73) F.BAUR.'De vertaling: T'an den kleenen Hertog. Bio-Bibhographische inleiding' in
Jub.KH., p.75-120, vooral: p. 102 -116

(74) B.KEXIP, Geolles ondirbt, Hasselt, 1960, p. 7-8

(75) A.W'ALGRAVE, o.c, in I'MKT'14,1927, p 652-653

(76) RdH. Ii', p.270 en A.WALGRAVE, ag in I 'MKI '14, 1928, p. 938

CD Voor de gedichten van Longfellow in dit hoofdstuk raadpleegden we Tbepoeticalworks
f Heng Wa*wonb Lon$#ow, London, Routledge and Sons, 1879.
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(78) RdH I (1865), nr. 1, p. 8 ; negen laar later verscheen deze vertaling opnieuw: 'XV. De
zang der zee (29 april 1864)' in E. VAN OYE, Almgenscbemer, Brussel/Leipzig/Oostende,
1874, p. 174-175.

99) Jub.H., p. 242 en 243, noot 7, p. 243, noot 2. Zie ook t 'I) 8, 1 tnabngen 86, p. 255-
256, i.v.m. 'Rust'

(80) Jub. H., p.243, noot 2 i.v.m. Af.L.Weale

(81) RdH.,5°jaar (1870), nr. 14, p 109:'De belegerde stad' (ondertekend met:
Longfellow).  Van Oye zal later nog twee vertalingen van Longfellow aanbieden in ziin
bundel I''onken en Stralen, nl. 'De Piil en de Zang' ('The Arrow and the Song') en 'De
Geest der Poezij'('The Spirit of Poetry')(zie ook Jub.H.,p. 243, noot 5). Het is ook Van
Oye geweest die Gezelle op de hoogte bracht van het overlijden van Longfellow in 1882
en hem vlak na die overludensdag (27 maart) een gedicht wildde 'Aan H.W. Longfellow'
(verschenen in de bundel In 't Bkiuwe. Brugge, 1904, p. 27 (zie ook Jub.H., p. 244)

(82) Voor 'Upas' zie RdH., 4°jaar (1869), nr.  19, p. 147-148. zie ook ./ub.  tftstap in de

IFarande, p. 132. Voor De Zonnestraalvogel' zie RdH.,2° jaar (1867), nr. 43, p. 341 en
Jub. LYntap in de Warande, p. 115. Voor 'De Veelvoet' zie RdH., 201aar (1867), nr. 14 en
Jub.Uitstap in de Warande, p.82-83. Voor'Het Schildverken', zie RdH. ,
°jaar,  (1870),nr.4  enlitb. Uitstapin  de  Warande p.134

(83) RdH.,2° par, nr. 42,7 september 1867: 'De Biso'. In de Jub. Utwap in de [Farande p
114

(84) Jub.H. p. 8, vers 28:'buffels' en 'buffelbenden'

(85) RdH, 9°jaar (1874), nr. 16, p. 132. Emiel De Rynck schreef Gezelle een brief op 20
november  1860 waarin sprake was van 'Hiawatha'  (zie noot 9)

(86) Jub.H., p. 244 en A.RODENBACH, Getbcbten, Thielt, 1930, p. 30-32

(87) JuAH., p. 245. In 1866 al liet Vernest een vertaling van min hand nl. Jantie en Mietie

publiceren in  RdH..  Dit was een verhaal van J.M.reale.

(88) De tekst stond op p.  71-72 van het negende nummer van  RdH., 28 januari  1877.

In de inhoudstafel, op het einde van de laargang, stond: H.V.

(89) RdH, 17°iaar (1882), nr. 23, p. 183

(90) RdH., 19°jaar, (1884), nr. 35, p. 277,278,279

(91) RdH., 17°laar (1882), nr. 41, p. 326-327

(92) J.BOETS, Gezelles lournalistieke bedrijvigheid tijdens de eerste laren van ziln
Kortrijkse periode, in GeTellekroniek 7, 1971, p 55-114
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(93) J.P.COUTTENIER, Afaatschappelilke basis van Gezelles poetische vernieuwing
omstreeks 1877, in G ellekromek 12, p. 11-33 (vooral hierp.27-28)

(94) J.P.COUTTENIER, ac., p. 28 en P.COU'ITENIER,Inleiding, in Guido GeZelle, Mijn
dicbten,  mign gehejile,  Een  keute  uit de poeRie  van Guido GeR:elle, Podziecentrum, Gent, 1989, p
12

(95) F.BAER, Albrecht Rodenbach voelde voor Gezelle, in IFest- i 'bandenn, irg.  5, nr. 4,
1956, p. 174

(96) F.BAUR, ac., p. 173

(97)K.PLATTEAU, Guido Gezelle voelde voor Rodenbach, in [ OWKI'.4, 1996, p. 63

(98)  F.BAUR,   Albrecht  Rodenbacb.  Het  leven.  De  Persoontijkbeid.  Albrecht  Rodenbacb  .
I  -efamelde werken, Dl. 1, Tielt, 1956, p. 229 en 246

(99)  I Y I 7,iaargang 2,15 augustus  1877, p.  96: "Aangekondigd Gezelle.  Al de Gedichten
(De Dichtoefeningen, enz.); men schnift in bii Julius De Meester, boekhandelaar,
Rouselaere, 3 fr"

(100) Jub.D., Mondamin, p. 137-147; Baur haalt de lichte verschillen aan in de noten:
spellingwijzigingen ae-aa, schrijfwiize van konzate in komste e.a., komma's, soms een woord
b.v.  bout i.p.v. boom
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Noten hoofdstuk 3.

(1) Pas in 1948 kreeg Baur inzage in deze brieven. Hii fungeerde als promotor voor
Cordelia Lauwers, kleindochter van Emile Lauwers. Zij voegde 16 exemplaren uit het
Lauwersarchief aan haar licentilatsverhandeling toe, als bijlagen.  In haar werk ging zii er

niet op in, omdat zil een ander facet belichtte: Dr. Emiel I.suwers,  een  West- 1 7aams

Shakespeare-rertaler.  Proere  t'an  een  bydra   tot  de  gescbiedenis  ran  bet  West-I'laamse  regionalisme  en

tot de studie der Shakespeare-rertalinten in de Nederlanden (Rijksuniversiteit Gent, 1948)

C.Lauwers typte de brieven van E.Laziwers af, maar bii een strenge vergehiking met de

originelen blijken veel onnauwkeurigheden of fouten in de kopie. Baur heeft achteraf

nooit melding gemaakt van deze brieven. Over Emile Lauwers verscheen een cahier bii de
Vereniging van West-Vlaamse Schrlivers:
K.PLAlTEAU, Emile Lu,wers, Een.»epenne, I 1FS-cabiers,nr.177, iaargang 31, juni 1996

(2) Deze correspondentie bevindt zich in het Kapuainenarchief te Antwerpen. Miln dank

gaat uit naar prof.emj.Boets, die hiervoor bemiddelde bij de archivaris j.P. Tijtgat. De
briefwisseling aan C. Marichal omvat meerdere correspondenten naast E.Lauwers: A.De
jaeher, J.FovE, Hendrik (Persyn), C.Lievens, H.Vernest en J.Van Hovet.
Camille-Hector Marichal (°Beernem 4-5-1860 en overleden in Buenos-Ayres 30-7-1911)
was een vriend van E.Lauwers in het kleinseminarie. Zij werkten samen in de lettergilde,
zaten in dezelfde klas en gaven metj.Delbeke een toneelstuk uit: Ka,el de Goede,graafen

martelaar 0818).

(3) C.GEZELLE, Kemgedicbten van Guido Gefetle, verklaard en toe#licbt door Caesar GeRelle, I,

Veen, Amsterdam, s.d., 138-139.

(4) A.K.S.R., Soae'ti I.ittiraire,   I. 2, amelde stukken. Deze bundel bevat bijdragen van
leden.Hun zelfgeschreven artikelen werden gebundeld en
achteraf werden de bladzijden genummerd. Op blz.309-321 staat het artikel Mon de Jean

Hjoens van Emile Lauwers.( M. DE BRUYNE, H,go Femest, de
Blauwvoet-martelaar te Roeselare,  tocb principaal te Ieper, in·.1.-M. BAILLEUL e.a., Hugo #'ernest

in Ieper een btauwvoet in de brano ng, Ieper, Jef Lesage-kring,1978, p.86 ziet De Bruyne in

deze bijdrage van Lauwers een symbolische betekenis die " de Vlaamse geest in de

lettergilde levendig hield.Ook in
Schriften ran  Dokter Liuwers  1858-1921, Thielt, 1.Lannoo,1931,519.  jan  Hyoens, dramitisch
gedicht, verschenen in De Tasscbe, 1880.) Pas op de bladzijden 357 tot 367 van de

[ 'efamelde stukken vinden we Saleme et Lilge. Uit het verslagboek van de Soadtd Littdraire

Ann ie Scolaire 1875-76 weten we dat Lauwers dit stuk op 16 lanuari naar voor bracht.Het
verslag vermeldt:" S6ance de 16 Janvier (1876):  Mr. le pr6sident annonce la rdception de

Mr. Em. Iauwers comme membre de la Socidtd. Mr.Lauwers lit son travail de rdception:

Salerne et Lidge ". Het verslag werd ondertekend met: "Le prdsident Rodenbach".

Lauwers zal nog een derde artikel schrijven in de Fefamelde stukken van de Soadtd

Littdraire nl. De Bngscbe Menen, blz. 371 - 385. Hiervan meldt het verslagboek: "Sdnce de

2 Avril (1876) Mr.Lauwers lit un travail: De Brugsche Metten." In het schooljaar dat

daarop volgt, komt Lauwers op 8 bileenkomsten aan bod,0.a. vitf keer met een gedicht en

66n keer met een vertaling De Melkbane. Anderc leden brachten ook vertalingen uit "des
16gendes des paladins". Nergens is sprake van Tbe Song of Hiawatba. Ook niet in het
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schooliaar 1877-78 w;tar Lauwers slechts drie keer aan bod komt

(6) Het tekstie in het handschrift van E.Lauwers staat op een wit blaadie papier en is met
blauwe inkt geschreven. De leraar (of surveillant) J.H.Busschaert ondertekende onderaan

rechts ziin vraag, waarmee de toestemming verleend werd.

(7) C.GEZELLE, /1.w., 139.

(8) Rd.H.,ig·12, nr. 9,1877, p.71 en 72

(9)  GGA, enkel vel (1 10x 1 60) scheurrand onderaan. Autograaf E.Lauwers,vertaling

Hiawatha, zang I, v. 157-161. Correcties door Gezelle, inkt. Genummerd (19) en schuin

doorstreept. Op keerzijde: een tekst voor Loquela 1887-1888 n'4, blz.  26.  Dit blad is een
van de teruggevonden fragmenten van Lauwers' vertaling, waarvan er nu atop
verschillende vindplaatsen een tiental zijn opgedoken (zie hoofdstuk 6).

(10) W.THYS, De brief van Hugo Verriest aan Longfellow in: Getelbana, Kroniek van de

Gerellestudie, 1994, nr. 1,2.

(11) W.Thys geeft een visie op deze brief: " H# ruikt een ietsle naar het werk van een of
meerdere leerlingen, onder leiding van een leraar" THYS,/1.w., 15. Deze visie vind ik zeer

terecht, maar de lettergilde schijnt hier het meest waarschiinlijk en niet een klas.

(12) C.GEZELLE, A.w., 139; de titel "Binnenleidinge" bij C.Gezelle is misleidend. In
I'ZI'l III°laar, l°Aft. Paaschverlof 1877, p. 36-39 staat wel degelijk "Inleidinge"

(13) J.GELDHOF, Roeseharse Blauwvoeten-manelaars, in : Biekof 64° ig., 1963,369 tot 372.

Verder b4 L. G'EVERS, Bewgen jeugl Ontstaan en ontwikkeling van  de  katboheke  Ulaamse

studentenbeweging  (1830-1894),Davidsfonds, Leuven, p.99

(14) J.GELDHOF,/1.w., 374. Ook bii M. DE BRUY>IE, De Gilde  der West-Viaamscbe

Gebroeders, in Rollanensia IX, 1977,29. Maar het boeiendst zijn de "acta" zelf, te lezen bii
L. GE.XERS, Kerk, Ondenvijs en I'laamse Bewednh  Documenten uit kerket#ke archieren over

taatregime  en i 'laamsge indbeid in  bet  katboliek  middelbaar ondenvijs, B4dnge  89  van het

Interuniversitair Centrum voor Hedendaagse Geschiedents, Leuven, Parijs, 1980, p.168 tot
170: 43. Inadent rond i.'laams leertingentonceL

(15)  H.  VERRIESY,  Een  filne penne, in Scbnften !,an Dokter Lauwers 1858-1921, Thielt,

1931,p.15.

(16) Om deze brief te dateren ziin er twee middelen.Ten eerste : het onschuldige zinnetje "

al braambezen eten " Riipe braambessen zim er in het Heuvelland alleen eind augustus -

begin september. Ten tweede ziln er 2 andere brieven die wel gedateerd zi in en helpen om

deze ongedateerde van een datum te voorzien. Op "19 oogst 1878" (zie Bijlage 1) schreef

Lauwers aan Marichal enkele regels over hun dringend werk nl. het "uitschrijven" van hun
toneelstuk Kant de Goede, graefen mamt:ar.  In deze ongedateerde brief blijken er hier nu al
4 "acten" bij Demeester gedrukt te ziin! Dus ligt 19 augustus al een tijdje achter ons.

Bovendien gaf Lauwers in diezelfde brief (bijlage 1) aan dat hij op woensdag 21 augustus
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naar Beemem kwam en er zou overnachten. Hii eiste daarbij dat Afarichal op zijn beurt
dan zou meekomen om "Gezelle, Vernest en Consoorten" te bezoeken. Het bezoek
moest dus nog plaatsvinden ! De nonchalance waarmee Lauwers zijn toekomstige

gastheren aanhaalde, laat veronderstellen dat hij er al mee vertrouwd is. Met Verriest zeker
en vast, maar blijkbaar ook al met Gezelle... De ongedateerde brief valt dan ook het best
te dateren op zondag 1 september als verslag van de week ervoor. Van de dinsdag (zie
bi lage 2) 27 augustus  1878  tot de zaterdag 31 augustus ondernam hij  ziin reisie.  Hij
ontmoette Gezelle op donderdagavond 29 augustus, het gezelschap maakte plezier tot 12
uur 's nachts en op vrijdagochtend 30 augustus werd er gewerkt op Hiawatba. De

namiddag brachten ze door bij De Bo, 's avonds vertrok Gezelle met A. Vernest naar
Kortrijk en Lauwers werkte dan met Verriest verder. Op zaterdag 31 augustus vertrok ook
Lauwers. Op zondagochtend schreef hij :  " Ik ben gisteren zater(lag thuis gekomen van
mijn reize..." Ondertussen was er een "mmzamen" bnef van Manchal bij hem thuls

aangekomen.
Uit een analyse van Lauwers' verdere correspondentie met Marichal bleek hij geen
enkete volle week van september meer vrit te hebben. De volgende gedateerde brief van
Lauwers aan Marichal kwam aan op woensdag  11  september 1878 (bijlage 3).Uit dit
briefie bleek dan weer dat Vernest al op dinsdag 10 september in Ingelmunster bii
Lauwers op bezoek was. Een bewijs te meer dat het reis ie te dateren valt in de laatste
week van augustus.

(11 ID.G. is Karelde Goede,graafen mambar. Lauwers, Marichal en Julius Delbeke gaven

dit werk in 1878 uit (zie noot 16). Op de bijeenkomst van de Socidtd Litt. van 28 juli 1878
las Lauwers zijn artikel voor: Cbarks k Bon. Het plan tot uitgave volgde dus snel.

(18) Er zijn twee redenen om aan te nemen dat Lauwers al heel ver stond met zijn
vertaling.  Edn :  op 3 oktober 1878 zal Lauwers vertalingen vragen voor woorden en
verzen uit de laatste zang van het epos. Dus stond hij al redelijk ver bij deze
ontmoeting in Ieper. Twee: in een brief aan Gezelle, op 8 januari 1879 maakt Lauwers een
allusie op een ontmoeting waarbii verzen verbeterd werden. Lauwers schrijft (regels 14 -

18):
"Weet gij het nog Mijnheer hoe gij twee honderd verzen

verbeterdet, en hoe er maar Mn en was van de mijne die aan
6611 van de uwe geleek, te weten, Minnehaha, Lachend-Water ?"

In de zangen IV, X,XIII en XX komt de naam Minnehaha voor. Lauwers heeft uit deze
zangen nooit iets schrifteltiks gevraagd aan Gezelle om te verbeteren of te vertalen. Dus
verbeterde Gezelle 200 verzen van een van deze zangen bij een persoonlijk contact met
Lauwers. Dat kan Ieper geweest zijn of een bezoek bij Gezelle thuis in de maand

september  1878.

(19) Iedere briefkaart is zo'n antwoordkaart; formaat 8,5 x 12,3 an. Afzenddata: 3,11 en
28 oktober 1878.

(20) In de voorlaatste paragraaf van deze brief aan Marichal schriift Lauwers :
"

Dilssendag heeft er een deel opgevoerd geweest van Rodenbach's "Gudrun" in de
afdeelinge van 't Davidsfonds, daar Mr G.Vernest voorzitter van is. Het was uimemende
schoone ! De saghe van Groeninghenveld heeft twee maal gezongen geweest. 't Schijnt
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dat Rodenbach ziine "Gudrun" gaat uitgeven: het is de moeite weerd inderdaad. "

Bii M. DE BRUYNE en L.GEVERS, Kroniek van Albrecht Rodenbacb, Orion, 1980, p. 211,

lezen we dat er op 26 november een ledenvergadering van de studentenafdeling van het
Davids fonds plaatsvond. Daar werden er fragmenten uit het eerste bedriif van Gudnm
opgevoerd.26 november 1878 was een dinsdag, Lauwers schrijft zijn brief op vrijdag,
dus dateert die van 29 november 1878.

(21) L. GEXERS, Bewgen Jeugd, Ontstaan en ontwikkeling van de katbolieke I'laamse studenten-
beweging (1830-1894), Davidsfonds, Leuven (1981, P.67 en ANONIEM, Het Itggeboek,
Tielt, 19260.20. Zie ook A.BUSSELS, De Lutgartverering bij de Blauwvoeten, in: Sint

1-jitgan Patrones i,an [ 7aanderen, tentoonstelling kataloog, Brugge, 1974, p. 25-27

(22) C.GEZELI.E, a.w., p. 139-140

(23) Jub.H., 256

(24) Lauwers heeft J. Algar gekend in het kleinseminarie.  Hoogstwaarschijnlijk deed hij
een beroep op hem om Longfellow te schrijven.  In De Scb«en van Dokter Lunvers (1858-

1921), Thielt, j.Lannoo, 1931, staat er op blz.  519:   "Air.  Elgar  (jir), insgelijks  m 't Klein
Seminarie, schreef om vergunning voor 't uitgeven van die vertaling. Longfellow
antwoordde hierop met een brief - die later opgenomen werd in het voorwoord van
G.Gezelle's uitgaaf;- en een portret met onderschrift." Dit ataat bevat een duidelijke fout
nl. de opgenomen brief in Gezelles 'uitgaaf. Daar staat wel degelijk de brief aan Vernest
van 11 maart 1877. Als Algar voor Lauwers een brief schreef, dan was dit na oktober
1878. Lauwers schrijft immers in december : "Sedertdien heeft Longfellow
geschreven" Baur was in 1956 blijkbaar ook van mening dat Algar fungeerde als
correspondent, terwi il    hij    in    de   Jub.H.    (1930)    hierover niet sprak.    In    1956    gaf   hii

I Pgamelde   Werken  uit  van Albrecht Rodenbach  en  bij  de  bespreking van Rodenbachs

vertaling van een gedicht van Longfellow, merkte Baur op : " Het (gedicht) verraadt reeds

vroege omgang met en invloed van Longfellow's poezie, Longfellow met wie ALGAR
correspondeerde en weldra ook H.VERRIEST, naar aanleiding van zijn en LAUWERS'
Hiawadha-vertaling." (uit  F.BAUR, Albncbt Rodenbacb, I. efametle [P'erken II,Al de
gedicbten, Tielt. 1956, p. 293. Baur baseerde zich nu wellicht op het relaas van Cordelia

Lauwers (noot 1) en op de gegevens in Sch«en. Ook W. Thys sluit niet uit dat Algar de
tweede correspondent was (W.'1'HYS, a.w.,19-22). Bovendien is het interessant na te gaan

wie de commentaar ill Scbn#en aanbracht. Dit is Stijn Streuvels ! Em. Lauwers jr. was de

opdrachtgever voor deze uitgave, maar de samensteller was Stijn Streuvels. Mevrouw Isa
Baert-Lateur, dochter van Frank Lateur, heeft mij hierop gewezen. Dit werd bevestigd
door haar zus en door Lucas Lauwers, kleinzoon van Emile Lauwers. Zie ook Streuvels

zelf in: S.STREUVELS, I/obedig werk IF, I,googem II, Brugge, 1973, p.  1362.
Streuvels publiceerde in 1931 een bespreking van Dr.Iauwers' Scbm#en in  L'erstagen en
Mededekngen van de Konin«ike  L'bamse Academic, 591-600.  Hij was een bijzonder goede

vriend van E. Lauwers jr., maar heeft vader E.Lauwers ook zeer goed gekend (zie
H.SPELIERS, Dag Stnuveb,   Ik  ken  den  weg  alleen,   Kritak,  I.euven,  1995). Over Streuvels'
functie en commentaren Lv.m. Dr. Lu,wers' Scbd#en , zie K.PLATI'EAU, Streuvels en
zijn vnend I.auwers, in De buid van Mira, Jaarboek 4 van het Stijn Streuvelsgenootschap
1998 onder redactie van Piet Thomas, Tielt 1999, p 351-358.
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GS) Jub.D., 3.De verschillende uitgaven, p.225

(26) Jub.H., p.258. Het antwoord van Algar is uitgebreid en verschaft veel gegevens over

Longfellows leven.
(21 Op de tweede regel van deze kladnotities staat :"K.D.G. - Cassius & Brutus"
'K.D.G.' betekent 'Karel de Goede', het toneelstuk dat hii samen met Marichal en
Delbeke schreef. 'Cassius & Brutus"verwijst naar Lauwers' vertaling uit Shakespeares
werk nl. "Cassius Kagt Brutus op tegen Caesar". De vertaling verscheen in Rond den Heerd

van 9 februari 1879, n° 11, blz. 83. Op beide publikaties geeft Gezelle commentaar in ziin
brief die hierop volgt: " Ik en heb Karel den Goede noch gehoord noch gezien." Wel las
hij het tweede stuk : " Dat van Cassius in RdH. is heel flink aaneengedaan, maar 'k en las
de oorlaze niet van Shakespeare ". Gezelle las dus RdH. van 9 februari, Lauwers'
verdwenen briefkaart dateert waarschijnlijk van net na deze publikatie.

(28) Gezelle reageert systematisch op Lauwers' kladnotities, punt voor punt. De reactie op
"Cassius" in Rond den Heerd, 9 februari, helpt dateren.

(29) P.COUTTENIER, Gezelles onvoltooide vertaling van Newmans "Dream of
Gerontius", in : Ge-ilhana, jaargang XIII (1984), afl. 34, p. 106-116

(30) Jub.H., 252-253

(31) Wij voeren twee argumenten aan voor deze datering  1. de tegenstrildigheid tussen

de laatste zinnen van deze brief en de inhoud van de briefkaart van 13 augustus
2. de brief van Algar aan H.Vernest van 31 maart (/ub.H. 293): " Mr. Gezelle told me
a short time ago that he had entirely rewritten it, and so the work may, I suppose, be
considered  to  be in reality his  own."

(32) Gezellemuseum, map XII Hmwatha, 3 bladen (17x21cm),links met scheurrand.

Autograaf E.Lauwers, vertaling Hiawatha, zang II, v. 206-280. Correcties door Gezelle

met paarse inkt maar ook onder- en doorstrepingen met rode potlood (dikke punt).
Genummerd 2/27/28. Op keerzilde : "De spreektale. Wat Jan Maarlemse vertelde in
Westelijk Zuid-Beveland." Autograaf Gezelle, zwarte inkt, pagina-aanduiding met: a/b/c
In Nog Getelk'j Hmwadba, Feestbundel HJ·  L'an de  IF#er, decl II, 195-208 publiceerde
F.Baur deze 74 verbeterde verzen van Lauwers.

(33) De inleidende regel  " Ik hebbe aan onzen koningliiken meester de volgende verzen

gezonden" werd heftig doorkrabbeld op de briefkaart aan Vernest. Vernest gebruikte dit
kaartie om af te drukken in de  I 'LE'L, de inleidende zin was  hier dan overbodig. Hiervan
vonden we een document in GM, Hiawatha-map. Het bevat de tekst van Vernest voor de
drukker   van    de    i 'L I«'L en tussen haakies    gaf   hij de drukker instructies    voor
tekstaanvullingen. Zo nummerde hil zijn hoofdtekst met het nummer 29 en het kaartie
met Lauwers' gedicht als nummer 30. Vernest schreeft " Daarom schreef E.L. alzoo: (zie
de briefkgirte 30) Miin E H Ik hadde U enz. ..."
(34) Het bezoek van Vernest aan het Davidsfonds valt moeilijk te dateren, maar een ander

gegeven in de brief nl. de oprichting van een "Letterclub" en het voorlezen van Lauwers
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aldaar i.v.m. ziin vertaling van J· Caesar, wijst op oktober 1879. In november verscheen in
RdH. zijn vertaling Cassius jaa# Brutus op tegen Caesar. Zie XPLATFEAU, Gefelle roelde voor
Rodenbacb, in T'MKTH, 1996,1-2, p. 70-71.

NOTEN Hoofdstuk 4

(1) Jub.H., p. 269. In Gm, briefk,grt van Pol de Aiont (map 1880). Tournai 8 dec. 1880/
Doornik, Duquermontstraat 3

(2) Kwaepenninck, nr.  1 (Paasnummer 1880); p. 4-6 (onder pseudoniem Casimir) Hoe is 7
met<gh,k 2; p. 10 (onder pseudoniem Passe pour une fois) List en kwaadbeid, p. 15-16 (onder
pseudoniem De Schrijver) lin nu, Kivaepenninck2

(3) Het Pe,moen, lg. 3, afl. 5, p. 80 (15 mei 1880)

(4) RdH., 15°laar, nr. 30, p. 233-234 (20 juni 1880) en A.DE VOS, Ge:Flles
"oudeboek.endulbed", m Ons  Et»et, 39' jg.,nt. 5, nov.-dec. 1996, p. 699

(5) Lauwers was vroeger ook al uit dit stuk aan het vertalen :  Uit JubiLs Caesar van
Shakejpeare//  In:  t ZI'Z, irg. 4, nr. 2,(1878), p. 70-71, (onder het pseudoniem'Pik) en
Portia en  Brutus  (Uit Juhus  Caesar van  Shakespeare)/  /  In :  RdH.,  jrg.  13, nt.  51,  (1878), p.  407.
Ook in RdH. : Casm,sjaagt Bmtus ® tegen Caesar (jrg. 14, nr. 11, (1879), p. 83. In 1880
verschenen  Voor Caesar's  dood  Ben  Tale  in  Caesar's  boD  (mt  Sbeakspeare) in RdH., jrg. 15, nt
11,(8 februari 1880) p. 82-83 en Caesar's dood (uit Sbeakpean) in RdH.,lrg. 15, nr. 12, (15

febru:tri 1880) p. 93-94

(6) RdH., trg. 16, nr. 1,28 november 1880, p. 8. Het betreft een aankondiging van
AD.[olf] D.[uclosl:  " Te Nieuwiaar zal ./ukus Caesar van Shakspeare (sic) verschijnen, in
viaamsche tale door Em.L. zoo goed mogelijk overgedicht. Het werk wordt gedrukt bi j
Karel Fontein, Brusselstraat 6, te Leuven en kost 1 frank en half. R.d.H. heeft verledene
jaar eenige stukken uit die vertaling medegedeeld, en de kenders hebben getuigd dat die
vertaling wonderschoon is. Met groot verlangen verwachten wii de uitgave van het geheel,
en wakkeren al de vrienden van vlaamsche kunst tel inteekening aan."

(7)  De  Tcuscbe, irg.  1,nr.  1  (1881), p.  1 tgonvoord (laatste alinea, ondertekend door: DE
SCHRIJVERS.  Dit  ziin o.a. Emile Lauwers, Alfons Depla, Camille Marichal, Julius
Delbeke). De aanhef in dit  E 'oonvoord is  merkwaardig:  "Uedelen, lezers en lezingen...".
Waarom Lauwers niet "lezeressen" schreef, lag bij Gezelle. (Zie 'Annotaties, Billage 353
Het vermoeden rijst dat Gezelle een belangriike hand had in geheel dit  I Qonvoord, niet
alleen in dit speciale woord lezingen'.

(8) Zie noot 1.

(9) In Noorden Zuid, Taalkundig Tijdschrift voor de beide Nederlanden ten behoeve van

Onderwijzers, vooral van hen, die zich voor eenig examen voorbereiden onder redactie

van T.H.DeBeer, irg. 4, (1881),p. 84: F#/hg Jann Viaamscbe Pokfi
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(10)j.BOETS, GeZelles C ortracena, Antwerpen/Utrecht, 1972, p. 7-29: Inleiding

(11) ibidem, p. 20-21

(12) ibidem,p. 12
(13)  ibidem, p. 21

(14) I 'LI Y, irg. 7, nr.  1, p.4

(15)Zie Bijlage 17 en de bespreking ervan.

(16)In GNT bevindt zich een tekstfragment uit "De Paaijp#e". Het is een stuk papier,

middendoor gescheurd, 11 x 16 cm, met vierkantjes. Op de voorzilde: slot van Zang I, v.

157-161, schuin doorstreept. Linksboven: cijfer 19. onderaan: aantekeningen van

Allossery:  "Stuk uit Hmwatba vertaling Lmwers-GeZelle :  slot van zang I. Zie jubileumuitg.
bl. 24". Keerzijde. enkele regels van Gezelle die in I.oquek, 1887-1888, nr. 4, p. 26
verschenen zijn

(17) j.BOETS, GeTelles  I.zermaren, Journalistiek  werk uit  1881,  Ant,verpen/ Amsterdam, 1975.

Vooral Inleicbng, p 15.Zie ook IDEM, GeTelks Com=na, Antwerpen/Amsterdam, 1972.

In Inid&ng, p. 20

(18) Kwaepenninck, nt. 2, 1881, respectieveliik p. 14-15, p. 2-3, p. 9-10

(19) Het gedicht  Tbi zou Lauwers geschreven hebben n.a.v. de herinnering aan een
bezoek bij Vernest in Heule. Het gedicht heeft een aanheft "Mijn eerweerde heer" en
Verriest getuigde later: "Hii was mii komen bezoeken te Heule,(....) en (we) dronkenden

doomenden th€..."(»e  HUGO VERRIEST,Een jijne penne m Scbriften van Dokter 1.auwers

1858-1921,Thielt, 1931, p.  15  en IDEM,L'laamsebe  Koppen.  Dokter Lauwers m  De  Nieuwe
T#d, irg. 5, nr. 44, 1901,p. 345-352.

De toneelfragmenten "Jan Hyoens" had Lauwers blijkbaar geschreven voor een opvoering

in Wingene, want hij schreef in een noot onder de aanvang "Ik was immers 'schepen
Gent' in het eerste spel " an Hyoens" van dat concert [=toneelopvoering], te Wijnghene

gegeven binst het groot verlof."
De Tasscbe kan volgens L. Gevers beschouwd worden als een voortzetting van
Rodenbachs  Het  nieuw Pennoen (zie : Bewgen Jeugd, Ontstaan en ontwikkehng van  de  katboheke

Ulaamse  studentenbeweging  (1830-1894),1.euven, 1986, p.131

(20) De eerste commentaar van Dudos verscheen in RdH,jrg.  16, nr.7, 9 januari 1881, p.

55 : "Verledene weke verscheen nr 1 van de Tmscbe, te I.euven, bij K.Fonteyn. Dat is een

tassche, die alle maande uitkomt, 8 blz. druk, en 2 fr en half's jaars kost Koopt die
tassche. zij zit vol lekkere dingen.". Ziin tweede commentaar in nr. 11,6 februari 1881, p.

88: " De Tasscbe is een maandelijksch tildschrift dat 2.50 frs 's laars kost en verschijnt te

I.euven, Namensche straat n° 136. In den eersten numero dien ik over eenige dagen
ontving, doen de schriivers in een voorwoord hun doel uiteen: met de taal op nieuw te

doen worden, van her te doen leven, al hetgene in ons wezen van Vlaming ontworden of
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gestorven ligt, ziedaar wat ze willen, en gave God, dat ze in hunne edele pogingen
mochten gelukken. Dezen numero bevat een woordeken Viaanische kruidkunde door De
Bo. W'ii hopen dat de heer De Bo ons nog meer zal leveren over zulke zaken; ontbreekt er
lets aan vele Flamingen 't is wel zeker de kennis der Vlaamsche kunstwoorden. De Twscbe
zal ons ook spreken van geschiedenis, en te recht: onze helden zijn ons niet genoeg
bekend en eene grondigere kennis van Vlaanderens roem zal zeker machtig veel
bilbrengen om het I'laamsch gedacht meer en meer veld doen te winnen. Wil wenschen
de Tasscbe welkom: 't is een makker te meer in den kamp voor God, Vaderland en
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tale in Hiawatha's Song we6r te geven, als het stilve schoolmeesters-hollandsch_."
Voor deze brief, zie: GM, brief 29 maart 1886,20,7 x 27 cm, 7 blz., wit
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schreef een artikeltie over Longfellow en vermeldde: " Voor
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vlaamsche verzen overgedicht." (RdH., 19° jaar, nr. 35,27 juli 1884) Maar deze
bemerkingen slaan net zo goed op 'Mondamin' van  1858 en  1878.

(61) 61·K IX, nr.  13,29 maart  1884, p. 2e

(62) A. 1.auwers (Ingelmunster 31 augustus 1864 - Brugge 28 december 1910) was in 1884
op het grootsemmarie in Brugge.

(63) GrK IX, nr. 14,5 april 1884, p. 2c-d

(64) GvK IX, nr. 18,3 mei 1884, p. 2c

(65) Gid IX, nr. 19,10 mei 1884, p. 2c

(66) GvK IX, nr. 21,24 mei 1884, p. 2b en IX, nr. 23 dn  24,7 en 14 juni, p. 2b en 32

(67)  6,·K  IX, nr. 48,29 november  1884, p.  2d en p.  2c



237

(68) J.BOETS, ibidem.p 135-136 en het druksel in AMVC, G 3633 nr 59 122/1
(69) GvK X, nr. 3, 17 lanuari 1885, p. 3d

90)  Jaarboek  van  bet  Datidsfon*  1885,  L'erslag (1  door de  beer Frans  DE  POTIER,  A»eling

ran Kort,ijk, p. 39

(71) .E.LAUWERS, Gglle, in: De Nimwe T#d, irg. 4, nr. 10,1900, p. 75-78 en in : Scbn#en
tan  Dokter biuwers 1858-1921, Tielt, 1931, p. 427-434

(72)  I 'ZI'Z XIO jaar, I° Aflevering, Nieuw aarverlof, 1885, p. 100-101

(73)  A.* ALGRAVE, Het leven van Guido GeRelle, T'laamseben Priester en Did,ter, Tweede decl.
Amsterdam, 1924, p. 139

04) R. VAN LANDSCHOOT, E.I.ziuwers, in-  Engdopedie van de Viaamse Bewegin& Deel 1,
Tielt, 1973, P. 833 en H.SPELIERS, Dag Stnuveb, Ik ken den weg alleen,kuven, 1995, p
461

(75) A.WALGRAVE, ibidem, p.139

0 0 Jub.H., p. 260

(77)  I'ZI'L XII°jaar, I°Aflevering, Nieuwjaarverlof 1886, Eerste De,4 Bneven, p. 7-11  aan
G. Gezelle: " Gij hebt kwalilk gedaan van reeds vijf of zes dagen te vooren op de tonge
te laten loopell dat gij tegen de Blauwvoeten spreken gingt."

Cls) L.WILS, Honderdjaar Vlaamse Bewegin&  Deel  1,  Gescbiedems van bet Davidsfonds tot  1914,
Leuven, 1977, p. 135 en L.GEVERS, Bewogen./eugd, Onwaan en ontigkkekng van de
katbolieke Vlaamse studentenbeweging (1830-1894),1-£uven, 1987, p.  146
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NOTEN DEEI. 4

(1) Jub.H., p. 269. In Gm, briefkaart van Pol de Mont (map 1880). Toutnat 8 dec. 1880/
Doornik, Duquermontstraat 3

(2) Kwaepenmnck, nr.  1  (Paasnummer 1880); p. 4-6 (onder pseudoniem Casimir) Hoe is 7
meughlk 2, p. 10 (onder pseudoniem Passe pour une fois) List en kwaadbeid; p. 15-16 (onder
pseudoniem De Schrijver) En nu, , ,aq,enninckl
(3) I let Pennoen, lg· 3, afl. 5, p. 80 (15 mei 1880)

01) RdH., 15°i:tar, nr. 30, p. 233-234 (20 juni 1880) en A.DE VOS, G«es
"oudeboekendulbeid", in Ons Eduel, 39° ig., nr. 5, nov.-dec. 1996, p. 699

(5) Lauwers was vroeger ook al uit dit stuk san het vertalen :  Uit Jukid Caesar van
Sbakejpearr// In:  I 2 [ 'Z, trg. 4, nr. 2, (1878), p. 70-71, (onder het pseudoniem 'Pik') en
Portia  en  Brutus  (Uit Juhus  Caesar ran  Shakespeare)/ /  In :  RdH.,  jrg.  13, nr.  51, (1818), p.  401.
Ook in RdH. : Cassius jaad Brutus op tegen Caesar (jrg. 14, nr. 11, (1879), p. 83. In 1880
verschenen  j.'oor  Caesar's  dood  (Een  Tale in  Caesar's  boD  (uit  Sbeakspeare) in  RdH,, jrg.  15, nr.
11,(8 februan 1880) p. 82-83 en Caesar's dood (uit Sbeak.pean) in RdH.,jrg. 15, nr. 12, (15
februari  1880) p.  93-94

(6) RdH.,jrg. 16, nr. 1,28 november 1880, p. 8. Het betreft een aankondiging van
AD. [olf]  D.[udosl:   "  Te  Nieuwjaar zal Jubus Caesar van Shakspeare  (sic)  verschiinen,  in
vl :imsche tale door Em.L. zoo goed mogelijk overgedicht. Het werk wordt gedrukt bii
Karel Fontein, Brusselstraat 6, te Leuven en kost 1 frank en half. Rd.H. heeft verledene

laar eenige stukken uit die vertating medegedeeld, en de kenders hebben getuigd dat die
vertaling wonderschoon is. Met groot verlangen verwachten wij de uitgave van het geheel,
en wakkeren al de vrienden van vlaamsche kunst ter inteekening aan."

