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In memoriam C. F. P. Stutterheim
Op 22 jun~ 1991 overleed dr. C. F. P. Stutterheim, lange jaren
lid van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde en van de
Commissie voor Taal-en Letterkunde. In hem verliest de redactie
van het Tijdschrift één van haar meest erudiete medewerkers, die
op vele-manieren voor het Leidse Tijdschrift werkzaam is geweest:
niet alleen als auteur van artikelen, maar ook als schrijver van talloze preadviezen. Stutterheim was een geleerde van een formaat en
van een veelzijdigheid zoals die tegenwoordig nauwelijks nog aan
te treffen zijn. Zijn werkzaamheden lagen op het terrein van de
taal- en letterkunde in de meest ruime zin: taalfilosofie evenzeer als
fonologie en syntaxis, stilistiek zowel als literatuurwetenschap,
muziek en dichtkunst maar ook verfijnde filologische annotatie.
Zijn veelzijdigheid maakte hem geschikt tot het participeren in vele
commissies en wetenschappelijke genootschappen, in veel gevallen
als voorzitter, een functie die hij door zijn algemeen erkend rustig
gezag met de grootste kalmte en humor wist uit te oefenen. Oudleerlingen zullen zich hem blijven herinneren als een begenadigd
docent en ieder die het voorrecht had hem beter te leren kennen zal
ervan doordrongen zijn geraakt dat achter een zekere afstandelijkheid, kenmerkend voor de geleerde van de oude stempel, een warm
levend mens schuil ging met een grote belangstelling voor zijn
medemensen. De redactie van het Tijdschrift betreurt zijn heengaan en kan slechts de hoop uitspreken mede in Stutterheims geest
haar redactionele arbeid voort te zetten.
De redactie
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PETRA BERENDRECHT

MAERLANTS 'SCOLASTICA' (C,Q, 'RIJMBIJBEL') IN
RELATIE TOT ZIJN DIRECTE BRON*
Een verkenning
Hoewel J acob van Maerlant zijn vertaling van de Historia Scholastica van Petrus Comestor naar analogie met zijn bron de naam
Scolastica meegaf!, is dit werk sinds jaar en dag bekend als de Ry·mby'bel,2 Of we met deze loop van de (vak)geschiedenis zo gelukkig
moeten zijn, is echter de vraag,3 Het grote bezwaar tegen de aanduiding Ry'mby'bel is de geïmpliceerde maar misleidende suggestie
dat we met een berijming van de bijbel te maken zouden hebben,
terwijl het in werkelijkheid gaat om een bewerking van de Historia
Scholastica, Een essentieel verschil, daar Comestor zich beperkt tot
de (letterlijke uitleg van de) historische boeken van het Oude Testament, de apocriefen en de evangeliën, De implicatie die van het
tweede lid van het woord rijm-bijbel uitgaat heeft in het verleden
zozeer een stempel gedrukt op het onderzoek, dat de aandacht helemaal werd weggetrokken van de tekst zelf, Welbeschouwd is het
onderzoek blijven steken in speculaties over de vermeende moeilijkheden die Maerlant gehad zou hebben naar aanleiding van het toegankelijk maken van de 'bijbel' voor leken,4 Naar mijn mening is
de tijd dan ook gekomen om te breken met de traditie en het ongelukkige predikaat RUmbUbel te vervangen,5 Juist het feit dat de
bestudering van dit dichtwerk nog in de kinderschoenen staat,
maakt de terugkeer naar Maerlants eigen betiteling immers mogelijk, Een ombuiging die binnen het kader van dit onderzoek temeer
gerechtvaardigd is, doordat de naam Scolastica Maerlants tekst
onmiskenbaar aan de Historia Scholastica relateert.
Waar en wanneer Petrus Comestor (gestorven kort na 1180) zijn
Historia Scholastica [HS] , opgedragen aan de aartsbisschop van
Sens 6, geschreven heeft, is niet met zekerheid te zeggen,7 Hij
• Prof. dL P.FJ. Obbema en dL KR. Smits wil ik hartelijk danken voor hun
hulp, bestaande uit kritische kanttekeningen en nuttige adviezen, bij de tot standkoming van dit artikel.
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schreef het werk - volgens eigen zeggen op verzoek van zijn
directe omgeving - met de bedoeling het historische bijbelverhaal
met de bijbehorende glossen in een lopend, chronologisch verband
samen te brengen. Wat hij wilde was een compendium van bijbelse
geschiedenis samenstellen, waarin de kennis van eeuwen bijbelstudie (van de patristieke tot en met zijn eigen tijd) overzichtelijk werd
weergegeven. Dat Comestors opzet slaagde, blijkt uit het feit dat de
HS reeds voor het eind van de eeuw door Steven Langton en Petrus
Cantor van glossen werd voorzie n B en dat de paus de HS in 1215
op het vierde Lateraanse Concilie goedkeurde, waarna het werk in
1228 bij decreet door het Generaal Kapittel van Parijs verplicht
werd gesteld bij de studie van de theologie. 9
De achtergrond waartegen we het ontstaan van het werk van
Comestor moeten plaatsen wordt gevormd door de veranderde
houding ten opzichte van de bestudering van de bijbel, en vooral
ten opzichte van de bijbelexegese. 1o De HS is een synthese van
twaalfde-eeuwse bijbelgeleerdheid waarin traditionele christelijke
elementen, de kennis van de kathedraalscholen, de geleerdheid van
de abdij van Saint Victor 11 en de herleefde interesse in Hebreeuwse
exegese verenigd zijn. 12 De verdienste van Comestor is dat hij deze
factoren heeft weten te verenigen tot een werk dat een rijke inhoud
combineert met een eenvoudige vorm (waarbij de wereldkroniek
hem als model diende). In de opzet die Comestor voor zijn HS
gekozen heeft, ligt waarschijnlijk de reden voor zijn succes. 13 Want
behalve dat het werk gebruikt werd aan universiteiten en scholen,
werd het in de tweede helft van de dertiende eeuw in verschillende
volkstalen bewerkt. 14
Daar over de relatie tussen de Middelnederlandse bewerking en
Comestors werk weinig bekend is 15, spreekt men meestal over
Maerlants tekst als een (verkorte) berijmde vertaling of bewerking:
"Ook dit is eene navolging uit het Latijn, en wel van Petrus
Comestor' s Historia Scholastica. [ ... ] Hij vertaalde het boek, maar
met groote vrijheid; want hij streefde er doorgaans naar zijn voorbeeld te bekorten" 16. Sinds Jonckbloet deze woorden schreef, is die
typering niet wezenlijk veranderd, al tracht men wel globaal aan te
geven welke grotere veranderingen Maerlant heeft aangebracht:
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"Maerlant übersetzte die Hist. schol. nicht wörtlich; vieles
überschlug und verkürzte er. Die Additiones nahm er im allgemeinen nicht auf, dage gen arbeitete er meistens die Incidentia in den
Text einY Ferner enthält das Werk eine Reihe von Zusätzen, die
gelegentlich aus der Vulgata stammen. Eine typische Art von
Zusätzen sind die Anspiegelungen auf das Neue Testament, die
regelmässig vorkommen. "18 Deze nog steeds vrij oppervlakkige
typering zal echter, wil men inzicht krijgen in Maerlants bewerkingstechniek, nader gespecificeerd moeten worden.
Welke keuzes heeft Maerlant zowel op macro- als op microniveau gemaakt? Oftewel: hoe worden de verschillende bijbelboeken behandeld, welke boeken worden meer of minder bekort, is er
een patroon te ontdekken in de informatie die Maerlant weglaat en
welke lijnen volgt hij binnen het verhaal? Het antwoord op deze
vragen zal een aanzet moeten zijn tot verdere en gedetailleerdere
studie van de Scolastica. Ik beperk mij hier - vanwege de omvang
van de beide werken - tot een verkennend onderzoek.

Maerlants bewerkingstechniek
Werd de HS geschreven als handboek van bijbelse geschiedenis
dat als zodanig zowel aan de universiteiten als daarbuiten fungeerde, wat Maerlant met het vertalen van dit geleerde naslagwerk
beoogde, is veel minder duidelijk. Dat hij de Scolastica in elk geval
met een andere doelstelling en voor een ander publiek schreef dan
Comestor, wordt duidelijk als men beide werken naast elkaar legt.
De HS (in proza) is gestructureerd en overzichtelijk ingedeeld in
boeken en capittels, incidentia en additiones, terwijl de Scolastica
een doorlopende berijmde tekst is waarvan de onderafdelingen
hoogstens worden gemarkeerd door lombarden. 19 Van Herwaarden ziet in de vorm waarin Maerlant zijn Scolastica gegoten heeft
("een epos", een "historisch leerdicht") een aanwijzing om het
werk als bestemd voor "min of meer geletterde, althans niet geheel
on gecultiveerde adellijke lieden" te beschouwen. 2o Het feit dat de
handschriften waarin de tekst is overgeleverd vaak verlucht zijn een verschijnsel dat zich bij verwante werken elders ook voordoet 21
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wijst eveneens in de richting van een adellijk publiek. De
opdrachtgever ('mijn goede vrient' - vs. 27082) van Maerlants
tekst is evenwel niet met name bekend. Of deze hypothese gesteund
wordt door de wijze waarop Maerlant de HS bewerkt heeft, zal
moeten blijken. Met de bevindingen van K. Goudriaan die Maerlants bewerking van het Genesisdeel bekeken heeft, beginnen
bepaalde contouren zich in ieder geval af te tekenen.
Goudriaan gaat uit van de vraag hoe Maerlant de bewerking van
de HS heeft aangepakt: "Hoe bewerkt men een wetenschappelijk
studieboek tot een episch geschiedverhaal in de trant van de Historie
van Troyen of Alexanders Geesten?" Ter beantwoording van de vraag
wat en hoe Maerlant wegliet, maakt hij onderscheid tussen de
regelmatige verdunning die Maerlant, passage voor passage, op de
HS toepast (bewerking op micro-schaal), en meer grootschalige
ingrepen die tot verandering van de algehele opbouw leiden: weglating of omzetting van complete episoden en toevoegingen van grotere omvang. Door de bank genomen blijken de veranderingen op
micro-niveau van groter gewicht te zijn dan die op macro-niveau.
Zo neemt Maerlant de meer technisch-wetenschappelijke notities
die verstrooid zijn over Comestors tekst (bronvermeldingen, vertalingsvarianten, etymologische verklaringen) in het algemeen niet
over, laat hij Comestors polemieken evenals zijn 'quaestiones'
gewoonlijk weg, en kiest hij waar hij wordt geconfronteerd met
alternatieve verklaringen doorgaans resoluut voor één ervan (en
verzwijgt de overige). Heel goed vertegenwoordigd in Maerlants
tekst zijn daarentegen, afgezien van het bijbelverhaal zelf, gegevens
van chronologische, geografische en cultuurhistorische aard, terwijl
Maerlant ook het merendeel van de apocriefe toevoegingen aan het
bijbelverhaal uit de HS overneemt.
Op macro-niveau constateert Goudriaan slechts drie wijzigingen
van enige importantie: Maerlant voegt een aantal typologieën in,
laat daarentegen een aantal scènes die bij Comestor wel te vinden
zijn weg en bekort enkele andere episoden opvallend sterk. Factoren als compositie en informatie-dichtheid (selectie) spelen bij die
weglatingen en bekortingen uiteraard een rol, maar over het algemeen zal men de individuele gevallen afzonderlijk moeten bekijken
en verklaren.
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"Samenvattend zou men kunnen zeggen dat Maerlants bewerking van de Historia Scholastica leidt tot een sterke concentratie op
het narratieve, het epische, de 'geesten', maar dan wel zó dat de
verhaalde feiten en gebeurtenissen nauwkeurig worden verankerd
in tijd en plaats en dat naast het puur verhalende nog heel wat encyclopedisch materiaal is blijven staan." 22 Of de door Goudriaan in
het boek Genesis geconstateerde tendensen ook op macro-niveau
aanwijsbaar zijn, zal in de loop van dit artikel blijken.