(7) De Tasscbe, jrg. l,nr. 1 (1881), p. 1 : tioonvoord (laatste alined, ondertekend door: DE
SCHRIJVERS.  Dit zijn o.a. Emile Lauwers, Alfons Depla, Camille Marichal, julius
Delbeke). De aanhef in dit  F 'oonvoord is merkwaardig "Uedelen, lezers en lezingen...".
Waarom Lauwers niet "lezeressen" schreef, lag bij Gezelle. (Zie 'Annotaties, Bijlage 353
Het vermoeden Wst dat Gezelle een belangrtike hand had in geheel dit L Vonvoord, niet
alleen in dit specille woord 'lezingen'

(8)  Zie noot  1.

(9) In Noord en Zuid, Taalkundig Tildschrift voor de beide Nederlanden ten behoeve van
Onderwijzers, vooral van hen, die zich voor eenig examen voorbereiden onder redactie
van T.H.DeBeer, irg. 4, (1881),p.  84:   I/##g Jann  I.#amscbe Potte

(10).1.BOETS, G«·e#es Cotracena, Antwerpen/Utrecht, 1972, p. 7-29: Inkit#ng

(11)  ibidem,  p.  20-21



239

(12) ibidem,p. 12

(13) ibidem, p. 27

(14) I 'ZI Y, irg. 7, nr. 1, p.4

(15)Zie Billage 17 en de bespreking ervan.

(16)In GM bevindt zich een tekstfragment uit "De Paai*pe". Het is een stuk papier,
middendoor gescheurd, 11 x 16 cm, met vierkantjes. Op de voorzilde: slot van Zang I, v.
157-161, schuin doorstreept. Linksboven: alfer 19; onderaan: aantekeningen van

Allossery:  "Stuk uit Hmwatba vertaling Lu,wers-GeTelle : slot van zang I. Zie.lubileumuitg

bl. 24". Keerzijde: enkele regels van Gezelle die in Loquela 1887-1888, nr. 4, p. 26
verschenen ziin.

0-5 1.BOETS, Getelles 1.zennaren, Journalistiek werk uit 1881, Antwerpeni Amsterdam, 1975.

Vooral Inleick,g, p 15.Zie ook IDEM, GegeUes Co,tracena, Antwerpen/Amsterdam, 1972.
In Inleidin& p. 20

(18) Kwaepenninck, nr. 2,1881, respectievelijk p. 14-15, p. 2-3, p. 9-10

(19) Het gedicht  Tbi zou Lauwers geschreven hebben n.a.v. de herinnering aan een
bezoek bij Vet:riest in Heule. Het gedicht heeft een aanhef: "Mijn eerweerde heer" en
Vernest getuigde later "Hij was mij komen bezoeken te Heule,(....) en (we) dronkenden
doomenden th€..."(Lie  HUGO VERal:EST,Een jijne penne m Scbriften van Dokter lizuwers
1858-1921,Thielt, 1931,p. 15 enIDEM,irlaamscbe Koppen. Dokter 1.Aruwers m De Nieuwe

T#d, irg. 5, nr. 44, 1901, p. 345-352.
De toneelfragmenten "jan Hyoens" had Lauwers blitkbaar geschreven voor een opvoering

in Wingene, want hij schreef in een noot onder de aanvang  "Ik was immers 'schepen
Gent' in het eerste spel "Jan Hyoens" van dat concert [=toneelopvoering], te Wiinghene

gegeven binst het groot verlof."
De Tasscbe kan volgens L. Gevers beschouwd worden als een voortzetting van
Rodenbachs Het nieuw Pennoen (de : Bewgen Jeugd. Ontstaan en ontwikkeling van de katboheke

Llaamse studentenbeweging (1830-1894), Leuven. 1986, p.131

(20) De eerste commentaar van Duclos verscheen in RdH.,jrg. 16, nr.7,9 januari 1881, p
55 : "Verledene weke verscheen nr 1 van de Tasscbe, te I.euven, bij K.Fonteyn. Dat is een

tassche, die alle maande uitkomt, 8 blz. druk, en 2 fr en half's jaars kost. Koopt die
tassche, zij zit vol lekkere dingen.". Zijn tweede commentaar in nr. 11,6 februari 1881, p.

88: " De  Tmscbe is een maandelilksch tildschrift dat 2.50 frs 's laars kost en verschijnt te

Leuven, Namensche straat n° 136. In den eersten numero dien ik over eenige dagen
ontving, doen de schrijvers in een voorwoord hun doel uiteen: met de taal op nieuw te

doen worden, van her te doen leven, al hetgene in ons wezen van Vlaming ontworden of

gestorven ligt, ziedaar wat ze willen, en gave God, dat ze in hunne edele pogingen
mochten gelukken. Dezen numero bevat een woordeken Vlaamsche kruidkunde door De
Ba Wij hopen dat de heer De Bo ons nog meer zal leveren over zulke zaken; ontbreekt er
iets aan vele Vlamingen 't is wel zeker de kennis der Vlaamsche kunstwoorden. De Tasscbe
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zal ons ook spreken van geschiedenis, en te recht: onze helden zijn ons niet genoeg

bekend en eene grondigere kennis van Vlaanderens roem zal zeker machtig veel
bijbrengen om het Vlaamsch ge(lacht meer en meer veld doen te winnen. Wij wenschen

de Tassabe welkom: 't is een makker te meer in den kamp voor God, Vaderland en

Moedertaal."." AD.  D.

(21)  Afwaepenmnck,  nr. 3, Paasnummer  1881,  p.  5-7: In cauda venenum

(22) Alfons Depla schreef in Ons I  olk, irg. 3, nr 19, 10-5-1913: "Voor zilne medewerking

aan Kwapenninck had hii de eer ter koffietafel uitgenoodigd te warden bii onder-rector
Cartuyvels-zaliger: pepla was een kroongetuige D
(23).1. BOETS, Gefelles I_ze,mann,0.c.,p.38-39 en noot 3

(24) De Tassibe, april 1881, p. 39

(25) ibidem,p. 35

(26)  ibidem. p. 40 en  Dnemaal nziii  Kkengedicbges   mitsgaders een  deel r#mreken, na eldeunjes,

.paker#ngen en dielgehlk gestrooi, van Guido Gezelle, Rousselaere, mdccanrri.(=1881)Op de
achterflap worden er nog 5 andere werken van Gezelle te koop aangeboden. Maar bij de

Uitmpin de [Farande wordt duidelijk vermeld: "onder druk".

(21 Jub. CGG,p. 194

(28) C.GEZELLE, Zantekoom van Guido GeTelle's okbtveld, Brugge, 1923, p.203

(29)  R.VAN  SINT-JAN. Het  West- I.gaamscb van Gmlo G«le, Antwerpen,  1930, p.  31

(30)  B.F. VAN VLIERDEN, Guido (ieTelle tegenover bet &cbterscbap, Kapellen, 1967, p. 226.

Zie ook AN DE VOS, ibid., p 698-699

(31)  U.VAN DE VOORDE, Ge elle en de g,ivere poezie,Jub.  GGC,p. VII- XXVIII, vooral

XI-XIV
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(58) GvK,    IX, nr. 12, 22 maart 1884, p. 2d

(59) GeTeUekroniek 2, Een belangd#ke GeffUebibhotbeek, p. 111

(60).Johan Winkler schreef op 29 maart  1886 over het drukie van  1884: "Uwen afdruk van
"Hiawathis vasten", dien Gil voor den Heer Heyman hebt bestemd, hebbe ik hem
eergisteren gebracht_(2.. Wat mil zelven betreft, ik heb uwe vertaling van Hiawatha,
met het uiterste genoegen gelezen, en bewonder uwe dichtveerdigheid en bekwaamheid
om Longfellow's woorden zoo nauwkeurig in d'oorspronkelike maat in 't vlaamsche
over te brengen, zoo dat het dichterlike waas ten volsten is behouden gebleven. Waar
ik aan uw werk van herten geerne den vollen lof geve, die er met alle recht aan
toekomt, mag ik, zonder aan vitterit mil schuldig te maken, U wijzen op uwe woorden :
"mulz- en lilzig" (op bl. 8), die, in dezen afgebrokenen form (mulz'(ig)), niet
nederlandsch ziin, zoo min vlaamsch, dunkt me, als friesch of hollandsch. Overigens,
uw zoetvloeiende en liefelike vlaamsch is tienmaal geschikter om Longfellow's zoete

.

tale in Hiawatha's Song wedr te geven, als het sti ve schoolmeesters-hollandsch_
Voor deze brief, zie. GM, brief 29 maart 1886, 20, 7 x 27 cm, 7 blz., wit
papier.
Ook in Rond den Heerdwas er misschien sprake van dit aparte drukie. Ene 'A: M:'
schreef een artikeltie over Longfellow en vermeldde: " Voor
scheppingwaarheid, natuurlijk gemak en teilkneding, moest men eerder

Longfellow met Guido Gezelle vergelijken, en in die vergehiking waren er vele
belangrilke punties t'onderzoeken. Onze Viaamscbe meester heeft getoond

dat hil den amerikaanschen dichter naar weerde weet te schatten en heeft
meesterlitk eenige bladzijden uit Longfellow's Song of Hiawatba in
vlaamsche verzen overgedicht."  (RdH.,  19° laar, nr.  35,27 juli  1884)  Maar deze

bemerkingen slaan net zo goed op 'Mondamin' van  1858 en  1878.

(61) GvK IX, nr. 13,29 maart 1884, p. 2e

(62) A. Lauwers ([ngelmunster 31 augustus 1864 - Brugge 28 december 1910) was in 1884
op het grootseminarie in Brugge.

(63) Gi,K IX, nr. 14,5 april 1884, p. 2c-d

(64) GvK IX, nr. 18,3 mei 1884, p. 2c

(65) CvK IX, nr. 19,10 mei 1884, p. 2c

(66) GrK IX, nr. 21,24 mei 1884, p. 2b en IX, nr. 23 En  24,7 en 14 juni, p. 2b en 32

(61  Grk  IX, nr. 48,29 november  1884, p.  2d en p.  2c

(68) j.BOETS, ibidem, p. 135-136 en het druksel in AMVC, G 3633 nr 59 122/1
(69) GvK X, nr. 3, 17 lanuari 1885, p. 3d
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(10) jaarboek van bet  Davidsfonds  1885,1.'erslag 0  door de  beer Frans DE  POTTER, Afdeeling

van Kortr#k, p. 39

(71) .E.LAUWERS, Ge:Flk, in·.  De Nieuwe Tijd, jrg. 4, nr. 10, 1900, p. 75-78 en in : Scbriften
,·an  Dokter I-m,wers  1858-1921, Tielt, 1931, p.  421 -434

G2)  I 'L 1 2 XI° jaar, I° A flevering, Nieuwjaarverlof, 1885, p 100-101

(13)  A.W' M.GRAVE, Het le,·en ran Guido Getelle,  Vlaamscben  Priester en  Dicbter, Tweede ded.
Amsterdam, 1924, p. 139

04) R. VAN 1.ANDSCH(DOT, E.hiuwers, m: Engdopedie van de I'laamse Bewed,14 Deel 1,
Tielt, 1973, P.. 833 en H.SPELIERS, Dag Streuveb, Ik ken den weg alleen,Leuven, 1995, p
461

(75) A.WALGRAVE, ibidem, p.139

06) Jub.H., p. 260

(77)   I 'Z I 'L  XII°jaar,  I°A flevering, Nieuwjaarverlof 1886,  Eerste DeeL Bneven, p.  7-11  aan
G. Gezelle: " Gij hebt kwalijk geri:,An van reeds vijf of zes dagen te vooren op de tonge
te laten loopen dat gij tegen de Blauwvoeten spreken gingt."

98) LWIl S, Honderdjaar Vlaamse Beweginb  Deel  1, Gescbiedenis van bet Davidsfonds tot  1914,

I.euven, 1977, p. 135 en L.GEVERS, Bewogen Je,Ad, Oniftaan en ont,Wkkebng van de
katbolieke  Viaamse  studentenbewe#ng  (1830-1894),Leuven, 1981, p.  146

09)  Jaarboek  van  bet  Davidsfonds  1886, nt. 48, p. 76-  120

(80)  M FL ibidem p.11

(81)  1/L FL ibidem, p.11

(82)  I.'L I.'L ibidem, p.  14

(83). I 'LI.7 ibidem, p. 12

(84) Jaarboek van bet Daddsfonds 1 886, nt. 48, p. 43

(85) J.BOETS ibidem, p. 128

(86) P.THIERS, 'Een brief van Stijn Streuvels aan Leo van Seymortier, in Zoals ik u scb,«
jaarboek  III  tan  bet  Streuvels#nootscbap, Tielt, 1997,p. 240  en noten 43  en 44,p.  363.
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Noten Hoofdstuk 5

(1)   I 'L I Y  XIolaar,  3°  A flevering, Grootverlo f  1885, p. 100-101

(2) Brief van Gezelle aan August Cuppens, ongedateerd, GM, 4 blz., 20,5 x 26,7 cm (grote
vierkantjes). of  zie F.BAUR, Brieven  van,  aan  en over Ge Ue  11  Uit velerlei  briefwisseling,p.  200-

201, brief 164 a. Deze brief is wellicht in luli 1886 te dateren. Gezelle gewaagde van :  "een H.
zenden zoo haast mogeli k" en " na den lastigen arbeid...aan mijn H."

(3)  Brief van Gezelle aan Joh. Winkler, GM, map 2, brief 6

(4) Jaarboek ran  bet Davidsfonds  1888, nr. 58, p.  64

(5)/ub.H. p. 258, de brief van P.Willems met als biilage een "kredietbrief' van "13 x 50=
650". Gezelle kreeg naar alle waarschtinlilkheid  13  frank per afdeling uitbetaald.

(6) Ongedateerde brief van Gezelle aan Jeroom Noterciaeme, GM, twee blz., 21  x
13,5 cm; Baur dateerde deze brief verkeerd in Jub.H. p.  261, hii gewaagde van "1881",
dit kan helemaal niet. Veeleer gaat het hier om de maanden april-mei waarin de

drukkerij Beyaert bezig was het zetwerk van de publicatie uit te voeren. De
vertaling kwam uit  eind  luli  1886.

0)  Zie Jub.  Brieven  van,  aan  en  over GeR:elle  I,  Briefwisseling Geiftle-Van  Oye·,

p. 207, brief 113a

(8)  Zie brief Dr. Algar op 7 februari  1879, onze bijlage  15

(9) Jaarboek v'an  bet Davidsfonds  1887, p. 42

(10) Zie GM, map 1886 "aan Gezelle", 5 blz., 21 x 27 an, wit papier. Winkler had vroeger al
fragmenten gekregen van de vertaling, want hij uitte zijn bewondering hiervoor in een brief
van 29 maart 1886 (zelfde map): "... ik heb uwe vertaling van Hiawatha, met het uiterste
genoegen gelezen, en bewonder uwe dichtveerdigheid en bekwaamheid om Longfellow's
woorden zoo nauwkeurig in d'oorspronkelike maat in 't vlamnsch over te bregen, zoo dat het
dichterlike waas ten volsten is behouden gebleven. Waar ik aan uw werk van herten geerne
den vollen lof geve, die er met alle recht aan toekomt.. "

(11) Jub.H.,p. 266-267

(12) Brief in GM, map 1886, drie biz., 21 x 27 an, kleine vierkantjes. Am. Joos dankte voor
de volgende woorden van Gezelle in zip voorrede: "Voor't gene den zinbouw betreft
gelieve men den TaaWeuter en Am. JOOS te rade te gaan."  In de Aanteekemngen dub.H.,p

208) vermeldde Gezelle bovendien noge " AMJOOS, Spraakkunst en Volkstaal door
Am.Joos, Professor in de Normaalschool te St.-Niklaas. Tweede vermeerderde uitgaaf, Gent,

Drukkerij Exceldor, S. Leliaert A.Siffer en Cie, Hoogpoort, 52,1886."

(13) F.BAUR, Bnet·en ran, aan en over GeZel , I Bn»issekng GeTelle- Il,n Qye, p. 210, brief 115a
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(14) Jub.H., p. 267

(15) Jub.H., p. 267

(16) Brief van Haerynck, in GM, 2 blz., 27 september 1886, op briefpapier van Ftindna,
Wekehjkscb Tijdsebrifi, Bureel:  124, Zonder-Zogstraat,  124 Elsene-Brussel: "Zeer Eerw. Heer
Guido Gezelle, Ik heb uwen lieven brief en uwe vertaling van Longfellow's Hiawatha met
veel genoegen en dank ontvangen. Zoo g11 er niets tegen hebt, zou ik wel willen uw werk in
Flandria bespreken.( ...).. Loquehi ontvang ik regelmatig en lees ze met de grootste
belangstelling. Bil tild en stond zult hii u er door Fland. kunnen van overtuigen..;"

(11 J.H. BORNIANS (pseudoniem: H.VAN KORSPEL), De School- en Litierbode, 1,1844, p

177

(18)  R.F.LISSENS,  Het Impressionisme  in  de  I'laamse  1.zaerkunde,  IV.  De  Literatuur en  haar
rrsonans, LStan*unt, Mechelen, 1934, p. 157 en
G.AXUVEIDER, Handboek  tot  de Gescbiedenis  der Nederlandse  I. tterkunde  III,
Afalmberg, 1973, p. 548

(19) j VLASSELAERS, Literair bewusttin in I'laanderen  1840-1893, Een codereconstructie.

Leuven, 1985, p. 16. Dit bewijst ook R. VERVLIET, De bterain man#sten van bet»-de-sitcle in

de  Zuidnederlandseperiodieken  1878-1914.Gent, 1982.

(20) J.VLASSELAERS, ibidem, p. 9-20

(21) Rond den Heerd 1886,p. 344 e.v. Ookinhet Jaarboek van bet Davidsfonds voor 1 887
verscheen onder de ,4ji/eebng van Komlk een volledig verslag van het feest en alle

spreekbeurten (p. 42-60).

(22) I/LI'l , XII° jaar, III° Aftevering, Grootverlof 1886, p. 105-108

(23) J·VLASSELAERS, opus atatus, Hugo I.9mest, pp. 50-60 en
A.DE NOS, De receptie van Guido Ge<Hes po«ie door Hugo Iierriest, m: Geqelliana, Kroniek van de

Gefelkstuthe,1,1990, pp. 1-27

(24) Brief in GM, Corn I, wit ongeliind papier, dubbel, 11,6 x 18,4 zhden beschreven, 1
maal gevouwen, griize inkt; aantekeningen van Allossery op p. 1: "Aan G.Gezelle" en "12/12
1886"; rechtsboven in zwart potlood: "12 Xber" en linksboven in rood potlood: "L". De
Lepeleer was priester in Sint-Niklaas en kreeg Gezelles brief via een collega : "Eerweerde

Heer, Danke voor het hef boeksken en de gazette die mij van uwentwege door E.H. Joos

gisteren avond besteld wierd. De brave heer had alles laten verdompelen onder zijn
tafelboeken en heeft het maar gisteren weergevonden." De 'gazette' is dus Tbe Be*ian News.

Baur mikte op de datum 12 december 1886, maar het gaat hier wet degelijk om 12
oktober(=Xmaand)

(25) De Witensibcgpet,ke Nederunder, Tweede serie, Eerste iaargang, Nr. 22,1 nov. 1886,

(volgens J.Persyn: p 359),(volgens J. Claerhout: p.630)
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(26)). PERSYS, Tbe  S ong of Hiawatba in  bet  spoor van  Lon$tiow,in  VD  3, p. 26  e.v..Juliaan
Claerhout (Wielsbeke 9 december 1859 - Kaster 12 februari 1929) was lange tild goed

bevriend met Gezelle. Hij gaf dit 'aandenken' uit n.a.v. Gezelles begrafenis.

(2DBrief uit de Woordentas; in v° bat,er/oest. Afevr. Nienke Bakker bezorgde deze brief
waarvoor beste dank. De volledige tekst luidt als volgt:
"Af. Loquela, Zalige Allerheiligen, Leve de Academie for ever. Te Letum in de Kempen. 1
Nov. 86. 't Is zeker om ons op de proeve te zetten dat ge vraagt: " Noenestond is in den

haverband gebonden. "Ge weet dat ik Ued. Nog van de "haveroestmaand Septembermaand
gesproken hebbe: - en wel: De "noenstond tot den tween" houdt op met den haveroest. "

Dat is de zekere uitleg zonder dubben gehoord te Meulebeke, Desselghem van lande

menschen.
2)Pastor Brouwers spreekt van uw Hiawatha - een woord maar- en zegt dat men met
genoegen zien moet dat een man, een taalkundige lilk Pastoor en Dichter Guido Gezelle uit

de oude mijnen van Verdam onbekende schatten aan 't licht brengt. 'k Ga 't in 't Belfort
drukken.

3)C' est moi = 't is ik. Zoudt ge dat voor mii niet kunnen weerleggen. Mpet diepe

genegentheid en allertrouwsten handslag. J Claerhout."

(28)Brief in GM, 4 blz., 21  x 30,5 cm, wit papier, dat:um: door Allossery aangebracht:

"(November? 1886)

(29)  1.CLAERHOUT,  Onqe  1.zestafel  ,m:  Het Belfort, Tifdscbrift  toegewijd aan Letteren, Wetenschap

en kunst, 20 Jg., 1887, nr 1, p. 66

(30) D.CLAES, Tbe Song of Hiawatba, Ovegedicbt in 't vlaamscb door GUIDO GEZELLE.-

Uitgave  n°50 van bet "Damdsfonds"  1886, m :  Het Belfort, 2°  jg.,1881, nr 3, p. 133-141 en idem nr

4, p. 228-237

(31) D.CLAES, ibidem p. 234. Zie ook de uitgebreide bespreking van 1.PERSYN, "Het Be»1"
en Guido GeZe#e,  in  GeR:ellekroniek,5,  april  1968, p.  21-  51

(32) Jub.Bneven tan, aan en over GeZelle, I Briefwisseling Gezelle-Van Oye, p. 216, brief 2103

(33) F.BAUR, ibidem, P 217,brief 12()b

(34) FREDERIK, Eene beoordeeb,ge ot,er taaL cbn#ven, in  I 2 I 2, Paaschverlof 1887, XIII°jg., 2°

Afl., p. 73-77

(35) RVAN DEN BROECK,Over degm/R:en z,an bet venaalban. Een bistonscbe verkenning in bet

gebied van de vewakbeone.Antwerpen, 1992, p.81. Het begrip 'context' omschrtiven wil zoals

Van Dijk : "de verzameling relaties tussen de tekst aan de ene kant en de schrijver, de lezer,

de kultuur, maatschappiistrukturen, de taal, andere literaire teksten, etc, :tan de andere kant."

Zie VAN DIJK, Moderne bteratuumone, p. 26. In deze betekenis wordt het begrip ook

gehanteerd in het boek van P.ZEEMAN (red.), I.iteratuur en contexl.  Een inkiding in de

bteratuunvetenscb®, Niimegen, 1991, p. 15
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(36)  P.COUTrENIER,  Guido  GeR:elle,  mitn  dicbten,  mijn gehefde.  Een  keuie  uit  de  paige  van  Guido
GeTelk Gent, 1989, p.12

(37)  LATILS, Honderdjaar I'liamse  Bewe ing I, Gescbiedenis van bet Datids»ds tot  1914, Leuven,

1977, p. 91

(38)Zie biilage 14 van hoofdstuk 3, briefkaart van 7 februari 1879

(39) Zie '5.1.Aankondigingen in Gezelles brieven' en noot 3 ddaar

(40) Jub.  Bneren II, p. 212, brief 1803

(41) f. SCHLEIERMACHER, Ober die versebiedenen Metboden des Obersetgns
mld., Samthrbe Werke, Berlin, 1838,III Abt., 2 Bd., p. 207-245. Herdrukt in HJ. STORIG

(red.), Das Problem Ns Ubers«ens, Darmstadt, 1963, p. 38-70.het ataat staat op p. 51.De
vertaling vonden we bij R.VAN DEN BROECK„ Over de grenfen...., o.c., p.45.

(42) R.VAN DEN BROECK Over degnnIen..., ac.,p. 49. Ook L.VENUTI, Tbe Translator's
Int.ysibib), A bistog of translation, London, 1995, p. 132 wiist op de 'academic elite', voor wie
vertalingen volgens Arnold geschreven moesten worden. M.Ballard contrasteert de opvatting
van Arnold met die van Newman, voor wie het publiek niet geleerd hoefde te ziin (zie
M.BALLARD, De Ciciron d Beniamin, Lille, 1992, p.242). Of Gezelle kennis had van de
vertaalopvattingen van Matthew Arnold bliift speculatief. Er is wel een brief van Gezelle aan
Edm. Hicks (zomer 1858) waarin hij vraagt uit te kijken naar werken van deze Engelse
dichter en criticus.

(43) DIE OUDE SCHOOLMEESTERE, Hiawadba, in I/Z I, , 12° jaar, 3° Afl 1886, p. 107-
108

(44) Jub.H. p. 246

(45)  L. \ENUTI, Tbe Translator's  Invisibihot, A  bistoot  of translation, 1_ondon, 1995, p.  124  en M.

BALLARD, o.c., p. 243

(46) idem, at.,p. 129

(47) Jub.H. p 232-233

(48) Jub.H. p. 2

(49) Longfellow somde 4 bronnen op in zi n 'Notes' achter de tekst van Tbe Song of Hiawatba

(1855):1. de emoloog H.R. SCHOOLCRAFT, Al#c Researches, Vol. I, II en III en Part III
van  zijn  Histoly,  Condition and  Prospects  of tbe  Indian Tribes  of tbe  United States  (zie het lemma 'The

Song of Hiawatha'. Deze auteur wordt vandaag beschuldigd van 'fake-lore';
2.  de  schilder  en  schtilver  G.  CATLIN,  Lztters  and  Notes  on  tbe  Manners,  Customs,  and  Condition
of tbe Nortb American Indians (zie'In the V,le of Tawasenth©. Hij maakte een
indrukwekkende portrettengalerij van Indiaanse stamhoofden, maar kreeg ziin collectie niet
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verkocht aan het Amerikaanse Congres. Een poging om in Europa meer geluk te vinden
strandde in een verbliff te Brussel vanaf 1860. Daar schreef hii ook een ander boek. Life
Amon st tbe Indians (186D. Vanaf 1870 bereisde hij Zuid-Amerika om opnieuw Indianen te
schilderen. Hii overleed in 1872 en had schildertien gemaakt van 48 verschillende stammen
waaronder 310 unieke portretten. Ziin levensverhaal en tientallen werken van hem verzorgde
Robert J. Moore in 1997 in het prachtige kunstboek Amencan Indhms.  Tbe an and traveLs qf

Cbartes  Bird  Kin&  Gefe  Catlin  and  Karl  Bodmer..  3)  J.G.E.  HECKIDNELDER,Account  of
1-listog,  Manners  and  Cu.stoms  of tbe  Indian  Nations  (zie 'Hark you,Bear  1 you  are a  coward")',4)
LI'l-1'ELL, 1-idng Age, rol. XXV (zie 'Onawa>·! Awake, beloved !). Dr. L BURRICK
publiceerde in de  Handetingen  van  bet  5de  #'laamscb pbilotgencongres  30  Juh  -  5 Ofst  1922  op  p
146-1-31:   De  Bronnen  i·an  '7be  Song  oj  Hiawatba".
In 1984 verscheen Amencan Indian Myths and I.zgendr selected and edited by R. Erdoes and A.
Ortiz, New ; ork. Hierin staat de oorspronkelijke legende over 'Hiawatha the Unifier', 'retold
from Victorian sources', p.   193  -199.  In de gezaghebbende Histoncal/ttlaY of [ForU Atytbology,
T 'oL II, Part 2: Mytbologies  of tbe primitive planters: tbe Northern Ame,·mas (1981 haaltjoseph
Campbell ook een 190 eeuwse bron aan om het verhaal weer te geven. Hil verwijst naar
M'.M. Beauchamp die in het blad Jountal €fAmencan Fobklon, vol.  1, (1888), p 201-202. ziin
neergeschreven verhaal  van 1845 publiceerde met commentaren. De verwi izing naar de
Christus-figuur  en de voorstelling van deze legende als een Indiaanse parafrase van het leven
van Christus was bij Beauchamp overheersend (zie Campbell, ac., p. 200)
In 1998 verscheen Native Amencan Myths and L,genA (Brockhampton Press, London), waarin
Tbe I-€end of Hmwatba (p. 26-30) door O.B. Duane herverteld wordt naar de overlevering van
een 19'eeuwse Onondaga-chef.

(50)./ub.H. p. 221

(51) 1. Onder 'ONAWAY: hier staan drie bronnen vet:meld, twee Amerikaanse en 66n
Belgische. Onder dit lemma wordt eigenlijk naar twee liederen verwezen: het lied Onawqy l
Awake, beloredt en 1Fben I think qfmy belot,ed. Longfellow vermeldde voor het eerste de bron
'Littell's  I-u,2ng Age, vol.  XXV, p. 45'. Gezelle nam deze verwijzing letterlijk over:  "Het
oorbeeld van dien wildzang staat in Littell's.." Nergens anders vermeldde Gezelle nog dit
werk, wat de twi ifel doet rijzen of hij dit boek ooit in handen had. Voor het tweede lied
verwees Longfellow naar het boek 'Oneota p.  15'. Hii vermeldde hiervan geen auteur. Gezelle
wel: 'Srboolcra#j Oneota, bl.  15

' Gezelle kende dus dit werk of hii wist uit andere lectuur dat
dit een werk van Schoolcraft was. De volledige titel luidde Oneota; or Cbaractenstics of tbe Red
Race €fkmenca. Gezelle vermeldde dit werk nergens anders meer hoewel Longfellow dat nog
ill drie andere 'notes' deed. Dit doet ook twijfel rilzen rond een eventueel bezit van het boek
door Gezelle. Naast deze twee liederen haalde Gezelle bovendien een Belgische bron aan
voor nog een ander lied:  Fl. J BONDUEL, Nakam et son Fils Nigabiano,® etc., etc., Tournai,
Casterman, 1855. De volledige titel luidde: Nakam et son.» N+bianong ou LE,#antperdu,
priddi d'une notice bistorique, et didii aux Elives des colkges et des pensionnats de la Belgique. Gezdle
bezat dit boek van de missionaris Florimond Bonduel uit Komen (zie W.MUYLAERT,
Noord-Amenka, in de catalogus van R«en in dengeest (1999), p. 124).In dit Franstalige boekie
vond hii tekst en noten van 'een liedje, met de zangteekens, na de wiize der Mennomonid.  De
vermelding van dit liedie paste blijkbaar bij de twee andere.
Alois Walgrave vond Gezelles vertaling van het tweede lied "schooner (...) in 't Vlaarnsch
dan in 't Engelsch" en hij getuigde; 'lin de dichter knikte toestemmend, en zei "ia, zeker ja!"
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(zie A.W'ALGRAVE, Het letyn mn Guido Gefelk, Amsterdam, 1924, p. 156). Ir'algrave maakte

wet een fout door te verwiizen naar de Engelse titel van het eerste lied.
2. onder 'ALG.': N.0.(anaen missionnaire) (=Jean-Andrd Cuoq)  , Etudespbilolfiques sur

quelques Lingues sam,ages de fkme'nque, Aiontrdil, Dawson Brothers, 1866. Cuoq vermeldde ook
de bron Schoolcraft en Gezelle benutte Cuoq's werk blijkbaar zeer intens (zie IT'. Jiu>laert,
o.c., p. 120)
3.  onder 'rOTE f: X.X., Tatems et Totimisme,  in  :  Ret,ue  Britannique,  nr.  5,1870, p.  59
4.onder 'BIJZOND': N.N., Le Bison des Prames, in . Reige Bnnamque, nr. 8,1876, p. 473

(W. Muylaert wiist erop dat Gezelle grondig gedocumenteerd was over de inhoud van het
tildschrift. Zie noot 21, p. 122, o.c)
5.onder 'ZW'ARTFROK':   P. XIARQUE'I-rE, I 'gyages et c#couvenes, section I ; s.d. (Dit boek
stmt vermeld bij  A&A  DE BACKER  s.j.,  Bibliotbique  de  la  Compagnie  de  Jisus.  Nourelle  Edition
par C.Sommervogel, s.1., Bruxelles, 1894, kol. 600).
6.onder 'ODJIBWAY: M.THAVENET, (zonder titeD. Gezelle ateert Thavenet met
woorduttleg over dit lemma en hij voegt eraantoe: "de geleerde Algonkwinist M.
THAVENET. te Roomen overleden in  1845".  Dit werk moet een Franstalige titel gehad

hebben, want Gezelle verwiist naar 1·'ranse benamingen.

7.onder 'PERELPFDEE:   J.LECLERCQ, 1.£, Tem des Merveitles,  Promenade  au Parc National de
l'Aminque du Nord, Paris, Hachette, 1886.
8. Een achtste bron vinden we in I_.oquela, 1883, nummer 5, kol.37, onder het lemma
'Krane....: M.MORGAN, Arcbaeolog. Americ., in Cambrian JournaL 1860, p. 113

(52) Jub.H., noot  p.208

(53) E.LAUWERS, Gfelle,  in:  Scbd#en ran Dokter Lmwers 1858-1921.-Thielt, Lannoo,  1931,
p. 432-433. Hetzelfde artikel verscheen in De Nieuwe T#d, jrg. 4, nr. 10, (1900), p. 75-78 n.a.v.
Gezelles overlijden.

(>A) C. D'HAP:24, De wonde in "t bert, Guido GeTelle: een dicbtersbigrajie, p. 34

(55) Rond den Heerd, irg. XV, 1880, p. 366-367

(56) K.DE BUSSCHERE, Guido Gesptle en  de taal (II), in : GeZellekroniek 5, p.72-13

(51 L.WILS, Lz'an Clovis tot Happart, Kipellen, 1992, p. 13: "Een natievormende kracht die
pas in de negentiende eeuw op de voorgrond trad, was de volkstaal." en J.LOCKARD,
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Noten hoofdstuk 6

(l) H.SPELIERS, Dag St,rutetr, Ik ken den weg alleen. Kritak, Leuven, 1995, p.461. Op
dezelfde pagina vermeldt hil ook nog : " Daarom had hij (=Lauwers) achter de rug van
Gezelle met het Davidsfonds onderhandeld om ziin naam onder de publikatie van
Hiawatba te kriigen." In het Lauwersarchief noch in het Davidsfondsarchief is ook maar
enig spoor aan te treffen dat hierop dist. Speliers baseert zich wellicht op een uidating
van Romain Vanlandschoot in Eng,clopedie 1 7. Beweging, p.833: " De lichte geprikkeldheid
van Gezelle, omdat Lauwers met het Davidsfonds onderhandelde om zijn naam onder

"een vertaling van Hiawatha te plaatsen, is slechts een bitverschilnsel geweest.
\'anlandschoot trok deze bewering nadien weer in, omdat hii geen enkel bewils ervan kon
voorleggen (mondelinge mededeling). X[aar de nieuwste uitgave van de En(yclooedz2 bevat
de identieke, foutieve tekst).

(2) GM, map Hiawatha, 66n blad, met plooi over het midden heen. Allossery schreef
bovenaan: "Handschrift Ilugo Vernest" en links van onder tot boven : " Zie Daarover

"
Hiawatba, Jubileumuitg. bl. 250-251". De volledige tekst van Vernest luidt als volgt
Hiawatha. Binst het paaschverlof komt uit de <vertaling van< Hiawatha, I.ongfellows
gedicht, in <het< vlaamsche verzen gezet.
Heeft het Engelsch vertaald Mr.  E.L., en G.G. heeft het geheel en ghans overzien
verbeterd en somtijds herdicht. Daarom schreef E.L. alzoo: (zie de briefkaarte 30)
Mijn E H Ik hadde U enz.
Hier is nu een van de zangen als proefstuk. De prospectus krilgt gij allichte en wil bidden
U van in te schrijven : ITI Hiawadis vaart

Geef mii uwen bast o berkboom. enz
(bladz. 72 van de hierbijgaande blaren) "

(3)  Scbn#en ran Dokter Ltum·ers  1858- 1921, Thielt,  1931, p. 519: (Stiin Streuvels schreef

deze alinea:) " DE ZANG I WN HIA WATHA .(...)Ofschoon hij er naderhand
herhaaldelilk heeft naar gerraagd, kreeg Dr. I.auwers het handschrift ziiner vertaling nooit

.
meer terug. In de nalatenschap van G. Gezelle werd het met teruggevonden.
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De Gids, jaargang 149, nr. 6, 1986, p 497-513

(9)  j  LUBLINK DE JONGE,  I grbandeling  over bet  vertaalen,  in  Tweede  Zevental  verbandelingen
over verscbeidene ondenverpen, Amsterdam, 1824, p.  106.

00)1.1  L. TEN  KATE, Bloemen  uit  den  vreemde.  Keur van  Hoogduitsibe  PoEJ,  ver meld  en

overgeplant door..,Amsterdam, 1857, p.  11

(11) J.VAN 'S GRA\'ENWEERT, De Ilias van Homerus, naar bet Griekscb, in Nederduitscbe
venfengevo*ddoor....,Amsterdam, 1818, p. XVI

(12) Jub. Br.II, Brief  180  a, p.  212. Hier volgen  nog drie andere getuigenissen in dezelfde
zin. Emiel Janssen formuleerde in Zoo tbibte en Zoo doe 'k, Brugge, 1939, p. 87:  "  ...den
oorspronkeliiken tekst wilde hij bewust, evenaren, ia overtreffen...". Alots Walgrave
getuigde in zijn biografie, (deel II, p.  156) dat Gezelle zelf een fragment uit zijn vertaling
"schooner vond in 't VIaamsch dan in 't Engels". A.Mervillie bracht in 1901 een vertaling
van Erangebne van Longfellow en venneldde Gezelles vertaling in het voorwoord, in een
context van "wediiver": "Eerw. Heer G.Gezelle met Hiawatha, en Eerw.Heer Eug. De
Lepeleer met het overzetten van Webers' Dreizehnlinden, hebben bewezen dat ons
vlaamsch, voor kracht en zwier, voor rekbaarheid, en afwisselende verruwpracht nocb voor
't En etscb nocb voor 't Duitsib 'n moet onderdoen "  (p. 12)
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03) Jub.H.,p. 4

(14) De term 'belle infidale'  is van de Franse filoloog en literator Gilles Aidnage (1613-
1692) en slaat volgens R. VAN DEN BROECK, Over degm,Zen ran bet venaalban,
Antwerpen, 1992, p. 27, noot 4: "op de noodzakeliike ontrouw van deze vertalingen die
mooi wilden zip in tegenstelling met het gebrek :tan charme dat getrouwe vertalingen
vaak kenmerkt. Hil werd o.m. gebruikt door Voltaire...". Zie ook G.MOUNIN, bs belles

inji(liles, Paris, 1955 en bij Xf.BALLARD, 'Les "belles infiddles" et la naissance de la
traductologie'  in:  De  Ciciron ti Benjamin, Lille, 1992, p. 147-199

(15) R. I-AN DEN BROECK, ac, p. 43 "Parafrasering van het werk komt eigenlijk op
een erkenning van de ontoereikendheid van de moedertaal ten opzichte van de
oorspronkeliike expressie neer. Wie parafraseert, geeft de eigen onmacht toe en meent het
tekort door toevoeging en omschrtiving te kunnen compenseren. Zo gaat echter de
artistieke waarde van de tekst totaal verloren."
Zie ook G. STEINER, Afttr Babte, Second edition, Oxford, 1992, p. 269, waar hij Dryden
toelicht

(16) K.Af. T'AN LEUT'EN-ZWART, l 'enabng en onkineel, Een t,eiget>kende
bescbnjt.ingsmetbode voor integrate vertatingen, ontivikkeld aan tie band van Nederlandse vertatingen van

»aanse nanatieve teksten. Dordrecht, 1984, p.2: "Integrale vertalingen ziin vertalingen
waarvan is vastgesteld dat er geen sprake is van toevoegingen of weglatingen van
fragmenten of passages die uitgaan boven het nivo van de zin of de woordgroep."

(17) R. VAN DEN BROECK, ac.,p. 45; zie verder ook b4
L. VENUTI, T/be Translator's Invisibili), A bistog of translation,London,New York, 1995, p
100-106

(18) Jub. Brieven II, 1802. Zie ook P.COUTTENIER, "O this is a place!' Aspects of the
Engish World of  Guido  Geze\1€   . in Tbe  Low  Countries.  Arts  and  Soae(y  in  Flanders  and  tbe
Netbedands. A Yearbook, Rekkem, 1994, p. 137-143

(19)W NON HUMBOLDT, 'Einleitu«  74 Aescblos' Agamemnon metriscb  Rbersets:f von  W.  ton
Humboldt, kipzig, 1816 in H.J.STORIG (red.), Das Problem des CIherset ens, Stuttgart, 1963,
p.81; zie ook R. L'AN DEN BROECK, o.c, p. 39  en W. SDUN,'Wilhelm von
Humboldt,in  Probleme  und Tbeorien  des  Obersevens  in  Deutscbland vom  18.  bis  g,m  20.

Jabrbunden, Munchen, 1967, p. 59-64

(20) W.SDUN, 'Schleiermacher', in o.c, p. 56 en idem, 'Wilhelm von Humboldt', in o.c., p.
61

(21) /ub.Br.II, 1803. Het valt op dat 'Calderon' in aanmerking kwarn voor vertaling;
Edward Fitzgerald (1809-1883) had in 1854 al 6 stukken van hem vertaald en Goethe,
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A.W. Schlegel, Gries en Malsburg waren in Duitsland voorgangers (zie W.SDUN, 'Arndt-
Adam Muller- j.Grimm - Schopenhauer', in ac.,p. 64

GZ) Jub.11.,p. 2.

(23) R. VAN DEN BROECK, o.c., p. 45; zie ook A. LEFEVERE, Tranditing Literature:
Tbe German Tradition from Luther to Rosengveig,  Assen, 1977, p. 18.

(24) L. VENCTI, ac., p. 100

(25) Jub.H.,p. 4

(26) A. LEFEVERE, ac., p. 74; zie ook L.VENUTI, o.c., p. 100

(27) R. VAN DEN BROECK, A. LEFEVERE, Uitnotbging tot de vem*dwetenscb®,

Muiderberg, 1979, p. 143-144: " 7. Vertaalde literatuur in de literatuurstudie, 7.1. Van
dominant naar perifeer".

(28)  .4. WESTERLINCK,  Het  scbone gebdm  der potffe.  Beluisterd  met  ontluisterd.  Antwerpen,

1950, p. 160-161

(29) De recente appreciatie voor Longfellow drukt o.a. A.GLOVER (St.Lawrence
University,Canton, New York)  in zijn Introduction uit, tot de heruitgave van Tbe works of
Heng IF/at*wonb Longellow (rhe Wordsworth Poetry Library 1994).
De uitgeverij Everyman gaf in  1992 Tbe Song €fHmwatba opnieuw uit, in een afzonderhike
succesvolle uitgave, ingeleid door een appreaerende Daniel Aaron (Harvard University).
(Zie ook de anthologie van G. en B.PERKINS, Tbe American Trat*tion in Literatun, New
York, 1994, p. 349-390).
In 1996 verscheen bij dezelfde uitgeverij Selected Poems van Longfellow. Professor
Anthony Thwaite stipte in zi n inleiding aan dat "(Longfellow) had been actually dead for
almost sixty years: his poetic reputation among most literary critics, and indeed among
most literary readers, had been dead for perhaps half that period. Not only were his name
and reputation dead: the poems themselves, as artefacts, seemed beyond redemption. (...)
It is only much more recently, and sporadically, that the balance has begun to be
adjusted"(p. x) Op pagina xi klinkt het als volgt: "The reassessment, the dusting-off, the
refurbishing, continue."

Tot slot vermelden we nog de Britse   BBC  -  'poll' i.v.m. poezie: Tbe Nation's Favounte
Poems van 1996. Daar haalde Tbe Song of fhawatba toch nog de 94' plaats en klopte
hiermee o.a. Gerard Manley Hopkins' God's Grandeur.
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Noten hoofdstuk 8 : 8.1. De poetische functie en 8.2 Fonologie

(1) A.LANGEK'ELD, I 'ertalen wat er staat,Amsterdam, 1986, p. 36 en 198

(2)  G.NIOUNIX,  Die  ('bers«ung, Gesrbicbten, Tbeone, Anwendung, Nymphenburger

Vet:lagshandlung, (1967), p. 129: "17.Das Ubersetzen von Gedichten, Treue zum Gedicht".

(3) Zie hoofdstuk '53.2.De tivdscbriften' en voor de brief: idem hs.5, noot 24

(4) D. CLAES, Tbe Song of Hiawatba, in Het Be#on', 1887, p. 134 . Ook Lauwers sprak van

"taalmuziek" bij Gezelle: "... Ik heb het menigmaal willen ondervinden en ondervonden: aan

dat we6rgaloos taalmuziek en was er geen enkele klank te veranderen, of't speelde valsch in

zilne ooren: hij wist het niet misschien, maar hij hoorde 't en voelde 't (1). (Noot 1): in een
van de zangen van Hiawatha, door hem, in miin biizijn, verbeterd, of liever hergoten, had hii

den eenen keer sperren en den anderen keer sparren gezet. Ik gebaarde van niets, ma:if ill het
uitschnjven deed ik er om, om sparren te zetten waar hit sperren, en sperren waar 114 sparren

geschreven had. Ik ging er naartoe, en, met een schijnheilig aangezicht: " M. Gezelle, zei ik
"

alzoo, eer dat wil voortdoen, dat gil den voorgaanden zang nog eens wildet overlezen 1

Hii nam miin handschrift en herlas.
Maar zoo snel als de bliksem fletste hij eene e boven miln sparren, en, eenige reken verder,
eene a boven miin sperren; en 't waren we6rom zijn sperren en sparren, liik te vooren."( uit

Meminissejuvat,in Biekolf, 1601., wintermaand, 1905, p. 397-403, noot en tekst p.401. Zie ook

idem in Scbgkn, p 459-46D

(5) C.F.P. STUITERHEIM, Problemen der bkratuunvetenscbap, Amsterdam, 1966, p. 224

(6) C.F.P. STUTIERHEINI, o.c., p. 126. Ook Westerlinck wees er op dat de 'de dichterluke
woordklank geen zelfstandige, absolute stemmingswaarde heeft.' In: A.WESTERLINCK, Het
sebone Kebeim  der pot,de,  Antwerpen, 1950, p.37

(7) Een gelilkaardige verklaring vinden we ook i. v.m. het gedicht 'Gierzwaluwen' bil
J.BO'E S,  Modenle  temeEn  in  verband  met  klankex·pressie,  Een  kntiscbe  studie  met  un  fystematische

bibhogratie orer dejann 1900 tot /960, Gent, 1965,p. 54: 'De ie-klank heeft in dit gedicht dan

ook niet alleen een klanknabootsende funktie, hij wordt in werkelijkheid klanksymbolisch

aangewend."

(8) R.VAN DEN BROECK, Deproblematiek van de bteraire re,tabng, onuitgegeven doctoriat,
1910, p. 186. Onder Tbeoretiscbe jundering ran de vertaatbaarbeid van taatkunstiverken.2. Onderlin#

uitwisselbaarbeid van de talen als media van literaire expressie.

(9) C.BUDDINGH, 1.exicon der Poidie, Amsterdam, 1968, p. 11-12

(10) C. GEZELLE, Zantekoom, Nagelaten voltooid- of onvoltooide rapelingen van Guido
Gezelle's dichtveld. Brugge, 1923, p. 208-209

(11)GaTette van Kont)k VI, nr. 40,1 oktober 1881, p. 2-3. Zie ook . J.BOETS, Het nagekiten

dicbtwerk van Ge elle,in LT) 5, p. 11
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02)f.BAUR, Nog GeT:elle's Hiawadba, m :Feestbundel H.J.  E 'an de W'jer, deel II, p. 199-200. Foor
het stafriim zijn ook de Woordentas  emma 'stafrijm') en de map XI uit het Gezellearchief
zeer belangrilk. Zie hiervoor C.D'HAE>:, 'Gezelles filologische nalatenschap', in

GeRfllekroniek 15, p.88 en N.BAKKER, Geglles Woordentas,kiden, 1998.

(13) Jub. H.. p. 226

(14) A.IX'ESTERLINCK, l)e oude taaltmenaar Cuido Cefelle, Beveren,  1981, p. 133

(15) Jub.1-1.,p. 264. De Finse Kalevati-tekst, die Longfellow in Duitse vertaling raadpleegde,
bevatte enorm veel alliteraties (zie Af.FONTUN, Noot van de renakr, in I.zvensbederrn uit Kanbe,
Driebergen, 1990, p.23). Baur baseerde zich op een Duitse autoriteit om het stafrilm "de
metrische grondwet in het Kalevala-vers" te noemen," dat Iongfellow tot voorbeeld had
genomen": O.SIEMT,  Der Stabnim  bet H. IF. I.,on#illow, Liegnitz, 1897 (/ub.H.p.  264)

(16)  j.BOF.FS, Toeticbting bij Tbe  Song  of Hiawatba, in  V[)  3, p.  36

(17)  1.BOETS  e.a., Guido  Getelle  in   15000  woorden,  een  concordantie  op  bet  door  bem  gebundeld
Acbtwerk, 1986, p. 834

(18) J.VAN MEENSEL, G.Gefelle.· Fhawadba's Lied, in Nova et I Yera, XLV°lg, 1967-68, nr 6,
p. 468

(19) j.BOETS, Toebcbting..., in I 'D 3, p. 36

(20) N.ARVIN, I n#illow,His L.#9 and IFork, Boston, 1963, p. 136

(21) P. SCHOT -SAIKKU, Orer de Finse volkspokie, m 1_zienstiederen uit Karehe, I·'rouwenteven in
de Finse volk.poge, Driebergen, 1990, p. 9-21

(22) J.B.C. GRUNDY, Introduction, in Kalevala, Tbe Lind ofHeroes, London, New York, 1951,
p. V en VI . Op vandaag bliiken de zangers of'barden' schaars te zijn. Petri Nikko, een Fins
fotograaf, stelde een fotoreeks samen In Lonnrot»onteps Onder de beniming Lan*mp
wben KALE I fALA  was born verscheen een catalogus met foto's van de bejaarde heer Olavi
Hokkinen, verteller en berendoder en van mevrouw Jelena Pirhonen als laatste bard in de
traditie van de AWeraid. Zij heeft gdtin opvolgers. Deze catalogus was een uitgave van het
Fins Cultureel Centrum voor de Benelux, Italielei 69, Antwerpen.

(23) Jub.H. p. 220. Ook A.I'ERWEY wees op deze aantekening en corngeerde Gezelles
denkwilze:

" Achter deze verklaring ziet men eer dan de Indiaansche zangers, de Finsche, die
inderdaad, en wel bij tweeen, tegenover elkaar gezeten, en elkaars handen vasthoudend, heen
en weer wiegden terwijl zii de verzen van de Kalewala opzeiden. 0 f overigens het prunitieve
rhythme zoo was als Gezelle het zich voorstelde, doet hier niet tel, zake: dat hii het zich zoo
voorstelde is het feit waarop men letten moet." (zie A.VERWEY, Ket«e uit 'tprfa van *n
Hooglemarst#d (1925- 1935), deel 1 7, verzameld en verzorgd door Dr. M. Nijland-Verwey,
Zwolse reeks van Taal en Letterkundige Studies nr. 4, Zwolle, 1956, p. 238-239)
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(24) F.BAUR„ Nog GeTelk's Hiawadba, in Feestbundel H./.  L 'an de IFUER, deel II, p. 200

(25) Baur wijst erop hoe deze overievering in de metnek ook bestond in de Spaanse

volksepiek

(26) E. 1 .\GEXKXECH'I, Mrs.  Lon$llow:  Selected  l,tters  and Journals  of Fanny Appleton

I..ong/ellow (1817- 1861),New York, 1956, p.201
Z.ie ook: C. B. r<'ILI.I.ltfS, Heng Iradswortb Longp#ow,New York, 1964, p.157

(27) F.. 'a'AGEXKXECHI, I lenry W'ad,wortb Lonzfellow,  Portrait of w Amencan Humanist, Xew
York , 1966, p. 228-229. Heel typerend is de parodie van Stanley j. Sharpless:

liiawatha, handsome Inlun
liarried girl named  finnehaha
(Known  to  friends  as  I.aughtng W ater)
She died in a dreadful famine
He walked off into the sunset.

(very long and rather boring
Narrative in unrhymed trochees:
Tum-ti, tum-ti, tum-ti, tum-ti,
Tum-ti, tum...ad inlinitum

(28) D.AARON, Introduction,in Tbe Song of Hiawatba,Vermont, 1995, p. XY

(29) C.B.Ir'ILLIAMS, ar., p. 164.

(3()) I). AARON, o.r., p. X\'III. Het gedicht 'The Explosion' van Philip Larkin werd
aangeduid door Anthony l'hwaite, uitgever van Collected Poems (1988) en Selected litterr (1992)
van I.arkin.

(31) Jub.H.,p. 3

(32)  A.\'ERWEX,  KeuLe uit  't pro  ran Hoogleraarst#ti.., p. 238

(33) Jub.H., p. 264

(34)./ub.H.,p. 262. Zie vooral  p. 15 m een noot over te Hemwaard Baur schrijft dat Gezelle
de b niet aanblaast "in dien zin ziin ook andere schijnbare, metrische afwiikingen van het
engelsch ritme te beoordelen". Dit is duidelijk in tegenspraak met Van Ginneken.

(35) Baur haalt dit citaat aan in Nog Ge elle 9 Hiawadba. Hij venvijst naar G.STUIVELING in
De  rersbouw in  Hiawadba, in   De  Nieuwe Taattids,  buldenummer voor de  Bogs,  1943, p.120

(36) A.VERWEY, Ketg uit..., p. 239

OD G. STUIVELING, De rersbouw in Hiawadba, zie noot 35. In 1967 kwam deze studie
opnieuw  aan bod:  De  rersbouw  van GeRelle's Hiawadba, m  L'akwerk, twaalf studies  in  literatuur,
Zwolle, 1967, p. 259-269
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(38)G.STUINELING, De versbouw van Ge Ue's  Hiawadba...1961, p. 260

(39)EDEBUSSCHERE, I.'erst,oet en woordbeeld  bij Guido Ge-<,Ue, m Album Antoon  I laene,
Aangeboden ter gelegenbeid ran Jn Tet,entitste t·etjaardat, 1910, p. 130

(40)G.STUIVELING, or., p.264

(41)Jub. H., p. ITI

(42) In paragraaf 8.2.6. behandelen we het parallellisme uitvoerig

(43)  P.CL\ES, Gqlle  en  bet gedacbtenrijm,m:  GeRfUiana,  Kroniek  van  de Ge-ellestudie,  1990 / 1, p.41

(44) P.CLAES , o. c.,geeft als bron aan: G.M.HOPKINS, Jountah and Papers, ed. H.House,
London, 1959, p. 84

(45) P.CLAES, o.c.,p. 30

(46) ibidem, p.30 e.v.

(47)  J.GEENS, L'an  een  'Noord-Amenkaenscb Verdicbtsel"  naar 'Mondamin", m  Gedlhana, jg.Nl,
1975, af. 3-4

(48) P.CLAES, ac., p.33-40

(49) Kalevaki, Tbe land ofHeroes, London, 1970, p.1

(50) It.VAN DEN BR(DECK, A.LEFEVERE, Uitnodging tot de vewabvetemcbap,Muiderberg,

1979, p..95: t'erscbuidngen tmsen redatng en ongineel Dit hoofdstuk wordt als leidraad benut
voor ons onderzoek naar de verschuivingen.

(51) E.SAPIR, Wat is taal 7 Amsterdam, 1949 en C.F.P. STUITERHEIM, Inleiding tot de

taap&lasopbie, Antwerpen, 1949, p. 111-112

(52) E.VAN OYE, Cit bet Han 4 Dendermonde, 1874, p. 153-156. Dit gedicht van G.
Antheunis maakte veel opgang in Wereldoorlog I, in alle VIiamse bloemlezingen.

(53) Jub.Bneven I, p. 183, brief 92b

(54) R.VAN DEN BROECK„A.LEFEVERE, o.c., p. 95-96
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Noten 8.3. Morfologie

(l) G.BOOB en A. \' AN SANTEN, Mo,fologie, de woordstructuur van bet Nederlands,
Amsterdam, 1995

(2) Gezelle had een uitgesproken voorliefde voor het etymologische denken dat de
versluierde relatie tussen vorm en betekenis wegnam. Etymologie zou de oorspronkelijke
zinvollieid van de "zaakoverdekkende" woorden onthullen. Zie hiervoor A.DEVOS,
GeLelles  'Couden Eeuw; Leuven,  1997, p.   161

(3) G.BOOIJ..., o.c., p. 34,36,39,41

(4) F.KAT.\AIBA, Motpbology, Modern I.inguistics, London, 1993, p. 72

(5) F.KA T.LLIBA, o.r.,p. 73 en J. \-AN MARLE & G.KOEFOED, 'Over Humboldtiaanse
taalveranderingen, morfologie  en de creativiteit van de taal' in »ektator, T#dwb,t# roor
neerun&:rtiek, lg· 10, 1980-81, p. 111 - 147

(6) G.BOOIJ..., ac., p. 111

(D  Bijlage 17, brief van Gezeltle Kin Lauwers, regel 13-17

(8)   I 'D 4, p. 360, nr. 216, r. 1

(9)  j.\'AN DYCK, Comspondentie Getelle-Edward Utietinck, in: Ge ellekroniek, 4, p.109-113.

(10) Gafette t,an Kom#k, IN, nr. 2, 12 lan. 1884, p. 22; zie ook J.BOETS, 'Gezelles Engelse
lessen te Kortrijk' in GeZelba,ta, ig. II, af. 4, p 110-112

(11) G. BOOIj..., ac.,  p. 118 en 124

(12) W.HAESERYN,K.ROAWN,G.GEERTSJ.de ROOIJ, M.C.van den TOORN, /lgemene

Nedertandse  Spraakkunst, Groningen, 1997, p. 132

(13) W'.HAESERYX . . . , ac., p. 688

(14)Jub.Br. I, p. 4

(15)C.D'HAPX , De monde in 't bert, Guido G,Wlle een dicbtersbiograjie, CrEek, 1987), p. 147-148.
Zie ookj.BOETS, P.COUTTENIER, C.D'HAEN, GeZelle in origineel, Brugge, p. 51

(16) I=oqueki, lg·  1, nr. 9, Jaarmesse  1882, kol.  69: "Die kracht van on=dood komt nog beter te
voorschiln als men gadeslaat dat wij nog al dikwijls on  in de plaatse van doodgebruiken en

dat onverdrietig, b.v. en doodverdrietig, oncontrarie en dookontrarie, bij ons het zelfste
beteekent. (...) Zoo, taalbouwkundig gesproken...
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(1DG.BOOIJ..., ac.,p. 150

(18) G.BOOIj ..., o.c, p. 151

(19) Zie biilage 48. Deze opsomming is gebaseerd op de nieuwe [Foortbndex op baris van bet bet
L'egimeld  Dicbtwerk.   De  eerste  concordantie  d.  J.BOETS  e.1,  Guido Gefelle  in   1  5  000
woorden,  Een  concordantie  op bet door bem gebundeld dicbtiverk, Antwerpen, 1986 werd herwerkt
en aangevuld op basis van het  T 'efameld Dicbtwerk Hiervan kreeg ik inzage in het
Centrum voor Gezellestudie en alle vermelde aantallen van woorden haalde ik hieruit.

(20)Jub.H., p. 209-210

(21)G.BOOIJ..., o.c., p. 151

(22)W.HAESERYN...., o.c., p. 600

(23) G.BOOIJ.., ac, p. 52

(24) G.BOOIJ..., o.c, p.  92

(25) Prefigering'ge-': gegek (XIX, 68); gemis (XII, 339); gepriem (VII, 89); geschimp (II,
187, gesijfel (XX1,11); gespraai (IX, 30); geier (XV, 160); getoover (XII, 141, 282; XV,
160); getribbel (XXII, 155); getrommel (XVIII, 85); gevlerk (XVII, 235); gewei (XIX, 7D;
gewin (XVI, 99); gewirwar (XIII, 228); gezang (VI, 43)

(26) Prefigering 'ge-' en suffigering '-te': gebeente (X, 44), gebindte (VII,46, XII, 179; XIII,
154); gedaante (V, 130; XIV, 43; XIX, 94, 166); genoegte (VIII, 209); geschrifte (XIV,
107, 128); gesteente (IV, 121; XVII, 80); gevaarte (XVII, 336; XXI, 30,122); gewe6rte (V,
254); gewormte (IV, 225; IX, 87; XIV, 111)

(21 Dit laatste woord nl. 'ontzicht' heeft hij geformeerd op basis van analogie van het
tweede deel van het woord. Gezelle schnift: 'Trglk uitgcbt, ingcbt, opfcbt,
enz."(/ub.H.,p.222)

(28) G.BOOIj..., ac.,  p. 88

(29) Suffigeringen met '-waard(s)'(nieuwvormingen in cursief): afwaards (VII, 132; X, 235,
XVIII, 63), aldaarwaards (XVII,168), alhierwaard (XVII,113), bedwaar6 (III,115),
benednwaard 5II,185 en XII,200), benednwaards (XVII,329), bergwaards (VII,138 en
XX,113) en bevenvaarde (XVII,62), boschwaard (III,170; V, 17; VI, 88; XVII, 210),
daalwaards (XVII, 218 + 230), derwaards (6 keer), dorpwaards (XVIII, 22), dieptewaards

([,93), bemwaard (9 keer), hemelwaards (XI, 113 + 114), (XII,209), benwaards (XXII,151),
herwaards (IX, 36, 285; X,44, 81; XVIII,120), hierwaards (XXI, 213), boekwaard (XIX,
132), bo€Alwaan  5X, 255), huiswaards (23 keer), m#waard (VIII, 149) ne6rwaards (19
keer), noordwaards (XXI, 112), omwaards (V, 218; VI, 143; VII, 128), omleegewaard
(I,10; VIII,10; XVII, 102),omneerwaards (VIII, 45; X, 263), steiwaard (XVIII,48),
stemwaar6 (XII, 174), stroomwaards (XVIII, 61), stroomwaard (XVIII, 92), terugwaards
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(XIX, 102; XXII, 94), tbemwaarb (VI, 103), uitwaards en uitewaards (\'I, 27 en VIII, 141),

rehdwaard, (XIII, 82), voetwaard, (IX, 256), voorwaards (9 keer), westwaards (10 keer),
i:7gwamwaardr (XIV, 73), itintern,aar* (XVII, 120), zeewaard(s) (VITI, 1, 91; IX, 131; XII,
312; XIl, 255; XT"[I, 294; XXII, 63,206), zijwaards (X, 236,249), Zonwaard (XIV, 73),

zonwaard  (\'III,220) Zelfs in binaire constructies: heen- en derwaards (IX,139), buis- en
bedwaard  (III,115), hille- en rigglwaards (IV,240),. op- en afwaards (VII, 132), haar- en
daarwaards (XIII,14), west- en oostwaards (XV, 210).

(30) RGASPAR, De dichter Gezelle als woord-kunstenaar, in Handeb,gen I 7aams
Filologencongres, 1930, p. 197: beulsch (T 47, D, eekenboomsch (T 168,101) e.a. IT'ii

voegen hier nog 'castanieboomsch' (ND II  G  18,3, 87 en G  30,  80)  aan toe.  I 'D 4, p

360, nr. 216, r. 1

Noten 8.4.Syntaxis

(1)  Jub.H., p. 4 Gezelle kondigde dit werkie al aan in Loquela van januari 1886 aan, :tls De
Taaldeukr. In maart 1886 verscheen dan een eerste aanbeveling voor dit werk in I_*uela,

Lente, nr. 11, tussen p.84 en  85:" De 7-aaL utel qf..Dit werk boort allengskens in de

scholen, waar het met anders als goed en zal stichten en gemak voor al die hunne

moedertale aan 't volleeren ziln." In de maanden mei, juni en juli herhaalde hi  deze

aanbeveling.

(2) Jub..H.,p. 226

(3) Afzonderlijk reclameblaadle, los exemplaar, formaat A5. In het bezit van K.Platteau

(4) Jub.H., p. 208

(51 V .FROMKIN, KRODMAN, A.NEUT, U niversele Taalkunde, Een inkiding in de akemene
taalweten.wbap, Dordrecht, 1994, p. 179 (onder het hoofdstuk: Sjntaxis rrgelmaRgbeden in de

onsbouw)

(6) ibidem, p. 190

(7) ibidem, p. 216

(8) ibidem, p. 217

(9) ibidem, p. 217

(10) A.LANGEVELD,  I P,fakn wat er staat, Amsterdam, 1986, p. 88-92

01) KN AN 1.rsUVEX,  C'ertating en  origineel,  Een  ve, el#kende  bescb'#dngsmetbode  voor integrale

vertalin en, ontwikkeld aan de band van Nederlandse vertahngen van Spaanse narratieve teksten,

Dordrecht, 1984, p.3-4
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(12) Jub..H., p. 219

(13) j.\'AN MEENSEL, G.Getelle: Him:,adbag Lied, in Nova et T'etera, XLV°ig., 1967-68, nr.
6, p. 459-482

(14) Jub.H., p. 264

Noten 8.5. Semantiek

(1)  Jub.H., p. 228. Gezelle had zichzelf ook deze benaming gegeven in een nieuwjaarswens
aan De  Bo in  1879:  'die al oude verzentindeV.  Over dit woord was er herrie geweest bii
C.A.Serrure in zijn Gescbiedenis der Nederiantlicbe en Franscbe 1-ztterkunde in bet grae»bap
ttenderen  (1855) waar hij Snellaert aanwreef dit woord ten onrechte voor een dichter uit
'den riddertyd' te gebruiken (p. 193). Hii gaf 3 bronnen aan om te bewijzen dat het
woord alleen in een juridische context mocht gebruikt worden. Gezelle interpreteerde
ruimer en deelde de visie van Snellaert. In lanuari 1881 had hi j in I«oquek, (nr. 9, p.71)
over het juridische en het dichterliike element van dit woord geschreven:" De Rechters,
die eertijds ook I,tnders geheeten wierden, beschouwen 't Recht, vergelijken 't bij 't
menschelijk doen, en 't gene dat zij vinden is vondemise, vonms: zij vonnissen. Al die weet
van dichten zal getuigen dat het beste werk veel eergevom*n als gedaht wordt, veel eer
getro#en als gemaakt ook hieten onze oude dichters vinders en het fransche trouvin,

'7trovadore,  troubadour, dat is  tre-Uer te zeggen

(2) Jub.H., p. XVII en achteraan in de Davidsfondsuitgave 1886, p. 205

(3)  RdH., 2° jaar, nr. 42,7 september 1867. Zie ook Jub. Uiatap in de Warande, p. 114

(4) Jub.H., p. 210

(5)   N NAN  DER SBS, lzenwoordenboek,  De  invtoed  van  andere  mkn  op  bet  Nederlands,Den  ling,

Antwerpen, 1996, p. 566

(6)   IT),1, p.174, noot 1.  De Aanmerkingen zijn in I'D verspreid over de teksten zelf.

(7) P.DEBRABANDERE, 'Kortrijkse Overleise Typen van  omstreeks 1900', in De
I-negouw, ig· XIV,afl.4,1972, p. 439

(8)  RdH,1,34. A.De Vos behandelt het verlangen van Gezelles verlangen naar een verloren
christelijk-symbolisch wereldbeeld in 'De <zinnebeeldsprake> in Gezelles Uitstap in de
Warande', in GeIelbana, Kro,ziek van de Ge elk,tudie, 1997/1-2, p. 1-63. 'Wierook' komt ter
sprake op p. 44.

(9)  C. en S.OSBORNE, Scboolma#-Longe#ow-Hiawatba, Lancaster, Pennsylvania TheJacques
Cattell Press, 1942, p.  123. Zil ateren H.R.SCHOOLCRAFT,A,gic Researches, vol.  2, p.
214-215
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00)1.1 L. TES  KATE, De  T'ier Winden,  Indiaanscbe  1 ende.  Uit  'Tbe  Song of Hiawatba" van

Longfellow, Amsterdam, K.H.Schadd., 1872, deel V, p. 17-19. Baur publiceerde een
fragment van Ten Kate in Jub.H. (p. 284-285). Hii haalde zijn tekst uit Pog. Nieuwe
Bloemle ing uit  de  Dicbtwerken  van  J.J.LTen  Kate, kiden, Sijthoff, dl.  II  (1880), p. 54  vig.

(.11)E.J.KOPPESC11\AR.  Lon feHow's  Hiawatba.  Sagen  en  Ligenden  itan  de  Indianen  big  1 ke

Seen'or, Haagsche Drukkerij en Uitgeversmaatschappij, z.1., (Bescbouwug voonf: Nov.
1934),p. 18-20

(12) In de Aanteekeningen gaf Gezelle onder 'LUIBOOM':  "Het w.  vuilluidens KIL. Beteekent
ook bn, andere gedaante ki, d.i. le&& onwerkzaam. Van daar luiboom, leiboom, ledgaard;

.
en luiboomen, leiboomen, den le6gaard spelen.

(13) R.GASPAR,Guido Gezelle en Engeland, in Reepu® ig. XXXI, 1954, p. 363

(14) H.W'.LONGFELLOW, Tbe Song of Hiawatba, Boston, Ticknor and Fields, MDCCCLVI,
Fifteenth Thousand, Cambridge

(15) H.W.LONGFELLOIT', Tbe Song #Hmwatba, Leipzig, A.Durr, 1856, (Collection of
Standard American Authors, Vol. XVII)

HW'.LONGFELLOW'  Tb,Poetical Works of ..., Leipzig, Bernard
Tauchnitz, 1856, (Collection of British Authors, Vol.347 en 348).

(16)W.THYS,  De  brief van  Hugo  L'ernest  aan  Lon fellow,  m GeZelliana,  Kroniek van  de  Ge:Filestudie,

1994/1,p. 36, noot 23

(17) H.W.LONGFELLOW, Tbepoehcalworks ell., Illustrated by F.Gilbert, London,John
Dicks, 1874. Dit boekje was een goedkope uitgave, maar ook slordig er ontbraken in het
totaal 4 verzen. Lauwers liet die verzen dan ook onvertaald, maar Gezelle vertaalde ze

wel. Het gaat om de volgende verzen:
Zang II v.67: with a shout exclaimed the people

riep en kmaide nu de volksstam
Zang K'III, v.88: Like a white moon in the water

lijk de volle mane in 't water
Zang IX, v.32: IT hen he from the moon descended,

als hij, uit de maan gerezen

Zang IX, v.267: Quivers wrought with beads of wampum
kokers, blank benaaid met wampum

Zang XIII,v. 43: In the night, when all is darkness
binst den diepen donkeren ontijd

(18) H.FT'.LONGFELLOW,  1-bepoetical works #.., Complete edition. London, George

Routledge and Sons, 1865. Gezelle bezat hiervan de uitgave uit 1867 (zie de
'Aantekeningen', onder het lemma 'Longfellow',Jub.H., p.  218)  Idem, The author's
Pocket-Volume Edition, Volume III, Hiawatba, London, George Routledge and Sons,
1878. In de KU.L.-bibliotheek bevindt zich een dergelijk exemplaar, dat nog eigendom
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is geweest van "Prof. Verriest".  Hier:  Gustaaf.  Ook  nog in  de  uitgave: I..ong12#ow's Poetical
Works, van 1819 en Idem,New Edition, Containing 'Michel Angelo", Authofs complete
copyright edition, London, George Routledge and Sons, 1889

(19) H.m'.LONGFELLOWL Tbepoetical works 4.., Edinburgh, William P.Nimmo, 1865 en
IDEM, Tbe poetical works  of Lon$Llow, including recent poems.  W'itb explanatoy notes, etc.  (1-be
Cbandos Cltasics), London, Frederick Warne, 1879. Ook in de uitgave van 1889.

(2()) De Amerikaanse uitgaves van 7'.6'.Crowell (1893 en 1901), de Henry Frowde-uitgave
van 1901, de Cassell (1911), de Dent & sons (Everyman's Library 1914, 1992,'93, '94, '95),
de Oxford Univ. Press (1913,1916, 1934,1961) en de Wordsworth Poetry Library (1994)

(21) C.en S.OSBORNE, o.c., p. 123

(22) Lon$How's Poetical Works, New Edition, Containing 'Michel Angelo", Authofs complete
copyright edition, London, George Routledge and Sons, 1889, p.64: 'matrons and maidens',
p.76 'the head of the maiden' enz.

(23) Loquela, 5°jg., nr. 12, Oostermaand 1886, p. 94. Veel uitgebreider is de lijst met wel
zeventig Nederlandse benamingen voor deze bloem: J.STROOP, Paardebloem A la carte.
Over Nederlandse benamingen voor Taraxacum officianale Web, in B#dragen en Mededelingen
der Dialectencommissie van de  Kon.  NederL Academie v.  Wetenscbappen te Amsterdam, 1969, p. 79

(24) Microsoft Ena:rta 99 Engctopedia, Great Plains

(25) R.TAMSMA, USA,  geografie  en groei, 1959, p.81

(26) Als vertaling voor v. 24 in  Zang XVII benutte Gezelle de naam van de struik:
In the whordeberry-bushes 't kruid alleene, en 7 kranebeesbout.Het lemma staat in: Jub.H,
p. 217
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Noten hoofdstuk 9

(1)  P.COUTTEAIER, Inleiding, m   Guido Getelle,  Mijn  dicbten, mijn gelie».  Een keuKe  uit de
poi ie  t·an  Guido  GegUe.  Samen*steld  en  ingeleid  door  Piet  Couttenier, Gent, 1989, p.  12

(2)  G.STEWELING, De rersbouw ran Ge-zelles Hiawadba, in  l'akwerk, twaaf studies in
bteratuur, Zwolle, 1967, p. 259-269. Zie ook De Nieuwe Taa*tag, buldenummer roor de

I '04·, 1943, p. 120

(3)  K.DE BUSSCHERE, Gmdo GeZe#e, Ontmoetingen, Brugge, 1964,p. 46-47

(4) ./LrB.11., p. 263

(5)  A.K'ES'I'ERLINCK, De inner*ke ivereld ran Gmdo Ge2elle, Brugge, Nijmegen, 1977

(6)  A.FT'ESIERLINCK, De oude taaltovenaar Gmdo Getelle, Beveren,Nilmegen, 1981.

(7)./L B./1, p. 209

(8)  I I) 3,212,33

(9)  11)  4,204

(10)     Ii) 4,85

(11) [ 73 2,217,12

(12)    A.W'ESTERLINCK, De oude taaltovenaar, p. 133

(13)    Ibidem, p. 135

(14)    Ibidem , p. 134

(15)      AA DE \OS, GeTelles  'Gouden Eeuw'.  De Zuidnederlandse Zeventiende-eeuwse hteratuur in
bet werk van Guido Gelle, Leuven, 1997, p. 119

(16)    A.WESTERI.INCK,De oude taa#ovenaar, p 133-138

(11    Ibidem, p. 138

(18)    Ibidem, p. 135-136

(19) C.D'HAEN, GeTellesjilolgiscbe nalatenscbap, in GeZellekroniek 15, 1981, p. 87

(20) A.WESTERI.INCK, ibidem, p.14

(21)      Al#mene  Nederlandse Spraakkunst 1997, p. 600
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(22) j.CRAEYNEST, 'Woordkunst van Guido Gezelle', in Bieko« 14°jaar, (1903), 20,

p. 308

(23)       A.DE VOS, 'lezing voor het Gezellegenootschap, te verschiinen in Spiegel der
ittteren 1999

(24)      I 'D 8, Aggebiten Dirbtwerk II ', 033, p. 193 en L.SCHEPENS, 'Guido Gezelle en de

verkiezingen in Brugge' in Album  Albert Scbouteet, Brugge, 1973, p. 177-186

(25) A.WESTERLINCK, ibidem, p.69-70

(26) IT'ij halen hier 34 voorbeelden aan. 21 daarvan zi n te vinden bii R.GASPAR, De
dicbter Getflle ats,( woord-kunstenaar », in    Handelingen Viaams Filoto#ncongres, 1930, p
196, noot 2

(21     R.GASPAR, De dichter Gezelle als « woord »-kunstenaar, in Hamieb>gen van bet

tiende I tams.»logenkongm, Antwerpen, 1930, p.  196, noot 3

(28) A.WESTERLINCK, ibidem, p.75

(29) A.WESTERLINCK, ibidem, p. 70

(30) R.GASPAR, ibidem, p. 196, noot 2

(31) R.GASPAR, ibidem, p. 202

(32) A.WESTERLINCK, ibidem, p. 80
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BULAGEN

Biilage 0 Chronologisch overzicht - hoofdstuk 3

1877

lanuari-nummer RdH.
Owacssa (= Vernest) publiceert de vertaling van de eerste zang van Tbe Song ofHiawatba

16 lanuari
Lauwers wordt lid van de "Soa 6 Litt6raire" (= lettergilde) aan het kleinseminarie te

Roeselare en krilgt kort daarna de opdracht Tbe Song oj Hiawatba te vertalen.

24 februari
Vernest (met de lettergilde ?) schrijft een brief aan Longfellow om toestemming te vragen

een vertaling van Tbe .Song of Hiawatba te maken

11 maart
Longfellow antwoordt bevestigend aan Vernest

Paasnummer  I 'L I 7/
de vertaling van de "Introduction" onder de titel Binnenleidinge Ondertekend door

"Owa<ssa"(= Lauwers
maar zijn tekst werd "overzien" door Vernest

27 augustus
Verriest wordt "weggepromoveerd" naar Heule

oktober
Lauwers zit in de retoricaklas en gaat verder met de vertaling van geheel Tbe Song of

Hiawatba

1878

16 augustus
"Distribution solennelle des Prix" in het kleinsemmane

19 augustus
Lauwers schrijft naar zijn vriend C.Marichal en vraagt hem te beloven mee te gaan "naar

MAI Gezelle, Vernest en Consoorten"

eind augustus (begin september ?)
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een lange brief van Lauwers aan Marichal, met een reisverslag naar het Heuvelland en

Ieper. In het Ieperse college vond een ontmoeting plaats (was dit de eerste ? waarschilnlijk

niet) met Guido Gezelle.
Lauwers, Gezelle en T'ernest werkten op de vertaling van Tbe Song of Hiawatba en Gezelle

belooft verdere medewerking.