Vergelijking van de teksten
Voor de Scolastica-tekst heb ik gebruik gemaakt van de editieGysseling (vs. 1-27081), naar het oudst bewaarde handschrift. Van
de HS bestaat maar één (wijd verspreide) wetenschappelijk bruikbare uitgave, die van Migne uit 1855. 23 De grootste handicap bij
dit onderzoek is dat een filologisch bevredigende grondslag voor de
vergelijking op basis van de beschikbare tekstedities ontbreekt. 24
Maar aangezien het hier vooral om een verkennend onderzoek
naar de globale bewerkingswijze gaat en niet om Maerlants gedetailleerde vertaaltechniek, kan deze klip voorlopig worden omzeild.
Bovendien is uit een steekproefsgewijze vergelijking met een aantal
handschriften en incunabelen gebleken dat inhoudelijke afwijkingen ten opzichte van de door Migne bezorgde tekst in de overlevering van de HS opvallend gering zijn.25
In de editie-Migne bestaat de HS uit twintig boeken: Genesis,
Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium, Jozua, Richteren,
Koningen I-IV, Tobias, Ezechiël, Daniël, Judith, Esther, Maccabeeën I-II, de Evangeliën en de Handelingen der Apostelen. De
eerste negentien boeken zijn geschreven door Comestor, het laatste
is er later aan toegevoegd door Petrus van Poitiers. 26 Maerlant
heeft de Handelingen niet opgenomen in zijn Scolastica. Hij besluit
zijn bewerking met een vertaling van Marcus 16, 20 (HS-cap. 198,
r. 35-38):
Dar na ghinghen si omtrent
Predicken in menegher stede
Ende ons here wrochte mede
Met miraclen die si daden
(vs. 27077-27080)27
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Zoals bekend voegt Maerlant in plaats van de Handelingen op verzoek van zijn goede vriend de Wrake van Jerusalem aan de Scolastica
toe. 28
Om een eerste indruk te krijgen van de bewerking die Maerlant
toepast op de HS, heb ik het aantal regels dat Comestor aan een bijbelboek wijdt vergeleken met het aantal verzen bij Maerlant. Die
telling resulteert in het volgende staatje:
Scolastica

H istoria Scholastica

Gen.
Ex.
Lev.
Num.
Deut.
Joz.
Rich.
Ruth
Kon. I
Kon. 11
Kon. III
Kon. IV
Tob.
Ez.
Dan.
Jud.
Est.
Macc. I
Macc. 11
Ev.
totaal:

aantal
regels

perc.

5056
3055
1284
1875
688
711
1206
177
1624
1366
2091
2163
575
296
1650
845
864
908
991
6258

14,7
8,9
3,7
5,5
2,0
2,1
3,5
0,5
4,7
4,0
6,5
7,7
1,7
0,9
4,8
2,5
2,5
2,6
2,9
18,3

34319

aantal
verzen

perc.

mate van
bewerking

97-3370
3371-5211
5212-5435
5436-6323
6324-6442
6443-7081
7082-8414

3274
1841
224
888
119
639
1333

12,1
6,8
0,8
3,3
0,4
2,4
4,9

65%
60%
17%
47%
17%
90%
111 %

8415-9770
9771-10844
10845-12935
12936-15098
15099-16219
16220-16257
16258-17443
17444-17997
17998-18851
18852-20235
20236-20929
20930-27081

1356
1074
2091
2163
1121
38
1186
554
854
1384
694
6152

5,0
4,0
7,7
8,0
4,2
0,1
4,4
2,1
3,2
5,1
2,6
22,9

83%
79%
93%
82%
195%
13%
72%
66%
99%
151 %
70%
98%

26985

N.B. Het gaat hier alleen om een kwantitatieve aanduiding van de mate van
bewerking: welke boeken Maerlant relatief meer of minder bewerkt. Over
de werkelijke (inhoudelijke) bewerking zeggen deze cijfers weinig, omdat we
een regel van Comestor niet zonder meer gelijk kunnen stellen aan een vers
bij Maerlant. Teneinde het vertekende beeld dat aldus ontstaat enigszins te
corrigeren, wordt in de kolommen percentage (perc.) het procentuele aandeel dat een boek binnen het betreffende werk inneemt opgegeven.
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De gemiddelde verhouding komt zo op 79 %, oftewel 21 % bekorting bij Maerlant ten opzichte van Comestor.
Hoewel het misschien voor de hand ligt bij vergelijkend onderzoek uit te gaan van het gemiddelde, heb ik ervoor gekozen mij hier
te richten op de boeken die de grootste afwijking ten opzichte van
de gemiddelde mate van bewerking vertonen, omdat (waarschijnlijk) juist in de zeer beknopte en meest uitgebreide behandeling van
bijbelboeken de fundamentele keuzes van Maerlant zichtbaar worden. Een mogelijk gevolg van deze benaderingswijze is dat nuanceringen die Maerlant op micro-niveau heeft aangebracht enigszins
onderbelicht blijven, omdat vooral de grotere afwijkingen aan bod
zullen komen. Deze inconsistentie hoop ik te kunnen ondervangen
door aan het slot van dit artikel mijn bevindingen naast die van
Goudriaan te plaatsen, die zich immers juist op het micro-niveau
geconcentreerd heeft.
Sterk bekorten de bewerkingen

Richten we ons eerst op de bekortingen dan is één van de dingen
die opvallen aan het overzicht dat Maerlant het boek Ruth in z'n
geheel overslaat. Nu is hier in zoverre iets bijzonders aan de hand,
dat dit in de HS het enige boek is dat niet als zelfstandig, afgebakend geheel is opgenomen. Het vormt het 23ste, tevens laatste
hoofdstuk van het boek Richteren. 29 In de Scolastica vinden we op
deze plaats niets over Ruth terug: Maerlant stapt van HS-cap. 22
direct over naar het eerste boek Koningen. Dat hij het boek over
het hoofd zal hebben gezien, is onwaarschijnlijk, daar Ruth met
177 regels een van de langste hoofdstukken in de HS is. De meest
waarschijnlijke conclusie luidt dan dat de reden waarom Maerlant
de geschiedenis van Ruth heeft overgeslagen van inhoudelijke aard
moet zijn.
Maar heeft Maerlant het boek Ruth inderdaad zonder meer
overgeslagen? Daar Comestor het in de HS heeft opgenomen moet
het toch van belang zijn binnen de chronologie van het bijbels
geschiedverhaal. In de laatste twee regels van het hoofdstuk over
Ruth wordt dat belang duidelijk: uit het huwelijk van Ruth en Boaz
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wordt Obed geboren: Hic est pater Isai patris David (1295, 15-16). De
afstamming van David vermeldt Maerlant pas in het boek Koningen I (vs. 9115-9154) en daar lezen wij:
Salmon wan booz den here
Dar siden an met groter eere
Huwede een wijf alse wijt horen
Die rueh [ = ruth 1hiet van moab gheboren
Ende voer dor onsen heren minne
Van hedinseen volke juedinne
Ende an hare wan hi na de wet
Eenen sone die hiet obeth
Obeth die wan ysai
Dar die serifture of tellet mi
Dat hi mede iesse hiet
Die iesse des ne tviuelt niet
Was des eoninx dauids vader
Dus guam sijn gheslaehte al gader
(vs. 9137-9150)
Op deze plaats (tussen cap. 16 en 17 van Koningen I) rept
Comestor met geen woord over Davids voorvaderen: de invoeging
- een inhoudelijke verschuiving over zo'n 700 verzen - is van
Maerlant zelf. 30
Hoewel Maerlant het boek Ruth dus wel moet hebben gekend,
blijft het feit dat hij haar geschiedenis niet vertelt. De reden daarvoor kan alleen maar zijn dat het levensverhaal van Ruth niet in
de optiek van Maerlant paste. In de proloog tot de Scolastica zegt hij
over zijn bedoelingen het volgende:
So bern ie danne onuervaert
vraie rjme te bringhene vord
van ere gesten die ie begard
hebbe. te ontbindene jn dietsehe word
Seolastiea willie ontbinden
J n dietsehe word vten latine
(vs. 17-22)
Maerlant noemt Comestors werk dus 'ere gesten' en ook zijn eigen
werk typeert hij tweemaal als geschiedverhaal: 'dese ystorie' en
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'deser geste' (vs. 37 en 43). Laten we het boek Tobias en de Evangeliën een ogenblik buiten beschouwing, dan blijkt Maerlants
belangstelling zich in grote lijnen toe te spitsen op de verhalende
historie, de geschiedenis van onderlinge strijd, van oorlogen en heldendaden ten tijde van de grote leiders van het Joodse volk (de boeken Jozua, Richteren, Koningen, Esther, Maccabeeën). Het
'idyllische' levensverhaal van Ruth, waarin we van dit alles niets
terugvinden, zal vanuit dat oogpunt inderdaad niet interessant zijn
geweest voor Maerlant. 31
Bekijken we vervolgens welke boeken Maerlant het meest bekort:
Leviticus, Deuteronomium en Ezechiël. Wat betreft de eerste twee
boeken, de boeken der oude wetgeving, hiervoor geldt - net als bij
het boek Ruth - dat zij slechts in beperkte mate aan het gestelde
criterium van de 'geeste' beantwoorden en dat Maerlant ze dienovereenkomstig heeft bekort. Bij de overgang naar Leviticus zegt
hij dat ook met zoveel woorden:
Maer weet wel dat mine raee
De saerificien te beseriuene
Het ware mi pijnlie te bedriuene
Ende Ieee vale saud qualie verstaen
Ter ystarien willie gaen