11 september
briefkaarge van Lauwers aan Afanchal, waarin sprake is van "Guido". Waarschiinlijk

Guido Gezelle. Lauwers meldt dat "Guido" verwittigd is van ziin komst op woensdag

3 oktober
Gezelle krijgt een briefkaart uit Ingelmunster, van Lauwers. Aan deze kaart is een

antwoordluik gehecht. Gezelle gaat in op vragen over vertalingen en stuurt dan het

antwoordlutkie terug

begin oktober
- Lauwers studeert geneeskunde in Leuven
- Gezelle geeft Dichtoefeningen opnieuw uit, met

daarin de vijfde zang "Mondamin"

11 oktober
een tweede antwoordkaart1e van Gezelle met 12 verzen

29 oktober
Lauwers krilgt 13 gevraagde verzen vertaald terug

29 november
Lauwers schnift Manchal over de uitgave van "Hiawada"

30 december
Lauwers schrilft aan Gezelle dat "Hiawada" biina gereed is en binnen 14 dagen gedrukt

wordt. Hii vraagt nog een 20-tal vertaald terug te krijgen en de volledige zang "De

vrienden". Hii wacht al 3 maanden op deze zang en schritft : "Sedert dien heeft

Longfellow geschreven .  "

1879

2 lanuari
Lauwers doorstreept de datum op zijn brief van 30 december en wijzigt die in : 2 januari

Dan stuurt hil de brief op

3 januari
Prompt antwoord van Gezelle met de verbeterde 6° zang "De vrienden" erb4 en met de

eis dat hil alles van de vertaling wil nazien, als er nu een uitgave zou komen
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7 ianuan
Lauwers schrijft aan Marichal dat er maximum "400 afdruksels " mogen verschilnen van
de vertaling.  Hilwil er zelf een tiental krijgen om ze naar Vernest en Gezelle "uit
dankbaarheid" te zenden

8 lanuari
Lauwers schriift aan Gezelle dat hi  niet wil dat Gezelle opnieuw de hele vertaling
doorneemt. Hii smeekt nog om de vertaling van enkele verzen

30 lanuari
Een briefkaart van Gezelle waaruit blijkt dat hii de volledige vertaling van Lauwers
bewerkt. Hij stuurt die bewerking in "katernes" aan Lauwers terug opdat hij die zou
uitschrilven

7 februari
Opnieuw een briefkaart van Gezelle aan Lauwers met de mededeling dat hij de eerste 14
zangen doorgenomen heeft. Hii vraagt raad over een inleidende "voorrede"

9 februari
Algar stuurt gegevens over Longfellow aan Gezelle, om  in de "voorrede" te vermelden

na 9 februari
- een briefkaart van Lauwers (op te maken uit kladnotities en uit het antwoord van
Gezelle, dat kort daarop volgde).Lauwers vraagt om de nieuwe kopij aan Vernest te
mogen bezorgen, om te laten drukken
- een ongedateerd antwoord van Gezelle : Eerst wil hij het nieuwe "handschrift" nog eens
doornemen om het zoveel mogelijk "drukveerdig en drukweerdig" te maken

eind februari (begin maart ?)
Lauwers schrijft Gezelle over een glossarium achterin "den boek" en suggereert dat zijn
naam zou vermeld worden op de uitgave

31 maart
Brief van Algar aan Vernest waarin Algar hoopt dat "Your translation of Hiawatha is in
the printer's hands"

28 april
Lauwers stuurt een briefie in het Latijn aan Marichal, waarin hij klaagt over het uitbhiven
van de uitgave

13 augustus
Lauwers doet afstand van de "geestelijke eigendom" en stuurt een gedichtie aan Gezelle
waarin hij dit meldt
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14 augustus
Lauwers brengt Vernest hiervan op de hoogte en stuurt hem hetzelfde gedichtle

1880

Nieuwiaarmaand I 'LI'Z
Aankondiging van de uitgave voor het "paaschverlof' en de prospectus zal "allichte"
verschilnen

'Bijlage 1.13-08-1878. Ingelmu,13ter
OverleverinE   Kapuajnenarcbief,  recbtboekiggemit  dubbel  blad  (136  x  211   mm),  dne  Jden  besebreven,

kenteken /1CB.I :230.Je. Geen omstal·

Inghelmunster 19 Oogst  1878
Dierbare vriend,

Proficiat met uwen accessit in 't Vlaamsch. Wij ziin hier allen om ter dulst,
dat onze boeken niet verkocht en geraken. Gij moogt het gelooven: dat alle

5 onze vloeken, knikkers waren in eenen kom gesmeten, hil zou vul liggen met
eeden. Indien gij, die te wege priester zijt, de eer van God ter herte neemt,
het is uwe plicht alle uwe geest- en lichaamsvermogens in 't werk te stellen,
om daar een einde aan te kriigen. Zoo dan, weerd u, doet uw beste, en wil
zullen u dankbaar zijn. Honderd in getal, alle onze boeken ziin prachtig

10 verbonden, zedig en schuchter van inhoud; gii moogt ze in blok of gescheis-
terd verkoopen.
Ik kome naar Brugge, woensdag met het konvooi van rond den tien.'s Avonds
ga iii me8 naar Beernem, is't dat mijn komste u aangenaam mag zijn en u niet
en overlast; en dat gij belooft voor eenige dagen weder te keeren, om met

15 mi j naar MM. Gezelle, Vernest en Consoorten te gaan. Waar zal ik u vinden

te Brugge ?
Weet gil niet of er zondag aanstaande goedkoope konvooien ziin van Brug-
ge naar Oostende ?
Ik werke met veel geduld. Het eerste deel is uitgeschreven en gheel te ghans

20 gereed om op het getouwe gesteken te Zijn. Nu ben iIi bezig met het
tweede deel, tamelilk bevrocht, ook uit te schniven. Julius Delbeke, hope

4 doet van 's gehiken. Gij moogt u te vreden houden met geeldig aan uwen

vilfden te vroeten. Bezonderlijk, vergeet niet dat er vele te doen is voor
de inschrijvingen; en dat gii, geeerd en ontzien van elk ende een, de man

25  zijt om al dezen kant eenen sterken duw te geven.
Zaterdag laast hebbe ik te Brussel en te Leuven geweest: deze stad staat
mil nog al aan; ik hebbe op zoek geweest achter een kwartier, en een gehuurd
voor een maand te beginnen.

Hoe hebt gij het gesteld in uw examen van wijsbegeerte ? Hoe Six ?
30 Zaterdag laast hebbe ik in de straten van Leuven Eugeen Ghilssaart tegen
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gekomen, in Costume militaire. Het was kluchtig om zien, gij kunt wel pei-
zen.

Antwoord, is dat gij nog titd hebt Ahme eerbiedige groetenissen aan
uwen heer vader en ghans uw huisgezin, alsook aan Mr Surmont, die met zijn

35  naive stem de kerke van Beernem doet daveren.
Uw toegenegene vriend

Em. Lauwers

Ir'oorduitleg-

3) accessit: eervolle vermelding - om ter dulst: om het kwaadst

6) te wege: binnenkort 8) weerd u : zet u in
10-11) gescheisterd: De Bo p. 852: uiteenwerpen, dit woord behoort bii 'scheieren':

uiteenscheiden; hier dus : gescheiden, afzonderlijk
12) konvooi: trein 14) overlast : belast 19) gheel te ghans: helemaal

21) bevrocht: bewerkt 22) geeldig: of gildig, geildig: ruim, aanzienliik
2D een kwartier: een kamer, hier: een 'kot' of studentenkamer

Annotatles:

4 en 9) onze boeken: de West-Vlaamsche Gilde gaf boeken uit ( zie 3.2. Contacten tussen

Lauwers, Vernest en Gezelle)
19 tot 25) het eerste deel...het tweede deel...vilfden : dit zijn de bedrijven uit hun
toneelstuk Karri de Coede, gra€fen manelaar (zie noot 16)

84age 2. 130208?1878 1 Ingelmunster

Overteverin&  Kapuajnenarcbief kenteken ACB.V.230.4b. Twee dubbele bladen  (134 x 210 mm),
 even giden bescbm,en. Geen on:stag.

Inghelmunster zondag.
Vriend,

Ik ben gisteren zaterdag thuis gekomen van miin reize, en hebbe van den
nuchtend uwen minzamen brief ontvangen.

5   Om des wille dat ik dingen genoeg uit een te doen hebbe, zal ik geen

langdradige volzinnen daarstellen, zou Mr Vanhee zeggen, maar aanstons over

gewichtige en aangename nieuwstijdingen, gedachten en besluiten handelen.
Ik kom naar Brugge waarschiinlijk woensdag achternoene tot tenden de
weke. dat en is geen zekerheid, en ik zal u nog eens schrijven is 't da'k ga,

10  op zulke wijze dat gij miinen brief voor donderdag ontvangen zoudt.
Ik werke aan Hiawada, Mr Gezelle nog meer; hij heeft mij beloofd d'halve
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uren die hii ledig vond aan dat werk te besteden. Daarop make llc rekening
maar niet al te vele.
Gisteren hebbe ik al weder keeren naar j. Demeester na geweest:  den

15   1 sten, 2den, 5den en een groot decl van den derden act ziln gereed heeft hij
mil gezeid. Ik hebbe gisteren achternoene 't einde van den 3den ontvangen en
nog gisteren avond weder gezonden Glie rap is) zoo danig dat de 4den act
alleene nog te verbeteren staat. Te naaste weke verschiint dus onze eerste

boek. Ik peize dat die historic van verdooldheid enz. klaar moet zijn
2(}  Ik verwachte in 't korte uwe lilste.

Werk  neerstig voorl + tj  aan  inschrijvingen.  Te  Iper ben  ik in kennis gerocht
met heeren die ik ook zal doen werken
T'ergaar ook radsels, maar prtperr; ik zie nog liever dat gij aan inschrtivin-
gen werkt. Hierop volgt het kort begrijp van milne reize in geestige streken:

25  re \r'iltsgate
Dfp.sendag acbternorne \ 'ii ziln zonder merkelilk ongeval, noch geval te
Iperen en van daar te voete naar W'titsgate gerocht waar wil niet seffens Mr
\'an Hee gevonden en hebben; ondertusschen hebbe ik drie vier woorden
en spreuken gevangen uit den mond van de menschen waarbil ik stond. Als

30  Mr T'an Hee t'huis kwam, zeid'hii:
Eet wat gaar is
drink wat klaar is

spreek wat waar is.
en wii zetten ons aan tafel. Daarna zongen en spraken wij met vrolijkheid;

35   rond den  11  van den nacht hebben wii beginnen dichten luide op.  Zie hier
wat er daar af gekomen is:

Daar ging al rond den noene

al langs de biezen groene
F.n langs de duinen bbnk niet te verwareen met gran

4()          Een heere van fatsoene
Afet votten in ziin schoene
En ruim twee ellen lang met te verwarren met: kon

II

I Iii kwam al langs den strande
45              En zag, hoe op den zande

De zee heur baren brak;
De wind woei uit den lande

En speelde met den pande
van zilnen besten frak niet te verwarren met: slecbtsten

50                                      III
Hil stapte al in het water;
De zee komt, maar hil stagit er
En bliift er algelijk;
-Die man was eenld, pater -
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55               En tien minuten later
I.ag hii, de neuze in 't slijk !

Uit.

op die wiize gedicht hebbende ziin naar bedde en naar de ruste getrokken:

't sloeg 1 1/2 -

6()   IF'oensdig. 's nuchtens zi n wil naar Meessen getrokken en met den noene
en den regen wedergekeerd: wii hebben in dien wandeljacob Verbeke
ontmoet.
Achter het noenmaal en den koffij hebben wij gekaart tot rond den 7. Daar-
na ons avondeten genut, en een bezoek afgeleid bij den pastoor en spreuken

65   vergaard hier end daar. Ten 10 ziln wil weder t'huis. Ditarna hebben wil
gedaan 't gone in ons volgende, tweede en laatste gedicht beschreven staat.

't Was 's avonds reedliik late
Ter stede van  'iitsgate,

70 Daar trokken heeren IYer; de 4de was de onderpastoor kluchtig
De wind blies uit der mate, mensch.

Zij zochten eene zate
84 't eene of't ander vier.

II

75     En drie van die vier heeren (de onderpastoor was weg)
om van hen af te keeren
De koude van den wind,
Zil gingen zeere zeere
'nen spaander hout te keere

80    De dikte van 'nen vent.
III

Gelain gelijk de mieren
met spaanders & met schieren

Zij vloogen naar den heer,
85       ontstaken daar een viere

En tapten kannen biere -
't Was wel de moeite weerd!

Ten 1 van den nacht gaan wit, vet:moeid en 't enden van lachen en ons
warmer, aan dat geweldig vier, zijn wii in ons bedde gegaan.

90 Donder*g waren wii ten acbten al op de beenen. Wij zijn naar Kemmel
getrokken waar wij, Mr VanderMeersch niet thuis gevonden hebbende,
naar den onderpastoors geweest hebben om een piipe te rooken. Hij zei

altijd: ";tls waneer" al zoo veel keeren of dat Mr Verdonck "om des wille "

zegt. Daar hebben wij veel schoone boomen, straten & heuvels gezien en
95  nedergedaald en ik spreuken vergaard.

's Achternoens, ingevlucht hebbende bij den koster om des wille van het

danig regenen zijn wi) met het aankomen van het schoon weder naar Iper



278

getrokken, al braambezen eten.
te Iper Wii trekken statig smoorend, langs de straten, de schoone straten

100 van de stad en geraken, na de hallen bewonderd te hebben, tot aan het

kollegie. In eene kamer gerocht waar eten gereed stond voor eenen heere:

Nfr Van Hee begint daar te eten, feestelijk, zonder van iets te gebaren. En
wij ook. Daarna gaan wii van bier en piipen voorzien naar Mr Vernest's
kamer - Mr Verriest en was nog niet t'huis - die wil open vinden. Ik zoeke

105  en neme Calderon, Hiawada, Julius Caesar enz.   Ik had ook een boekske
mee in't deensch van  fr Guido Gezelle, met ziin machtig hoofd. Op Mr
Vernest ziin pupiter zien wij een snelschrift liggen dat ons nieuwsgierig en

ongerust maakt: trouwens het kon van Mr Gezelle zijn om ons te zeggen

dat hii niet en kwam, zoo hij beloofd hadde. Wij wachten, al smooren, tot
110 rond den achten van den avond achter Mr Vernest en bezonderlijk achter

16 G.G., die niet en kwam waren die twee.
Ten achten roept men ons om te eten. Binst dat ik, na eene koolbra binnen-
gedaan te hebben aan mi n lOst[+el pere bezig was - Mr Vet:riest heeft de

beste van de staci - komt Air Hugo in, wil groeten ons, spreken en klappen.
115 Ik zegge hem dat er een snelschrift voor hem gereed lag. Hii zendt er om,

doet open, en smiit eenen schreeuw: Mr Gezelle kwam met den advocaat

Vernest ten 10 van den avond! Ten 10 gaan wij uit om ze te ontvangen. Op
het snelschrift stond dat Mr Gezelle kwam om te werken  op  Hiawada T.

onder wege naar de statie wandelt Mr Van hee bij paul, en ik met Mr Hugo
120 die spreekt van K.D.G. ik lache en zwijge. 't Konvooi kwam juiste in. Wij

groeten en keeren weder met  de twee heeren  -  die  op  l ste klasse zaten  -

naar 't kollegie. Daar klappen en smooren wii tot den 12 van den nacht. Mr

Mr Gezelle is stiif geestig en doet ons lachen dat wij krom staan.  Daar is er

vastgesteld hetgene's anderdaags gebeurde. Ten 12 gaan MM. Vanhee,
125 Gezelle en A.Vernest naar bedde, na gezongen te hebben met piano van

kom kamaraden rond mii.  Als de die weg zijn vraagt Mr Vernest ons of
wij, ik end paul, bevaakt ziin: wij zeggen van neen, en bliiven op met Mr

Hugo. Al med eens komt er een op ziin zokken gegaan: en Mr Vanhee stak

ziin hoofd in de kamer daar wij in waren: Ach! Ach! zegt hij' 'k hebbe 't
130 wel gepeisd en wii blijven te gare op tot rond den 2

[ 9#dag, ofte bezonderste dag onzer reize. Ten 7 1/2 staan wil gereed ik

ende paul, en den advocaate. Mr Hugo & Guido waren messe pan doen,
en Air Vanhee was al te Elverdinghe om te zien of Debo t.huis was. Ten

7  1/2 of bilna komt Mr Gezelle in ende werkt met mij
135 WONDERSCHOONE op Hiawada tot rond den 9 1/2.

Ziende dat Mr Vanhee niet in en kwain,'t gene teeken was dat Mr Debo

t'huts was, doet Mr Hugo visch koopen en wij gaan al te gare, na de hallen,

Mr Vernest-huis, en de schilderijen binnen d'halle bekeken te hebben,
naar Elverdinghe te voete. Mr Veriest spreekt mij weerom, met mij

140 alleene,  van K.D.G. en ik trekke er mij wei uit. Wat wij al te Elverdinghe vergaard,

gelachen, gesmoord, gestudeerd hebben kan ik u niet zeggen. Uwe
inbeeldinge is ten anderen magtig genoeg om mijn stilzwilgendheid te
vergelden. 's Avonds gaan de twee Kortrijzanen voort en wij blijven tot den
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den zaterdag nuchtend tot Iper waar wij den 4dag avond tot den 12 aan
145 Hiawada gevrocht hebben.

Hier stake ik mijne voordracht, zoo gij ziet, om u 't overige donderdag,
is dat ik naar Brugge kome, mede te deelen.

Afitne groetenissen aan allen die mii gekend en onbekend ziln, m:lai
meest aan die ik kenne en eerbiedige

150 Uw toegenegene
Em. Lauwers. +

IT'oorduitleg
8)tenden: tot het einde van  66) 't gone: datgene wat
112)koolbra: De Bo: stuk mager rund- of varkensvleesch op gloeiende kolen geroosterd
115) snelschrift: telegram 120) konvooi: trein  12D bevaakt: vermoeid

Annotaties:
14) J · Demeester: drukker en uitgever van de boeken van o.a de West-Vlaamsche Gilde

116-117) den advocaat Verriest: Adolf, broer van Hugo
120 (en 140)) K.D.G.: Karel de Goede, het toneelstuk dat Emile Lauwers samen met

Camille Nfarichal en Julius Delbeke schriift
139)de hallen, Mr Vernest-huis: Vernest is er zo goed in "thuis", kent er zoveel van, dat
Lauwers de Ieperse Iakenhallen omdoopt tot "Verriest-huis"

Biflage 3.10.09.1878. Ingelmunster

OverleverinE Kapucignenarcbief, briejkaart, (86 x 121  mm), tivee giden bescbmen, kenteken ACB. K

230.4f
Ingelmunter 10.08.1878. Briejkaart van Emile 1=wers aan Camille MaricbaLPoststempets:
Ingelmunster  10  sept  1878/ / Br e  11  sept  1878/ /Bloemendaal  11  sept  1878.

Adresse,ing: Mijnheer Kamiel Marichal // bij Mr zijn vader geheimschrijver//Beemem (bij
Brugge).

Dijssendag avond.
Lieve vriend,

Het speet ons dat gij hier van dage met Mr Vernest enz. niet en waart: wil
hebben veel vermaak genoten.

5  Dewiil gii en wijder ook vri j zim donderdag en de volgende dagen, verzoeke

ik u, met viendelijkheid, hier donderdag nuchtend te zijn.
Breng eens miln sperwer mee zoo gil kunt.
Morgen woensdag ga ik naar Guido, die verwittigd is. Ik zal hem vragen of hij
ons vrildag kan ontvangen.

10 Ik moete u spreken van raadsels.
Groetende al uw achtbaar volk, blijve ik u toegenegen tot donderdag

Emiel
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R'oorduitleg
5)  wiider:  wij      11) volk: familie

Annotaties
3) hier van dage met Xfr Verriest enz.: T'ernest was dus op bezoek bij Lauwers
daarbii waren wellicht ook nog vrienden aanwezig, b.v. Rodenbach...

Bihge 4. 3.08.1878. Courtrai

Orerle,·eyink Laziwersarcbiej,  briejkaart  (8,5 x  12,3  cm), 2  Ri/den bescbreven.
Adresjde : ggel 5 centimes, stempel Courtrai 3 Octo. 6-S 1878. In de linkerbovenboek: stempet
Ingelmunster 3  0cto. 8-S  1878. Tussen de 2 stempets gedrukt Cam Correspondancel /  Riponse Pqyie

Antwoord Betaald.
Admse,ing: Nlijn achtbaren Heer//M'Emile Lauwers Student tot// Inghelmunster.
Tekstierantwoort#ng.· 1 M[+tinheerl & W[+eerdel  4 Pate.»e <- chief >
10 <Christi paais> 17 Ul.[+ieden1

1 M. & W. Vriend,

Toebak is opperbest
pale»e Bleekman, bleekmrd, bkekbals
Black-robecbiej, het gvartrokte boofd

5 naar het zeeland van de zaligen
naar de landstreek van Ponemah
guests

= gasten, broodaten, zie DeBo
Bacht hun spiize in bashout schotelen
bracht hun drank in berken schalen

10 Christi vrede en Paais Maria's
zij met u

Xiet "de vrienden", ben ik nog niet veerdig
gerocht; Zondag namiddag heb
ik een lastig sermoen en gevoI-

15 gentlijk vrijdag, zaterdag weinig
moete ! Het spijt mij genoeg; te
naaste weke ben ik vrijer

Bliive ul. in X. toegenegen
Guido Gezelle

Woorduitleg:

2 roebak) tabak 3 Bleekman, bleekaard, bleekh:tls) bleekgezicht
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4 zwartrokte) zwartgerokte 5 zeeland)eiland 7 broodaten) Cum-pan-io, wie mede brood
eet; DeBo) De Bo 8 bashout) basthout voor "basswood", bast = laag hout onmiddellijk
onder de schors van een boom 9 berken) uit het hout van een berkenboom 10 Paais)
vrede 12 veerdig gerocht) klaar gekomen  14- 15) gevolgenthik) met als gevolg 16 moete)
van "liusse" (Dt.), vriie ti d, De Bo p. 617: ledige of vrije tijd om iets te vernchten 18 X2
Christus

Annotatles :
(alle vers-verwijzingen slaan op  [1) 7-be song of Hiawatba)
2 Toebak) zang XXII 88 "tabak"; zang XI 45 "tabak"  3 Pate face) zang XXII  in de
Engelse tekst: verzen 60,69 en 121. Maar bij Gezelle: geen vertaling in vers 60, in vers 69
en 121 "Witman". IX'el schnift Gezelle "des Witmans" in vers 150, waar het niet in 't
Engels voorkomt 4 Black-robechief) XXII 59 "de zwartgefrokte Priester"; in vcrs 69 "de
zwartgefrokte Witman"; in vers 94 "de zwartfrok"; in vers 122 "de zwartgefrokte
vreemdling"; in vers 128 "de Priester"
5-6 beide regels ziln vertalingen van verzen 245-246 uit zang XXII
7 guests ) zang XXII 163 "vrienden" en in vers 171 "vreemde vrienden"; broodaten )
komt voor als "broodaats" zang XXII 61 8-9 beide regels ziin vertalingen van verzen
106-107 uit zang XXII 10-11 beide regels ziin vertalingen van verzen 99-100 uit zang
XXII  12 "de vrienden" is zang VI

Bi\\age  5.   11.10.1878.  Kortr#k

Overtevering Lauiversarrbief, bridkaart (8,3 x 1 2,5 cm), 2 f#den bescbm,en.
Adresolde : Tfiel 5  centimes, akestempeld Courtrai  11  Octo 6-S  1878.
Gedrukt : Carte Correspondance/ 1  Rkponse-Antwoordl /  Ce cdti est riserri exclusivement a
r adresse 1 1 Zij de voor bet adres alleen te ge bntike n .

Stempel op  de adresjde: 18141,ain  12  Octo 6-M  1 878.Comspondentiejde  :  stempet tussen regel  1 4  en
15:  Courtrai  11  Octo  2-S  1878.  DeFf  stempel is  op  de  antwoordkaart geslagen  b4  de  aankomst  van  de

twaag- en antwoordkaart in de post te Kortrijk. lAter ® de dat stuurde Gei- lle de antwoordkaart tenth

Adresserin : Mlin achtbaren Heer Emile Lauwers stud.//N° 12 in de Augustinenstrate//
tot LEUVEN.
Tekstverantwoording.
3 <met>>vol  4 < en >>vol> 2len 23 Albr.[+echt Rodenbachl 24 bladz.[+ijdenl 25
Kerhofbl.[+ ommen] 26 gez.[angenl 27 ul.I+iedenl

ieugdig bloed doorgloeid'hem 't wezen
oogen 7.acht als vooriaarsterren
had hii en vol gras en plutmen
stond ziin hoofd gesierd vol reukloof
5 ---------------------/omleid met/---------

daan -----------
schoot ziin stekels pijlwils blinkend

de en
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en hii reunde in dezer voegen
10 het

111

druilend door ziin Viltig baardhaar :
om niet Nahma uit zijn kavelen

omroerd
15 nu dat 't al gestoord dooreen vloog

ook te vliegen d:,:ir 't hem 't lij f gold
hii dood moest
dak

't lag een schorsen roef erboven
2() blinkende, als twee keverschobben

Ik heb Albr. en u te vergeefs verwacht niet
wetende wanneer't verlof uit was. Groet
Albr. In 't korte zende iIi u de "vrienden".
Heb vandage hatste preuve (67 bladz.) Kerk-

25 hofbl. ontvangen en gebeel de gedichten
gez. en gebeden opgezonden om te drukken.
Bliive ul. in X. toegenegen

Guido Gezelle

Woorduitleg

7 pijlwits) zoals een pijl 9 reunde) rulde, ronkte De Bo 12 druilend) lusteloos viltig)
viltachtig 13 kavelen) kieuwen 20 keverschobben) keverschubben

Annotaties :

1-6 : vermling uit zang XXI van verzen 17-20

7-12 : vertaling uit zang VII van verzen 84-86

13-17: vertaling uit zang VIII van verzen 140-142

18-20 : vertaling uit zang XII van verzen 181-182
21 Albr.: Albrecht Rodenbach (1856-1880), vriend van Emile Lauwers in Leuven ; de
briefwisseling tussen I«auwers en Gezelle is een unieke bron om de houding van Gezelle
t.o. Rodenbach te schetsen. Zie hiervoor : K.PLATTEAU, Ge elle voelde t,oor Rodenbacb, in
I 'MI'A, ig. 1996, afl. 1, p.61-73
23 Kerkhofbl.: Kerkhofblommen : in 1878 verscheen KerkbWblommen voor de vierde maal.
Deze keer voor 't eerst opgenomen in een verzameling T'ol dge werken van Gezelle. Ook
Dicbtoefeningen,  Kerkhojblommen en Gedicbten, G,Zangen en Gebeden en  daarna nog Liederen,
eembebten en rebqua zouden in deze verzatneling verschiinen.  In deze brief van 11 oktober
1878 schritft Gezelle dat hij de laatste 67 bladzijden van de proefdruk Kerkb€'bL verbeterd

heeft en dat hij Ge&?bten, GeZangen en Gebeden opstuurde. Het duurde nog meer dan 66n
jaar vooraleer dit laatste werk gepubliceerd werd ! Zie hierover:
AAN Al.GRAVE, Boekbescbrijving der uitgaven van  Kerkbojbtommen, in : Jub.  K,p. 200 en
P.All.OSSERY, De  bundel "Gedicbten Ge angen en Gebeden", m Jub. G.G.G., p. 17
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Bijhge 6  28.10.1878 Kortrijk

Overleirring: I_nuwersarcbief, briejkaart 8,3 x  12,5 an, twee  fden bescbmen.
Adresdide  : Fgel 5 centimes, stempel Cou,trai 28 Oao 3-S  1878. Gednikt links van de Ze#l : Cam
Correspondance   1  1   Riponse  -  Antwoordl   I   Ce  c616  est  risent  exclusivement  a  radresse 1  1   Zijde  voor  bet

adres alleen te gebruiken. Onderaan in de hnkerboek, stempet Louvain 29 Octo 6-M  1878.
Op  de coy™pondentiejde onderaan,  stempel Courtrai 21  Octo 2-S  1878 tussen  bet woord "komt "  en
"niemendalle': DeT stempel is * de antwoordkaart gestagen bij de aankomst van de vraai- en
antwoordkaart van 1_kiuwers, in de post te Kortrjk op 21  oktober. Pas ® 28 oktober stuurde Ge-Alle de

antwoordkaart knit·
Adressenng: Miin achtbaren Heer Emile Lauwers // Student in de
Augustinenstrate// N° 12 tot Leuven
Tekstverantwoon#,g :2 <gaand>>gmt> 13 tussen "hand" en "vol" staat "p..", werd
verwijderd 17 Gezelle trok hier een volle streep over de breedte van de briefkaart  18
Alb.[+recht Rodenbachl  24 ul.[+ieden]

1  Als ik landwaards henenaseme
en mijn aim alover't land gaat

Kempwijs bonte en toegetakeld

en de sprgaklooz' Hiawadha
5 droevig in zijn eindloos weedom

welbereisd en sterk in 't boffen
vol van nieuwe en wondre zeisen

ongelooflijk vreemde en vele

En het volk, de dorpgeborenen

10 loegen schertsend, spot- en speelziek
lijk de kraaien op den scheerling

welkom wezen ons de vrienden

hart en hand vol rechte vriendschap
groet'hem als ze te onswaard komen

15  wild of breed en is geen land ooit
----------/van/-------/ke/ vrij gaat
wait, gij voor mijn vraak gebergd blijft

Ik heb mij bij Alb. voor 't Pennoen inge-
schreven en zi n gedichten, maar daar

20  en komt niemendalle.

Ben overlast ge
weest, en nog, dus



284

bltive tot later
ul. in X.

Guido Gezelle

Woorduitleg:
2 aim) adem  3 kempwils) als voor de kamp, het gevecht
7 zeisen) verhalen 9 dorpgeborenen) inwoners van het dorp 10 loegen) lachten  11
scheerling) collectief woord: afgeknipte takjes van een geschoren haag De Bo
16 "van...ke") variatie voor: "voor mijn vraak" r. 17 20 niemendalle) niets 21 overlast)
overbelast, te druk 24 XDChristus

Annotattes:
1&2 vertaling uit zang XXI van verzen 42-43 of van verzen 47-48
3 vertaling uit zang XX1 van vers 80
4-5 idem, verzen 130-131
6-8 idem, verzen 140-142
9 idem, vers 143
10- 11 idem, verzen 177-179
12-14 idem, verzen 203-206
15-17 vertaling uit zang XVII van verzen 13-15
18 7 Pennoen: ti dschrift uitgegeven te I,euven in 1877, door Rodenbach samen met Pol
De Mont.  In 1880 ontstond er onenigheid tussen beiden en Rodenbach gaf dan "Het nieuw

Pennoen" uit. Gezelle mort in deze brief omdat 4, na zijn inschrilving, nog geen nummer
van Pennoen ontving
19 zi n gedichten : de bundel Eerste Ge,*cbten van Rodenbach verscheen pas in november.
Gezelle wist dit bli kbaar niet en vroeg hier op 28 oktober af waar die bundel bleef.

Bijlage 1 29.1 1.18 781 1 uven

Overte,·erinA: Kapuainenarrbief, vierkant Kentit dubbel blad, 17,2 x 21,6 cm, tier R#den bescbreven. De
brief beeft Keen  oms/*  dus  Jn  er Keen  stempets.  Maar uit  interne elementen  is  de  brief met  Rekerbeid  te
dateren  ®  29  not,ember 1878.  In  de  bespreking van de  brief wordt dit beweKfn. Op  de  brief bovenaan
recbts staat alleen:" Leuven vrildag avond  1878  ".

Tekstverantwoonbng: 5 ku[+nlt 7 gedach[+4 40 stuk[+ken] 41 laa[+t]sten

Dierbare Vriend,
Ik zou mil wel zwlchten eene gelegenheid te laten schieten, die mil
toelaat U iets in 't bijzondere te schrilven, en miin gedacht en miin herte,
gelijk zil zijn, voor u open te leggen, voor zoo veel het nuttig of noodig is.

5 Noodig en is het niet, zelfs niet al te nuttig, nuttig algelilk misschien,
maar aangenaam voorzeker voor u en mij; gij elI kut trouwens niet gelooven
hoe aardig dat hier doet van alleene te zijn, zonder iemand op de wereld, zou
ik mogen zeggen, aan wie men gedach en gevoel uit een kan doen. Ik hebbe er
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zoo lange n:tar verlangd, naar dit zalig Leuvens leven; en nu dat ik vrij ben
10 geheel, nu dat 4 als een groote heer, mlin kamers hebbe, om te studeren, en

alles dat mij mag aangenaam ziln, nu en geve ik liik om al die dingen niet
meer, omdeswille dat hier niemand bii mil en is. Ware het met te vroeg voor
mij, ware het niet zot en onnoozel, ik zou van morgen trouwen, zuiveruit om
gezelschap te vinden; 't is kl: Ar, dat is een zot gedacht, onmogelijk om uit

15 te voeren; en ook, 't en is te Leuven  niet, dat ik miine echtgenoote zal zoe-
ken, verre zij van daar! 't En is maar om u mitne eenigheid kenbaar te maken,
dat ik u danige dingen schrijve. Gelukkiglijk voor mii dat in mi ne studien,
in mitne christeltike en letterkundige lezeingen, en in mijn plicht bezonder-
lijk de vreugd en de sterkte vinde, die mij noodig zijn, om niet te loopen

20 naar andere vermaken, te lang en te vuil om te melden. Wij zijn hier in de
Katholieke (!) Universiteit! Och Heere! Wat gedachten hebben die
Katholieken toch! Zii lezen, die witzaards, de eerste de slechtste gazette
vooren, z4 gaan achter de slechtste boeken, Alf. Musset enz. en leeren de
smerigste verzen van buiten om ze op te zeggen aan andere; zij gaan naar den

25 Theater (dat kan nog passeren) naar de Caffd-chantants, en naar de kijzigste
hoerenkoten, of nog verder. Ik vroeg van den nuchtend aan eenen wale - die
gisteren naar den th6ater was gegaan om "Le Fils naturel" te zien - of het
schoone was. "C'6tait chique!"zeid'hij mij alzoo "Rien de crapuleux?"zei ik
"Oh oui ! Mats c'est tout juste B ce qui est chique!" Zoudt gi) hem geen vage

30 dmaien? Ik hebbe u hier in 't korte uiteengedaan wat er hier gebeurt: zei ik
u maar dat alleen, ik zou kwalijk doen: trouwens al die longheden zijn wel
voor eenige oogenblikken verstrooid, maar het herte en de geest bijzonderlijk
bhiven goed: daar hebbe ik dikwijls blijken van gehad; maar zij zijn nog
jong, en zot, en gaan somtilds nog al te verre. De studien dle zil meeste-

35 deels te volgen hebben, keert hunnen geest en hun herte naar dien kant ook;
en, zelfs waneer zij vuilen kout vet:telien, blijven zij fatsoenelijk, en zou-
den - ware 't mogelijk - treffelilk blilven.
Lastig ziin onze studien vriend; de uwe en zi in inaar een gedacht, een
kaf, bij de onze.

40 Geef mij antworde met Paul Vanneste, zoo dit mooglijk is en scheur dezen

milnen brief in stuk.
Een woord over de ghilde:  In uwen laasten brief hebt gij maar half ge-
antword op mijn vragen. Gii zijt verwonderd dat ik nog geen honderd inschrii-

vingen vergaard en hebbe; ik niet, trouwens hier en zijn def geen vlamingen
45 meer; in twee dagen tijds zijn 't geheel andere menschen geworden. Wij en

kunnen algelijk Hiawada niet uitgeven eer onze zaken effen kant en klgar zip
- zwijg van Ruitsselee: Uwe zuster, die in dat klooster t'huis ligt, is goed
om beeten te smijten en eerdeappels naar iemands hoofd, en om hare
schoenen af te doen op strate; gij moogt het haar zeggen van mijnentwege. De

50 groote zake blijft (het is meest cipgrom dat ik schrijve) van uwe 200 f (of
300 0 rond te halen en den drukker te betalen - onthoud het wel en vergeet

het niet gij mott rondgaan, of ons ghilde moet naar de stokken!

Dijssendag heeft er een deel opgevoerd geweest van Rodenbach's "Gudrun"
in de afdeelinge van 't Davidsfonds, daar Mr G. Vernest voorzitter van is.

55 Het was uimemende schoone! De saghe van Groeninghenveld heeft twee
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maal gezongen geweest. 't Schijnt dat Rodenbach ziine "Gudrun" giat
uitgeven: het is de moeite weerd inderdaad.
" Tild en vlijt " is een kinderspel, belachelilker nog dan onze beroemde
letterghilde van over laar. Toch ik make er deel van, om alle dingen, die

60 goed en loffeltik ziln, te behelpen en te ondersteunen.
Peis op onze Ghilde, dierbare vriend, en bid voor mij.
Uw toegenegene
Em. Lauwers.

Woorduitleg : 25 kijzigste) vuilste, smerigste
Annotaties: 40 Paul Vanneste) studiegenoot uit het kleinseminarie, was ook lid van de
lettergilde aldaar 54 G. Vernest) Gustaaf Vernest

13$age 8 7.01.1879 1.kuven

Overteverin5  Kapuainenarcbief,  enkel vet  brie#apier,   13,4  x  20,8  cm,  ongehind,  twee  Jden  bescbreven.
Tekstverantwoording   Ide brief is gescbonden en vertoont gaa(lesl
8 gedaal:n te milaken  20 Delb[+elke trachten [:11 zoo  21 jaar [?] te gemak[+klelilken
met hem mijn boeken, mij[ +n) beelden  23 U[+wl t[+oeglenegen[+el vriend

I,euven 7 Januarit 79.
Lieve Vriend,

Ik wensche u ook een zalig nieuwjaar, met veel navolgende laren, en al wat
u profijtig mag ziin

5 Milnheer Demonie zal u uiteendoen waar Hiawada reeds gesteld is. Het spijt
mii te moeten hooren dat ik Hiawada en onze vlgamsche ghilde late varen,
waneer ik gevrocht heb gedurende gheel mijn verlof, en hier den tijd best
tot mlin ruste beschikt, om gedaan te maken, wat MM. Vernest en Gezelle
verzuimen te doen. 't Is waar, 't en is hun plicht niet daaman te werken:

10zil doen het uit zuivere goedheid, maar toch het is lastig voor mij alles
aleen te moeten doen.
Tracht, lieve vriend, zoo haast de prospectus verschiint, zoo veel inschrij-
vingen mooglilk te vergaderen, 4 voor hetgeen alle conditien aangaat, late
alles over aan het wiis beraad van ulieden ghildemakkers en bijzonderlijk van

15Mr Demonie. ik en houde maar aan een dingen: 't is dat er maar 400 afdruk-
selen ten allerhoogsten getrokken worden: zoo kunnen wii niet te kort komen.

Ik begere ook een afdruksel of tien voor mijn eigen: die zal ik naar Mr Ver-
riest en Mr Gezelle uit dankbaarheid zenden.

Doet mijn groetenissen, ik bidde u, aan mijn broeders en aan Julius
20Delbeke in 't bezondere. Ik zal trachten     zoo goed mogelijk ziin eerste

Iaar te gemakelijken met hem mijn boeken, mij beelden,
en cahiers te leenen, zoo hil zulks aanveerdende is.
U tenegen vrtend,
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Em. Lauwers

Woorduitleg : 15 afdruksels) afgedrukte exemplaren

Annotaties: 5 Mijnheer Demonie) leraar in het kleinseminarie sinds 1869 (°Roeselare 28
juli 1846- Brugge 3 januari  1890)

Billage 9  2.01.1879 Ingelmunster

Overlevering : 1_auwersarchief, bnef,  1  vet wit papier met derkante grijZe ruitjes, 21  x 13,6 cm, 4  blf.

bescbreven.  Onder de datum staat in  bet  bandscbrift van Allosselly (?):We. Lauwers
Daterint de:<f  brief werd bet eerst gescbreven door Emile 1.iluwers op 30 december 1878. Maar op 2
januari  1879  beandigde  bij de brief en  69%de daarom de datum. Geqelle  KaI op deRel» brief ook
scbnjren:  bij bren# er vertalingen ® aan, van gevraagde verfn.
Tekstverantwoording \GeffUes bandscbrift bren#n wij aan in een vet letteqype: Rgets 20,24 en 25,27,
29, 31,  33, 36,43,45, 53, 55, 57, 59, 61, 63,65,69, 73, 76, 79,83. Bovendien scbreef GeRelle 3
regels  van  onder  naar boven  in  de  mage  van  de  ernie  blad de.  Wij geven  Ff weer van  regets  104  tot
107. Het woord "wolverine" staat in regel 49 en "brant" in nget 72.
In de maGe van de tweede bladjde scbmef GeRflte de aanvulling van de vertaling van r. 47, waar bj
met een "x" naar referterde.  Wi# geven  die weer in de tekst als  regel 48.1      3 UedI+edelel   83

<vreezend>opdat gekrenkt bleef / gekrenkt wierd/ 88 aanstonds: 3 strepen erboven, 9
strepen eronder 98 aanstonds: 5 strepen erboven, 9 strepen eronder 106 Rodenb.[+achl

12/

Inghelmunster 30  /1878
Mijn Eerweerdige Heer,

Ik wensche Ued., uit den grond van mijn
5 herte, een goed en zalig nieuwjaar,

en veel navolgende
Hiawada is bijna gereed. Binnen
veertien dagen zal hij mogen op druk
gaan, is 't dat gij de goedheid hebt

10nog eenige kleenigheden te verbeteren
en goeden raad te geven over dit en dat.
De eerste kleenigheid is : "De vrienden".
Ik hebbe hier voor mii eene uwer post-
kgarten liggen, en (iler staat geschre-

15ven: "In't korte zende ik "de vrienden"
en dat is nu reeds bijna drij maanden
geleden. Sedert dien heeft Longfellow ge-
schreven, gil weet wat, Mijnheer.
Andere Kleenigheden:

20                            schilderschrift
Hoe vertaalt gij: picture-writing ?
Kunt gij geene regels geven op de manier
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van al die aardige namen te vervlaamschen ?
g4 zult ze moeten eens of anders zins geweld

25aan doen, peize ik
Hoe vertaalt gij best :

wild van al het ruw beroerd zijn
l°)Wild with al de fierce Commotion

en der drift die 's jagers dwang is
30     And the rapture of the hunting.-(van een jager gezeid)

bouwde een'heilige loove aanzijds hem
25Built a Sacrrd Lot*e beside him -

Ik, mijn eigen, zelve aanschouw mij
3°11  myself !myself ! Bebold me  !

35 (uit eenen  zang)
dansten tooverstappen rond hem

43(I hey) Danced their medeane-dince around him
5°) De Kruidenkenners hebben den dooden

Kibiabos een kole gegeven, die hem Ineester
40        maakt in het land der Geesten

aan Kibiabos
Telling him # a fire to kindle
heetend hem een vier te ontsteken
For al those that died thereafter

45                      voor die namaals sterven zouden of moeten

(uit Hiawada's lamentation)
dansten hem ten grei den schooidans x

dansten hem gejond den schooidans
1°) (He) Danced the Beggar's dance to please them

50     23 How the 1Folvenne, uprising .
Made enz....
Drew Ins arms back, like a cricket.
stond, zijn armen lijk een gerspeerd

35 Al the game of Bowl and Counters
55             heel het spel van kom en telmunt

4 D Paupukeewis legt ziln spel uit:
zeggend hoe het wisselvallig

Running through its various chances

't zij van kansen 't zij van zin was
60 Various chances, various meanings

zei de lukslag
52 Said the b/cky Paupukeewis :

Damp-om -'t wezen noemde 't volk hem
6 D "Face-in-a-Mist" the people called him.

65                                    hoekmans P
7°) ...........Ininewug, the wedge-men weggelien

(teerlingen)
8°) With his  fan of Turkey- feathers

met kalkoenschen waaierpluimbos



289

70                                             (uit XVI Paupukiew:is)
Hoe noemt gij in 't vlaamsch den vogel die

in 't engels "brant" heet P
sperre-appel

Wat is de "seed-cone of the pine-tree" 7
75       Vertaal nog a.u.b. voor't laast :

menig dagraad op en afging
Many a daylight dawned and darkenend
Many a night shook of the daylight
menig nacht den dag verdoofde of uitdoofde

80       Dat is : menige dag vloog voor bij
dat de deugd des geren gevens
That the virtue of free-giving
opdat door geen enkel woord gekrenkt bleev

By a word might not be broken
85                                             te niet kwam

Dat is : (ne dit rien A ses h6tes) pour ne pas blesser l'hospitalitd)
Zoo gij de goedheid hebt deze eenige
verzen (AANSTONDS a.u.b.) te vertalen, Hia-
wada zal uitkomen, zeer onvolmaakt in

90         de stukken die gij niet verbeterd hebt,
maar bevrocht zoo goed mogelijk door
uwen dienaar.
Het ware goed, Mijnheer, en ten anderen
zeer rechtveerdig, liet gij toe van uwen

95       naam te zetten op onzen boek God
zij geloofd, die naam is machtig reeds
en erkend als goed door velen. Hopend
dat gii mii  L4NSTONDS de verbetering
dezer naar guven (waar ik nu seffens naar toe ga)

100 zult zenden, bliive ik u eerbiedigend en

toegenegen.
Emile Lauwers

N° 12 in de Augustinenstrate.

wolverine en brant moet ik onvertaald terugzenden bij
105 gebrek van woordenboeken; wat is 't in 't fransch P

zegt aan Rodenb. dat ik nog geen een pennoen gekregen
en hebbe

Woordverklaring- 48 gejond)  van lonnen of junnen, gunnen. De Bo, p.  416
Annotaties
28 en 30: zang XV verzen 33 en 34
32       :   "     " vers 90
34  : " " " 114
37 :

„ „ .
145

42 en 44:    " " verzen 172-173
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48         : zang XVI vers 19
49 tot 53:   " " verzen 40-43
54    : "

"   vers 65

58 en 60:    " " vetzen 98-99
62

" "
vers  125

66 :

" "
vers  138

68       :    "     "    vers 70
77-78 :

" XIX verzen 112-113
82-84  :   "

" " 141-143

Bijlage  10     03.01.1879  Kom#k

Overleverin& I_auwmarcbief, brief, wit papier 20,5 x 13,5 cm, 2 blatien in bet midden geplooid tot 4
blf,  p.1   en  2  bescbreven, p.  3  en  4  blanco,  in  linkerbovenboek p.1:  een  ajbeelding van  een  stralend  kruis,
met daarrond van boven naar onder een dem. Hierin staat een spreuk: "Geloofd 6 jefus Cbristus".

Daarnaast sebreef lauwers 'Dr.Lauwers"  scbmn van linksonder naar recbtsboven  toe.
Tekstverantwoording: 4 uwe/eene [?l gelukkig/geluks [?l 21 Alb.[+rechtl

Groeningstrate 30 Kortrijk
den 3 's jaars 1879

Na bevoegde en wederzijdsche wenschen,
van uwe gelukkig en een zalig nieuwjaar; aan

5    ulieden en aan al de onzen die te Leuven
verblijvende zijn, zende ik u, bij dezen,
bewijs dat ik aan Hiawada niet zoo
onwerkzaam gebleven ben als gij wel zoudt
kunnen peizen. Neem uit hetgene hierbil

10   ligt van de Vrienden hetgene u dienstig
is en 't gene onvertaald of onverbeterd
gebleven is laat het mij, op een ander pa-
pier gezet, wederom geworden.
Gil zult belet hebben dat ik in het

15 stuk Mondamin uit de dichtoefen-
ingen, cell en ander wat gewijzigd
hebbe, gij kunt het, zoo gij wilt, ook te
bate nemen.
Het spijt mij dat ik niet thuis en was,

20      wanneer gij mij zijt komen bezoeken.
Ik heb met veel genoegen Alb.'s

"eerste gedichten" ontvangen, met
eenige reken van zijne hand; ik blij
mij daaromme dat hij zijne Meesters

25    en Vrienden, zelf opeen heerlijk, blijft
erkennen, ja nl. zijn zij ook Pnesters.
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Bedankt hem au.b. van mijnent-
wege, en zegt dat ik geheel ziinen
boek met veel genoegen gelezen

30    hebbe en in veel deelen bewonderd.
dat meer is, veel goeds vet:wachte
ik uit den boek en van den schrit-
ver daarvan. God geve hem
veel geluk, en een goed zalig Nieuw-

35   jaar, met veel navolgende jaren,
boeken, eerepenningen en kroonen.

Dat hij nu wilde voor mijn oud
Jaar 30 zorgen, nu dat ik zoo beleefd
geweest hebbe, ten ziinen opzichte.

40 Gii spreekt van mijnen name enz.
ia, en zeer geerne, op voorweerde
dat ik alles wel nazie eer't uit
komt.

Daar is nu al genoeg, peize ik
45 voor eenen keer, ik ga nu uwen

laatsten brief herlezen en zien of
ik er kan aan beantwoorden,
verzekerende u, in tusschentild,

50     dat ik u zeer toegenegen ben en
met acbting lief hebbe  in J.C.

Guido Gezelle

Woorduitleg 25 opeen) achtereen, de een na de ander peBo p. 686)
Annotaties : 22 eerste gedichten) bundel gedichten van Rodenbach, uitgegeven in 1878
26 Priesters) zinspeling op het gedicht Pnester in CGG, of zinspeling op Rodenbachs
gedicht Ter Gelegenbeid ener ernie  mim v  1817, verschenen in  Eerste gedicbten   38  oud Jur
30) Gezelles bundel met nummers van dit polemisch blad was in het bezit van Rodenbach
en werd het onderwerp van enkele brieven (zie K.PLATrEAU, GeZelk voelde voor
Rodenbacb, in I/MKTH, 1996,1, p. 61-73)

B4lage 11  08.01.1879  Liuven

Overieverint: 1=wersarcbief, brief, wit papier 20,7 x 13,6 on, 2 bladen telkens iin R#de bescbreven.
Op p.  2  scbreef 1 uwers  later recbts  bovenaan:Dr.1-auwers.  Op de p.  2  scbnef GeRflle  vertalin#n van
gevraagde  verdn.  Hiv  stuurde  de:3  brief van  Litiwers  tem&Wij  geven  Gelles  bandscb«lk  in  een  ander

lette«*e weer.
Tek.stiwrantwoor&ng: 3 ued.[+ele] 23 aanstonds: er staan 8 strepen onder dit woord laaste:
laatste 25 erbij: 5 strepen eronder 25bis <-(Pau-pu-kie-wis) Hij de min> 25tris <-He the
idle Yendizze -> 34 toover<-werk u>tocht u 56/hij/ als vanante op 'zgn' 61 /preuf/ als
variante op 'proef
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Leuven, 8 Januarius 1879.
Nilin Eerweerde Heer,

Ik bedanke ued. uit den grond van
mtin herte voor uwe driemaandige werk-

5 zaamheid. Ik hebbe stom gestaan toen
iIi gelezen hebbe in uwen dierbaren brief
dat gij zeer geern geheel Hiawada zoudt
verbeterd hebben : het ware natuurlijk
zottigheid van mitnentwege dat al te

10 goed voorstel te aanveerden: ik zie dat
gil geen tild te veel en hebt en overlast zilt
geweest. Ten anderen moestet gii geheel
Hhwada verbeteren, 't zou uw vertaal
ziin, 't miine niet meer. Weet gij het nog

15 Milnheer hoe gij twee honderd verzen
verbeterdet, en hoe er maar Ain en was
van de milne die aan 66n van de uwe
geleels te weten, Minnehaha, Lachend-Water ?
't Gene gii niet verbeterd en hebt hebbe ik

20 zoo goed mogelijk bevrocht; zoo dat
Hiawada nu kant en klggr is geheel
en ghans inlien gij mij aanstonds, als
het u belieft AANSTONDS  mune laaste
gezondene eenige verzen veil)aeterd weder-

25  zendt, met de deTe verbeterd ERBIT
Wat is :  the Game of plum-Stones ?

het spel met pnlimsteenzaden
Thus his name became a by-word,
dus een spreekwoord wierd zijn name

30  And a iest among the people
en het volk, een lachedingen

het loeg ermede
Such the spel I cast upon you
zoo bezit mijn toovertocht u

35   Such the magic power of passion
en de macht mijns runensprekens
I could straightway draw you to me
dat ik straks u hier kon tooveren

Cuit picture-writing 2

40                                op het einde)
eindlijk spand'hij saam te hemwaard
Made at lenght a league against him

To molest him and destroy him -
om hem tot den dood te plagen

45   Armed with arrows, shod with snow-shoes
pijlvoorzien en wel gesneeuwschoeid
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And the end of his adventures
en den end van zijn gevaarten
Hoe heet gii "the Wolverine" 7

50                       'k en wete !
Drew his arms back, like a cricket -

alree vertaald.
Four days is the spirit's journey
's geesten reize duurt vier dagen

55   Four his lonely night encampments
nachten vier zoo spant zijn tentkleed
Eindlijk: We have put you to the trial.

want  wij u beproevend waren
Fail not in a greater trial

Faal niet zoo nog harder proef komt

Woorduitleg
9 zottigheid) gekheid 11 overlast) te druk 13 vertaal) vet:taling 20 bevrocht) bewerkt

Annotaties :
25 tris : zang XI vcrs 5626    : " " "6 6
28    · " " " 210
30       ·  "

"
" 211

33,35 en 37: " XIV verzen 162-164
42 en 43     :   "    XV " 7 en 8
45        '

" "
vers 25

47   : " XVI " 8
49  " " " 40

50 'k en wete: Gezelle kent blijkbaar de vertaling niet van [Folvenne (zie 2.3.1. Rond den
heerd en de missionering in Amerilm + noten 56 en 57
51                   : zang XVI vers 43
53 en 55 : zang XIX verzen 195-197
54 alrae vertaald: Gezelle vertaalde dit Engelse vers al in de brief van 2 januari en wijst
hier nu op.
57 : zang XIX vers 206
59    " " " 211

Bijlage 12 Proefdrukie

Overtere,ing : Gefellearcbief,III  bss., doos I,H,   drukje  8 x12  cm, onbedrukt ro-ce omslaUe.  Baur
dateert bet in  jub.H.  p. 255-256 "van einde 1880 of beg  1881"  maar dit kl®t niet. Januan
1879  is veekercomet.   Het gebeel omvat 5  blaadjes  (10  blad:Wden), niet genummerk

pagina 1:
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Binnenleidinge.
Vraagt gij mi i van waar zii kwamen,

Al die zeisekn en legenden,
Met den reuk daarin van 't houtland,
Met den doom bedampt der weiden,
Met den wentelrook der wig-warns,
Met 't gerucht der breede stroomen,
met hun her- end wederhalen
Hun vermenigvuldigend slagwoord,
Alsof't donderde in de bergen ? -

'K geveu antwoorde en ik zegge u:
"Uit de bosschen, uit het Gersland.
"Uit de wiide Noordlandswateren,
"Uit den lande der 0-*b-#vs
"Uit den lande der Da-co-tabs,

bladziide 2:
"Uit de bergen, uit de broeken,
"Waar de reiger, de Sboe-sbae-ga,
"Aast in 't riet en in de biezen;
"Ik herhale het 't geen ik gehoord heb
"Uit den mond van Na-ba-da-wa,
"Van den speelman, wel ter talen. " -

Vraagt 01 mil waar Na-ba-da-wa
Al die zangen vond en zeselen,
Die vertelsels, die legendlast,
'K geve u antwoorde en ik zegge u:
"In den bosch vol vogelnesten,
"In de burgten van de bevers,
"Op het spoor der buffelbenden,
"In den hoogen adelaarsleger ! -

"Ieder wilde vogel zong ze hem
"In het moerland, in het veenkind,
"In de meerschen eensch en treurig:
"  Ke-te-weik, de regenvogel,

"De aande Maug, de ganze 1Fa-wa,
"De shoe-shoe-ga, blauwe reiger,
"'En de weerbaan, Mus-ko-da-sci f' -

Zegt gij verders, ondervragend:
"Wie dat was die Na-ha-(la-wa ;
"Leert ons van dien Na-ha-da-wa;"
Ik voldoe aan uwe vragen,
Voor de vuist, en in dier voegen : -

Pagina 3:" In het dal Tw-wa-sen-ta,
"In 't valeiland groene ende eenzaam.
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"Naast de bliide waterloopen,
"Daar woont zanger Na-ha-da-wa.
"Rond ziin Indiaanschen dog)wal
"Strekken bilken, koorenvelden,
"En daarover staan der bosschen
"Met hun zingend boomgekleedsel,
"'S zomers groene, 's winters sneeuwwit,
"Altitd zuchtend, altiid zingend.-

"En de bliide waterloopen
"Kunt gi j door de dalen volgen,
"Aan het ruisschen, in het vooqaar,
"Aan de oude elsentronken, 's zomers,
"Aan den witten smoor des najaars,
"Aan de zwarte striepe 's winters;
"Dicht tegen woont de zanger
"In het dal van Ta-wa-sen-ta,
"'T groene waar 't zoo eensch en stilte is.

"Daar bezong hij Hiawada,
"Zong hij het lied van Hiawada,
"Zijn geboorte en wonder wezen,
"Hoe hij baden hoe hii vastte,
"Hoe hij vrocht en leed en leefdede,
"Om den voorspoed van de volkeren,
"Tot het voorderen van stainvolk"

pagina 4:

Gij die Gods nature lief hebt,
Die den zonnesching van 't weiland,
Die het schaduwen van de bosschen
Mint, het waaien door't geboomte,
'T spetteren van de regenbuien,
En 't gedruisch der breede stroomen
Door de tronken van het sperreveld;
Die den donder mint, die kettert
In 't gebergte, springt en wearbotst
Alsof had hij arend vleugelen ;
Luistert naar dees wilde zeisels,
Naar dit lied van Hiawada.-

Gil ook die 't vertellen lief hebt
Van het volk zijn droomgedichten,
Die, lilk verre stemmen, roepen :
"Staat en luistert:" en die spreken
Een zoo klare kindertale
Dat men 't nauwlijks ondersche6n kan
0 f het 7.angvoois of wel sprake is;
Horkt naar dees legende uit Indien,



204

Horkt naar't lied van Hiawada, -
Gil ook, frische en simpele herten,

God en Gods Nature indachtig
Die betrouwt dat, door alle eeuwen,
Elken mensch een menschen herte heeft,
Dat in de alderwildsten boezem

pagina 5:

locht begeer leeft en een trachten
Naar het goede hem onverstaanbaar ;
ja, dat kranke handen, treurig
Tastend in den blinden donkeren,
Daar de hand van God genaken,
En dan weEr vol vrome kracht zijn;
I.uistert naar dees simpele historie,
Naar het lied van Hiawada.-
Gii, die somtiids waakt en wandelt
Langs de groene wegelstreken,
Waar de ineengevlochtene brame,
Vol gebonkt met roode beieren,
Over't mos hangt en de muren
Van een oud vergeten kerkhof;
Die kunt blijven staan en denken

Op een half versleten zerksteen,
Kunsteloos genoeg beschreven,
Zoo nogtans dat elke boekstaf
Schier van hope en droefheid zwaar gaat,
Zwaar van al 't vereendig teedere
Van het Nu, en van 't Hiernamaals;
Staat en leest dees ruie reken,
Leest het lied van Hiawada ! -

pagina 6

I.

De Paaispijpe.

Op de Bergen van den Gerslande -
Op de roode Pijp-Steen-Groeve,
Stond de meester van het leven,
Gitcbio-Monito. almachtig,
Op den rooden kam ter groefwaard,
Stond hii recht en riep de volkeren,
Nu den Un stam, dan den anderen.-
Uit het prenten van ziin voetspoor
Sprong in 't morgenlicht een kielos
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Over't diepe weg ten afgrond,
Blank als Is-ko-dab, de steertster,
En de Geest, waar de eer de stuipend,
Schreef, en vingerde op de weiden,
'T beekske een langzaam wentelend pad voor:
"Daar," zei hij " nu loop en vloei maar!"-
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Dan, van 't Roodsteen uit der Groeven
Brak hil in zijn hand een stuk los
Boetste een pilpkop, en bevrocht hem
Vol gedaanten, vreemd en aardig;
Koos een rietstok langs den oever
Van de lei, dat wierd een pijpstaf
Vol van donkergroene bladeren;
Stopte dan de pijp vol schurse,
Nol  ruwroode  wilgenrenne,

Asemde op de naaste bosschen,
Dat de groote branken te hoope
Vliegend, al med eens ontvlamden;
En dd, rechtstaande op de bergen,
Rookte 't Ca-b,-met des Vredens :
Gitchi-Monito, almachtig
Tot een teeken voor de volkeren.-

En de rook rees traagzaam opwaards
Door de morgendstille luchtbaan;
Eerst een lintie blauwen rooks scheen 't,
Dan een rlikke en donkere dampwalen,
Dan een wolke wit, ontwentelend
Als getopsel van veel boomen,
Alti d rijzend, ritzend, rijzend.
Tot alwaar't den hemel aanstoog,
Daakte ende afwaards al in 't ronden,
Heel het zwerk met rook bewolkt bield
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Van aan 't dal van Ta-wa-sen-ta,
Van aan 't dellingvol IFi-0-ming
Van aan 't houtland, Tus-ca-lo-sa,
Van aan 't verre Rotsgebergte,
Van aan 't water diepe in't Noordland,
Zag eenieder volk dit wonder,
Zag der verren rookberg opgaan
Den Puk-wa-na van de Paaispijp.-

Al de wijzen van de volkeren
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Zeiden: "schouwt, ,19er is puk-wa-na !
"Door dit verre vredeteeken,
"Al zoo buigzaam, als wijdauwri is,
"En eens wenkend hand gelijkend,
"Roept de menschenkinderen themwaart,
"Roept het strildvolk in zijn maalperk ! -
"Gitchi-Monito, almachtig."

Beken af, en meerschen doorwaart,
Kwam elli volk Wie telt de striideren P
Floort de De-la-wars, de Mo-gawks,
Hoort de T)ok-taws, de Ca-man-cbes,
De So-sonies  eli de Zwart-voets,
Dan de pauw-niet en de 0-ma-wancos
Met de Man-dans m de 0-4#b-wies,
Nevens Hu-,uns en Da-co-tls ;
Al die strijderen stroomden te hoopen,
Op het teeken van de paaispijp,

Bijlage 13 30.01.1879  Kort,jk

Overleverin : Lauwersarcbief  briejkaart 8,5 x  12,5 cm,  ® de adrest:#de 2#l  5 centimes, stempet
Courtrai  30 Janv  10-M  1879.  In  de  linkerbenedenboek, stempel Louvain  30 Janv 8-S  1879. Gednikt:
Carie Correspondancel Ce Cdti est *smi exclusivement a fadressel Zijde voor bet adres alleen te

gebnaken.
Adnssenng: Mijn achtb. Heer Emile Lauwers stud./Augustinenstr. N° 12/tot Leuven.
Tekstivrantivoorcbng.· 3 geen hoofdletters [tel maken  15  ul. [+iedenl  z. Ieerl   18 p.[+el

Min weerde Heer,
Ware 't niet beter de aanvangletters
geen hoofdletters maken.
Hoe glat gij de Indiaansche namen

5 schri ven Mondamin of Mon-da-mkn
Gaat gij Longfellow met volgen in
het in en uitschuiven der versreken ?

Gast gij de engelsche uitsprake ver-
beelden P

10 Gaat gijweer uitschrijven ? in dat ge-
val schri ft op enkele blaren, ongespa-
semd en maar al eenen kant, wild
van een; zoo is 't beter om na te zien
en om van te drukken

15  Blitve ul. z toegnegen
Guido Gezelle
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zende u 1 quaderne
Hiawada p. post

Woorduitleg : 2 aanvangletters) beginletters 11 ongespasemd) zonder kaft

B4lage 14  07.02.1879  Kortrvk

01,erle, ring: hunversarchiej,  btiejkaart 8,3  x  12,5  cm.  Op de adres#/de:  tegel 5  centimes stempel
Courtrai 7  Ferr 12-S  1879, ernaast  links:  stempel lm,vain 7 Few 6-S  1879.  Gedrukt: Carte
Correspondance I Ce  ti est riseni exclusirement 8 l'adresse l Zijde voor bet adres alleen te gebmiken.
Adressenng: Mijn achtbaren Heer/Miinheer Emile Lauwers  stud. /  in den Augustinenstr.
tot Leuven.
Lauivers  sibreef 10  regels  van  boven  naar onder  op de adresR#de  (nadat  bj de f  kaart  van GeTelle
ontdn  en doorstreepte Ze  nadien  (Rie  bijlage   16).
Tekstverantwoording: 18 ul.[+iedenl z.[+ee4

Achtbare Heer & Vriend,
't Is wel dat het stuk nagezien wordt; gii hebt bii
plaatsen 4 reken teenegdre overgeschrikkeld en on-
vet:taald gelaten; andere reken teenemaal ver-

5 keerd verstaan, etc. etc. etc.
Ik hebbe den N° van uw huis vergeten....!
ik ben al aan canto XV exclus.
tracht ievers te weten watpemican bediedt.
Ik peize op een bladzij of twee voorreden met

10uitleg etc., wat dunkt u ?
de volgende copie moet wederom deure en deun

wel nagezien zijn; bij zoo verre dat men heele
capitels, dweers deure luide ® kan leTen :con
der stooten ofbaperen en dat iedereen het niet

15 alleen en verstaat, maargesmaakt, om zoo
te zeggen; dan zal 't oprecht een edel stuk zijn
en de Vlamingen veel deugd doen, hope ik.
Blijve ul. z. genegen afgevrochte
Guido Gezelle

20 P.S.

Hoeverre zijt gij
al herschreven?
HiermBe de tweede zende.

Woorduitleg: 3 reeken) regels, verzen teenegare) tezamen

overgeschrikkeld) overgelaten
4 teenemaal) nu eens 8 ievers) ergens bediedt) betekent 11 copie) Kopii 13 capitels)
hoofdstukken
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Annotaties: 7 canto : (It.) zang, hier zang XI' Hiawatba's lamentantion exclus  niet
meegeteld, exclusief
8 pemican) Gezelle vond dit rvoord blilkbaar niet in ziin Engelse woordenboek(en). Of
hij had geen tijd het woord op te zoeken en vroeg het dan maar direct aan Lauwers, die
het moest opzoeken. Interessant is wel dat de Franse schrijver Alphonse Daudet dit
woord al gebruikte in 1872, in ziin werk Aventuresprodgieuses de Tanann de Tarawon. De
held Tartarin treft in het twaalfde hoofdstukie voorbereidingen voor zijn grote reis : "
Puis, il fit venir de Marseille toute une cargaison de conserves alimentaires, du pemmican en
tablettes pour faire du bouillon, une tente-abri..." . Maar zijn avonturen kennen een
hacheli k verloop en ook het gedroogde buffelvlees blijkt geen succes: "Comme la tente-

abri s'ent6tait S ne pas s'ouvrir, et les tablettes de pemmican A ne pas fondre..."  (zie
.\LPHONSE D AUDET,  Aventures  prodigieuses  de  Tartarin  de  Tarascon, Avec  un  tableau  de
concordances cbronologiques, une notice httiraire, des notes explicatieves, des questionnaires, des
documents,  des ju#ments  et une  leaure  tbimatique  itablis par Daniel  Beie, Hachette, 1987, p.61  en
p. 125). Gezelle las  I.z#ns de mon moutn van Daudet (zie ziin vertaling van LL cu,/ de

Cumgnan in:  2.2.3.  Rond den Heerd en Gezelles prozavertalingen). Dat werk dateerde van
1869. De belangstelling van Gezelle voor Noord-Afrika (zie De Dookiards in Egpten)
bracht hem misschien ook tot de lectuur van  L'€yage dans le Mick et en /1*hie (1862)
Tanann maakte waarschijnlijk niet ved kans om door Gezelle gelezen te worden. De

'gewaagde' hoofdstukies met de valse 'danseres' Baia in de hoofdrol, konden voor veel

gelovige lezers niet door de beugel. Gezelle meldde alvast niets over dit boek, waar
'pemican' in voor kwam. Het valt ook op dat Gezelle geen verklaring naging in de
T 'ocabuL,7 to Hiawatba  van ziin uitgave. 'Pemican' staat daarin, en Lauwers zal het daar
vinden. IIierin zit een aanwijzing dat Gezelle een David Bogue-uitgave (1855) gebruikte
zonder T'ombubg. De Durr-uitgave (1856) bevatte deze woordenli ist wel

B age 15   09.02.1879  Roeselare

Overtevering. Ge ellearcbief, brief, 15,6 x 11 cm, 4 p., bescbreven.
In Jub.H. pubticeerde Baur deze brief * P. 257--258  en 259.  Hij gaf  er een uitroerige commentaar bj.
In "De briefwisseting,•an Guido Ge: He met de Engelsen II" staat de::egde brief op p.  171  en p. 172.

Aantekeningen rindt men in decl III, op p. 228 en 229

Roulers, February 9, 1879
Dear Mr. Gezelle,

I thank you much for sending me the verses of Longfellow. 11ey contain all his merits;
and  there is also the want of power which is perceptible when he handles the heroic
metre - but there are many forcible lines and thoughts, and I am very glad to have read
them
I do not know whether it would be better to give a preface of some length to Hiawatha in
Flemish: but, from an English point o f view, no -  "Good wine needs no bush", and
people wish to get at a good poem at once, without being kept back too long. - In

England we should give his dates etc. - born 1807 at Portland, State of Maine - studied at
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Bowdoin College, Brunswick - then travelling for three years in Europe - on returning to
America, made Professor of modern languages at Bowdoin - then in 1835 moved on in
same capaaty, as Professor of Modern languages and literature, to Harvard University,
Cambridge. - Has been at Bruges, has written a poem on the old chimes which he listened
to at night when lodging at the "Fleur de bld" and another poem on the Belfry, or, Tour
des Halles, which he ascended at sunrise, translations of which if the present volume be
favourably received we may be temted to give later on - Hiawatha, a picture of primitive
Indian life - he himself an imaginary mystic being, with a mission, like that of the sybils of
the old times, and the Druids, who erected altars at Chartres and elsewhere, to the Virgin
Mother and her son who would come - to announce the coming of Christianity - at length

"The Black-Robe chief, the Pale-face
With the Cross upon his bosom

Lands upon the sandy margin -"
just as we may fancy our own Pere De Smet landing, and the numerous missionaries
whom Flanders has sent to evangelize the western world. -
I would not, in Enghnd, put more matter than this, arranged shortly and decently, but you
must judge what would be best here. - I do not see the force of the epigraph, which you
select - it has no special application that I can see to Hiawatha. - You might perhaps add
that Hiawatha became immediately popular throughout the English-speaking world, from
the novelty of the subject and the measure and from the skill with which it was handled -
You might say that I.ongfellow is unquestionably the first of American poets, but if I
were you, I would not praise him too generally, as he is abommably anti-catholicm many
of his pieces -  The best way is not to allude to his religion at all. - I think that the
translation would be more popular in Holland than i this country - I have the ode on the
"Belfry of Bruges", which I will copy out for you.-     Let me keep the'Morituri salutamus"
for a short time - you shall have it by an early occasion - portions of it if translated into
Flemish would take. -
Believe me, dear Mr. Gezelle, yours very truly
J.c, A.

Billage  16  f na 07.02.1879 en vooreindfebruari 1879  Leuven]

Overkverint: 1-iiuwersarcbief, kladnotities van Liiuwers op de briejkaart van 7 jibruari 1879  (ge
bierboven).  H#  scbreef de-ce  regets van  boven  naar onder op  de  adresjde,  te  be#nnen vanaf de
recbterrand. Dwars over de poststempels en GeRflles adressering been. Nadien doorstreepte bij de  regels,
wellicbt telkens nadat bij een klad nnege in een nette versie ovegeZet bad, op een nieuwe brief.
Datering:  e noten 27 en 28 , boofdstuk 3 1.nuwers-Vemest-Ges:flle
TekstverantwooroYng: 1 cent.[+ieml G.[+ ustaaf] V[+ernes4 2 E[+arell D.[+el G[+oede]  5
H.[+ugo]V.[+ernest]  10 verst.[+aanl

10 cent. insteken - G.V. betaald
K.D.G. - Cassius & Brutus - iIi
schrijve uit - met geen hoofdletters enz.
hebbe haast gedaan -
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5mag ik naar H.V zenden ?

pemican = meat of the deer
or buffalo, dried and pounded
in welk vers
hoe moet ik Caldero

1Overtalen - verst. en ateren ?

Annotaties     1  10 cent. insteken : Lauwers wou zichzelf eraan herinneren een postzegel of
een muntstukle van 10 centimes in ziin envelop te stoppen (= insteken) voor Gezelles
antwoord G.V.: Gustaaf Verriest (?)
2   K.D.G.:  Karel de Goede, gra€fen manelaar drama in vilf bedriiven en verzen, Brugge,
1878. Emile Lauwers schreef dit werk met C.Marichal en Julius Delbeke Cassius en
Brutus : C.a[guslaagt Bmtus op tegen Caesar, van Emile Lauwers in Rond den Heerd, 9 febru:tri
1879, n°11, p. 83

3-5: zie '3. Lauwers-Vernest-Gezelle'    6-8 : deze definitie van 'pemican' vond Lauwers
in zijn Engelse uitgave : Tbe poetical works ofILIP:Lon$#ow, London, 1874. Dit woord
komt voor in de verzen 31 en 32 van zang XI Hiawatba's wedtbng:past     9-10:
Caldero=Calderon de la Barca (Don Pedro), Sp. toneeldichter, 1600-1681, streed eerst in
de Nederlanden, werd later priester.

8446 17  feind jebruari 1879  Kortrgkl

Overlevering. 1.suwersarcbief, brief vet wit papier, 20,5 x 13,5 cm, 2 b4,  1° bli. bescbreven, in de

linkerbovenboek staat een straknd kruis af ebeelii In de riem crondom staat de spreuk: "Geloofd :<11
Jefis Cbnstus':  Bovenaan recbts , scbuin onder de aanspreking staat in  bandscb,ift: "Dr. 1_kiuwers".
Dit werd er acbte« ® gescbreven, waarsibijnlijk door L uwers  Zelf.

Tekstverantwoortbng.· 1 V.[+riend]  2 ontv.[+angen]  4 H.[+and] S.lchriftl
21  R.I+ond] d.[+enl  H.[+eerdl 31 uL.[+iedenl

Xfijn weerde Heer & V.
Uw laatst ontv. brief verblijdt mii
grooteliiks, en ik verwachte het nieuw
HA. zelve bij mij terug, om er met den

5 fijnen kam, la met den das over te
gaan en alzoo, zooveel mogelijk, het
stuk drukveerdig en drukweerdig
te maken.
De voorrede heb ik gereed maar

107.4 is nog ongeschreven.
Ik en duchte geen ongemak van
onze wilde Indianen.
Ik ben tegenwoordig bezig met
de vlucht van Pauwke, als hij bij

15de"brant" vloog, welke vogels iIi
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ooranden geheeten hebbe, eenen
name die ik gesmeed hebbe op oor-
beeld, ooros etc.
Ik en heb Karel den Goede noch ge-

20 hoord noch gezien.
Dat van Cassius in R.d.H. is heel
flink aaneengedaan, maar'k en
las de oorlaze niet van Shakespeare.
Ware ik als gii, ik zou willen slag

25 om slinger dichten tegen Calderon,
reke voor reke, rijm voor rijm, klank
voor klank; dat kan het vlaarnsch
wel, kunt ge 't gij P 't Is 't proeven
weerd en fabricando fabri fimus

30 flandri---- Flandri ----
Bliive ul. toegenegen,
Guido Gezelle

Woorduitleg: 5 kam) een tuig van 't weefgetouw De Bo p. 427
das) zachte borstel (uit het schildersmilieu), De Bo p. 187
23 oorlaze) de oorspronkelijke tekst, de oertekst
29-30 vertaling "door te werken warden wij werkers", oft "al smedend wordt men
smid",of:"oefening baart kunst". Toegepast op "flandricando"kan Gezelle ook bedoelen: "
door veelvuldige bedrijvigheid in 't hanteren van de Vlaamse taal wordt men bedreven in
het Vlaams taalgebruik."

Annotaties:
14-15 de vlucht van Pauwke,als hii de "brant"... : slaat  op zang XVII Tbe bunting fpau-
Puk-Keewis 200 vv. 16-18 ooranden : Gezelles "smeden" van nieuwe woorden krijgt hier
een prima illustratie. Het v;lit op dat Rodenbach ook hield van woorden met oor-:
eveneens 'oorbeeld', maar ook 'oorbronne' en 'oorgedachte' (zie F.BAUR Albncbt
Rodenbacb, ITegamelde Werken W. Glossarium, p. 404)
25 Calderon: zie vorige brief, annotaties regel 9 en 10

Bijlage  18     Ieind februari  -  be in  maart  1879     1.zuvenl

Overlevering: Geflle-arcbief briej, 1 vet wit papier, 17,5 x 11 cm, beide  #den bescbrevenPAllossely

beeji in de linkerbovenboek van de  eerste blad #de acbteraf gescbreven: " Aan G.Gez€Ile".  In  de
recbterbovenboek WAnde  18791  en  in  de  linkermage  van  beneden  naar boven  : " Afgedrukt m
Hiawatba, jubileurnuitg. bl. 253-254".  Het lgo (bet b#ge) en de  letters GM  (=Ge Uemuseum)
staan ook op de eerste bladtdde, in bet midden.
De datering van deT  brief  bebandelen we in "3.6.Vertaling in  banden van GeTelle"  en in noot 30.
Tekstverantwoonbng: 10 H[+iawatllaj wooing  16 eerw [+eerde]  35 eerw.[+eerdel  38<-
iIi>>het> 41 eerw.[eerdel  44 ued.[+edelel 47 <-datgene>>hetgene>
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Miln weerde heer,
Heden, zondag avond, hebbe ik het last,g
werk volend en voltrokken, te weten't uit
schrijven van ruim drilduizend verzen.

5  Ik hope dat er zoo veel geen verzen meer
zullen veranderd, verplaatst, of overschrik-
keld zijn: dat achterlaten komt meesten-
deels hieraf: 't is dat gi  eene andere uitgave
hebt als ik van Hiawada, en dat zil verschillen-

10 de vers die ontbreekt in H-wooing, is:
- tot Zijn pillgeweer "'n ontzwerf niet!" -
't Is spijtig dat ik deze losse bladeren
niet en hebbe kunnen titelen en teekenen
met aifers; iIi heb den laatsten aifer ver

15 geten.
Ik vinde het ook zeer goed, miin eerw.
heer, achter den boek een glossarium te
geven, ia zelfs noodig, zoo wel voor de on-
wetende, als voor de beknibbelaars : 'k en

20 hebbe nog geen woorden gezien, doogebaald--
in 't rood, zoo 01 geschreven hebt.
Toen iIi den laatsten keer geschreven
hebbe naar Mr. Vernest, hadt gij nog maar
hier end daar eenige verzen verbeterd;

25 ook, hii vragende of ik miinen naam gezwe-
gen wilde of gekend, antwordde ik hem dat
hii mijnen naam zou gezet hebben; maar nu
dat die zaken gekeerd zim, nu dat gij
geweerdigd hebt mijn welbevrochte, la,

30 mall eventwel arm tierige verzen op te
tooten en heel m 't nieuw te zetten; nu
is het natuurlijk dat mitn naam, als
naam van den vertaler, op den boek niet
meer en mag gedrukt staan.