(vs. 5214-5218)
N aast enkele meer algemene geboden neemt Maerlant vooral die

informatie uit de HS over die te maken heeft met de priesterwijding
van Aaron. Daarbij trekt hij steeds de vergelijking tussen de voorwaarden die aan dat oude priesterschap verbonden waren en de
ceremoniële plechtigheid waarmee de wijding gepaard ging, en zijn
eigen tijd: 'Also souden nv ter stont / Met recte die papen wesen'
(vs. 5240-5241), en: 'Dit doet die bisscop openbare / Alse hi die
heleghe kerke wijt / Ende met worden benedijt' (vs. 5276-5278).32
In Maerlants bewerking van Deuteronomium kunnen we onderscheid maken tussen meer verhalende informatie (met bijzonderheden over de laatste dagen van Mozes; vs. 6305-6342, 6399-6442) en
een deel waarin de geboden van de oude (de Mozaïsche 33) wet aan
de orde komen (vs. 6343-6398). Binnen dit laatste gedeelte neemt
het gebod God lief te hebben en dankbaarheid te tonen voor Zijn
weldaden de belangrijkste plaats in (vs. 6343-6386); enkele andere
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geboden vat Maerlant in een paar regels samen (vs. 6387-6398).
Hoewel Ezechiël een geheel andersoortig bijbelboek is, geldt hiervoor in principe hetzelfde als voor Leviticus en Deuteronomium:
Maerlant kiest die episoden uit de HS die passen binnen het narratieve geschiedverhaal dat hij wil schrijven. Hij vat de door
Comestor beschreven visioenen in negen verzen samen (vs. 1622416232) en vertelt verder alleen over het leven en sterven van de profeet. De reden waarom Maerlant de visioenen niet overneemt, zal
gelegen zijn in de aard van Ezechiëls visioenen, die niet bijdragen
aan het geschiedverhaal doch op zichzelf staande ontmoetingen van
Ezechiël met God zijn.34 Daarnaast bestond wellicht het gevaar dat
leken de visioenen zelfstandig zouden gaan uitleggen. Opvallend is
namelijk dat Maerlant enkele visioenen van Daniël, die vaak ook
meer droomuitleggingen met een voorspellend, heilshistorisch
karakter zijn, wèl overneemt. 35 Maar bovenal sluit het boek Daniël
inhoudelijk veel beter aan bij de rest van de Scolastica, daar over
Daniëls leven en daden in de bijbel veel meer wordt verteld.
Vervolgens zijn er twee categorieën met bekortingen die aandacht vragen. De ene categorie betreft grote weglatingen en bekortingen waarvan het opmerkelijk is, dat Maerlant ze met zoveel
woorden verantwoordt. Zo zegt hij bijvoorbeeld over HS - Exodus
42 (De Judiciis):
Dar dede hem [mozes] god ghebode verstaen
Die hier niet harde nutte ne waren
Bedi laticker vele varen
Want al der ouder wet bestaet
(vs. 4638-4641)

Voor het niet beschrijven van de joodse feesten (vs. 6250-6254 Numeri 39-42, 44-47) geldt dezelfde reden: zij behoren tot de oude
wet. 36 Ook geeft Maerlant aan waarom hij de beschrijvingen van
de tabernakel (vs. 4715-1718 - Exodus 45 ev.) en de tempel
(Koningen lIl, 8 ev.) zal inkorten:
Mar dat
Also alst
Es mi te
Ende vd

wonder van den werke
bescriuen clerke
lanc in dietsce word
te bringhene vord
(vs. 11294-11297)
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Dat Maerlant zijn publiek meedeelt dat hij de beschrijvingen van
de tabernakel en de tempel inkort, omdat een volledige beschrijving
te lang zou worden en hem te veel moeite zou kosten, is wellicht
niet zo vreemd. Maar wat te denken van de vermelding dat hij dat
wat tot de oude wet behoort (en hier 'niet harde nutte' is), niet
opneemt? Waarom verantwoordt hij dit soort weglatingen? Het
lijkt erop dat Maerlant van de oude wet vooral dat overneemt waarmee zijn lekenpubliek bekend was. Naast enkele meer algemene
geboden is dat bijvoorbeeld het expliciteren van bepaalde rituelen
die in de liturgie belangrijk waren. De zuiver Hebreeuwse voorschriften en feesten zullen daarentegen bij Maerlants gehoor geen
weerklank hebben gevonden. Dat ook een algemeen anti-Joods sentiment hierbij een rol speelde, lijkt aannemelijk. 37 Het belang om
een lekenpubliek kennis te doen nemen van de Hebreeuwse geboden en gebruiken (en de uitleg daarvan) zal in Maerlants ogen te
gering zijn geweest; de weglating ervan wordt echter - daar het
toch om gewijde voorschriften gaat - wel vermeld. 38
De andere categorie bestaat uit hoofdstukken die Maerlant stilzwijgend overslaat. Ook hierbij gaat het veelal om hoofdstukken die
Hebreeuwse voorschriften en wetten bevatten, bijvoorbeeld
Numeri 6 (de wet op de jaloersheid) en Deuteronomium 15 (over
het zwagerhuwelijk); om enkele capittels die Comestor aan de uiteenzetting van meningen van verschillende autoriteiten heeft
gewijd, zoals Evangeliën 146 en 185 (over het eeuwige vuur en over
het uur van de verrijzenis); maar ook om capittels met historische
gebeurtenissen. Zo vertelt Comestor in Koningen Il, 20 hoe de
Gabaonieten ten tijde van David een bloedschuld vereffenen met
het huis van Saul. Een gebeurtenis die we bij Maerlant niet
beschreven vinden, wellicht omdat de materie van bloedschuld hem
tegenstond. 39
Concluderend kunnen we zeggen dat Maerlant meer nog dan
Comestor kiest voor de chronologische lijn van het narratieve
geschiedverhaal (de 'geeste'). Dit resulteert hierin dat hij het
merendeel der Hebreeuwse gebruiken en wetgeving niet opneemt,
al te lange beschrijvingen inkort en gebeurtenissen die niet voldoen
aan het verhalende criterium weglaat. Dat Maerlants keuzes daar-
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bij - gegeven het laatste voorbeeld - mede ingegeven worden
door een (nader vast te stellen) middeleeuws waarden- en normenpatroon ten aanzien van bepaalde (gruwelijke) gebeurtenissen,
vooral als die geen aansluiting vonden bij de belevingswereld van
het publiek, lijkt aannemelijk. 40

Meer uitbreidende bewerkingen
De boeken die Maerlant het meest uitgebreid behandelt zijn
Richteren, Tobias en Maccabeeën 1. Waaraan zullen deze boeken
hun grotere belangstelling te danken hebben, welke (specifieke)
functie vervullen zij binnen het verhaal?
Beginnen we bij het boek Richteren: hierin wordt de opeenvolging der richters met de gebeurtenissen die in hun tijd plaatsvonden
beschreven. Het kroniekachtige karakter van het boek wordt door
Comestor nog versterkt doordat hij regelmatig incidentia invoegt,
een opzet waarin Maerlant hem in grote lijnen volgt. Op bijna alle
plaatsen waar Comestor een incidens invoegt, doet Maerlant dat ook
(behalve na HS-cap. 9).41 Inhoudelijk stemmen de gegevens echter
niet altijd overeen; Maerlant beperkt zich hoofdzakelijk tot het
overnemen van gebeurtenissen die vooraf gaan aan en volgen op de
verwoesting van Troje. Voor de strijd om de stad zelf verwijst hij
evenwel naar zijn Historie van Troyen:

Jn sinen derden iare was
Troien verloren als iet las
Dat ie hier voren in dietseh dichte
Hoe ment verloes ende hoe ment stichte

(vs. 7909-7912)
Ook blijkt Maerlant een voorliefde te hebben voor dingen die voor
de eerste keer in de geschiedenis gebeuren of uitgevonden worden.
Soortgelijke vermeldingen zijn bij Comestor te vinden (vergelijk
HS 1281, r. 9-10 - vs. 7670-7671), maar Maerlant lijkt er op eigen
initiatief een aantal toe te voegen. Zo weet hij te vertellen wanneer
"Fauelen eerstwaruen vonden" werden (vs. 7294), en dat de uitvinder van de harp tevens de eerste arts was (vs. 7406-7407). Waar
hij deze gegevens vandaan heeft gehaald, is vooralsnog onduidelijk.
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Dat Maerlant het boek Richteren (relatief) uitgebreid behandelt,
heeft tot voornaamste verklaring wel het feit dat het een belangrijke
schakel vormt in de keten van chronologisch geordende geschiedschrijving. Een afdoende verklaring is dit echter niet, omdat men
zich kan afvragen waarom hij de Koningen-boeken, waarin men
eveneens verhalen over strijd, oorlogen, heldendaden en verraad
vindt, dan niet in dezelfde verhouding heeft bewerkt. Een vluchtige
vergelijking tussen Richteren en Koningen II (het boek dat in de
HS qua lengte het dichtst in de buurt komt van Richteren) lijkt uit
te wijzen dat Comestor in Koningen veel meer commentaar (uitweidingen, verklaringen en uitleggingen) heeft toegevoegd dan in
Richteren. Behalve dat Maerlant dit commentaar voor het merendeel schrapt, beperkt hij zich - meer nog dan Comestor - tot de
verhalende hoofdlijn binnen de episoden. Het narratieve karakter
van het Koningenboek maakt die verdichting tot de 'geesten' rond
de centrale figuur van het boek ook beter mogelijk dan bij een kroniekachtig boek als Richteren. Bovendien lijkt Maerlant gebruik te
maken van een 'soberder' vertelwijze dan Comestor (veel dialogen
bijvoorbeeld kort hij in oflaat hij weg). Al met al kunnen we zeggen
dat Maerlant de beide boeken verhaaltechnisch op één lijn tracht
te brengen, met fixatie op het narratieve, en dat in verband hiermee in Koningen - waar Comestor nogal 'academisch' uitweidt
- meer overgeslagen moet worden dan in Richteren. Selectie is de
(voornaamste) oorzaak van de grotere mate van bekorting binnen
het boek Koningen in de Scolastica.
Met betrekking tot Maccabeeën I kunnen we een soortgelijke
verklaring aandragen. Aangezien de hoeveelheid door Comestor
toegevoegd commentaar aan dit boek betrekkelijk klein is, hoefde
Maerlant relatief weinig informatie te schrappen en kon hij de in
de HS vertelde geschiedenis over de opstand van de Joden onder
leiding van de zoons van Mathatias vrijwel in z'n geheel overnemen. Daarnaast zijn ook in dit boek enkele wijzigingen van de hand
van Maerlant waarneembaar. De eerste toevoeging vinden we op
de grens van het boek Esther naar het boek Maccabeeën I. Maerlant voegt hier een aantal episoden (vs. 18788-18851) in die we in
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de HS pas zo'n 1000 regels verderop tegenkomen, in het eerste
hoofdstuk van het tweede boek der Maccabeeën. In het laatste
hoofdstuk van Esther wordt de komst van de wrede Antiochus
Epiphanes en zijn verbod op uitoefening van de Joodse godsdienst
vermeld. Met het invoegen van de episoden die de wreedheden van
Antiochus ten opzichte van wetsgetrouwe Joden beschrijven, schept
Maerlant de gelegenheid de overgang naar Maccabeeën I soepel te
laten verlopen:
Dor de se iammerlike sake
Sende onse here vrake
Als sulke als ghi sult horen
(vs. 18852-18854)

Er is nog een tweede verschuiving vanuit Maccabeeën lI, cap. 1
naar Maccabeeën I (vs. 19470-19505) waarmee Maerlant de chronologie van het verhaal tracht te herstellen: de droom waarin Judas
Machabeus van de profeet Jeremias een gouden zwaard krijgt.
Deze gebeurtenis voorziet Maerlant van het volgende commentaar:
Hier wanie wel bi desen drome
Bi der figure as iet gome
Dar die heleghe ieremias
Tsuerd gaf den goeden judas
Dat hine van gods aluen ridder de de
Want vele liede lien mede
Dat hi deerste ridder was
Gheloueeh man nv merket das
Ende van gode ghewijt mede
J n vans elniet in die waerhede
(vs. 19524-19533)

Resteert het boek Tobias, waaraan Maerlant bijna twee keer
zoveel verzen wijdt als Comestor regels. Alvorens nader op de
inhoudelijke veranderingen in te gaan, is het wellicht inzichtelijk
eens te kijken hoe de mate van bewerking verhoudingsgewijs binnen de hoofdstukken van het boek ligt:
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Historia Scholastica

Scolastica

aantal

perc.

regels
1
2
3

4

(Praefatio)
De Tobia
De morte Godoliae
De descensu reliquiarum
Judae in Aegyptum, et
obitu Jeremiae
De captivitate reliquiarum Judae

aantal

perc.

verzen

mate van
bewerking

39
357
51
114

6,8%
62,1 %
8,9%
19,8%

17
968
21
99

1,5%
86,4%
1,9%
8,8%

44%
271 %
41 %
87%

14

2,4%

16

1,4%

114%

Maerlants belangstelling gaat dus - in navolging van de HS, maar
sterker nog - voornamelijk uit naar de geschiedenis over de lotgevallen van de wetsgetrouwe Tobias en diens gelijknamige zoon.
Maakt bij Comestor het Tobias-verhaal 62 % van het totale boek
uit, bij Maerlant is dat percentage opgelopen tot 86 %.
Ook uit de inleiding die Maerlant aan deze 'ystorie' vooraf laat
gaan, blijkt dat dit boek een bijzondere plaats binnen de Scolastica
inneemt:
Nv hord van hem scone dinc
Ende waer. want al dus
Bescriuet ons sente ieronimus
V ten caldeuscen in latine
J n dietsce sal ict met mire pine
Vortdichten hier co met tbeghin
God here verlicht minen sin
(vs. 15109-15115)

Hoewel Maerlant meer Oudtestamentische boeken van inleidende
verzen voorziet 42, is dit de enige plaats waar hij een levensgeschiedenis zo expliciet in een afzonderlijke 'tussen-proloog' aanprijst.
De reden hiervoor ligt in het deugdelijke karakter van het boek
Tobias: "Ende van goeden lieden so staen / Hare duegheden bescreven " (vs. 15093-15094), terwijl' den quaden ' na de dood vergeten worden. De geschiedenis van Tobias is zo'n verhaal dat altijd
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in de herinnering zal blijven. Ook achteraf wordt het belang van
het boek door Maerlant nog eens nadrukkelijk onderstreept;
Nv meret ghi ionxte ende ghi meeste
Die goede die sijn onuergheten
Vele warre wildijt weten
Liede met thobiase gheuaen
Die riker waren sonder waen
Sterker. seonre. bet gheboren
Dar wi niet of besereuen horen
Mar die dueghet die thobias dede
Ende sine grote verduldeehede
Dar hem af sident quam eere
Ne verghet men nemmermere
Bedi es dit van hem ghesereuen
Dat men merken sal ende leeren
Wat duegheden wat groter eeren
Dat eomt van diene gode
Ende te houdene sine ghebode
(vs. 16031-16059)

De geschiedenis van Tobias krijgt bij Maerlant aan het slot dus een
onmiskenbaar didactische toepassing: aan Tobias' navolgenswaardige levenswijze moet het publiek een voorbeeld nemen. Dit blijkt
nog eens duidelijk uit het feit dat Maerlant niet alleen de deugdenleer van de oude aan de jonge Tobias uitvoerig verhaalt (vs. 1540615453), maar tevens een moralisatie invoegt waarin een klacht over
de eigen tijd wordt geuit:
Meret ghi vroede ende ghi meeste
Vp des goeds thobias feeste
Ghi prelate der helegher kerken
Leerd na dese een deel werken
Hi ne bat niet eondeehlike
Te siere feesten te eomene de rike
Mar arme ende die gode ontsaghen
wi armen in onsen daghen
Sijn die arme vd ghesloten
Die gode ontsien sijn verstoten

o
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Ouer hem comen die menestrele
Die men nv gheuet al te vele
Die rike comen ou er die arme
Des den riken god ontfarme
Dat wi die deughet lesen wi clerke
Ende niet ne volghen int ghewerke
(vs. 15238-15253)
N aast een aantal kleinere moraliserende opmerkingen 43 zijn er
nog enkele toevoegingen en uitbreidingen van Maerlant ten
opzichte van Comestor te bespeuren. Zo legt Maerlant bijvoorbeeld uit, wie de vijf vrouwen waren die Anne heetten (vs. 1599416015) en refereert hij zo' n 70 verzen daarvoor aan de voorspelling
van de profeet Ionas over de verwoesting van Nineve. 44
Ook kruisverwijzingen komen we regelmatig in de Scolastica
tegen. Zo wordt in het begin van het Tobias-boek verteld over
Tobias de oude - zijn leven en wetsgetrouwe levenswijze - en
worden de historische gebeurtenissen beschreven die tijdens zijn
leven plaatsvonden. Wat opvalt, is dat Maerlant de geschiedenis
van Tobias in de tijd probeert te verankeren door een aantal keren
terug te verwijzen naar dingen die hij reeds eerder heeft verteld: de
eerste keer zegt hij simpelweg "als ghi hier voren / Jn die geste
mocht veroren" (vs. 15128-15129); de twee volgende keren verwijst hij naar het 'coninghe boec' (vs. 15196 en 15222). Aan het slot
van het boek (na de dood van de jonge Tobias, vs. 16062) vindt
eenzelfde procedure plaats, maar nu onder verwijzing naar wat nog
gaat komen: "Hord vord hier naer cortelike ... " (vs. 16069). De
kruisverwijzingen geven de lijnen en verbanden binnen de chronologisch vertelde geschiedenis aan, vormen als het ware een soort
vlechtwerk door de tekst. Zij tonen zowel Maerlants eigen overzicht
en compositiebewustzijn, als zijn streven de lezer/luisteraar meer dan Comestor - een doorlopend verhaal voor te schotelen.
Een laatste type uitbreidingen geldt de passages waar Maerlant,
zoals al vaker is opgemerkt, typologieën in zijn Scolastica invoegt.
In het boek Richteren bijvoorbeeld wordt het verhaal drie maal
onderbroken door een typologie. De eerste keer nadat J ahel Sisara
heeft gedood (vs. 7370-7386), de tweede maal naar aanleiding van
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het vlies van Gideon (vs. 7509-7520) en de derde keer naar aanleiding van Samsons middernachtelijke vlucht uit de stad:
Dit bediet met groter eren
Die verrisinge ons Heren
Die was in die ridders machte;
Maer hi verrees te middernachte
Ende ontclam hem crachtelike
U pten berch van hemelrike
(editie-David, vs. 8155-8160)45