35 Wilt gii, mijn eerw. heer, eerst uw naam
zetten, zoo gij gezeid hebt, en den milnen
er min of meer laten achter zien, dat
is wet maar het zou onrechtveerdig
zijn, stond mijn naam daar, 't zii alleen,

40 't ziials de bijzonderste.
Zilt gij van dat gedacht nier, eerw. heer ?
Zoo der nog hier of daar werk te ver-
richten staat aan Hiawada, dat iIi ver-
richten kan, ik ben ued. dienstveerdig.

45  Bidde u, eerw. heer, Mr. Vernest te
laten weten, zoo gi i hem Hiawada zendt,
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hetgene ik over 't zetten van mtinen
naam aanveerde, en weigere.
Ik blilve ued. eerbiedig toegenegen.

50 Emile Lauwers.
Hiermie de Tende

Augustinenstrate 12/.

Woorduitleg 26 antwordde ik) antwoordde ik 29 welbevrochte) goed bewerkte

Billage 19'31-03- 1879 Routers -

Or,rlevering deZe brief berindt gch in  bet Geolle-arcbief  en werd door Baur in Jub.H.  akedrukt op p.
295.  Ook  de  78  ver·An  van  Al argeinspinerd door  de  "Introduction"  van Tbe  Song of Hiawatba,  ter

ere van  l'ernest, laat Baur rolgen  ® p.  295,296  en 297.

Dear Air. Prinapal,
Pray accept my best wishes for a happy feast of St-Hugh ! - I send some Hiawathian

verses which you certainly will not take the trouble to read.-
Hiawtha is supposed to say that when he disappeared into the West, as in the poem, he
acted as a forerunner to the Blackrobe, who was to follow: and at length receiving the full
light of Faith went to heaven - here he watches over all who come to preach the Truth in
the New World; and prays for the colleges from which they come in the Old World, more
especially in Flanders, - the College on the banks of the Yper16 being the great object of
the prayers of himself and St-Hugh on this  1st of April.
Had I not said this You would perhaps scarcely have discovered it in the lines I send, if
you read them - and I say it, on the principle of the artist, who found it necessary to write
"This is a horse" under a picture of that quadruped which he had painted.-
I hope that Your translation of Hiawatha is in the printer's hands -Mr Gezelle told me a
short time ago that he had entirely rewritten it, and so the work may, I suppose, be
considered to be in reality his own.-
Thanking aou once more for the kind and beautiful verses which you sent to me, and
with every good wish on occasion of your feast, I am, dear Mr. Prinapal, Yours very truly,
Joseph Algar.

Bijlage 20   128.04.1879  In#lmunsterl

Overtewrint:  Lituwersarchief,  briejkaart,  8,6 x  12,1  an . Op de voorjde de stempels: In#lmunster 28
at·ril  1879 en Btoemendael 29 avril 1879.
Adrritenng.· " Miin achtbaren Camille Mai:ichal wonend te Beernem (bit Brugge)"
Teksti,rantwoonk,/g: 13 <-en>>et  veneratio<-/nem/>
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Acc:epistine litteras meas ?
Hodie cira septimgrn horam, apud rev. G.Gezelle prosperavt Hiawada jam

la  in nefandis domini H.V. manibus restat. Quando surgit ? Nesao. Loquetur
G.G. apud Dixmudos over bet wooni· si fieri possit, adsis; sumasque notas,

5 mittasque ad me: terrore Guido attonitus est magno valde: locutus est de te, et
de spreukibus quas promisisti videre te, puerum flandricum, voluisset et

quidem admirasset. Locutus sum de vertalings mea ex "Shakespeare", optimam
esse dixit; sed difficillime futurum: insanitates, luconda verba, et saloperias

Julit Caesaris in convenabile tale traduirere. Annui - Et tu ?
10 Ibo cras ad "ata dolente

aeterno dolore
tia perduta gente "

Ora pro me - desque parenti fratn rev. et soritibus salutem, venerationem

plenum.
15 Tibi totus.

Emil.

841age 21   I13.08.1879  Ingelmunsterl

Overteverint: GeRelle-arcbief, briejkaart, 8,3  x 1 2,5 cm. Adres #de: Teget 5 centimes, stempek
Ingelmunster 1 3 Aofit 8-S  1879. Links, stempel Courtrai 13 Aout 8-S  1879. Tussen de twee

stempeis: Carte Correspondance 1 1  Ce cdti est risen,6 exclusivement a radressel /  Zijde poor bet adres
alleen te #bruiken.
Adresse,ing: Mijn edelen heer Guido Gezelle//Onderpastor van 0-L-
V,Groeninghenstrate// Kortnjk
Baur publiceerde  deT  tekst in jub.H.  p.  252-253.  Zijn  tekstweegave  wijkt  afvan  de  on e,  wat  de
aanbalingstekens  betre# in regel 12 en  13.
Op  de  bescbreven  keerjde van de  briejkaart werd acbteraf bet  l<o (bijtje) en  de  letters GM aantebracbt.
Onderaan scbreef P. Allosseo: Afgedmkt in Hiawatbal i  Jubileumuith bL  252-253
Tekstverantwoordint:  1   / verzent231/   als  variante  op  'dietscbe  taal'  uit  reget  2

6 <u van mij, u>>toe bii U> 10 <van>>om> <lied>>zang>  12 <-"> Lauwers dacbt

eerst te scb«en "Den  Zang van Hiawada", maar bj  bedacbt Wcb; bj scbrapte  Jn emu
aanbahnistekens,  scbreejditlied en  bet vers  eronderden zangvan   en  het de  volgende

aanbahnistekens  staan  acbter Hhwada       <Den>>dit>

Miin eerweerde heer,

Ik hadde u, in mijne arme dietsche mal
des gouden dichters wonderbaar verhaal

5 betrouwend toegezonden ;
zieltogend kwam het toe bij U, en werd
bij u geghansd, en heeft het aan uw hert

zijn leven weergevonden.
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Des weze u honderdmalen dank gezeid -
10 En wilt gij, heer,om deze erkentlijkheid

een pand van milnentwegen,
zoo zij u uit een minnend hand dit lied
den zang van Hiawada/" - 't miine niet -

uw eigen - opgedregen.
15 Dienaar

Emile Lauwers

Billgge 22   I14.08.1879   Ingelmunster]

Overlevering Ge: Hemuseum,  Comspondentie  II  4  (verknipte  brieven),briefkaart,  8,3  x  12,5  cm.
Adres#jde:  *fgel  5  centimes,  stempel Ingelmunster 14  Aotit  1879.  Links,  stempet Ypres  14 Aolit 9-M
1879. Tussen  de twee stempets: Carte Correspondancel / Ce coti est *servi exclusivement a
 adresse. 1  1  Zijde  voor  bet  adres  alleen  te  gebruiken.

Onder de  recbterrand  scbreef P. AUosseg van  boven  naar beneden: Zief£mwadha, jubdeumuitg.,bl.
253

Adressenng.· Mijn eerw.heer H.Vernest//principaal van het Collegie van//Iper
Tekstverantwoording: 1-3 <-Mijn eerweerde heer//Ik hebbe aan onzen koninglijken meester
de volgende/  / verzen gezonden>   We  biervoor 3.Lauwers-Verriest-GeTelle,  Vertaling in  banden

van Ge elle.

Mijn eerweerde heer,
Ik hadde u, in miine arme verzentaal,
des gouden dichters wonderbaar verhaal

betrouwend toegezonden;
5zieltogend kwam het toe bij U. en wet:d
door u geheeld, en heeft het aan uw hert

zijn leven weergevonden.

Des weze u honderd malen dank gezeid -
en wilt gil, heer, om deze erkentliikheid

10            een pand van miinentwegen,
zoo zij u, uit een minnende hand dit lied,
"den zang van Hiawada" - 't miine niet,

uw eigene - opgedregen.
Uw dien:laI:
15  E.L.

Annotaties: 6 geheeld) aan Gezelle schreef Lauwers: 'geghansd' (zie bijlage 21)

11 minnende) aan Gezelle schreef Lauwers: 'minnend' (zie billage 21)
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84* 23 Cm,rtrai 17-09-1879

01,erle,·erinE 1.nuwersarcbief, briefkaart, 8,3 x 12,5 cm. Op de adresRijde <fgel 5 centime5, stempel

Courtrai  20 Sept ?M,  1879.  Borenaan  in bet  midden: Cwte Correspondance- R€ponse pay€e-
Antwoord betaald. Bot,enaan
links een stempet: Ingelmunster 20 Sept. 2-S  1879 en  ondeman links: Courtrai,  17  Sept.  9-M  1879.

Admssenng.· Xhin achtb. Heer Emile Lauwers//student//tot Inghelmunster
Teksti,erantwoording.· 1 Achtb. Heer en Vr.) Achtb[+arel  Vr[+iend]
2 ul.) ul[+iedeni   X° Christus

Achtb. Heer & Vr.
Wete van geen belet geheel de weke die morgen zondag gaat beginnen. Verlange naar de

spreuken en om u te zien, zfnde immers ul. toegenegen in Xo
Guido Gezelle

Annotaties: Lauwers heeft in ziin 'vraag-kggrtie' (van 17 september) Gezelle gepolst of hij
op bezoek mag komen met spreuken. Gezelle antwoordt bevest,gend.

Biflage 24   Ingelmunster  27  sept 1879

Teksto!,ertererink Kapuainenarcbiej, briefkaart, 8,6 x  12,1  an.
Adres#jde  : een eerste  stempek Ingelmunster 27  sept 1879  8-M, een tweede stempet Bloemendaal 27
sept  1879 7-S . De-fe briefkaart werd 's moWns om 8 uur (==8-hit tin) verstuurd en 9 avonds om  19

uur  (=7-Soiree)   kwam  die  aan  in  de  w#k  Bloemendaal  te  Beentem.
Adressering: Mijn heer Camille Marichal// bij zijn heer vader, geheimschriiver// tot
Beernem (bij Brugge)

Mon cher Camille,
En rdponse S la promesse qui vous a dt6 faite, vendredi passds huit lours, A
Inghelmunster,
Je vous fait savoir par la pr6sente:

5  1° Que fai passE quelques lours & Louvain, afin d'y solliater pour mon frare

une permission d'une importance extreme.
2° Que tel a 6td le rdsultat de mes dZmarches: paul ira avec moi i l'universitd
catholique (?) de 18uvain, bien qu'il n'att pas fait sa rethonque, pour y faire
ses dtudes de droit et de notariat, sous les auspices de l' Alma Mater et de tous

10 les saints, prdsents, passds et futurs.
Comme Mgr Nam8che m'a demand6 de taire quelque peu la dite permission,
le vous prie de ne donner i ce fait qu'une publicitd restreinte au seul cercle de
votre honorable famille,
et d'agrder pour vous et les votres l'assurance de mes sentiments d6vou6s.

15 Emile Lauwers.
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Annotaties: 5-D zijn broer Paul mag zich inschrilven aan de universiteit
Bil\age 25   Ingbetmunster  dijssendag 1  07-10.18793

01•erlevering.  Kapuainenarrbief  brief,  dubbel blad,  13,4  x 21,1   an,  ongehjnd,  vier hiden  bescbm,en.  De
woorden lnghelmunster dlissenda€  staan bovenaan recbts en daaracbter werd met potiood acbteraf

b4iescbm,en.·  ' 7  okt.  1879'
7-ekstlyrantwoording: 51 ul. +iedenl

Mitn dierbare vriend,
Ik make van de eenige stonden vrilen tild gebruik, die de afwezigheid van

Albert mii laat, om u te antwoorden in eenmaal op eenen brief die mi i diep
getroffen heeft en veel bladen wederschrilvens vraagt. Wanneer ik hem ontvong

5  zat ik aan de Kermistafel, en toen ik hem haastig genoeg overias, de tranen
waren te wege uit milne oogen te springen; en ik hadde hem niet we6rhouden,
dien troostenden balsemvloed, had het niet geweest dat ik in gezelschap was,

en miin mond lachen moest, alhoewel miin hert bitterlijk leed. Hadde ik dan
tot Leuven geweest, aleene op mijn dierbare studiekamer, hoe geren had ik

10 niet de zoetheid genoten des lijdens ! Want mij ook, even als u, overvallen
wondere smerten elken keer dat iets in mijn leven verandert, dat mii een
vriend verlaat, dat een medeliidend, een medevoelend hert van het miine
gescheiden wordt. Dat is het leven : hopen, verlangen, genieten met het bitter
gedacht dat ons geluk zal vervliegen, beweenen hetgeen wij verloren hebben,

15 en weder verlangen met de oogen gericht op de nevelige toekomst die zoo
veel bitterheden gedoken houdt, maar ook zoo veel vreugden; deze bovenal
van het streven naar de eeuwige vreugede. Ik ook immers ben van deze die
peizen dat alles na de dood niet uit en is, dat een tweede leven begint, dat de

vriendschap die hier op de wereld bestaan heeft hiernamaals voortdurende

20 blijft; dat deze die malkaar beminnen, voor malkander bidden en lijden, voor
eenigen tijd maar door het graf gescheiden kunnen worden; dat eene moeder

haar kind, een vriend zijn kennis, een broeder zijn zuster, een jongeling zi in
geliefde hierboven wedervindt. Dat gedacht moet ons doen rechte staan, dat
gepets moet van ons de wanhoop vetjagen, en ons in het leven bewaren, al is

25 het waar dat wij li den. Flk heeft ziin werk hier op de wereld: gij het uwe en
ik het milne; wij leven opdat Christus door ons vereerd zoude worden, en het
rijk van God door zijne dienaren verspreid. Vergeef mii, Camille, zoo ik er uit
zie u te willen bepreken; ik zegge u hetgeen ik peize, zonder nevelen, en deele

med u de gedachten die in mij ontstaan; en nogthans en is het geen avond, ik
30 en hoore noch klokken noch wind gelijk gil, maar ik zitte hier aleene in eene

kamer, d'handen op mitn hoofd, met mijne "chemie" nevens mij. Ook en ben
ik niet droevig, maar geniete zekere stille half-treurige half-verblijdende
gedachten, die mij doen hopen in het toekomende. Deze gedachten diAr
latende, zal ik u 't eene en 't andere vertellen: Ik en zal u, eer ik naar Leuven

35 ga, niet meer kunnen bezoeken, m:mr in het begin van December zal ik

waarschimelilk voor eenige dagen naar huis gaan en dan al Brugge deure

gaan of wederkeeren.
Deze achternoene ga ik met miin lieven Albert naar Kortrijk te voete; naar

Kom#k om Mr G.G. te bezoeken en te spreken, en spreuken te dragen, te
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40  voete, om geen rhumatismen te krijgen, en deze te verjagen die ik reeds

gevoele.
Meester Hugo komt deze week naar Inghelmunster; iii zal hem spreken van
Hiawada; als deze gedrukt zal  zijn, krijgt gi1

eenen als ook zekere andere die
ik vereere of geren zie

45 Ik ga verwe en penceelen naar 1.euven mededragen; ook en moet het u niet
verwonderen zoo gii d'helft van ti d een schilderite ontvangt: ik geven mijn
schoonste aan deze die ik meest beminne.
Na miin examen van Chimie hebbe ik twee maanden verlof; ik zal er gebruik
van maken om met mijne zuster Marie naar London te gaan; wii gaan de

50 toelating verkrijgen om voor niet te reizen van Antwerpen tot in London-port.
Tot wederziens, Camille; ik verlange naar u en uwe brieven, zijde ul. immers
van herten toegenegen.
Emile Lauwers.
Duik dezen brief, zorgvuldiglijk

Annotaties:
1-33 Lauwers troost a. h.w. Marichal omdat er blijkbaar een dierbare van Marichal
overleden is
3 Albert) Albrecht Rodenbach. Ook in r. 38 noemt hij hem 'Albert'
38-41) aankondiging van een bezoek aan Gezelle in het gezelschap van Rodenbach om
Gezelle spreuken te dragen; op 17 september had hij deze afspraak al gemaakt (zie vorige
brief, bijlage 23), pas nu volgt er een bezoek
42-44 Meester Hugo) Vernest, hij zal op bezoek komen
48-50) aankondiging van een bezoek aan London per schip; E Lauwers en zip zus Marie
zouden gratis kunen val:en tot de haven van London; zij hadden trouwens een oom die
kapitein was. Marie had het ook al tens 'gewaagd' Gezelle een briefkaartle te sturen met
de vraag naar uitleg over de naam "Nel". (zie bijlage 27)·

Bijhge 26    1_ uven eind  oktober 1879

Tekstol'ertevering:  Kapuctinenarcbiej,  brief,  enkel  vel,   13,4  x  20,8  cm,  on#hind,  Hn  Jde  bescbreven.
De  dateying is  bg  benaderinh  en  werd  vottedig besproken  in  3...Lauwers kopieert, Gezelle herwetkt
en in noot 32

Tekstwrantwoortbng: 3 Alb.Rod.) Alb.1+rechtl Rod.[+enbachl

Camden

Ik schrilve u haastig
Nieuws: Alb. Rod. en ik hebben eene vlaamsche lettergilde op de beenen
gebracht daar leze 4 na verbeterd te hebben, J.Caesar - al het edelste volk van

5 onder uw makkers ziln daar in - wil vergaren eenmaal te weke - donderdag
laatst ziln zij van miln kartier vertrokken ten 21/2 van den nacht, al zingen.
Wat zegt gij daarvan ? - zwiigt dat -
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Mr. Verriest is hier geweest op het Davidsfonds: - 't was een flauwke, dat
Davidsfonds -en mij gezeid dat hit aan Hiawada nog niet begonnen had. 't Is

10 een schande.
G roet  Paul en Achiel; wenscht paul van miinentwege proficiat over de schoon
verzen tie wonderscboon te,Ren, die hij naar H.Verriest gezonden heeft. Ik
hebbe ze gelezen, en bewonderd.
Hoe vaart j.Delbeke -  en zijn vader ?

15 Geef uw brieven - antword seffens - aan Paul Vanneste, die gij vertrouwen
moogt.
Groete u.
Emile.

W'oorduitleg: 6 kartier) kwartier, studentenkot, studentenkamer
Annotaties:
3 eene vlaamsche lettergilde) wellicht gaat het hier om de 'Letterclub', de Vlaamse
tegenhanger van de Franstalige literaire studentenvereniging'Emulation'
4 J.Caesar) Lauwers alludeert hier op zijn vertaling die nadien in RdH. jrg. 14, 11, p. 83
verscheen: Cassiusjaagt Bndus op tegen Caesar. Lauwers had trouwens al voordien vertaling
uit dit werk gepubliceerd in I 71 7
In 1882 verscheen zijn vertding Julius  Caesar.  Van  Sbakspeare  (sic).  In  Vlaamscbe tate  door
Emile  Lauwers  Zoo goed mgeljk  ovegedicbtleuven, Katel Fonteyn, 1882
8-10) zie bespreking in 3.... Lauwers kopieert, Gezelle bewerkt
11 Paul en AchieI) vrienden ? b.v. Paul Vanneste ?

14 J. Delbeke)Julius Delbeke: een wederzijdse vriend; samen hadden zij gedrieen in 1878
Karel  de  Goede,  graaf en  martelaar uitgegeven.

84\age 2-1   Lzuven woensdag R-oktober?-18793

Tekstoverleve,ing: Gegellemuseum, brief, twee vellen, * bet emte bladwerd er links bovenaan acbterad
bligescbmen:  Aan  G.Gezae 20  en  recbts  bovenaan  \187971.  De  datering van  deqf  brief is gebaseerd
op 2 elementen: de broer van Emile is blijkbaar ook aan de universiteit in tie entbousiaste samenwerking

met Albrecht Rodenbacb dateert uit dit najaar 1879
Teksti,emntwoor&ng: 3 Alb.[+recht] Rod.[+enbach] 7 ued.[+ele]

Leuven woensdag.
Miln eerweerde heer,
Gisteren avond hebbe iii bij Alb. Rod. geweest en hem gesproken van rik enz.
Hi j zegt dat nk bestaat in dommenk, bottenk, enz. en gebruikt wordt in den

5 zin van moedigen man in het oud nevelingenlied en in Gudrun. Hij en vindt
niet dat het woord greten zooveel niet gebruikt mag ziin; en gelooft niet dat hii
mag zetten geZeerd in plaats van gesard. Overigens bidt hij mit ued.  ziin beste

groetenissen over te talen.
Ik zende u bij dezen een proeve van vertaling van de eerste tooneelen uit 10"Macbeth"

10van Shakespeare, na ze nogmaals wel overzien en verbeterd te
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hebben. Die vertaling zuiveren, zoo gil geliefdet mil te beloven, dient niet
aanston(is ge,12911 te worden; er is geen haaste bij. Nogthans, mijn eerw. heer,
ingezien gil nu wat tild hebt en dat Macbeth veel tooneelen bevat, langer en
moeilijker dan deze, bidde ik u dit kort verbeterend werk niet lang te willen

15uitstellen, want (en hierme& leere ik ued. een spreuke)
een goede aanleg is d'helft van 't werk, zei de boer, en hi i lei ziln wij f aan 't
vier.

Den vers van Macbeth "fair is foul enz." hebbe ik vertaald:

I*}gen is waarheid en waarheid is logen.
20Die wijze meene ik overeenkomstig te ziin met den zin der woorden van de

weerdzusters aan Afacbeth gesproken, zoo ;tls : Macbeth will never vanquish'd
be, until great Birnamwood to high Dunsinam hill shall come against him,

en :  for none o f woman born shall harm Macbeth
die twee beloften door de tooverhexen aan Macbeth gedean, op letter 25 genomen,

25waren logenachtigi maar in een anderen  in bebben  6
waarbeid geweest

Nu, genoeg van Macbeth en van schrijven; ik stoppe, mijn eerw. heer, u
groetende zeer eerbiedighik in miinen en milnen broeders name
Uw toegenegen dienaar

30 Emiel Lauwers.

B41age 28    Ingbelmunster Takrdag J,eginjanuari 1880

Tekstovertevering: Kapucjnenarcbiej, dubbel blad, 13,4 x 21  cm, ongel#nd, 3 Jden bescbreven.

Datering:  in  de  bri«is  er  sprake  van  "een jaar en  balf verblijf tot 1-Luven",  en 1_ uwers schnjft vanuit

Intelmunster,dat  betekent  dat L=wers  met i,akantie  is  en  dat  de  bnef rond Nieunjaar 1880  gescbreren

8.

Inghelmunster, zaterdag.
Miln dierbare Vriend,
Vandage heb ik naar Kortrijk en bij Mr Gezelle geweest - en hebbe zaken

vernomen die mi  zeer verwonderd en bedroefd hebben.

5 Stappende tot Inghelmunster op het Convooi, heb ik eenen seminarist gezien -

joseph Samiin docht het mij. - die mij vroeg ofik gehoord had wat er med u
glande was ?Wmover wilt gij spreken, vroeg ik hem. En hii heeft mil laten

hooren dat hil wist hoe gij Brugge gaat verlaten, en dat hil overtuigd was dat
gil uwe zwarte Weederen afgedaan haddet. Verdere inlichtingen heb ik van dien

10heer niet kunnen vernemen, omdat de tud te kort was. Dat nieuws, of
liever dat dien heere dat wist heeft mij verwonderd, maar hetgene mij
bedroefd heeft is van te vernemen door Mr Gezelle hetgene volgt: Hij had
hooren zeggen dat gij weggejaagd waart uit het Seminarie om reden van

vlaamschgezindheid. Dat verwonderde mij uittermaten: ik zei dat ik daaraan geen
15geloove en gaf, dat ik daar voorzeker iets zou van gehoord hebben. dat

gii ten anderen nog uwen zwarten rok c,nhaddet; dat gij thuis waart om reden
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van zieklijkheid - Waneer hij dit vernam, zei hii mij dat het hem zeer
aangenaam ging ziin dit nieuws te mogen tegenspreken. Dan, heb ik miin
beste gedaan om te vernemen waar hij dat gehoord had: en hij heeft mij

20halvelinge laten hooren dat het van Mr Vernest kwam. Had hij mij daarover

stilzwijgendheid gevaagd, 'k en zou u daar niet van spreken, Camille, zoo gii
wel verstaan kunt. Gij ziet dat ik u niets en verdulke, dat iIi u alles wat u
betreft, en mij, aanstonds late weten, omdat het u kan dienstig en nuttig ziin
Xforgen, Zondag vertrekke ik naar Iper, en daar zal ik van Mr Vernest alles

25vernemen en u alles overbrieven, indien het zijn kan. Dijssendag kome ik
weder thuis, donderdag kom ik naar Ruddervoorde en van 's avonds reeds

naar Beernem misschien: dat er belet ware, ik bidde mij alles te laten weten:
nu eenmaal gezeid voor altijd: miin boeken, miin cahiers, hetgene ik wete,
mijn tijd, en alles wat ik heb is ten uwen dienste: gil weet dat van sedert

30langen tijd: een jaar en half verblij f tot Leuven heeft niets, geen hair, van miine
vriendschap tot u ontnomen, integendeel, en het blijdste oogenblik van mijn
leven zou ik leven, mocht ik u ievers eenen grooten dienst bewijzen. Dit,
Camille, in alle rechtzinnigheid en emstigheid.
Natuurlijk dat ik hierover aan niemand hoegenaamd, aan niemand een word

35en zal roeren; mocht ik van u vememen hoe de zaken st: an, iIi ware er u
erkentelijk over.

Tot Donderdag, Camille. Ik bliive u beminnen. Mijne groetenissen aan de
uwen.
Emile Lauwers.

Annotaties:
Deze brief geeft de reden aan waarom Marichal van het grootseminarie weggestuurd
werd.
6 Joseph Samijn) was leraar ill het college te Menen en gaf in 1892 het [Festvklamscb

Itboticon van L.L. De Bo opnieuw uit.

Biflage 29    Intelmunster - Courtrai 29-06-1879

Tekstot,erlevering:  1*wwersard,ief, briefkaart, 8,3  x  12,5 cm. Op de adrestdde recbts bovenaa,r.  7gel 5

centimes,  aj estempeld Courtrai 29 Juin ?M  1 879  . Bovenaan in  bet midden: Carte Correspondance
-/ /  R€ponse pay€e -  Antwoordbetagld. Links bownaan: stempet In*lmunster 28 juin  1 -S
1879.

Adresse,ing: Mejuffrouw M e Lauwersi /toti / Ingbelmunster.  Op de keer:%de scbreef GeTelle  in
de  maqe   links  van  boven  naar  onder een'P.S:

Tekstverantwoon*ng: 1 Jufr. M.) Juf[+frouwl M.[+arie]

Jufr. Al v
Nelly en Nell zijn in Engeland de verkleende kinder- of keppenamen voor
Helena, den zeer vereerden name van de heilige Keizerinne Helena, die

geboortig was van Yorck in Engeland.
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5 Hoogstvereerd van u te dienen,
Blijve ul. in X°
Guido Gezelle

P.S. Feestdag 18 Oest; bij ons  zegt men Lena Lenora, Heleanora, Nora,
Noortie 't beteekent al Sinte Helena

Hoo fdstuk 4 - Bijlage  30       Cou,trai 08-01- 1880

Teksto!,erlevering:  Lauwersarcbief,  b,iejkaart,  8,6 x  12,1  cm. Adresjde: tegel 5  centimes en links
daarvan gedmkt: Carte Postale// Ce c6td est rdserv6 i l'adresse.- Ziide voor het adres
voorbehouden.Kee,*de bedmkt.
S tempels:  op de  post el:  Courtrai 8 JAN 6-S  1880  .Links: 1.LuT  9 JAN 6-M.
De briejkaart ban, in bet verkeerde postkantoor tencbt, want GeRelle adresseerde deT op 1-zuven.

Bl#kbaar las  de  pastsorteerder in  Kortrjk  stecbt.  Onder  bet  adres  scI,nef een postbeambte  : Voit
'Louvain. Zo kwam de kaart tocb tembt en ® de keeq#de staat de laaiste stempet Louvain 9 JAN
3-S 1880.
Adresse,ing: Miinheer Emile Lauwers & broeder// in de Augustinenstr.// tot// 1«euven
(studenten)

Qedrukt:)
God geve U vijf-en-twintig splenternieuwe jaren
en viifien-twintigzins gelukkige ! Is 't genoeg ?
Neen, Ileen't, en, wilde U God zoo lange in 't leven sparen

dat gii wierdt honderd, ach, gij stierft nog veel te vroeg !
G.G.

Bijlage 31     Courtrai 20-07-1880

Tekstoverlevering  1.ziuwersarcbief,  briejkaart  8,6  x 12,1  cm. Op de adresjde recbts  bo,enaan.  Legel  5
centimes, in bet midden bovenaan gettyukt: CARIE CORRESPONDANCE. Daaronder bet tgo
van de Be scbe post en de woorden: R€ponse - Antwoord. Stempels: Courtrai 20 JUL  12-M  1880;
links: Ingelmunster 20 JUL 5-S  1880.
Adressenng: Miin achtb. Heer Em. Lauwers//Student//tot Inghelmunster.
Tekstverantivoonbng: 1 Achtb.[+arel Heer en st.[+udent] 6 M.[+ariel
7 [Blijve toegenegen?l in X°(=Christo)

1  Achtb. Heer en st.
Ik heb moeten uitstellen te antwoorden niet wetende of u zou thuis zijn; ik
heb woensdag iets te Belleghem te doen waarom ik heden Dijsendag moet op
zoek gaan dus ...

5 Op een naaste bespreking zoo hope iIi, hoe eer hoe liever.
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Boodschap aan M.
in XI

Guido Gezelle

Bi*age 32   1-ouvain 08-12-1880

Tekstorerle,·ering: Getelle-arebiej, briejkaart, 8,6 x 12,1  cm. Op de adres#Jde: een  Zeget van  5  centimes
en bnks daanwm CARTE POSTALE. Daaronder Ce cotd est rdservd k l'adresse.-Ziide voor
het adres voorbehouden.
Stempets: 1-=vain 8  DECE  12-M  1880 e, links: Courtrai 8  DECE  5-S  1880.
Adirge,ing: Miin eerw. heer Guido Gezelle//onderpastor op O.L.V.//Kortritk
Op de keer·6de is een grote vlek; bovenaan recbts scbreef AUosseo:
I 8/ 12/18801.  Onderaan  staat  un  stempelge  van  GM.

Tekstverantwoonbng:  1  Mijn  eerw. [+eerdel  heer   2 ul. [ieden]

1  Mijn eerw. heer
Bidde ul. zeer neerstiglik te willen, voor zaterdag aanstaande, enige reken
antworden op mijnen brief van over veertien dagen. Misschien is hil niet te
rechten gekomen; daarom herhale 4 in verzoeke ued. te willen kenbaar
maken op welke wijze gil uwen artikel over pataters gebeert te zien gedrukt

5   zijn, of uwe bladeren, mij binst het groot verlof ter hand gesteld, genoegzaam
zijn. & geen naderen uitleg behoeven -  nog: of git ons geen viaamsche
stukken 't zij dramatischer of liever nog boertiger wijze geschreven bezorgen
of wiizen kunt.
Groete ued. met veel eerbied, jonge vriendschepe ende minne.

10 Dienaar Em. Lauwers - dietsche strate - 95. kuven

Annotaties: 3 mijnen brief van over veertien dagen) Lauwers schreef Gezelle dus een brief
in de laatste week van november. Deze briefkaart dateert immers van 8 december   4 over

pataters)  in mei 1881 verscheen een artikel van Gezelle in De Twcbe.  Maar ook in de
GaZette van Kort,lk van 22 januari 1881 als "Leermare" (zie JOZEF BOETS, GeZelles
Lzermaren, Journalistiek werk uit 1881, Antwerpen, 1975, p. 22-25)   5 uwebladeren, milbinst
het groot verlof ter hand gesteld) Lauwers ontmoette Gezelle in juli-augustus en kreeg al
material voor zijn toekomstig tijdschrift. Wat op die 'bladeren' stond, wordt nergens

vermeld, wellicht bijkomende kopij voor het artikel over 'pataters'   6 - 9) Lauwers vist
naar meet kopij voor zijn toekomstig blad

Bijlage 33     Courtrai  02-01-1881

Tekstoverlevering: Lauwersarcbief, briejkaart, 8,6  x 12,1  cm.  Op de adres #de: iegel 5 centimes, in bet
middem Carte Post:de//Ce c6t6 est r6servd S l'adresse- Zijde voor het adres
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voorbehouden.  Stempels.  Courtrai 2 JANI' 12-M 1881   enhnks bovenaan: In elmunster 2
JANI' l-S 1881. Adnssenng: Miin achtbaren Heer//Miinheer Emile Lauwers, stud.//en
Zrl /te Inghe\munster Keerjde: gedrukte  nieuivjaarnvensen met versiering

1881 Hoe langer weg, hoe moeder man,
't en helpt al niet met wenschen:

GOD groete U. - GOD vertrooste U, dan
't nieuw laar maakt de oude menschen.

G.G.

Bit%: 34     Kortrilk  20-02-1881

Tekstot,erlevering: 1-ziuwersarcbief, drie vellen papier, genummerd van  1  tot 3  linksbolen, 20,5  x  13,5

cm, Un Jde bescbreven. Het eerste blad omvat de ve,·4,1 1  tot en met bet doorstreepte vers 23, bet tweede

blad loopt tot t·ers 46.  De omslag ontbreekt maar een vaM doordruk van een stempel rerraadt dat de

blaadjes  samengeplooid werden en bet  derde  blad als scbutblad diende voor de versturing en,an.  Op blad 1

in  2  scbreef 1-zmwers  later recbtsboven: Dr.Lauwers.  lutuwers pubheeerde  de2  tekst   in  De  Tassibe

nr.  3,  maar  bij  wij 'de GeTelles tekst licbtjes (4e : Annotaties)
Tekstrerantwoon*ng: 11 Hoe bliide <- booit> 21 de schep<-per>  23 <-de Schepper van>
25 uw' schoonheid <-de:,r>

1    0 Zaarde blomke...  (1)
Aan M. liiuwers

0 Zaarde blomke,
'et moederhert

5  der aarde eerst uit-
gekropen,

hoe heerlilk is
uw hoofdsieraad,
met morgendauw

10   bedropen !

Hoe bliide baait

mtlne oogen bei

uw kraag, vol di-
ainanten,

15 hoe edel heft
uw' needrigheid
het groen, van al-

le kanten !

0, Ongezien,
20 hoe overschoon,
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hoe mag de schep-
er wezen

24  de schilder van
UW' schoonheid en,...
en de oorschoonheid

van Dezen !

o Blomke, vlucht
den schoot wejr in

30 die schaars u kwam
te baren :

te schoon is al
't zoo liefgetal
getwinkel van

35  uw' bliren !

De menschenvoet
24n ronden doet:
hij zoekt, de God-

vergeten,
40 zijn' boosheid aan

Gods goedheid en
uw' schoonheid af-

te meten I

Hoe schoon gil Zijt,
45  Hoe goed Hii is,

't en baat al niet:
op heden

wordt, liefst van al,
het schoonste naast

50 het beste plat
getreden !

Kortrilk 20 Feb, 81. Guido Gezelle

(1) 2-aarde, hoogduitsch  Tan,  Kiliaen:  "saerd,  Germ.  Sas. Fris. Sicamb j

teer, tener, tenellus, moths, delicatus"

55 een preuve alst u belieft

eerrappels later. 'K heb
er in de 80 soorte en
verwachte er nog

Annotaties: dit gedicht drukte E.Lauwers af in het maart-nummer van De Tasscbe, 1881,

nr.3, p. 17. Er werden enkele wijzigingen in Gezelles tekst aangebracht: 16-17 'het groen,
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van alle kanten!' werd: 'uit groen, van wederkanten!'       21-22 'hoe mag de schepper
wezen' werd: ' wie mag de schepper wezen' 25-26 'uw'schoonheid en, en de
oorschoonheid' werd: '

uw'schoonheid en...ha, de Oorschoonheid'    33-34  "t zoo liefgetal

getwinkel van bliren!' werd: 'te liefgetal 't getintel van uw blaren!'   44-45 ' Hoe schoon gil
zijt, hoe goed Hij is,' werd onlgedraaid in volgorde en gewiizigd in : ' Hoe goed Hij wez',

hoe schoon gii zijt,' 53 Gezelle ateert uit 'Kiliaen', De Tasscbe vermeldde 'Kiliaan'

B age 35       liuren   be in 1 maart 18811

Tekstorerlet·ering. GM, brielfragment nr 44,  34ab,  ongedateerd, Zonder omsla& Keerqjde gebruikt door
"        "

Gefelle  als jicbe  roor    omberen  .

1 Veel studenten ziin hier zeer verwonderd dat iIi "lezinge" voor "lezeresse"

schrijve. mag ik u over dat woord eenigen uitleg vragen ?

Ik ware hoogst verheugd, mocht er van ued tot mij een woord of twee gezeid

zijn over "philippe van Artevelde" -
5   Bhive ued eerbiedigen & toegenegen zi n

Em. Lauwers

Annotaties : 1 "lezinge" : in het eerste nummer van De Ta scbe was er al in het Foonvoord

sprake van "Uedelen, lezers en le»gen" Lauwers kreeg hierover vragen en speelde die nu
door aan Gezelle. Wellicht had Gezelle dit Voorwoord zelfs gelezen tiidens de grote

vakantie en er dit woord in aangebracht ! Dan kan het ook geen verbazing wekken dat

Gezelle positief stond tegenover dit blad en het opzet ervin.

Billage 36     In*lmunster   25-04-1884

Tekstorerterering:Getellearchief,(een microjicbe is in bet GeZellecentrum aanwe:®, bnefkaart

Eerweerde Heer,
Gil spraakt verleden Dijssendag, van "hiry", bewaard in boorndul-duken

boorne enz. - Ik hebbe gezocht, in al dat iIi hebbe - niet vele -, menschen

onden,raagd,  en  maar weinig vernomen. -
5 In Van de Velde (?), - Dictionnaire Fr.-Vlam. vinde ik "cerveau =

brein, hersens, - Herne, Hirne (meyer) - enz." in 't tweede deel -

Vlam.-Fransch - vinde ik :

"boornstootig, boon,dul = heurtant des cornes !

i. v. hersens, zet hii "=binte, berne" dewelke twee woorden iIi nogtans

10vruchteloos zoeken in ziinen boek
Maar, ik vinde:

"bernvhes = hersenvlies = mdninge."
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Ik hebbe nog eenigte woorden, die gij in 't korte zult ontvangen - ten grooten

verlove, hope 4 zal ik er u bii duizenden kunnen geven.-
U onderdanig en dienstveerdige
Achille Lauwers

Annotaties : in .L quela van "Oostermaand" of april 1884 verscheen er op p.  89 - 104
(eigenlijk het hele nummer) een artikel van Gezelle over "HOORNDUL
HOORNDOM". Deze brief gaat hierop in, hoewel de aanleiding cell gesprek lijkt te ziin

(zie regel 2).