Het gaat om typologieën in de meest eenvoudige vorm: figuren,
voorwerpen en gebeurtenissen in het Oude Testament vormen de
voorafschaduwing van personen en heilsfeiten in het Nieuwe
Testament.
Karakteristiek voor de HS is de uitsluiting van spirituele exegese
(allegorische en tropologische interpretaties) en het presenteren van
de gebeurtenissen in het Oude en het Nieuwe Testament binnen
een synchroon perspectief. Door Comestors letterlijke exegese te
verrijken met typologische uitleggingen wijzigt Maerlant de verhouding tussen beide Testamenten. Met het invoegen van de typologieën tracht hij de diachrone relatie tussen het Oude en Nieuwe
Testament te herstellen (of ten minste het belang van het Nieuwe
ten opzichte van het Oude Testament te onderstrepen).46 Bijzonder
interessant in dit opzicht is de vergelijking die Maerlant, onafhankelijk van Comestor, bezigt in de proloog van de Scolastica:
der noten gheliict dese ystorie
dat meerct wel in huwe memorie
die buten bitter heft die slume
die scale so art dat mense cume
Metten tanden mach ghewinnen
Maer al die soeteit die es binnen
(vs. 37-42)

Nu blijkt de vergelijking met de noot een veel gebruikte metafoor
te zijn om de verschillende betekenislagen van de Schrift mee aan
te duiden. Aanleiding daarvoor was de uitleg van Numeri 17: 8,
dat uit de bloeiende staf van Aäron noten, om preciezer te zijn
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amandelen, ontsprongen zijn. Bij de amandel wordt de kern door
een schaal met een dubbele laag bedekt; aan de buitenkant de bittere bast van het gedroogde vruchtvlees, daaronder de harde schaal
van de noot. De eigenschappen bitter, hard en zoet typeren de werking van de verschillende betekenislagen. 47 Daarbij duidt bitter
over het algemeen op de letterlijk-historische betekenis, terwijl hard
en zoet zowel de allegorische als de moralistische interpretatie kunnen aanduiden.
Maerlant geeft de volgende uitleg bij de vergelijking: men moet
door de bitter smakende bast (de lengte van het verhaal) en de
harde schaal ("dats dat niemen al te male / Mach verstaen wat die
wort dieden' , - vs. 48-49) van de noot heen, voor men de zoetheid
binnenin bereikt. De zoetheid van de noot is dat de mensen "die
recht verstaen ende recht minnen / Ende wareit ende goet bekinnen" (vs. 51-52) deze woorden graag horen lezen: "Want daer ne
mach ghen verlies an weesen" (vs. 56). Maerlant waarschuwt het
publiek dus voor de lengte en de moeilijkheid van het verhaal, maar
stelt daar het (morele) profijt dat men eraan overhoudt tegenover.
N aar mijn mening kunnen we deze interpretatie nog een stap verder voeren. In het licht van de relatie die Maerlant tussen het Oude
en het Nieuwe Testament tracht aan te brengen, kunnen we Maerlants uitleg als volgt specificeren: de bitterheid geeft de lengte van
het Oudtestamentische verhaal aan; de hardheid duidt op de moeilijkheid het Oude Testament naar waarde te schatten, de duistere
bedoeling ervan te begrijpen (het invoegen van de typologieën,
waarmee het Oude Testament in het kader van de Verlossing wordt
geplaatst, zal hiertoe hebben bijgedragen) 48; terwijl de zoetheid (de
kern) wordt gevormd door het Nieuwe Testament, "Dat ons te
uerstane doet / Hoe men sal met groter spoet / Hemelrike ter zielen
ghewinnen" (vs. 20956-20958).49
Conclusie
In de proloog van de Scolastica vertelt Maerlant welk nut het lezen
van dit werk zal opleveren. Hij belooft zijn publiek:

[... l vraie rime ende ware woerd
hoe dat die tiit es comen voerd
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Sint dat die werelt erst begonde
al tote dien dat quam die stonde
dat ihesus xpristus te hemele dam
die on se mensceit ane nam
hier vindie rime dachcortinghe 50
ende daer toe ware leeringhe
(vs. 29-36)
Hoe onbekend het bijbelverhaal (ook later) nog altijd was, blijkt uit
een tweetal door Jonckbloet geciteerde verzen: "dat testament, dat
menich kersten cume kent". 51 Dit verklaart waarschijnlijk het succes van Maerlants werk. Dertien jaar later zegt hij in de Spiegel
Historiael: "Scolastica, dat gespreet es verre ende na" 52 - een
bewering die gesteund lijkt te worden door het grote aantal handschriften en fragmenten dat is overgeleverd.
Hoe vernieuwend Maerlants werk ook was vanuit het oogpunt
dat hij als eerste de bijbelse historie in het Diets toegankelijk
maakte, zijn visie op de relatie tussen het Oude en Nieuwe Testament was in vergelijking met Comestor traditioneel. De twee kenmerkende eigenschappen van de HS die maken dat de balans tussen
beide Testamenten wordt hersteld, vinden we bij Maerlant slechts
gedeeltelijk terug: terwijl Comestor allegorische en tropologische
interpretaties bewust uitsluit, voegt Maerlant zijn typologieën in 53;
en waar de HS gekarakteriseerd wordt door een synchroon perspectief, neigt Maerlant ertoe dat om te buigen naar een meer diachrone benadering. 54
Het Oude Testament blijft in Maerlants optiek voorgeschiedenis, een aaneenschakeling van historische gebeurtenissen die vooraf
gaan aan het hoogtepunt in de geschiedenis van de mensheid: het
leven en sterven van Christus. Het boek Tobias niet te na gesproken, moeten de lezers en hoorders het morele profijt toch vooral uit
het Nieuwe Testament trekken. Dit lijkt gesteund te worden door
de constatering dat het merendeel van de (expliciete) moralisaties
in de Evangeliën is te vinden, dat Maerlant de acht salicheden (vs.
22669-22699) en het pater noster (vs. 22700-22739) van aan leken
aangepast uitleggend commentaar voorziet, en de parabelen waarnaar bij Comestor slechts verwezen wordt (HS-cap. 70-71) -
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vrij uitgebreid navertelt (vs. 23336-23403). De nuttige morele werking die daarentegen van het Oude Testament uitgaat, is volgens
Maerlants eigen zeggen gering:
Hi [de steenlleghet recht in diere ghebare
Als of hi cranken orebare
Dade al es hi daer gheset
Ende dit bediet die oude wet
Die lettel zielen te hemele brochte
Ende lettel orboren wrochte
(vs. 20944-20949)

Daarmee is niets te na gezegd over het Oude Testament, dat als
geschiedverhaal wel degelijk een eigen functie had. "La Bile a été
au moyen age un livre d'histoire. [ .... ] A ce goût pour les livres
historiques, il n'y a pas une explication unique, plusieurs facteurs
interviennent. On peut penser que les livres historiques de la Bible
qui comportent tant de leçons de gouvernement, de sagesse et
même de stratégie devaient intéresser les princes. Les Croisades de
leur coté ont dû susciter un regain d'intérêt pour la géographie et
l'histoire bibliques, et les pèlerinages prirent Ie relai[ s].' 55 Zo ook
bij Maerlant die, zoals ik heb trachten aan te tonen, bijzonder veel
belang hecht aan het historisch-narratieve element, het geschiedverhaal.
De mate waarin Maerlant de HS bewerkt, wordt in eerste instantie bepaald door het' soort' bijbelboek (de soort informatie waaruit
een boek is opgebouwd) en de hoeveelheid door Comestor toegevoegd commentaar aan de bijbelse hoofdtekst. Het selectie-criterium
dat daarbij bepalend is voor het meer of minder uitgebreid navertellen van een episode, is dat van de 'geeste':

J c ne

ebs de helt niet gheel
Geseit dats mi scrifture seghet
Want mi ander dinc ouer leghet
Des moetic corten dese feeste
Ende volghen na der geesten
(vs. 11695-11699)56

Het willen "volghen na der geesten" is de voornaamste reden om
de boeken Leviticus, Deuteronomium en Ezechiël te bekorten. Er
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is echter een tweede reden, die Maerlant (voor Leviticus) als volgt
motiveert: het beschrijven van de 'sacrificien' is voor hemzelf een
zware opgave en leken zouden het weleens 'qualic' kunnen 'verstaen' . De Hebreeuwse wetten, geboden en gebruiken behoren
immers tot de 'oude wet', waarvan het belang (het nut) voor een
middeleeuws publiek over het algemeen gering is. De geboden die
Maerlant wel overneemt zijn algemeen van inhoud, of voorziet hij
van uitleg, bijvoorbeeld door het verband met zijn eigen tijd te
leggen.
Het tegenovergestelde geldt voor de drie relatief verlengde boeken: Richteren, Maccabeeën I en Tobias. Waarbij de eerste twee
niet alleen veel episoden met historische daden en gebeurtenissen
bevatten, maar tevens onmisbaar zijn binnen de chronologie van
het geschiedverhaal; het derde ontleent z'n belang onmiskenbaar
aan de moreel-didactische inhoud.
We moeten dan ook constateren dat Goudriaans bevindingen
voor het Genesis-boek op micro-niveau een afspiegeling zijn van
het patroon dat zich voor de hele Scolastica begint af te tekenen. Uit
het verschuiven van bepaalde gegevens (de afstamming van David,
de invoegingen van Maccabeeën II naar Maccabeeën I) blijkt niet
alleen, dat Maerlant de chronologie binnen het verhaal goed in de
gaten hield, maar tevens hoe vertrouwd hij was met Comestors
tekst. Ook de veelvuldig voorkomende kruisverwijzingen in zijn
eigen werk geven aan dat Maerlant goed thuis was in het materiaal.
Zijn belangstelling voor gegevens van cultuur-historische aard vinden we onder andere terug in de vermeldingen dat iets voor de
eerste keer plaatsvond. En hoewel Maerlant geografische vermeldingen over waar bepaalde gebeurtenissen zich afspeelden regelmatig overneemt, bestaat toch de indruk dat hij zich in hoofdzaak
beperkt tot het noemen van de meer bekende plaatsnamen (in het
bijzonder ]eruzalem)Y Waar de grenzen van Maerlants selectiecriterium inhoudelijk precies liggen, zal evenwel uit meer gedetailleerd tekstvergelijkend onderzoek moeten blijken. Niet alleen zal
per boek de vraag beantwoord moeten worden welke informatie
Maerlant wel of niet van Comestor overneemt (en waarom), maar
ook welk compositie-patroon zich binnen de narratieve episoden
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aftekent. De tendens die ik meen waar te nemen is, dat Maerlant
Comestors verhalende uitweidingen (zoals dialogen, gedetailleerde
beschrijvingen, opsommingen) over het algemeen sterk bekort
opneemt: informatiedichtheid lijkt hier belangrijker dan literaire
compositie.
Samenvattend kunnen we zeggen dat Maerlant de wetenschappelijk-theologische component van de HS grotendeels heeft
weggewerkt (al heeft hij nog heel wat encyclopedisch materiaal
laten staan), en zich concentreert op het historisch-narratieve. Of
we - ondanks die concentratie op de 'geesten' - de Scolastica (in
de woorden van Goudriaan) ook kunnen typeren als "een episch
geschiedverhaal in de trant van de Historie van Troyen of Alexanders
Geesten", is een vraag die ik op basis van mijn onderzoek niet
afdoende kan beantwoorden. Er lijkt zeker wat voor te zeggen om
de Scolastica meer aan een encyclopedisch kroniekwerk als de Spiegel
Historiael verwant te zien 58, dan aan de twee bovengenoemde historische leerdichten. De keuze voor de verhalende lijn, die zowel op
macro- als op micro-niveau zichtbaar wordt in de mate en in de
wijze waarop Maerlant de verschillende boeken heeft bewerkt, lijkt
de hypothese te bevestigen dat de Scolastica voor een wereldlijk,
adellijk publiek geschreven zal zijn. De vorstenspiegel-functie die
uit het Oudtestamentische deel van het werk spreekt, is (getuige
Bogaert) eveneens een aanwijzing om het publiek in aristocratische
kringen te zoeken. Zullen het bovendien niet juist deze edele lieden
zijn geweest, die zich zorgen moesten maken over het in de geschiedenis voortleven van de goede naam (waaraan het Tobias-deel zo
duidelijk refereert)?
Ter afsluiting moeten we concluderen dat Maerlant zich terdege
bewust is geweest van de implicaties die het toegankelijk maken van
bijbelse geschiedenis voor een lekenpubliek meebracht. Uit het
beeld dat van de Scolastica begint te ontstaan, blijkt dat hij (tenminste) een duidelijk omschreven idee gehad moet hebben over de
wijze waarop hij de HS wilde bewerken, voor hij daadwerkelijk aan
de vertaling begon. De kritisch-selectieve werkwijze ten opzichte
van zijn bron, de accenten die Maerlant zelf aanbrengt binnen de
tekst en de stichtende werking die van het verhaal moet uitgaan,
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maken de Scolastica tot een werk waarin we de hand van de meester
duidelijk herkennen. En hoewel de waarschuwing die Maerlant via
de vergelijking in de proloog geeft nog steeds van toepassing IS,
blijft het alleszins de moeite waard deze noot te kraken.
januari 1991
Adres van de auteur:
NLCM - RUL
Postbus 9515
2300 PA Leiden