Bijlage 31 Louvain(Station) 31-07-1884

Tekstot,erleverint: GM, bnejkaart, 12,3 x 8,6 cm, twee Aiden bescbreven. Adres: de: ggel 5 centimes,
gedrukt: Carte Possle  / /  Postknart. Stempel:    Lmvain  (Station)  31  JUIL .  1884  en op de
linkergjde: Courtrai, 31 JUIL 8-S

1884. Adm: Mijn eerw. heer// Mijn heer Guido Gezelle//onderpastoor op O.L.Vr.//
Kortmjk.  Op de keerjde scbreef GeKelle recbts van boven naar onder. "vernesten/ /  heel de keerne

is verriest//er is riestemelk, er is te veel//nest in Gulleghem//z. vernesteren" Het

stempekie van GM met bet bjqe bevindt Ricb in bet midden van bet kaarge, ook op de keer #de.

Miin eerw.heer
Ik heb mijn eerzamen - het alderlaatste -
met grootste onderscheiding neergeleid.
Eerbiedig u toegenegen
E.Lauwers.

Bijlage 38 Kortnjk  ? augustus 1884

Teksto,·erlevering:  1.kiuwersarcbief,  brief,   1   vet papier,   13,5  x  20,5  an.  Omshig  onvindbaar.  Op  de

recbterbovenboek  scbreef Lauwers  nadien:  "Dr. Lauwers".  Onderaan  scbreef een  onbekende  "1893  ?"
DeZe datering is totaal onjuist; bet gaat bier Reker om een snel antwoord op  bet bericbt van  31 juli  1884.

Achtbare Heer & Vr.

't Is wel besteed dat gij Dr zijt en op zoo
onderscheiden wijze geworden. Ik blii
er mh om, te meer omdat gij de goe

5 genegentheid gehad hebt van mij
uw goede voorderinge te laten weten.
Is't waar dat gli van zmne zilt
naar Kortrijk te komen weunen. Ik
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heb dat hooren zeggen maar'k heb
10ruize om te gelooven. 't Zou ton hier

allengskes beginnen gaan.
Dank u voor uw bezoek, voor
uwe briefkaarte en voor mijn
kostbaren Ogier, dien de post mij

15van uwentwege besteld heeft.
Ik ben te wege een bladtien uit te ge-
ven grootte Loq. 6 maal 's laars, voor
de fransche vlamingen. Zende u
m 't korte breeder bescheid.

20814ve ue. toegenegen
Guido Gezelle

Annotaties : 7-10) Lauwers zal later inderdaad naar Kortriik komen wonen; maar niet
onmiddelluk. Gezelle zegt niet wie zi n informatiebron hiervan is. Misschien was dat
Vernest. 10-11) Gezelle doet hier een bekentenis : hii woonde al meer dan 10 laar in
Kortrilk en verklaart hier: "'t zou ton hier allengskes beginnen gaan ". Wellicht slaat dit op
het aantal ontwikkelde vrienden die Gezelle in Kortrijk rondom zich scharen kon. 14)
Ogier: Antwerpse toneelschrilver (1618-1689); Gezelle excerpeerde De Seven Hoo#-
sonden...rooriestelt door - .Antwerpen,Wed. Huyssens, 1715·, ook Belacbebck Misverstant ofte
Boen Geck...  Door - . Antwerpen, Wed. Huyssens, z.j. (zie hiervoor N.BAKKER, G«*s
Woordentas, Leiden, 1998, p. 116.
16-20) Gezelle gaf Ons Oud [.6emscb uit, "Tot Rousselaere, bij lules Demeester, op de

Zwiinsmart. 17, XII. 1885"  Het "te wege" uitgeven duurde dus nog ruim een jaar

84\age 39     Wenen  17-09-1884

Tekstorertevering: GM, bnefkaart, 14 x 8,5 cm, twee Jden bescbreren. Adres#jde: tegel 5 kro,len,

gedn,kt: IK eltpost-Verein (Union Postale universelle)// Correspondenz-Karte Carte

Postale//(Administration d'Autriche.)
Sten*el : Josefstadt Wien  17-9- 8  A 84, en  : Courtrai  19  SEPT  5-S  1884.
Ge elle scbre.4 links ran onder naar boven: "formulebegnip//formula fiches/ /kortbegnip".
Adressemg: "An Eerweerden heer Guido Gezelle//onderpastor op O.L.Vr.//in
Kortrijk//Belgien !

Miln eerw. heer,

Dat ik besloten ben te gaan weunen naar
Antwerpen als doctor

late ik u weten uit Weenen, waar ik
sedert omtrent eene maand studerende ben
-kostbare studien, die veel geld kosten !-
& alwaar ik ued. hoogst blitve vereeren,
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zijnde uw toegenegen dienaar
Em. Lauwers
Weenen, 18/9 84.

Annotaties : Lauwers schreef in 1897 "Over de wonden" en vertelde hierin over het

"Gasthuis van Weenen" en over de Oostenrijkse arts Ignaz Philipp Semmelweis Lauwers

bewonderde deze progressieve man die enorm veel kritiek kreeg; Lauwers noemde hem:

"een blauwvoet van zilnen tijd" !
Gezelle bewonder(ie op zijn beurt dit artikel van Lauwers en schreef hem een lofbrief (zie

verder).

Brkge 40 :Antwe*en 17-10-1884

Tekstoverterering : GM, briejkaart, 12,3 x 8,6 cm. Adresjde: Tegel 5 centimes. Gedrukt:  Carie

Postgle//Briefkaart  Stempel: Anvers(Station) 17 0CI'09-S  1884, en: COURTRAI  18

OCrO  8 M  1 884. Gelle scbreef hnks van onder naar boven: "steeptiti / scheldnmne die de

Heulsche//de Kortrilkers of Kortrijkschen geven"

Adressering: Mijn eenv.  beer/ /  Mijn beer Guido Ge Ue/ / onde,pastor op 0.1-L'r./ /  Kort,jk. Op de

keefjde  bet  GM-stempetje  met  b#(je.  Allosseg  scbreef bet jaartal 1884  acbter  de  datum  "17/X"

Mi in eerw. heer

Hoe vertaalt gil in treffelijk en rerstaanbaar
vlaamsch "  consukations de 8 & 12 heures"

Raad, zonder meer, en zou men, meene ik met
verstaan.
Ware er geen middel Hiawada uit te geven,
hier tot Antwerpen ?
Groete u eerbiedig & toegenegen
Dr. Em. Lauwers
Tolstraat nr. 68

Antwerpen 17/X

B4\age 41:  Antwerpen 13-02-1885

Tekstoverlevering: GM, brilkaart, 12,3 x 8,6 cm. Adres®de

Op  de   keedjde  scbmef Gefe &  links  van  boven  naar  onder

pronken=bronken=mronken=mrinken=mriken" Het GM-stempelle met b##e staat in bet
midden.
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Zeer eerw. heer,

Ik kome ditssendag aanstaande wonen
naar Kortrijk, als doctor, in de St.
Joorisstrate 29.
Zal u komen groeten
Zeer vereerend & genegen
Dr. Lauwers



323

Bijlage 42 (Hoofdstuk 5)

A. Bronvermeldingen i.v.m. tall, ZOalS aangetroffen in de 'Aanteekeningen'

5.1.Taalkunde in het Nederlands

5.1.1.Nederlandse woordenboeken:

KRAMERS, Nederlandscb Woordenboek
Vermeld onder de inleiding, regel 3 en 5; en onder de lemma's: Wvl., Wortelwertse, Zeerot

M.DEVRIES, Woordenboek der Nederbndribe Taal,'s Gravenhage en Leiden, 1882-'86.
Vet:meld onder het lemma: Ned. Wdb.

5.1.2.Middelnederlandse woordenboeken:

VANDERSCHUEREN Tbeutonista 1475. Vermeld onder: Drieschling, Ont

IAN LOUYS d'ARSY, 't Croote Woorden-Boeck, Rotterdam, 1643. vermeld onder: Ont

L.MEYER , IF'oordenscbat. Gezelle vermeldt dit werk onder het lemma'Ont', en geeft als
datum : 1650. L.MEYER is vermeld onder de lemmis: Beeten, Neuzelok, Ont, Reehuidbolk

L. TEN  KATE, Aenkiding tot de kennisse van bet L'erbevene Deel tier Nederduitscbe Sprake.
Amsterdam, 1723. Vermeld onder de lemma's: Bachten, Bark, Stijde, Ten Kate

KILIAFN,  E(ymologicum  Teutonicae  linguae  etc.  studio  et  opera  Contelii  Kiliani  Du ad,etc.  curante
Gerardo Hasselto Ambemiensi. Trajecti Batavorum, 1171.
Dit werk wordt vermeld onder het lemma : KIL. De naam KIL.(AEN) staat bii de lemma's:

Achter, Af, Afketsen, Alf, Allaam, Allenthenen, Ankel, Ate, Avedochtsch, Baalgroot,
Bachten, Bandroe, Bark, Bedreelen, Beeten (x2), Begrijmen, Beiden, Bemanen, Bemel,
Berren, Besletsen, Boekstaf, Boenen, Boeten (x2), Boffen, Boschwere, Bra, Brake,
Brandsmoor, Branke, Brimmen, Dagmaal, Dar, Deemster, Derf, Doeven, Doollage, Doom,
Doorbakelen, Drom, Dwagen, Dweeg, Eeloos, Eendlijk, Eesch, Eilandbouwend, El, Ende,
Ergheid, Euzie, Fooie, Foreest, Gebezen, Geluw, Gerspeerd, Gewiigd, Gezabber, Gilgeren,
Godevolen, Golp, Hanke, Hankeren, Heideren, Herfaseld, Hille, Horken, Hurtske,
Kamuisvel, Kempe, Kil., Knoezeldiepe, Kreusch, Kuimen, Leise, Lijs, Loen, Lotsvoets,
Luiboom, Masche, Mascher, Mennen, Mijdzaam, Misgrei, Muizen, Neuzelok, Ont,
Ontpluiken, Onttodderen, Peisteren, Pinten, Plooschen, Pollaks, Pore, Raal, Rantel, Reien,
Reis, Reit, Reunen, Ridde, Rijfelspel, Rijsche, Rund, Schank, Schuimbarme, Sloepe, Te Wers,
Toef doen, Tribbelen, Vadde, Vaddig, Varings, Vasch, Verrunselen, Veurst, Vlintsteen,
Vouwte, Waasland, Wapper, Wazig, Weerdschap, Weiman, Weiten, Wepel, Wijg,
Wompelblad, Wonne, Zaan, Zad, Zeedbaar, Zeeuwen, Zeggenschap.

A.C. OUDEMANS.Vermeld onder de lemma's: Betrent, Bij Lode, Deunen, Elde, Ergeheid,
Gebezen, Gespraai Glariebalgen, Godevolen, Haarwaard, Kamuisvel, Kraken, Muizen,
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Ontfimpelen, Ontpluiken, Pollaks, Stutpen, Tenden, Troon, Vermaren, Vinder,Vril,
Weerdschap, Wonne, Zad

VERDAM, Afiddelnederlandscb woordenboek van wijlen Dr VERWIJS en DrJ.VERDAM,  's

Gravenhage, 1882. Vermeld onder de lemma's:

Aalgans, Achter, Af, Afwaai, Alf, Allaam, Ate, Avedochts, Baalgroot, Bedreelen, Beeten (x2),

Belden, Beles, Bemanen, Berren, Besletsen, Bet na, Beweldigen, Blaai Boekstaf, Boeten,

Boffen, Borne, Boschhoen, Bra, Brake, Branke, Bu of Ba, Dagmaal, Dar, Deelmannen,

Deemster, Deun, Doegsch, Doeven, Doollage, Doorbakelen, Drieschling, Drom, Drummer,

Dwagen, Dwang, Eeloos, Eesch, Eilandbouwend, El, Elde, Gebezen, Verdam, Vinkbuur.

5.1.3. W'oordenboeken over streektalen:

L.L.DE BO, Westrlaamscb Itboticon, Brugge, 1873. Lemma's: Achter, Af, Afketsen, Allaam,

Ankel, Ate, Bandroe, Banst, Bark, Bedreelen, Beerhond, Beeten, Bedgrilmen, Beiden, Beles,

Bemanen, Bemel, Berren, Besletsen, Bestrievelen, Bet na, Betrent, Beweldigen, Bezaaidheld

Blaai, Boenen, Boeten (1), Boeten (2), Boffen, Bollaard, Borne, Bosschwere, Bra, Brake,

Brandsmoor, Branke, Brimmen, Dar, De Bo, Deelmannen, Deemster, Deemsterheid, Derf,

Deun, Deunen, Doegsch, Doeven, Doollage, Doom, Boorbakelen, Driesch, Drom,
Drummer, Dulst, Dwagen, Eendlijk, Eesch, El, Elde, Fooie, Foreest, Gebezen, Gedonsen,

Geluw, Gepelderd, Gewijgd, Gezabber, Gezapig, Giep, Gilgeren, Glariebalgen, Hille, Holde,

Holme, Hoor, Horken, Hurtske, Kave, Kerjoelen, Ketteren, Knoezeldiepe, Kobbe,

Koornaard, Kooveken, Kutmen, Leise, Lindenhout, Lotsvoets, Masche, Mascher, Mennen,

Misgret, Monkelen, Mulzig, Negge, Neuzelok, Nillens, Onafgrijzelijk, Ongruw, Onttodderen,

Oonien, Padel, Pede, Peisteren, Pinkernaalde, Pinten, Plooschen, Pollaks, Pore, Raal, Rantel,

Reehuidbolk, Reien, Rein, Reis (2x), Reunen, Reuzen, Ridderen, Rijsche, Rijsnote, Ronsen,

Rund, Schaai, Schank, Scharmsaks, Scheikeren, Schermik, Schingelen, Schormen,

Scheisteren, Schuimbarme, Sloepe, Smoode, Staze, Stijde, Streuvelen, Stuipen, Te Gode

gaan, Tenden, Te wers, Toef doen, Tog, Tribbelen, Vaanwijs, Vadde, Vaddig, Varings,
Varoest, Veme, Verbauweren, Vereend, Verrunselen, Veurst, Vinder, Vinkbuur, Vluwe,

Vouwte, Vrti, Waasland, Waniaard, Wapper, Waternekker, Waterwiel, Wazig, Wedding,

Werman, Weiten, Welster, Wepel, Wiemke, Wiezen, Wijgdrank, Wortelwertse, Zaan, Zagge,

Zeerot, Zeeuwen, Zeggenschap, Zeisel, Zinderen, Zoeven

E.GAILLIARD, Glossaire »marni, Brugge, 1879-1882. Onder de lemma's: Deelmannen,
Gailliard, Grauwwerk, Ont (2x), Pede, Schermik, Schrilven, Vinder, Gailliard, Zad,

Zeggenschap

J.HALBERTSMA, Le>:leon Fnsicum, Deventer, 1872. Onder: Bemel, Boekstaf, Boeten,

Boffen, Drom, Eerdedonker, Ergheid, Fri, Halb., Harop, Herfaseld, Masche, Neuzelok,

Polsen, Reehuidbolk, Vaanwits, Waternekker, Wompelblad

L.W.SCHUERMANS, Agemeen  C 'A,amscb Itb oticon, Leuven, 1865-1883.

Vermeld onder Achter, Af, Afketsen, Allaam, Ankel, Ate, Baalgroot, Bachten, Bandroe,

Beiden, Besletsen, Blaai, Boenen, Boffen, Bollaard, Bra, Brake, Branke, Dar, Deemster,

Deun, Deunen, Doollage, Doom, Driesch, Drom, Dulst, Eendlijk, Each, El, Ende, Euzie,
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Fooie, Gebezen, Geluw, Gepelderd, Gezabber, Gezapig, Gilgeren, Hanke, Hankeren,
Harop, Hille, Holde, Horken, Hurtske, Kave, Ketteren, Knoezeldiepe, Kobbe,
Kroenekranen, Kuimen, Ltis, Lochtheid, Mascher, Mennen,Monkelen, Mulzig, Negge,
Ongruw, Ont, Oorije, Pede, Peisteren, Pinten, Plooschen, Raal, Reehuidbolk, Reis, Ronsen,
Schank, Schingelen, Schormen, Scheistern, Schuerm.,Schuimbarme, Sloepe, Staze, Stiide,
Streuvelen, Stuipen, Tenden, Te wers, Toef doen.Tribbelen, Uitwaardsgang, Vaddig, Varings,
Verbauweren, Vereend, Verrunselen, Veurst, Vinkbuur, Vluwe, Waasland, Wapper, Wazig,
Weiten, Ir'epeel, Wouwer, Zeerot, Zoeven

J.F. TUERLINCKX, Budrage tot een Ha#landscb Idioticon, Gent, 1886. Onder de lemma's: Dar,
Gezabber, Gilgeren, Lochtheid, Tuerlinckx, Verbauweren, Wvl.

5.1.4.  Spraakkunstboeken:

P .B(AAS).en H.V .d.B., De Taaisteutel  of 1*Iamsibe  spraakr els  tafehv#Ze gescbikt, Iseghem, 1886.
Vermeld onder het lemma: Taalsleuter

AMjOOS, »makkunst en I Flkstaal, Gent, 1886
Vermeld onder het lemma: Am. Joos

5.1.5. Allerlei taalaspecten:

HARREBOMEE, j»ekwoordenboek Vermeld onder het lemma: Luiboom

P.WEILAND, Nederduitrib Letterkundg woordenboek, Antwerpen, 1843. Onder de lemma's:

Negge, Ont, Schank, Schermik, Weil.

A.DE JAGER, Woordenboek der Frequentatieven in bet Nederlandscb, Gouda, 1875. Onder de
lemma's: Bachten, Bemel, Bestrievelen, Brimmen, DJ. Freq., Doeven, Doezig, Doorbakelen,
Gezabber, Hankeren, Knoezeldiepe, Kreusch, Luisteren, Mascher, Misgrei, Ontfimpelen,
Onttodderen, Rantel, Reuzen, Ridderen, Riifelspel, Scheikeren, Schingelen, Scheisteren,
Tribbelen, Verbauweren, Verrunselen, Zad

IDEM, Taalkun  Magawn Vermeld onder de lemma's: Bachten, Ont, Te gode gaan

KERN, Taabtund(ge B#dragen, Haarlem, 1877. Onder het lemma: Ont

TOLLENS (geen bronvermelding).Vermeld onder het lemma: Schermik

1.WINK.1-EL  De  Nederlandscbe  Gestacbtsnamen  in  oorspron&  gescbiedenis  en  beteekenis, T jeenk

Willink, 1885.Vermeld onder: Johan Winkler, Minnehaha, Verbauweren, Zagge
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5.1.6. Tijdschriften waarin taalkunde aan bod kwam:

Arrbief voor Nederlandribe Taalkunde Vermeld onder het lemma: Misgrei

Taagids Onder het lemma: Schermik

Taalkwubg Maga#n (1835-1842). Onder de lemma's: Bachten, Ont, Te gode gaan

1-oquela,  een  maandblad  voor  eigen  t,L  taalliejbebbertie  en  eigen  i,L  taal eleerdbeidRoeselate, 1881,82,

83,84,85,86. Vermeld onder: Fooie (1886, 4), Gedonsen (1884, 74), Kranebeeshout (1883,
36), Kroenekranen (1883,36), Loq., Luiboom (1885,19-21), Spichten (1885, 25), Steuring
(1882, 33), Totem (1883,37-38), Vasch (1884, 7D

Be*iscb Aluseum voor de Nederduitsibe I.,euerkunde ((1837-1846). Venneld onder : Belg.Mus., Bil
Lode, Doollage, Keiaard, Ont, Stuipen, Wepel

Rond tien Heerd, een leer- en leesblad voor alle tieden, 1865-1886. vermeld onder : R.d.H., Sch™ven

1886(144-232)

'T Dagbet in den Oosten, voor Limbuqscb-Neerlandscbe Taal-  en andere wetensweerdigheden. Hassdt
Vermeld onder de lemmis: Dar,'T Daghet

5.2. Literatuur en andere teksten (geneeskunde, psalmen, kruidkunde)

5.2.1. Middeleeuwse litentuur

J.DECKERS, Dietscbe Doctnnale II, IIL Vermeld onder het lemma: Gramheid, Troon

HOFFMAN NON FALLERSLEBEN , Horae Bebcae studio atque opera Henria Ho] man
Fatterslebensis. Vratislaviae 1830-1862; vermeld bij:  Avedochtsch, Hor.  Belg., Kokelaar,
Schermik, Vadde, Zad

LEV.  O.H.  C'anden  levene  Ons  Heren.  Een  njmwerk  uit  de  middeleeuwen. Naar een  HS.  der  Xi'  eeuw.

Citgegeven door P./.  I Pmteulen. Utrecht, 1843. (I«emma: LE,V., Vermaren, Weerdschap

MAERLANT (Gezelle geeft g66n specifieke bron aan) wordt vermeld onder de lemma's:

Alf, Ate, Avedochts, Bu of Ba, El, Ende, Gehuw, Gespraai Halp, Lijd., Maerlant, Ont,
Ontpluiken, Rein, Rijsnote, Schermik, Stiide, Tenden, Te wers, Vlintsteen, Vluwe, Zeedbaar

JAN VAN RUUSBROEC, Dat boec van den seven sloten. Onder het lemma: Deemsterheid

IDEM, Dat boec i,an den twaefdfbeden. Onder het lemma: Lijd, Storf

Oud Nederlamfribe Psalnen, Ps. LI 7, onder het lemma: Ont (Gezelle meldt hier dat het woord
'ont' onder vorm 'untis' in dit werk voorkwam " (het) bestond in Keizer Karel des grooten
6ld,b\*ens   Oud Nederlandscbe Psalmen...')
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Wakwein onder: Te gode gaan

5.2.2. Zestiende-eeuwse literatuur

ANNA BIJNS (gddn specifieke bron), vermeld onder: Stuipen

E.DE DENE.(geen bronvermelding) Vermeld onder het lemma: Banst

N. DESPARS, (geen bronvermelding).Vermeld onder het lemma: Uitwaardsgang

R.DODOENS, (gadn speafieke bron). Vermeld onder de lemmis: Pijploof, Vuurboom

P.MERULA, Willerami Abbatis in cantic. cantic., Lugd Batav.(Leiden), 1592. Vermeld onder
het lemma: Ont (x2), Pollaks

PLANTIN (Gezelle vermeldt g66n bron). Onder: Gepelderd, Golp, Ridde, Stuipen

5.2.3. Zeventiende-eeuwse literatuur

CATS,  (geen bron, wei:  F. I '1), onder : Gebroel, Stuipen, Zeeuwen

jAN DE BRUY>IE, (Middelburg, 1598-1658). Gezelle vermeldt gddn werk, wel twee data
van uitgaves, onder: Stuipen (1636 en 1660), Wanlicht

C. DECLERCK(1618-1640). (geen bron)Vermeld onder het lemma: Zoeven

J. ILARDUYN, Pia Dem*na, Antwerpen, 1645. Onder het lemma: Dortel

P.C. HOOFT. Vermeld onder het lemma: Bij Lode. Maar geen bronvermelding.

JUNJUS F.P., Observationes  in  Willerami Abbatis Francicam  Parapbrasin  Cantici  canticorum.
Amsterdam, 1655. Vermeld onder het lemma: Ridde, Vasch, Wiig

j. VAN BEVERWYCIi Heel-Konste, Dordrecht, 1674. Vermeld onder het lemma: Verhard.

VONDEL (geen bronvermelding). Onder de lemma's: Bii Lode, Kamuisvel, Neuzelok

5.2.4. Achttiende-eeuwse literatuur

BILDERDUK, (gian speafieke bron), vermeld onder het lemma: Vouwte

B. HUYDECOPER, '4 Stoke L /56' en 'Proeve'. Vermeld onder de lemma's: Ont (x2), Toef
doen
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5.2.5. Negentiende-eeuwse edities:

J.-H. BORMANS, Panbon*eus van Bleys Onder het lemma: Parth.PARTH. @) Als 'Parth.'

vermeld onder de lemma's: Avedochts, Varings

DE POTTER (geen speafieke bronvermelding) Onder: Beruwrijmen

HOFDIJK, Ons [ 'oogeslacbt . Vermeld onder : Scharmsaks

5.3. Anderstalige werken

.5.3.1. Woordenboeken:

Engels:

SKEAY, An Etymological Dictionag oj tbe English Langua#, Oxford, 1882. Vermeld onder de

lemma's: Aalgans, Drom, Harop, I.nen, Padel

Frans:

BRACHET, (geen bronvermelding) onder: Ontfimpelen

E.LITTRE, (geen bronvermelding) Vermeld onder de lemma's: Gehuw, Ontfimpelen,
Pemican

Duits:

DIECI)Z, (geen bronvermelding); onder het lemma: Gehuw

E.G.GRAFF, Oudbogdnne Spraakjybat, en Knst; onder het lemma: O.H.D.

1.GRI, fAI, Worterbitcb onder: Beeten, Beiden,Drieschling,Gakswijs, Hoor, Kerioelen

IDEM, Grammatik, 1878. Onder het lemma: Ont,
IDE41, Deutsche Atytbolfie Onder het lemma: Waternekker, Wiemke

HOFMANNSWALDAU (1695) g n bron; onder: Beiden

FICK, (g66n bronvermelding) onder: Drom
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B.Toelichting bii auteurs en titels, onder 5A opgegeven

5.1.2.Middelnederlandse woordenboeken:

L.MEYEL Woordenscbat. In tide Deelen gbescbeiden. van welke bet I. Bastaardtwoorden, II.
Konstwoorden,  111.  Z'erouderde  woorden Ketbrijpt.  De  i'ijfde  druk,  1,erbeeterdt,  en  rermeederdt  met  bet  beck

laatste Deel, en zeer ,·eete woorden in de romgbaande. Amsterdmn 1669  (Geze\le venneldt een

uitgave  van   1650)

A.C.OUDEMANS, B#drage tot een Middel- en Oudnederlandscb woordenboek uit t·ele glassaria en
andere bronnen bveenge: amell Amhem, 1810-1880.

V te•IDERSCHUEREN,  L'ocabularius  qui  intitulatur Teutbonista  vulgariter dicendo tier

Dtf*scblender, Keulen, 1477.(zie A. De Vos , Getelks Couden Eeuw, Leuven, 1997, p. 130)

5.1.5.Allerlei taalaspecten:

P.J.HARREBOMEE,  Spreekwoordenboek  der  Nederlandscbe  taa4  of vertameting van  Nederlandscbe

spreekwoorden en spreekwoordel#ke uitdrukkingen van vroegeren en lateren tijd. 3 vols. Utrecht, 1856-

70.

KERN, Taaikundge B#dragen van Dr.Pj.Cosiln, Prof.H.Kern, Drj.Verdam en Dr. Eelco

Verwits. 2 dln. Haarlem, 1877-79

5.1.6.Taalkundige tildschriften

Archief voor Nedertandsibe Taalkunde, verzmneld door  A.  de Jager  (en:G).  4 dln.  Amsterdam,
1847-1854

De Taagi6. Tijdschrift tot uitbreiding van de kennis der Nederlandsche Taal onder redactie
van Dr. A.DE jAGER en Dr. LA.TE WINKEL. Jg· 1-9. Utrecht, 1859-67

Taalkundig Magaq#n, bi een vet,zameld door A.DE JAGER. 4 dln., Rotterdam, 1835-42

5.2.1. Middeleeuwse literatuur

1. DECKERS ,Die Dietscbe Doctrinale, leerdicbt van den jan 1345, toegekend aan---....uitgegeven

door Dr. J.W.A. Jonckbloet...'s Gravenhage, 1842.

HUYDECOPER, R#mkron#k van Mehs Stoke met historic- oudbeid- en taalkundige aanmerkin#n
door BatbaZar Htfydec*er.  3 dln., Leiden, 1772.

MAERLANT. Due aanduiding kan op meerdere werken slaan. Wii baseren ons op de
registers van An De Vos (Billagen 1,3 en 4 van GeZelles Gouden Eeuw)
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In RdH 1, 322 vermeldt Gezelle: '. acob van Maarlant (...) dbouc van den Houtte. Hiermee
bedoelde hij Dbouc itanden Houte, door»ob van Maerbnt.  Uitgegeven door J Tideman. I.ziden,
1844. Werken uitgegeven door de vereeniging ter bevordering van de oude Nederlandse
letterkunde, le ig·, afl. 2.
In  I.oqueta  (voor de  uitgave van de vertaling 1886) werden  er 7 werken  van van Afaerlant

aangehaald (zie A. De Vos, p. 387-388).

RUUSBROEC. Bil Nienke Bakker, De bronnen in Gezelles Woordentas', in Gete kroniek
11 en m Gefe&5 Woordentas, Leiden, 1998, p.109: IF'erken van./an ran Ruicrbroic, I tot en met
VI (ed. J.B.David) Maetschappy der Vlaemsche Bibliophilen 3' serie, Gent, (1858)-1868

[Falewein- Roman van Wa wein,uitg. W.J.A. Jonckbloet, Leiden, 1846-1849 (zie A. De Vos p.
39())

5.2.2. Zestiende-eeuwse literatuur

BUNS (zie A. De Vos, p 337en 393): 4mnen van Anna Bgns, naar de nalatenschap van Nfr.
A. Bogaers. uitgegeven door  Dr. W.L. van Helten. Rotterdam, 1875. Maar ook Nieuwe

Rf#mnen van Anna B#>u, ed. WJ.A. Jonckbloet en W.L. van Helten, Groningen, 1880.

E. DE DENE (zie A. De Vos, p. 393) Testament rbetoricael (1557-1561), hs.

DESPARS  (ne A. De Nos,p. 338):  Cron#cke van den lande ende graefscepe van 1/laenderen   ted.
J·de Jonghe).Brugge, Gent, 1837-1840.

5.2.3. Zeventiende-eeuwse literatuur

CATS, (zie A. De Vos, p. 399) Alle de wercken,ed.  j. van Vloten. Met ruim 400 platen, op
staal gebracht doorJ.W. Kaiser, Zwolle, 1862.

JAN DE BRUYNE, (zie A. De Vos, p. 398). De datum '1636' blijft onduidelijk '1660' slaat
op Bancket-werrk van goedegedicbten, Middelburg, 1660. Toch is het opvallend dat Gezelle 'De
Bruyne' schrtift en niet 'De Brune'.

DODOENS, Cngdt-boeck. Antwerpen, 1644 (zowel in RdH. als in I.oquela vaak vermeld)

J.HARDUYN: (zie A. De Vos, p. 406) H.HUGO, Godde#cke wemiben, vert uit het Latiin
door I. de Harduyn, Antwerpen, 1645.

HOOFI  :zie A. De Vos, p. 405: vier werken komen hiervoor in aanmerking

VONDEL: zie A. De Vos, p. 411: twee van zes werken komen in aanmerking, voor 1886:
De Werken van  L 'ondel in wrband gebracbt met hin leven en  voogen van verklanng en aanteekeningen

door Afr. J. van Linnep, 8.1 en 2, Amsterdam, 1855 en 1856
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5.2.4. Achttiende-eeuwse literatuur

BILDERDIJK, (zie A. De Vos, p. 413:) W. Bilderdilk, in De Post van den Hebcon, Amsterdam,
1788

HUYDECOPER Proeve van Taal- en  Dicbtkunde,   in  w#moedige aanmerkingen op T'ondets vertaaide

Hersibeppingen van Ovidius. Amsterdam 1730.

5.2.5.Negentiende-eeuwse edities:

DE POTTER, Gescbiedenis der stad  Kortrjk, 4 dln., Gent, 1873-76

HOFDIJK, Ons L 'ootgeslacbt, in *n dagellkscb kvengescWderd door- (6 dln,0, Haarlem, 1859-
1864

5.3.Anderstalige werken

BRACHET, Dictionnaire  «ymolfique  de  ta  tongue »nfaise, P4s, 1868

DIEZ, E)mologiscb Wdrterbucb der Romaniscben Spracben. Bonn, 1853

GRIMM, Deutsche Mytbologie, 2te Ausg., 2 dln. Gattingen, 1844.
IDEM, Deutscbes IF*,terbucb, Leipzig, 1854

LITfRE  Dictionnaire  de  la  langue  jtanfaise, hits, 1877  /1881.
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Bijlage 43 (hoofdstuk 8)
ALLITERATIES

Binnenleidinge
v. 4 the dew and damp den doom daarop der
v 5 srnoke ofwigwarns ,fentelrook der wigHarns
v. 6 rushing of great rivers wilde  #ate ren
v. 12 mountains, moors and femlands uit het leegland
v. 22 Found these songs so wild and vand die vreemde en „ondere  ijzen
Hmyward
v 23 legends and traditions legendlast
v  25 In the birds'-nests ofthe forest waar de vogel boinvt ten boschimarde
v  26 In the ledges ofthe beaver in de burgten van de beveren
v  29 sang them zang ze
v. 31 melancholy marshes wremoedvuldig waasland
v. 40 Straightway voorde vuist
v 43 (water-courses) Dwelt wateren woonde
v. 50 Ever sighing, ever singing altijd zingend, altijd mchtend
v  52 You could trace them through mocht men langst de leegten
v 57 dwelt woonde en waakte
v. 62 birth and being zijn geboorte en vreemden omgang
v 64 he lived, and toiled, and sulfered lief en leed

v 67 the haunts ofNature Gods ge#eliten
v  70 the wind among the branches buigen van de boomen
v. 72 the rushing of great :ivers geruisch bemint der watren
v. 74 And the thunder die den donder
v 75 Whose innumerable echoes kletst en klapwiekt
v. 89 Who have faith in God and Nature God en Gods geMA
v. 91 Every human heart is human ieder mensch een menschen hert heeft
v. 95 hands and helpless handen, hulpeloos
v 97 God's right hand hand des Heeren
v 101 (afwezigl) waart en wandelt
v   103 (the geen lanes). Where wentelpaden, waar
v   109 with little skill ofsongcraft groefgebeiteld
v  115 Read this Song leest dit lied

In totaal : 28 verzen met alliteraties in Gezelles vertaling. Ze ziin van diverse aard:1° soort:

subst. en subst.: v. 5/26/67/70/89/91/97

2° soort: adi. en subst.: v. 6/22/31/95
3° soort: subst. en werkw.: v. 43/52/115
40 soort: subst. en bep.: v. 4/74/103
5° soort: wet:kw. en werkw.. v. 50/57/75/101
6° soort: werkw. en bep.: v. 25/29/109
7° soort: samenstellingen: v. 12/23
8° soort uitdnikkingen: v. 40/64
9° soort: adi. en adi./ bipv. en bijw.: geen

zang I: Het vredesrooken



333

v 4 Gitche Manito, the nighty Gitchi Manito almachtig

v 6 Stood erect, and called rechte en nep

v 8 From his foodprints flowed Uit ziin voetspoor brak

v 9 I.eaped into the light vootwaards in't gestraal

v  10 precipice plun0ng springende haastig weg

v 11 the comet de steertsterre

v  16 From the red stone langs  het  l# f

v  18 Moulded it wrocht en wrong
v 24 the bark ofthe red rund van rooder

v 27 till in flame they burst and kindled vlugs in vier en vlamme vloogen

v 29 Gitche Manito, the nighty Gitchi Manito almachtig

v 31 asignal to teeken tallen

v 37 the tree-tops dennenbomen

v 39 touched the tops den hemel rakende

v 49 The Pukwana ofthe Peace-Pipe de Pukwana van de Paaispijp

v 53 Bending like a wand ofwillow dat daar zwijkt

v 54 Waving like a hand that beckons dat daar zwaait alzoo 'k mon hand zwaai

v 56 Gitche Manito, the mighty Gitchi Manito almachtig

v 57 the warnors 't kamp- en't krijgsvolk
v 66 All the warriors 't weer- en't wijgvolk

v 71 the leaves of Autumn 't najaar navoert

v 75 stern defiance keeken kamplust
v 79 Gitche Manito, the mighty Gitchi Manito almachtig
v 83 Looked upon their wrath and wrani#ng erge gramschap
v 85 feuds and feights oorlowspel
v 88 their thirst hunne ergheid
v 95 words ofwisdom woord der wiisheid
v 96 words ofwarning wordt indachtig
v  101  bear and bison beren . biizonds
v  102 roe and reindeer aande en aalg,ns
v 105 full offishes 'k geve u vogelen, 'k geve u vischen

v  107 weary ofyour quarrels wers. worstelen
v 116 A Deliverer of the nations Verlosser van de volkeren

v 117 shall guide you and shall teach leeren zat en leiden
v  120 You win r ltiply and prosper machtig nilt ge en menig..

v 124 Wash the war-paint at die kamverwe

v  126 Bury your war-clubs and your weapons (a ezig dit vers bleefonvertaald)

v 128 Mould and make it imo Peace-Pipes bereidt't allaam des vreden

v  133 Threw their cloaks and shirts male en niantel

v 134 weapons ...war-gear strild- en wapentoestel

v  135 rushing river speiten van den bergstroom
v  136 Washed the war-paint gevenvde lenden
v  145 their clubs pede enpollaks
v 147 Great Spirit Groote Geest

v  148 Gitche Manito, the nlighty Gitchi Manito almachtig

v  156 Master oflive, ascending Groote Geest geborgen

v  152 Peace- Pipes ronden rookhoorn
v   1 5 7 the smoke that rolled around rook die rondom
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Gezelle vertaalde 32 verzen met opvallende alliteraties erin.
1° soort subst. en subst.: 57/66/102/105/113/116/145
2° soort adi. en subst.: 4/29/56/79/147/148/156/152
3° soort subst. en werkw.: 72/75/107
4° soort: subst. en bep.: 16/24/31
5° soort: werkw. en werkw.: 188/53/54/117
6° soort werkw. en bep.: 6/27/157
7° soort: samenstellingen: 57/66
8° soort: uitdrukkingen: 27
9° soort adi. en adj.: 120