NOTEN
1 Maerlant kondigt in de proloog aan dat hij Scolastica wil "ontbinden/Jn dietsche word vten latine" (vs. 21-22); en in de Spiegel Historiael gebruikt hij steeds
deze naam om naar dit werk te verwijzen. "Hi lese Scolastica, dat ic dichte / Want
ict hier overlide lichte" (SpH 1-2, cap. 2, vs. 7-8). Vgl. onder andere: SpH 1-1,
cap. 12, vs. 3-5; cap. 46, vs. 29-32; 1-2, cap. 6, vs. 40-42; cap. 25, vs. 39-41; cap.
48, vs. 13-14; 1-3, cap. 10, vs. 43-44; cap. 32, vs. 17-20.
2 Maerlant typeert zijn Scolastica in het werk zelf nooit als bijbel, pas in de Spiegel
Historiael verwijst hij ernaar als 'der bybelen jeesten' ; een typerende nuance, zoals
verderop nog zal blijken. Wanneer de benaming Rij'mbijbel precies zijn intrede
heeft gedaan, is niet duidelijk, maar in 1732 spreekt Le Long al over, ,een seeker
Werk doorgaans de Rym-Bybel genoemt" (I. Le Long, Boekzaal der Nederduytsche
Bybels, etc .. Amsterdam 1732. p. 157-158).
3 Een probleem waarop door meer onderzoekers gewezen is. Zie J. van Herwaarden, "Maerlants Rijmbijbel: wat kan een mediëvist ervaren als hij de nieuwe
teksteditie leest?", in: Jaarboek van de Stichting Instituut voor Nederlandse Lexicologie.
Overzicht van het jaar 1983. Leiden 1985, p. 57. Zo ook F.P. van Oostrom, "Slotbeschouwing: de Rijmbij'bel, balans en perspectief", in: Scolastica willic ontbinden. Over
de Rijmbij'bel van Jacob van Maerlant. Hilversum 1991, p. 127-145.
• Men Ie ze hierover de artikelen van C.C. de Bruin (in: Geloof en revolutie.
Amsterdam 1977, p. 51-64; The Bible and medieval culture. Leuven 1979, p. 190-219;
Mélanges, offerts àj.R. Smeets. Leiden 1982, p. 49-63) en de reactie van D. Lambrecht (in: Biekorf 82 (1982), p. 253-260). Enkele studies waarbij naar de functie
van de Scolastica als bron voor een ander werk wordt gekeken zijn: M. AnderssonSchmitt (in: Niederdeutsches Wort 23 (1983), p. 1-37), R. van den Broek (in: Nederlands Theologisch Tijdschrift 28 (1974), p. 141-164) en C.C. de Bruin (in: Miscellanea
Neerlandica 2. Leuven 1987, p. 3-17).
5 In 1957 betitelde C.C. de Bruin het 36ste hoofdstuk van de herziene druk van
Verwijs' Bloemlezing uit de Middelnederlandsche Dichtkunst. (dl. 2, Zutphen 1957, p.
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191) als: 'Historia Scholastica (Rijmbijbel) van Jacob van Maerlant'. In zijn latere
artikelen gebruikt De Bruin eveneens de naam 'Scholastica' naast 'Rijmbijbel'
(vgl. o.a.: C.C. de Bruin 1979, p. 193, 195, 199).
6 Willem van Champagne, beter bekend als 'Guillaurne aux Blanches Mains' ,
werd bisschop van Chartres in 1165, aartsbisschop van Sens in 1168 en tenslotte
in 1176 aartsbisschop van Reims. Hij is een van de bekendste maecenassen uit de
tweede helft van de twaalfde eeuw. Niet alleen Petrus Comestor, maar ook Walter
van Chati1l8n (de Alexandreis), Petrus van Poitiers (de Sentences) en een zekere Willem (de Microcosmographia) droegen hun werk aan hem op. (Zie P.S. Moore, The
works of Peter of Poitiers. Master of Theology and Ghancellor of Paris (1193-1205), [z. p.]
1936 (Diss. Catholic University of America), p. 8 (noot 26)).
7 Over het algemeen wordt aangenomen dat hij het werk aan het eind van zijn
carrière schreef, in ieder geval na 1169, gedurende zijn verblijf te St. Victor. Karp
meent echter dat de HS is ontstaan toen Comestor nog te Troyes verbleef. (S.R.
Karp, Peter Gomestor's Historia Scholastica: a study in the development of literal scriptural
exegesis. Tulane University 1978 [Diss.], p. 54).
8 Karp 1978, p. 226.
9 S.R. Daly, "Peter Comestor: Master of Histories", in: Speculum 32 (1957),
p. 71. Volgens Karp werd de HS vanaf 1173 reeds algemeen gebruikt in Parijs
(Karp 1978, p. 226).
10 Zie hierover B. Smalley, The Study of the Bible in the Middle Ages, 3de herz.
druk. Oxford 1984.
11 De abdij van Saint Victor te Parijs (gesticht in 1110) groeide gedurende de
twaalfde eeuw uit tot een centrum van geleerdheid, vooral wat betreft de studie
van de theologie. Zie hierover Smalley 1984, hoofdstuk 3: The Victorines, p. 83111; D. Luscombe, "Peter Comestor", in: The Bible in the medieval world. Essays
in memory of Beryl Smalley. 1985, p. 111-112; en Moore 1936, p. 97-98.
12 Karp 1978, p. 1-27.
13 Zie Karp 1978, p. 225.
14 Naast de vroege (en meest complete?) Middelnederlandse bewerking van
Maerlant zijn ook een Duitse, een Franse, een Engelse, een Portugese en een Tsjechische vertaling bekend.
15 Een vergelijking van het Genesis-deel van beide werken presenteerde K.
Goudriaan tijdens het Ry'mb!fbel-colloquium onder de titel: "Maerlants bronnen:
Comestor en de anderen". Zijn bevindingen zullen later aan de orde komen.
16 W.J.A. Jonckbloet, Geschiedenis der Nederlandsche Letterkunde. 2-de deel. 4-de
druk, herzien en tot den tegenwoordigen tijd bijgewerkt door C. Honigh. Groningen 1889, p. 129.
17 lncidentia zijn contemporaine historische gebeurtenissen. Additiones zijn glossen of commentaren bij de hoofdtekst (in de editie-Migne weergegeven als een
soort voetnoten). Het is niet duidelijk of deze al dan niet van de hand van
Comestor zelf zijn: "Additiones per historiam sparsas Petri Comestoris non esse,
vel non omnes, ex ipsis constat, has ad calcem capitulorum rejecimus ne moraren-
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tur lectorum" (Migne PL 198, p. 1051-1052). Dat niet alle additiones van
Comestors hand afkomstig zijn, lijkt te worden bevestigd door 1. Light die (in:
The Bible in the twelfth century. An exhibition oj manuscripts at the Houghton Library. Cambridge, 1988, p. 103) constateert: "A comparison of a limited number of manuscripts indicates that these additiones vary from copy to copy [... ]" .
18 Andersson-Schmitt 1983, p. 25. Vgl. onder andere]. van Mierlo, Jacob van
Maerlant: zijn leven - zijn werken - zijn beteekenis. Antwerpen, etc. 1946, p. 57 en
Gysseling in het voorwoord tot zijn editie, p. IX.
19 "In de meeste Rijmbijbel-handschriften komen geen capittelopschriften en/of
-nummers voor. Vermoedelijk zijn die pas later aan Maerlants tekst toegevoegd,
want ze worden - voor zover bekend - alleen in enkele jongere afschriften van
de Rijmbijbel aangetroffen" O.A.A.M. Biemans, "Middelnederlandse fragmenten
in de stadsbibliotheek van Trier", in: TNTL 100 (1984), p. 148 noot 8).
Welke functie miniaturen bij de geleding van de tekst hebben gehad, zal per
handschrift bekeken moeten worden. In hs. C wordt het begin van de eerste vijf
boeken gemarkeerd door een miniatuur. Deze 'systematiek' wordt echter niet consequent doorgevoerd, daar de aanvangsverzen van de boeken]ozua, Koningen IIIV, Tobias, Ezechiël, Daniël, Maccabeeën I-II en Evangeliën het zonder illuminatie moeten stellen. Zie ook P.C.]. van Dael, "De illustraties bij de proloog en
het scheppingsverhaal in de Rijmbijbel van] ac ob van Maerlant: woord en beeld",
in: Scolastica willic ontbinden, p. 105-127. Binnen het NLCM -project is (per januari
1991) Martine Meuwese haar onderzoek naar geïllumineerde Maerlanthandschriften gestart.
20 Van Herwaarden 1985, p. 63.
21 Vgl. P.M. Bogaert, "Adaptations et versions de la Bible en prose (lange
d' oïl)", in: Les genres littéraires dans les sources théologiques et philosophiques médiévales.
Definition, critique et exploitation. Actes du colloque internationale de Louvain-la-Neuve 2527 mai 1981. Louvain-la-Neuve 1982, p. 268; eveneens: Verfasserlexikon. Bd. I
(1978), kolom 1216.
22 K. Goudriaan, "Maerlants bronnen in de Scolastica Comestor en de
anderen", in: Scolastica willic ontbinden, p. 35-53.
23 Jacob van Maerlant, Rijmbijbel. Uitgegeven door M. Gysseling m.m.v. en
van woordindices voorzien door W. Pijnenburg. Leiden 1983 [Corpus van Middelnederlandse teksten (tot en met het jaar 1300), reeks II, deel 3]. Petrus
Comestor, Historia Scholastica. Uitgegeven door].P. Migne, Paris 1855 [Patrologia
Latina, dl. 198, kolom 1045-1722].
24 De mogelijkheid dat Maerlant een geglosseerd exemplaar van de HS voor
zich had, moet men daarbij zeker niet over het hoofd zien. Met het onderzoek
naar de handschriften traditie van Maerlants Scolastica heeft mevrouw M.J. Mulder een begin gemaakt (in: Scolastica willic ontbinden, p. 71-105); voor de HS ligt
bij mijn weten dit (enorme) terrein nog braak.
25 Andersson-Schmitt 1983, p. 11 noot 21.
26 Zie Moore 1936, p. 118-122 en Luscombe 1985, p. 121.
27 Hoe groot is de kans dat Maerlant een HS-exemplaar met 19, dan wel met
20 boeken voor zich had? Stegmüller geeft in zijn Repertorium een lijst met hand-
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schriften (dl. 4, p. 288-290; dl. 9, p. 341), maar daaruit is niet op te maken uit
hoeveel boeken die zijn opgebouwd (F. Stegmüller, Repertorium Biblicum Medii Aevi.
11 Din. Matriti 1940-1980). Raadpleging van verscheidene catalogi leverde niet
altijd even betrouwbare gegevens op - omdat het explicit van de handschriften
soms niet wordt opgegeven - , maar toch bestaat de indruk dat het merendeel der
handschriften uit 20 boeken is opgebouwd (zie ook Light 1988, p. 102 en Moore
1936, p. 120). Dit is op zich niet zo verwonderlijk, aangezien Petrus van Poitiers
de Handelingen al voor 1183 geschreven moet hebben (Moore 1936, p. 122). Het
boek ging dus reeds in een vroeg stadium deel uitmaken van de HS. Lieftinck wijst
op een verluchte!) HS-handschrift in twee delen, dat afkomstig zou zijn uit de abdij
van Ter Duinen/Ter Doest, en vraagt zich af of Maerlant erin gebladerd zal hebben (zie G.!. Lieftinck, "De librijen en scriptoria der West-Vlaamse Cisterciënser-abdijen Ter Duinen en Ter Doest in de 12e en 13e eeuwen de betrekkingen tot het atelier van de kapittelschool van Sint Donatiaan te Brugge",
in: Mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor wetenschappen, letteren en schone
kunsten van België, klasse der letteren 15 (1953), nr. 2, p. 16). Dit dertiende eeuwse
handschrift, dat zich momenteel in de Stadsbibliotheek van Brugge (S.B. 400-401)
bevindt, omvat 20 boeken (deel I: Genesis - Koningen IV: deel 11: Tobias Handelingen). Gegevens ontleend aan: A. de Poorter, Catalogue des manuscrits de la
bibliothèque publique de la ville de Bruges. Vol. 11. Gembloux/Paris 1934, p. 450-451.
28 De Wrake van Jerusalem is een verkorte bewerking naar de Latijnse vertaling
(De Bello Judaico, toegeschreven aan Rufinus van Aquileia) van FlaviusJosephus'
Joodse Oorlog (Antiquitates Judaica): Gysseling 1983, P. IX.
29 De toevoeging van het boek Ruth aan het boek Richteren was niet ongewoon, zie het Dictionaire de Théologie Catholique XIV-1, Paris 1939, kolom 373.
30 Het is bekend dat Maerlant naast de HS andere bronnen heeft geraadpleegd,
met name de Vulgaat met de Glossa Ordinaria (zie Gysseling 1983, p. IX). Maar het
is niet aannemelijk dat structurele wijzigingen ten opzichte van de HS langs deze
weg tot stand zijn gekomen.
31 Het Lexikon flr Theologie und Kirche geeft de volgende omschrijving: "Das
Buch R., ein episches u. idyllisches Kunstwerk, ist eine Führungsgeschichte: Gott
als der Haupthandelnde Lenkt hier, ohne ein Wunder zu wirken, die Handlungen der
Menschen od. fügt sie seinem Heilsplan ein" (Lexikon für Theologie und Kirche 9.
Zweite, völlig neu bearbeitete Auflage. Freiburg 1964, kolom 124, cursivering van
mij, P.B.). Daar het levensverhaal van Ruth in Maerlants ogen niets bood dat van
belang was om te vertellen, zal hij ertoe hebben besloten het verhaal over te slaan
(en alleen Ruths stammoederschap te vermelden). Ofhet feit dat Ruth een vrouw
is van invloed is geweest op die beslissing, zal nader onderzocht moeten worden.
In de Scolastica lijkt Maerlant (in navolging van Comestor?) het vrouwelijk aandeel
in de geschiedenis terug te dringen. Opvallend is dat hij juist de daden van uitzonderlijke, 'mannelijke' vrouwen (zoals zij die een man om het leven brengen) uitvoeriger vertelt: maar van Judith weet hij dan ook dat zij was: "Van liue wijf van
herten man" (vs. 17445).
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Vgl. VS. 5254-5258, 5271-5272, 5323-5324, 5350-5352, 5393-5397.
Zie het lemma 'wet' in het MNW IX, kolom 2365, onder 5: "Die oude wet,
het tijdperk der Joodsche leer en godsdienst" (ter onderscheiding van de nieuwe (christelijke) wet: het nieuwe testament, de evangeliën).
34 De directe invloed van God op de loop van de gebeurtenissen in het Oude
Testament en het rechtstreekse contact van bijbelse personages met God lijken bij
Maerlant vaak minder nadrukkelijk naar voren te worden gebracht dan bij
Comestor. Of deze indruk juist is, zal nader onderzoek moeten uitwijzen.
34 Maerlant beschrijft het vierde yisioen, over de wereldrijken en de komst van
de Antichrist (Daniël 6 - vs. 16626-16675) uitgebreid; het vijfde visioen (Daniël
7) laat hij weg, terwijl hij het achtste, negende en tiende visioen sterk bekort
samenvat (Daniël 10-12 - vs. 16912-16931).
36 V gl. ook Koningen lIl, cap. 7: "Salomons cost van sire spise / Die na de
ebreusce wise / Jn die geeste staet bescreuen / Dies van mi achter bleuen" (vs.
11186-11189). Opvallend is dat Comestor juist veel moeite heeft gedaan om die
Hebreeuwse gebruiken uit te leggen (Karp 1978, p. 87-98).
37 In hoeverre dat anti-Joodse sentiment gevoed wordt door Maerlant zou
onderzocht moeten worden. Behalve de invoeging van een typologie (vs. 903-932)
waarin de Joden (de moordenaars van Christus) vergeleken worden met Kaïn (de
moordenaar van zijn broeder Abel) heb ik daar geen duidelijke aanwijzingen voor
kunnen vinden. Tekenend voor Maerlants gematigde houding lijkt ook de tegenzin waarmee hij aan de bewerking van de Wrake van Jerusalem begint. Hij voegt
dit werk op uitdrukkelijk verzoek van zijn 'goede vrient' aan de Scolastica toe (vs.
27082-27096), waarbij het wellicht niet toevallig is dat hij - in plaats van iedereen
op te roepen te komen luisteren - zegt: "Nv hord so wie so wille hier naer" (vs.
27096).
38 Het feit dat Maerlant voor leken schreef ("Ende leec volc soud qualic verstaen" - vs. 5217), zal van doorslaggevende betekenis zijn geweest. Voor
Comestor, schrijvend voor geestelijken-in-opleiding, was het uitleggen van de
oude geboden met betrekking tot de liturgie juist erg belangrijk, vgl. Smalley
1984, p. 240. In de SpH 1-2, cap. 6, vs. 39-45 vertelt Maerlant hoe Mozes de wet
ontving: "Ende vele gebode vander wet, Die ic hier voren hebbe gheset Indien
bouc van Scolastica, Die ic nu hier overgha; Want ic anders hebbe te doene Dan
vander Jueden sermoene Te makene vele parlemente". Onder verwijzing naar
Scolastica, weigert Maerlant hier de Joodse geboden uit te leggen omdat hij wel
'anders te doene' heeft.
39 Capittels die Maerlant weglaat: Genesis 2,47,55,57,64,89; Numeri 5-11,
30, 37, 39-47, 51-53; Deuteronomium 3, 5-6, 11-12, 14-17; Koningen Il 20;
Koningen III 20, 24; Koningen IV 11, 41; Daniël 7, 18; Maccabeeën II Praefatio;
Evangeliën 20-21, 28, 37, 48, 146, 185.
40 Speelt misschien ook mee dat de wraak van de Gabaonieten op het huis van
Saul in Maerlants ogen niet gerechtvaardigd was, of dat het zou kunnen leiden
tot excessen waarbij deze bijbelse gebeurtenis als rechtvaardiging voor moord zou
worden aangewend?
32
33
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41 De incidentia zijn te vinden in HS-cap. 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15 en 20;
vgl. Scolastica vs. 7211-7214, 7271-7294, 7403-7422, 7663-7674, 7759-7776, 77837792, 7885-7890, 7901-7904, 7909-7912 en 7921-7934, 8219-8226.
42 Exodus, vs. 3371; Leviticus, vs. 5212; Numeri, vs. 5436; Deuteronomium,
vs. 6324; jozua, vs. 6443; Richteren, vs. 7082; Koningen, vs. 8415; judith, vs.
17444.
43 Vgl. vs. 15135, 15209, 15316, 15374-15375, 15974, 15986-15987.
44 Die voorspelling van jonas is terug te vinden in HS Koningen IV, cap. 21,
r. 32-48. In de Scolastica neemt Maerlant op deze plaats alleen de toevoeging van
Comestor over: Hic praedixit signum eversionis Jerusalem, oftewel: "Hi vorseide
langhe te voren / Dat men iherusalem soude storen' (vs. 13938-13939). De verwijzing naar Ionas' profetie in het boek Tobias zal waarschijnlink uit een andere bron
(de Vulgaat?) stammen.
45 In hs. C ontbreekt het oorspronkelijke folio 50 (een nieuw, uit de 17-de eeuw
daterend folio is ter plaatse ingevoegd). Het ontbrekende stuk tekst komt overeen
met editie-David vs. 8070-8216 (HS 1287, r. 55-1289, r. 54).
46 Reeds in het begin van zijn verhaal geeft Maerlant duidelijk de lijn aan die
hij wil volgen: de genealogische lijn die rechtstreeks naar jezus loopt. Hij vermeldt
gebeurtenissen met betrekking tot bepaalde personen niet, omdat die niet van
belang zijn met betrekking tot de afstamming van Christus, vgl. vs. 1363-1365,
1968-1974, 2056-2058, 2167-2170, 2744-2749.
47 H.J. Spitz, Die MetaPhorik des geistigen Schrijtsinns. Ein Beitrag zur allegorischen
Bibelauslegung des ersten christlichen Jahrtausends. München 1972 [Münstersche
Mittelalter-Schriften Band 12], p. 62-63.
48 Het (horen) lezen van het Oudtestamentische verhaal zal voor een lekenpubliek dat toch vooral vertrouwd was met het leven van jezus een behoorlijke
opgave zijn geweest. De typologieën zullen in dat opzicht zeker hun waarde hebben bewezen. Of het aantal ingevoegde typologieën toereikend was om die relatie
goed te kunnen leggen, durf ik niet te zeggen. Hierbij zal zeker een rol spelen hoe
bekend het publiek (bijvoorbeeld via de preek) met deze vorm van exegese was.
Een tweede factor (van geheel andere aard) is dat de typologieën waarschijnlijk
geen eigen vinding van Maerlant zijn, maar dat hij afhankelijk was van wat zijn
- nog ongeïdentificeerde - bron hem bood.
49 De relatie tussen de twee Testamenten komt nogmaals aan de orde op de
overgang van het Oude naar het Nieuwe Testament via de vergelijking met twee
molenstenen, vs. 20936-20958 - vgl. Spitz 1972, p. 77-79.
50 David heeft dit vers in zijn editie opgenomen als: "Hier vindi reyne dachcortinge" . De hier vreemd aandoende vorm vindie vermeldt hij niet; als variante
lezing geeft hij slechts 'reine' (in de hss. B, C en D). Ook het MNW (VI, 1220)
geeft het vers alleen onder 'reine'. Maar moeten we de betekenis 'rijm, verzen'
(van 'rime', MNWVI, 1417-1420), in tegenstelling tot Comestors proza, wel op
voorhand uitsluiten?