Zang  11:  de vier
winden
v 3 he came in the triumph homeward winnaar weer

v  10 the Great Bear of the mountains bergbeer
v 15 brown and gray greene en grauw
v  16 he stole upon him bekroop dien beer
v 18 almost scared him gewaar wierd

v 20 Warmed the hands langs de I.auwe
v 22 (afwezig) over oogen, ooren

v 24 nose and nostrils (akezig)
v 29 loud and long langen, luiden
v 30 mighty Mudjekeewis machien Mudjikiewis
v 34 Rose the Great Bear reuze recte

v 35 his knees trembled knien: hij knikte
v 38 might Mudjekeewis machtige M.
v 39 (Taunted him) gekte en gruwde
v 43 And no Brave, as you pretended geen beer gelijk 0] boftet

v 45 a miserable woman versleten vrouwmensch

v 46 our tribes are hostile volk en vriendt

v 60 as ice is broken vaneen vioog
v 76 West-Wind Westwind
v 75 Father of Heere en Hertog
v 91  birds sang gaily vogelen..vertelden
v 92 the wild- flowers geblomte geurs

v 93 the air with odours asenxle al

v 94 the fbrests and the rivers boomen, beken

v 95 Sang and shouted zingezangden
v 96 his heart was sad within him blo noch b jdmarn

v  101  Like a ghost, that goes als een spook dat schIW

v  104 Gathering water-flags and rushes blommen binden in zijn hooftlhaar

v  105  By a river in the meadow wompelblin en waterbiezen
v 110 he loved the lonely maiden En hij minde't eenzaam schepsel
v 114 And he wooed her with caresses met gelonk van lentestralen

v 115 Wooed her with his smile ofsunshine met gelonk van lentestralen

v  116 With his flattering words he wooed her, met gevlei en honingwoorden
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v 117 Gentlest whispers is the branches, met gemcht, gezang gezabber

v 118 Softed niusic, sweatest odours geur en glans van al dat liefis,
v  134 the trees with scarlet bladeren bloedrood
v  139 sea-gull southward (alivezig)
v  140 cormorant and curlew meeuwe, de meerkraaie

v  141  sedge and sea-tang zagge en zeewied
v 145 his home (afwezi*
v  146 his hair (afwezi*
v  149 howled  and hurried (afweziW
v 150 ftozen lakes and moorlands vastgevrozen veenland
v  1 5 1  reeds and rushes (afwe g)
v 153 strings offish visvangs
v 154 frozen fens vastgevroren veenland
v  161  When the Wawa als de Wawa
v 162 Whenthe wild-goose als de wilde
v  166 his smouldering fire vier en vonke
v 168 wild and wailing al brieschen
v 171 Shook... weg en we6r en.. (wabberde)
v  172 Flapped . wabberde
v  175 Four great logs had he for firewood vier klampen
v  177 And  fbr food the fishes vischvang
v  178 By his blazing fire binnen best
v  185  his icy breath windtocht wiens

v  188 log a little nen blok den heerd toe

v  193  Drops ofsweat fell fast zweet bo zware dreupelen
v  192 his snow- besprinkled tresses hoofdhaar
v  195 Whezig) den dooi doet die

v 204 Stamped upon the lakes buischende over beke
v 206 them thicker dieper, dikker
v 210 frozen fens vastgevroren veenland
v 213 Wrestled kuimde heel de nacht en kampte
v 214 his panting breath asemtocht amachtig
v 215 grasp grew veege greepe
v 217 baffled, beaten achteruitslabakkend
v 225 fat and lazy vuil en vadsig
v 226 far to southward mele Zuidland
v 227 drowsy, dreamy we6re en altijd warme
v 232 sent the swallow zwaluwe zond

v 236 from his pipe the smoke Rookend uit nen langen rietstaf
v 238 dreamy softness duizelig droomgeschemer
v 239 twinkle to 't water zelve, hij leerde
v 244 Listless, careless Shawondassee ! Loome en ledige S
v 245 he had zijn leven hadde...
v 246 his heart..had he zijn hert kende
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v 250 a tall and slender lang van lijve
v 251 All alone dat daar
v 252 greene were alle her g,tments groen gekked was't en mo geluwe

v 253 her hair hoofdhaar

he sighed zat en vachtte

v 256 his heart within him Wn hert vol wee
v 257 love and longng zoete en zerpe
v 259 too fat and lazy veel te vaddig
v 262 To pursue her and persuade her Om ter dnninge uit te varen

v 263 sat and sighed Zoo daar zat hij
v 264 the rnaiden of groen en geluw
v 267 with whiteness gekroond met bleekheid

v 268 with whitst bleek als sneeuw

v 274 wooed and won geroofd, gestolen
v 279 Wondered warm with droeg 2% n hertwee

v 280 sighs ofShasondasee wee van Sh

v 281 0' er the prairie over veki en over veenland

v 282 91 ofthistle-down als van disteldons

v 293 And the maid with like sunshine geschouwd, gelonkt

v 294 Vanished ftom his sight for ever geziicht gedroomd had
v 295 Never more did Sh. heur schoon haat afgeblazen
v 302 For himself beweldigen van de Westwind

v 303 mighty Mudjekeewis het recht van Mudjikiewis
In de tweede zang bracht Gezelle 74 opvallende alliteraties:
1°soort: subst. en subst.: 22/46/75/92/94/105/114/115/117/118/140/141/166/281

2°soort: adi. en subst.: 30/38/45/134/150/154/210/226/238
3°soort: subst. en wet:kw.: 16/35/91/104/193/195/204/232/302
4°soort: subst. en bep.: 3/20/34/43/185/214/250/251

5° soort werkw. en werkw.: 39/213/255/274/293/294
6°soort: werkw. en bep.: 18/60/93/263/279
7°soort: samenstellingen: 10/27/37/76/95/153/177/192/253/282
8'soort: uitdrukkingen: 171
9°soort: adl. en adi.: 15/29/96/178/206/225/227/244/252/257/259/264

Biilage nummer 44 ( 8.2.5.Enjambementen)

2.1.Binnenleidinge

(r= een eniambement bij I.ongfellow)

18-19             x                                           idem
21-22              x                                           idem
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39-40           x                                    idem
43-44 By the pleasant water-courses naast de bliide wateren woonde

Dwelt the Singer Nawadaha de oude vinder Nawadaha
45-46           x                                    idem
51-52  And the pleasant water-cours. En de blilde waterbeken

You could trace them.. mocht men langst de leegtenvolgen
63-64 How he prayed and how he. hoe hij bad en hoe hij vastte en

How he lived, and toiled, and. hoe hii wrocht en lief en leed droeg
69-70 Love the shadow of the...     die de schaduwe in de boschen

Love  the wind among  the... mint,  en 't buigen  van de boomen
71         And the ram-shower and...  voor den storm, die rein, die sneeuw voert

72-73 x idenn
74-76  And the tunder ill the die de donder mint, die ketterende

Whose innumerable echoes  in de bergen kletst en klapwiekt
79-80 Ye who love a nations'-... Gij ook die 't vertellen liefhebt

Love the ballads of a. van het volk ziin droomgevaarten
82-83 x idem

84-85           x                                    idem
90-91            x                                    idem
92-94            x                                       idem
95-96  That the feeble hands and..  la, dat kranke handen, hulpeloos

Groping blindly in the... in den blenden donkeren tastende
97-98   Touch God's right hand...  daar de hand des Heeren treffen

And are lifted up and. die terstond hun hope en kracht geeft
101-104 x Klein

105-106 Over stone walls... over 't mosch en langs den grensmuur
107-108 x idem

110-111 Homely phrases, but... zoo nochtans dat ieder boekstaf,
Full of hope and yet als van hope en weemoed zwanger

112-113 x idem

Zang I Het Vrederooken

5-6                  x                                           idem
8-9 From his footprints flawed.- Uit ziin voetspoor brak het water

Leaped into the light of...    voonvaar(is in 't gestraal des morgens,
13-14              x                                           idem
16-17 x idem
18-19  Moulded it into a . . wrocht en wrong die tot nen rookhoorn

Shaped and fashioned.. met vet:sierend beeldwerk
20-21            x                                    idem
22-23   With its dark green leaves... 't zilnen hoorne, dien hi i volstak

Filled the pipe with bark of. met gedroogden bast van wilghout
24-25  With the bark of the red . . .  rund van rooder wilgen; aanstonds

Breathed upon the .. blies hii op het naast geboomte,
26-27    Made its great boughs... dat de samengaande branken

Till in flame they burst... vlugs in vier en vlamme vloogen
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29-30             x                                           idem
40-41  Till it broke against the.. afsloeg, en langs alle wegen

And rolled outward all... heel de locht vol rook gespreid had
47-48 All the tribes beheld the... zag eenieder volk het teeken

Saw the distant smoke... van dien hoogen rookboom opstaan
50-51              x                                           idem
70-73 And they stood there... En 4 stonden daar te wapen

With their weapons and...   op den driesch, met al de verwen
Painted like the leaves... bont gepint die 't najaar navoert
Painted like the sky o f. . . of't ontluiken van den dagraat

126-127
Break the red stone from.. breekt een handvol rooden p®steens
Mould and make it into... en bereidt 't allaam des vrede,

132-133 x idem

135-136
Leaped into the rushing...    en in 't speiten van den bergstroom
Washed the war-paint... plotsten ze hun geverwde lenden

137-138 x idem

138-139Clear and limpid. zonder vlekke omne6r geschorremd
Of the Master of Life... uit des Levenmeesters voetspoor

142-145 From the river came... Uit der waschsteB kwam het wilgvolk
Clean and washed from... klaar en heel ontverwd tevoorschijn
On the banks their clubs...   en zij dolven pede en pollaks
Burned all their warlike.. diepe in 't zand, met al hun wapenen

150-151 x idem
156-157 While the Master... En de Groote Geest, geborgen

Trough the opening of... in den rook die rondom hem klom,

Zang II De Vier Winden

8-9 x idem

12-13 x idem
17-18 x idem
19-20 x idem

21-22 x idenn

25-26 x idenn

28-29 Then he swung aloft his. Zwoei hij dan ziE kolve omhoogwaards
Shouted loud and long... met nen langen, luiden strijdroep

30-31 x idem

31-32 In the middle of the... trof hij voor ziin sterre en plotselings
Right between the eyes.. eenen ongefaalden kolfslag

34-36 Rose the Great Bear of . . . sprong de reuze rechte en dadelijk
But his kness beneath... viel hil door zijn knien: hij knikte
And he whimpered like...     naar den grond toe, desde ruggewaards

38-41 And the mighty Mudjek...      Dan de machtige Mudjikiewis
Standing fearlessly before.. spotte en gekte en guwde duchteloos
Taunted him in loud... met den beerhond, en staans voor hem
Spake disdainfully in... schoot hij uit en riep misachtend:



339

58-59 Smote again the... pan weer opwaards voer de pollaks)
In the middle  of his.. en wedr vlugs den Mishi-Mokwa

dwers in 't midden van ziin voorhoofd
69-71 x idem

74-75  Thus was Mudjekeewis .. Zoo wierd Mudlikiewis Vader,
Father of the Winds of... Heere en Hertog alter winden

80-81  And the North-Wind... maar de booze Noorderwindste8
To the fierce Kabibonokka kreeg de wree Kabibonokka

82-83 Young and beautiful. Jong en liefgetal was Wabon
He it was who brought... en van ambt een morgenwekker,

84-85 He it was whose silver... met ziin zilveren schachten loeg hii
Chased the dark o'er. 't donker grauw van hoog en leeg af

88-89 And whose voice awoke...    en des morgens wekte en porde hii
Called the deer, and . man en vrouwe, hinde en lager

94-95 x idem

98-99 But one morning,... Maar eens morgens, als hij uitkeek
While the village... naar het dorp, waar't al in rust lag

107-108 x idenn

120-121 Till into a star he... dat hij 't won en eindelijk mee toog
Trembling still upon... in z'nen peerschen dagmatsmantel;

128-129 x idem
133-134 x idern

140-141 x idem

143-144 x idem
151-152 x idem

165-166 I will go into his... Ik zal naar zijn wigwam seffens

I will put his smouldering..   vier en vonke hem uit gaan blazen
167-168 And at night KabibonokkaInderdaad, Kabibonokka

To the lodge came wild...     toog bii nachte al brieschen derwaards,
171-172 Shook the lodge-poles... dwong de kepers weg en wed en

Flapped the curtain of... wabberde in de tentekleederen
179-180 Warm and merry,eating...  zat hij, at hij,loeg hij, zong hij

Singing, "0 Kabibonokka lustig"Ei, Kabibonokka,
183-184 x idem
184-185 Felt his presence by... voelde aan 't stormen, wist aan  't  koud...

Felt his icy breath.. van den windtocht wiens de komst was
189-190 Only turned the log... boette 't vieren liet de sparken

Only made the fire... rustig uitgaan door het rookgat
195-198 As along the eavens. zoo de dooi doet, die van de euzidn

As from drooping boughs..  of van 't kromgesneeuwde pitploof
Drips the melting snow... leekt en diepe poren dreupelt
Making hollows in the... door de snee', als 't dooit en vroegiaart

199-200 Till at last he rose . . . Hil sprong op, op 't ende, ontzenuwd
Could not bear the heat.. door de hitte en 't erge gekken

247-248 Till one morning, looking.. Zekeren morgen keek hij Noordwaards
He beheld her yellow... en wat ziet hii ? 't Geluw...

267-268 x idem

278-279 x idem
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281-282 x idem

285-286 And the maid with... maar zijn geluwhoofdig meisken
Vanished from his sight.. was hij kwiit;

287-288 x idenn

302-303 x idem

Bulage nummer 45: foord-Americaensch verdichtsel/Het Vlaemsche Land

(8.2.6. Het parallellisme)

13-15 Binst de mane van de blbren  In the Moon of I.eaves he built it
Binst den zevendaegschen...Seven whole days and nights he fasted

33-37 Zag daer 't wildrys, .. Saw the wild-rice, Mahnomonee

Zag de blauwe bees, .. Saw the blueberry, Meenagha,
Zag 0-do-nim, zag de ..     And the strawberry, Odallmin
Zag Sia-bo-min, zag de...    And the gooseberry, Shahbomin

Zag den druivelaer,. And the grape-vine, the Bemallgut

49-50 Zag den snoek.. Saw the pike, the Maskenozha,

Zag den haring.. And the herring, Okahahwis,
69-70 Keek hy lange op Hmwada    Long he looked at Hiawatha,

Keek m8edoogende en . . . Looked with pity and compassion
113-114 Of hy nedr zonk lyk. Whether sinking as the rain sinks

Of verzwond gelyk Whether rising as the mists rise

v. 275-277

Zeid'him, al zyn wondre            Told them of his wondrous vision
Zei zyn worstlen en z.yn....        Of his wrestling and his triumph,
Zeid hoe 't Mais hem.... Of his new gift of the nations
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Bijlage 46 - Hoofdstuk 8

Samenstellingen 'Binnenleidinge'
'Prologue'

Nomen + Nomen

3 houtland
8 slagwoord
8 rilmklank
11 gersland (+68)
23 legendlast 11Northland
29 vlerkgedierte 15 fenlands (+30) - 25 birds-nests
30 meerschlande 27 hoof-prints - 29 wild-fowl
31 broeklande 30 moorlands
31 waasland

32 regenvogel
35 woerhaan
42 groenland (+59) 43 watercourses (+51)
45 dorptuin
46 madevelden
46 koorenvelden 46 corn-fields
47 sperreboomen
48 vuurgeboomte 48 pine-trees (+73)
49 midjaar
49 najaar (+55)
51 waterbeken
53 vooriaar
54 elzenloof 53 Springtime
54 ijsvloer
73 pijnboompaalwerk 68 sunshine
76 arendvleugelen 71 rain-shower
83 kindertale 71 snowstorm
85 zangwijze
99 zegwerk
105 grensmuur
106 kerkhof 103 barberry- bushes
108 zerksteen
109 boekstaf 106 graveyard
111 weemoed 109 song-craft
113 Hiernamaals 111 heart-break

113 Hereafter



342

Zang II
2 kampvolk

Zang I Het Vrederooken

1 gersland
2 Pijpsteenbanken (+69)
7 voetspoor I. The Peace-Pipe
11 steertsterre
13 weiland
16  bergtop 2 Pipe-stone (+69)
17 handvol (+ 126,151) 8 footprints (+ 140)
18 rookhoorn (+152)
19 beeldwerk 14 pathway
20 rietstaf (+ 153)
23 wilghout
36 wolkgevaarte 18 pipe-head
37 denneboomen
45 Rotsgebergte
47 eenieder 21 pipe-stem
48 rookboom 30 Peace-Pipe
53 bandroe (+49,67,129,154,163)
67 Paaispijp 37 tree-tops
68 gersland

75 kamplust
76 wraakgier
78 bloedhaat
82 vaderhert
85 oorlogspel 71 war-gear (+136)
99 eerdriik
102 aalgans
103 water- heide en boschwild
109 wraakgeloften
110 oorlogsomroer
112 tweedracht
124 kampverwe 104 wild-fowl
126  pijpsteen    (+ 151)
132 kampvolk
134 reis- en strud-en wapentoestel
135 bergstroom 125 war-paint (+138,146)
137 opperwater 126 blood-stains
139 I«evenmeester 127 war-clubs

139 voetspoor
142 bloedbad 135 deer-skin
143 waschsted
144 wijgvolk
160 rookgewentel
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164 Zuidland
172 tentekleederen

4 wampumgordel (+8,21)
5 Noordwind (+208,212)
6 koninkrijk (+131,219,221 5 North-Wind
7 Wit-Konijnland (132,220,272) 29 war-club (+58)
10 bergbeer
14 schildmosch 30 war-cry
19 beennude
25 aamtocht
30 strijdroep
32 kolfslag
37 vrouwmensch (+45,55) 69 West-Wind (+74,7D
40 beerhond
66 volksstam
68 Westwind (+76,302)
69 hiernamaals 81 North-Wind (+212)
78 Oostwind
79 Zuidwind (279)
80 Noorderwindste6 102 sunrise

83 morgenwekker 105 water-flags
86 bleuzekaken
102 weiland
105 wompelblain 116 sunshine (+227,253,284)
106 waterbiezen
109 waterspegels
115 lentenstralen 130 icebergs (+146)
116 honingwoorden 131 snowdrifts (+ 145,198,203)
121 dagraatsmantel
130 drijfsnee (+144) 137 snowflakes

133 najaarsdage
134 bloerood 140 sea-gull
136 sperhout 142 sea-tang
139 meerkraaie
141 zeewied
145 Noordland (+270,276)
148 winterbeke
150 veent;ind ((+154,210,281 150 moorlands (+154,155,210,213)

152duikgans
(+174,183,201,207,211,221)
153 vischvangs (+171 159 cloud-curtains
160 erfgoed 160 doorways
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162 wild-goose (+233)
170 smoke-flue (+190)
171 lodge-poles

175 brandhout
185 windtocht 175 firewood
190 rookgat
192 hoofdhaar (+253)
196 pilploof 192 snow-besprinkled
203 ijsveld 196 hemlock
206 4svloer 197 Springume
215 asemtocht
226 Zuidland
227 zonnenstralen 229 wood-birds
230 roobaard 231 blue-bird
235 wiingaardvruchten
236 rietstaf 242 North-land (+270,276)
237 reukwerk 243 Snow-shoes

238 droomgeschemer
242 nachdichts
243 sneeuwschoejaartild
248 gersland 269 snowflakes (+ 282)
251  moederziele
279 hertwee 279 South-Wind
282 plokhaar (+283) 283 thistledown
284 disteldons
289 vrouwenschepsel

291 pisseblomme
292 oesttiid
298 windendik
301 windste6
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Bijlage 47, hoofdstuk 8 : Afleidingen

Volgens het overzicht van G.BOOIJ..., ac., p. 87

Binnenleidinge

Naar N
A--->N suffigering geen
T.-->N suffigering- vinder (20,44)

prefigering- geraas (6), gewerk (61, geruisch (72), gezeisel (77)

N --->N suffigering geen
prefigermg: geen

Naar V
A--->V suffigering: geen

prefigering geen
N --->V suffigering-geen

prefigeringvermonden (118)
V--->V suffigering

prefigering her- en wedergalmen (7), ondervragend (36), bescheedde, hername
(39), bezingen (60), bemint (72), bevroian (84), betrouwen (90)

Naar A
A--->A suffigering-geen

prefigering- alderwildst (92), ingeborenen (93), onbereikbaar (94)
N--->A suffigering: boschwaard (11,25), weemoedvuldig (31),

wazig (42,49), looverig (73), indachtig (89), menschend (91), hulpeloos
(95), kunstloos (109), vreedz:lam (113)

V---> A suffigering en prefigering onbereikbaar

ZANG I

Naar N
A--->N suffigering windloosheid (33), goedheid (82), felheid (8D, ergheid (89)
V--->N suffigering Schepper (14D

prefigering gestraal (9), mededoogen (81)

N--->N suffigering: geen
Prefigering onraad(141)

Naar V

A--->V: geen
N--->V prefigering ontluiken (73),beschaduwd (88),

ontverwd (144)
V--->V suffigering vermaande (93)
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Naar A

A--->A: suffigering: geen
N--->A suffigering almachtig (4,29,56,79,148), Hemwaard (7,57), voorwaards (9,15),

omleegewaards (10), opwaards (32), dieptenwaards (93), eendrachtig
(111),vreedzaam (113), broederhik (114), werkzaam (118), gewillig

(119), machtig (120), vruchdoos (121), eenparig (130), onmondig
(149), spmakloos (150), huiswaard (155)

ZANG II

Naar N

A--->N suffigering bloodaard (42), maagschap (54),droefheid (246,257),
bleekheid (269)

V--->N suffigering vischer (61)
prefigering gelonk (115), geviei (116), gezucht, gezang, gezabber (117),

geschimp (186), gesteen (240)
N--->N suffigering- huizinge (144), minninge (262),hoofdeliin (ED, liefken

(28D, meisken (249,258,265,273,290)

Naar V

A--->V geen
N--->V prefigering ontzenuwd (199), ontwinteren (241), ontstolen (273)
V--->V prefigering bekruipen (16), beruwrilmd (146), bestrieveld (192), bevracht (283),

beweldigen 002)

Naar A

A--->A suffigering zilveren (84), blijdzaam (96), geluwachtig (135)

prefigering ongefaald (32), ongebaande (130), onberoerbaar (173),
onvast (216), onvoorziens (249)

N --->A suffigering ruggewaards 06), duchteloos (39), boschwaard (49), hulpeloos  (55),

daagliiks (111), eeloos (112), maagdelijk (119), eindelijk (120),

zuidwaards (149,162), lustig (180), rustig (190), haastig (202),
amachtig (215), Noordwaards (233,247,266), leugdig (249),

vaddig (260), leugenachtig (276)
V--->A suffigering duizelig (238)
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Bijlage 48 (hoofdstuk 8)

Prefigeringen met '-be' in de vertaling

Bedanken : VIII, 150
Bedauwen : XI, 148
Bedekken : XII, 95
Bederven : IX,106 ; XIII, 220
Bedieden : XI, 22 ; XII, 332 ; XIV, 95,143,173
Bedreelen : VIII, 30 (uniek gebruik)
Bedrilven : V, 4,78
Bedroomen : XII, 125 (uniek)
Begekken XII, 324 ; XIII, 113 (uniek)
Begeven : V, 187, 198
Begipten XII, 283 (uniek)
Begraven : XIII, 27 ; XX, 148
Begrijmen : XV, 51 (uniek)
Begroeien : IX, 105, 202, 203 ; XVIII, 96 ; XXI, 189
Beguwen : XII, 324 (uniek)
Behagen : XI, 183
Behandgiften : XV, 169 (uniek)
Bekggtsen : IX, 16 (uniek)
Bekennen : IV, 159
Beklimmen XVI, 238
Bekruipen II, 16
Bemanen : XII, 147 (uniek)
Bemerken : XVII, 26 (uniek)
Beminnen : Binnenl., 72 ;  X, 24
Benaaien : IX, 267 (uniek)
Benaspeuren : XIX, 177 (uniek)
Benemen : VI, 124
Beraden : V[, 175 ; X, 14,21 ; XXII, 192
Bet:eiden : I, 127 ; VII, 80 ; XII, 113 ; XIX, 212
Bereizen : XI, 206 (uniek)
Beroepen : II, 207 ; III, 192 ; VIII, 59, 111 ; XVII, 313
Beruwrijmd : II, 146 ; XX, 16
Beschaduwen : I, 88 ; XI, 100
Bescheedde : Binnenl., 39
Beschilderen : XIV, 89
Beschroeien IX, 133 (uniek)
Besletsen : XVII, 24 (uniek)
Bespannen : IV, 45 (uniek)
Besporten : III, 120 (uniek)
Bespotten : XII, 232 ; XIII, 114 ; XXII, 137
Bestaan : IV, 106
Bestemmen . V, 235
Bestieren : VII, 109
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Bestneveld : II, 192
Betrachten : XIV, 38 ; XXII, 2()2
Betrouwen : Binnenl., 90
Bevatten : XII', 45
Bevrachten : II, 283
Bevrezen  :  I\',  130
Bevroeden : Binnenl., 84
Bewapenen : III, 176
Bewegen : XI, 111
Beweldigen : II, 302 (uniek)
Bewonderen \'III, 184 ; XIV, 79
Bezaaien : XIII, 50
Bezetten  :  I I,  177

Bezien : II, 123 ; IX, 131 ; XI, 144 ; XVI, 33,35 ; XX„ 107 ; XXI, 153
Bezilveren : XVII, 61
Bezingen Binnenl. 60
Bezoeken :FI, 84 ; XIII, 75, 83,93,117,127,146
Bezunnen : XI, 100 (uniek)
Bezweren : XII, 146



349

Bijlage 49 (hoofdstuk 9)

49.1. Afteidingen met 'ge-'

49.1.1.Nieuwe woorden met 'ge-' in de vertaling

gebroel, gebrokkel, gedeun, gegek, gehamer, gehuil, gehuw, geklanks, geklets, gekroezel,
gelonk, gemis, gepriem, geraas, geschelp, geschetter, geschimp, geschorts, geschot,
gesiifel, gespraai, gestriep, getoover, getribbel, getrommel, gevlei, gevlerk, gewerk,

gewerken, gewezenen, gewirwar, gezabber (=32).

49.1.2.Nieuwe woorden met 'ge-' en '-te' in de vertaling

gebindte, geblomte, geboomte, gevaarte, gewedrte, gewormte, geschrifte (=7)

49.1.3.Nieuwe woorden met 'ge-' en '-sel' in de vertaling :

gedoensel, gepintsel, gewelfsel, gezeisel (=4)

49.1.4.Volledig overzicht (de nieuwe in Hiawatba ziin cursief gedrukt)

Gebeente H XXII, 135
Gebergte T237
Gebei T43
Gebindte  H  LiI,46  i  XII,179  1 XIII,1 54
Geblaai T 158,15
Gebaar T 206,37
Gebliksem R 95,27
Gebtomte H II,92
Gebloei T 211, 5
Gebroet H XXII, 164
Gebrokkel H IL', 194
Gebouwsel R 51,22
Gedaver  R  80,16
Gedeun H X11, 317
Gedoensel  H XI, 119
Geflikker T  110, 24
Gegaap R 145,44
Gegek H XIX,68
Ge#ad H XI, 90
Geglinster T 206,43
Gegroei T 211,1
Gegrol R 48,23
Gebamer H XITIII, 80
Gehoop T 251,41



350

Gebuil H X\7,46
Gebuw H T',260
Gekerm T 258,11
Geklag T 102,11
Geklank H T'III,219,227
Geklets H XXI, 121
Gekoos T 151, 38
Gekroeget H  I 11,86
Gekwets T  186, 23
Gekwikkwak R 144,33
Geleider T 181,77
Geliim R 76,4
Geloei f 173,27
Getonk H 11, 115; IT',282
Gemis H XII,339  -- T 243,4

Gemoei R 207,3
Geniet T 59,29
Gepiep R 32,46 T 108,1
Gepink T 208,20
Gepintsel H XT'III,37
Gepor R 49,10
Gepraal R 100,30
Gepraat T 219,42
Gepriem H VII.89
Geraamte H E'III  172,236 ; XII,94 - R 144,43,45
Gen:as H BL 6; IX 180
Get:ep T 152,7
Gerid R 108,18
Geroer T 152,8 ; 195,58
Gescbelp H XII,176
Gescbetter H DC,81

Geschimp H II, 186
Gescborts  H  XIX  217

Gescbot H XII,248
Gescbrifte H XIT ', 107,128
Geschuifel R 92,3
Gesjfel H Xx1,1 1
Geslorp R 44,12
Gespin T 52,7 - R 91,36
Gespram H IX,30
Gestriep H XIT; 71
Getintel T 64,31 ; 206,47
Getoover H XII, 141,282 i X1',160
Getribbel H XX11,155
Getrommel  H  X1111,85
Get,aarte  H  XXI  122
Gevaarten H XIII, 336 4 XXI 30
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Gevederte T 32,34 ; 127,4
Gevijlsel T 34,4
Gevlei H II,116
Gevlerk H X111 235 - T 35,7
Geweirte H I; 254
Gewegsel H XI, 170
Gewentel R 26,3
Gewerk H BL,89
Gewerken  H   BL,67

Gewe ene H XT',194
Gewil R 207,1
Gewinvar H XIII, 228
Getabber H II,117
Gegeisel H BL,77

49.1.5. Na 1886, in Nagelaten Dicbtii•erk :

Gedoe 2 632,54
Gegrom 4 C23,24
Geklap 2 E4,28
Geles 2 G27,148
Gerook 4 A 37, 96
Gerul 3 1 15,6
Gewensch 3, I 141, 8
Gezeg 3 H 34,2

49.2. Afleidingen met 'be-', voor 't eerst in gebruik in de vertaling :

bedreelde, bedroomd, begekt(en), begipt, begritmen, beguwen, behandgift, bemanen,

bemerken, benaaien, benaspeuren, benemen, bereizen, beroepen, beruwrijmen,
beschaduwen, beschroeien, besletsen, bespannen, besporten, bestrieveld, bewapenen,
beweldigen, bezaaien, bezilverd, bezunnen, bezweren  (=2D.

49.3.Samenstellingen met weglating in de vertaling :

te bak-, te stierboord H VII,110
berg- en zeelland H XIX,20
otter-, bever- en lossenvellen H XV,95
blown- en bladstaf H III,44
bol- en brankhout H XVII,52
bom- en tromslag H XI,94
brand- en vierspijze H XIX, 121
doek- en dekwerk H XII, 297
duive- en pauwsteert H XII, 192
esch- of eekhout H XI, 223
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gnp-en geeuwziek H XVIII, 65
gier- en valkenvogelen H VIII, 168
hand- en hertgemeenheid H VI, 3
hand- en oogslag H IV, 165
hand- en sneeuwschoe H XX, 11
hand- en voetbewegenisse H XI, 98
hand- en voetpaar H XI, 111
her- en wedergalmen H BL 7
hert- en hifsontkrachtinge H XX, 175
hoofd- en snavelschutblain H VIII, 33
jacht- en kampgevaarten H XI, 214
kamp- en krijgsvolk HI,57
kiezel-, vier- en veltsteensplenteren H X, 86
lan- en kenmerk H XIV, 84
kind- noch ouderliefde H X, 214
kost- noch huisgebrek H XXII, 187
Kraai- en Vosland H IV, 73
kriek- en kriksteen H XI, 66
Kroes- en Muntspel II XVI, 66
kruid- en wortelwertsen H XV, 110
lente- of wintermane H XXII,  195
lijf- en lichaamswegen H XVII, 163
losch- en hermeliinwerk H XVI, 226
maan- en stergepinkel H III, 235
made- en koorenvelden H BL 46
man- en vrouwvolk H XIII, 203
mane- en sterrelicht H X, 41
mane- en sterrenschemeren HX,19
mat- en breidwerk H X, 149
oorlogs- ende weimandsliederen H XIV, 125
otter-, losch- en hermehinwerk H XVI, 226
pot- en panwerk H XII, 177
reis- en jachtgevaarten H III, 162
reis- en striid- en wapentoestel H I, 134
rets- en wapenrusting H IV, 39
rugge- en schouderplaten H VIII, 34
schildpad-, krane- of bevertotem H XIV, 94
snoer- en bandwerk H VII, 61
toover-,  heil- en kruienaarsspreuken H XIV, 126
uit- noch ingang H VI, 122
veder-, verwe- en wampumheeren H XII, 61
veld- noch vogelwild H XX, 13
vier- en vlintsteen H IV, 261
vier- of velsteen H IV, 278
water-, heide- en boschwild H I, 103
weer- en wijgvolk HI,66
wolk- en regenteeken H XIV, 72
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49.4. Samenstellingen met 'zons in de vertaling (voor 't eerst gebruikt):

zonlicht  :  in   16 gevallen  (zie  IFoordindex)
zonneblaken : XXII, 16
zonnebles XT'II, 83
zonnelach XX1,22
zonnenopgang XIT',68
zonnevrij  XXII,170
zonnewiel IX,15
zonnezoekend XVIII,57
zonnezuipend XIII,23
zonvisch VIII,84,89,104
zonwaards VIII, 220
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SYNTHESE

Cette 6tude se focalise sur un aspect de l'oeuvre de Guido Gezelle, A savoir sa

traduction d'une oeuvre littdraire d'un autre artiste (H.W.I.nngfellow) et les
implications de cette traduction dans le reste de son oeuvre.
En choisissant cette oeuvre amdricaine,  Gezelle a tenu compte de facteurs
iddologiques et pour rdaliser cette traduction qu'il appelait une « overdichting »

(transposition poatique), il a fourni des efforts artistiques et linguistiques
remarquables.
Afin de montrer l'effet prolongd, il va falloir combler quelques lacunes et

trouver une rdponse A plusieurs questions dans divers domaines.
Les anciens apergus biographiques, qui etaient plut6t fragmentaires, requierent
une nouvelle reconstruction de la gln6se de la traduction.

En effet, des dizaines de nouveaux documents corrigent cette histoire de

l'origine.
Par contre, dans cette recherche, nous employons une mdthodologie littdraire-
historique qui mdie A des rdponses aux questions telles que : Pourquoi

prdcisdment un fragment de cette apopee est-il entr6 en ligne de compte dans
son premier Epanouissement pottique P Quelle a 6td son influence P Pourquoi
la traduction intdgrale est-elle venue presque 30 ans plus tard ? Est-ce qu'il

pourmit 6tre question de plagiat? Quelle 6tait l'iddologie derridre cette Epopde
chez Longfellow et son traducteur flarnand P Quelles fonctions Gezelle a-t-il
donndes A sa traduction ?
Autrement formuld : Dans cette approche littdraire-historique (chapitre 1 A 6)
nous nous efforcerons de prononcer des jugements qui vont au delk de
l'observation des faits, et qui expliquent les functions de 1'6pop6e indienne et la

traduction de Gezelle dans un processus de changement historique.

Ajoutez A cela les institutions intermddiaires qui jouent un rdle important.
L'6diteur, les critiques et les lecteurs ont un impact sur le systdme littdraire et

pour cela, nous nous basons sur une historiographie qui dent compte du lecteur

en faisant attention aux valeurs et normes courants.
Ainsi, nous arrivons A une analyse de la rdception de la traduction, dans laquelle

les revues lit:teraires faisaient fonction d' instance de rEception par excellence.

Outre cette approche synchronique, nous esquissons aussi l'approche

diachronique, dans laquelle s'est ddveloppee une 6volution d'appr6ciation
norrnative de la traduction par rapport b l'original, jusqu'au moment 00 les

critiques ont acceptd la valeur int:rinsdque de la traduction et de l'original et ont

ddveloppE une vision sur l'importance de la traduction.
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Egalement dans la critique de traduction, une dvolution d' une vision normative

A un point de vue descriptif a 6td nEcessaire faisant suivre des pensdes
pertinentes. Pour 1'6tude de la traduction littdraire de Guido Gezelle, nous nous
dirigeons vers le secteur de la science de la traduction.
Cette science en tant que discipline de recherche ne s'est ddveloppde qu'aprds la
deuxi6me guerre mondiale, bien qu' il fut ddjA question dc difflrentes
approches sur la traduction au dix-neuv me si6cle. C'est ainsi que nous
contrastons le point de vue de Gezelle avec celui de ses contemporains
europdens (chapitre  7).
Notre recherche sur la traduction littdraire (chapitre 8) est une 6tude descriptive

stylistique de plus de dix pour cent de 1'6pop6e qui compte 5411 vers, dans
laquelle des paroles normatives ont 6td evitds.
Ainsi, nous abordons le style comme l'ensemble des expressivitds psychiques de
deux langues avec leurs propres valeurs expressives, qui se situent dans ces

systBmes de langue sur le plan phonologique, morphologique, syntaxique et
semantique.
Dans cette optique, Longfellow a Gezelle sont deux individus qui ont vivifid
certaines possibilit6s de ce systane linguistique dans une oeuvre poatique
spdcifique et la traduction de celle-ci.

Ainsi, nous ne voyons plus exclusivement la relation d'dquivalence A partir du
texte original, comme s'il dtait imposd k la traduction, mais comme une 'relation
de facto'.
L'analyse litt6raire des deux textes contient 1'6tude comparative d'aspects

typiquement litt6raires au niveau du son, comme l'expression sonore, les
alliterations, la cadence, etc.
A base de cette analyse, nous formulons alors les 'ddplacements' constatds au

niveau microstructurel (niveau mot et phrase), qui d leur tour mdnent i des

ddplacements au niveau macrostructurel (au dell du niveau d'un groupe de
mots).
Le m6me proce(le se reptte au niveau motphologique, s6mantique et
syntaxique : d'abord l'analyse, puis la constatation des ddplacements.

A pat:tir de cette recherche comparative d'616ments de 'texte int6rieur'
('binnentekstueel'), nous avangons des hypothtses quant A l'interprdtation et A

la stratdgie du traducteur. Les conclusions sont de trds grande importance parce

qu'elles sont A l'origine de la recherche sur l'influence de cette 'transposition
poatique' (overdichting) et l'influence de celle-ci sur la podsie postdrieure de
Gezelle.
Il est vrai que dans le chapitre 9 nous arrivons A 1'6tude de cette influence et

l'effet prolongd comme 'facteur interne' A la transition de Gezelle vers une

seconde p6riode d'Epanouissement podtique.
Ainsi, nous partons des 616ments de 'texte intdrieur' (binnentekstueel) ddcrits
dans le chapitre 8 et nous les confrontons A 1'6tude d' Albert Westerlinck, De
oude taaltovenaar G.Gefelle, (Le vieux magicien des mots).
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Dans ce travail, l'auteur a notamment exposd l'effet podtique des recueils de

podmes de Gezelle qui sont parus aprds la traduction.
Apres avoir confrontl les conclusions de notre recherche d celle de

Westerlinck, nous dlmontrons quels 616ments ont contribud A l'aptitude

podtique qui s'est manifestde dans le deuxiEme dpanouissement podtique de
l'auteur.
Mais dans cette confrontation il apparait dgalement combien la traduction est a

l'origine d'un enrichissement de la langue du point de vue linguistique,

enrichissement qui se dtgage au niveau morphologique et lexical.

Nous deduisons aussi de cette traduction l'intd t que Gezelle portait en
connaissance de cause A la dialectologie et la lexicographie.
C'est pourquoi l'analyse des 'Aanteekeningen' est un compllment important
des registres de N. Bakker sur IFoordentas et de A. De Vos sur Rond den Heerd

(cinq collections), I.nquela et Biek«(neuf collections).
Ensuite nous examinons dans quelle mesure les mots utilises et crees

apparaissent dans sa poesie postdrieure.
La rdflection et la pratique linguistique sont A ce sujet dgalement une donnde
intdressante, de 1858 A 1886.
Comme dernier sulet, nous traitons un nombre de mdtaphores venant de

l'oeuvre podtique post6rieure, qui contiennent des rdminiscences d'images, de
repr6sentations ou de noms, dont il s'est servi dans la traduction.

Les quatre aspects (littdraires-historiques, rdceptifs. descriptifs et linguistiques)

de notre recherche exigent done chacune l'application d'une m6thodologie
particulidre.
En conclusion, cette atude contient un dernier chapitre, dans lequel nous
ins6rons les nouveaux 616ments de cette recherche dans une approche

actualisde, podtologique et interprdtative de l'oeuvre pottique de Gezelle.

Aprts l'aventure prosodique de Gedicbten, Ge angen en Gebeden et aprds avoir
travailld intensdment sur la cadence sdvdre, sur le vocabulaire spdcial et sur

l'absence de rime d'une dpopde podtique, il est vrai qu'il est revenu aux r8gles

classiques, mais avec une puissance de creation fortement modifi6e au niveau

de la langue, de l'image et du rythine.
Ceci n'a souvent pas 6td relevd par les cntiques, par manque d'intira et de
recherche dans le travail de traduction.
En ce moment une interprdtation poltologique extensive se rapproche de nous.
Par notre thdse de doctorat. nous espdrons avoir ddmontrd clue sa traduction
du Tbe Song of Hiawatba a joud un rdle stimulant en tant qu'616ment

d'orientation pour son second dpanouissement podlique, qu'elle a influencd sa

podsie de fagons diverses et qu'elle est d'une grande importance littdraire et

historique.
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