MAERLANTS 'SCOLASTICA' EN ZIJN DIRECTE BRON

31

51 W.J.A. Jonckbloet, Geschiedenis der middennederlandsche dichtkunst. 3-de deel, 1ste stuk. Amsterdam 1854, p. 56. Jonckbloet vermeldt echter niet uit welk handschrift deze verzen afkomstig zijn (in handschrift C komen ze in ieder geval niet
voor en in de editie-David heb ik ze evenmin kunnen achterhalen). Naar alle
waarschijnlijkheid moeten we de verzen dus toeschrijven aan een latere kopiïst.
52 Jacob van Maerlant, Spiegel Historiael. Met de fragmenten der later toegevoegde gedeelten bewerkt door Philip Utenbroeke en Lodewijc van Velthem. Uitgegeven door M. de Vries en E. Verwijs. 4 DIn. Leiden 1861-1879. Het citaat is
te vinden in de eerste partie, boek 1, cap. 12, vs. 5-6.
53 Vgl. Karp 1978, p. 74-80.
54 "The Historia scholastica is unique in adopting the synchronie perspective.
The synchronie approach reestablished the balance between the Old and New
Testaments. The Old Testament retained its integrity as a record of the Hebrew
experience from the origin of the Hebrew people through the time of the Maccabees. The New Testament was presented as the climax of that experience, its fulfillment rather than its repudiation" (Karp 1978, p. 81).
55 Bogaert 1982, p. 261 en 264. Zie ook FJ. Schmale, Funktion und Formen mittelalterlicher Geschichtsschreibung. Eine Einführung. Mit einem Beitrag von H.W. Goetz.
Darmstadt 1985, p. 122.
56 Vgl. vs. 2058, 8417-8418,10132,10752,12119-12121,15128-15129,16030,
16060, 16625, 17444, 17997, 21570-21571.
57 Onbekendere plaatsnamen kunnen wel eens aanleiding geven tot verwarring.
Maerlant vertelt in de Scolastica tweemaal dat de stad Iaef ook Ioppe genoemd werd
(vs. 11231-11232, 19804), maar gebruikt verder steeds de naam Iaef. Er is één uitzondering: in vs. 20078 noemt hij de stad - in navolging van Comestor - opeens
Ioppe.
58 In hoeverre de Scolastica en de Spiegel Historiael inhoudelijk complementair
zijn, is een interessante onderzoeksvraag. Ondanks de problemen waaraan Maerlant in de proloog van de Spiegel Historiael refereert: "Want ie leeken weten dede
/ Uter Byblen die heimelichede" (vs. 85-86)", verwijst hij in dit werk vrijelijk naar
zijn Scolastica (vgl. noot 1). Is het niet het meest waarschijnlijk dat Maerlant zijn
moeilijkheden met 'dat paepscap' aan de door hem ingevoegde typologieën te danken zal hebben, en dat hij met bijbels 'heimelichede' doelt op de geheimen, de
mysterieën uit de bijbel (MNW lIl, kolom 280-281), die hij met behulp van aan
de geestelijkheid voorbehouden spirituele exegese heeft geopenbaard? Vgl. hierover: J J. van Moolenbroek, "Maerlants Scolastica: een waagstuk?", in: Scolastica
willic ontbinden, p. 13 -35.
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DE THEORIE OVER DE
'VERMAKELIJKE HARTSTOCHTEN'
IN HET 'NAAUWKEURIG ONDERWYS IN DE
TOONEEL-POËZY' *
In de jaren 1669-1671, direct na de oprichting van het kunstgenootschap, hebben de leden van Nil Volentibus Arduum gezamenlijk
veertig voordrachten verzorgd over de dramatische dichtkunst.
Deze lezingencyclus, van meet af aan voor publicatie bedoeld, is
pas in 1765 in het licht gegeven door Cornelis van Hoogeveen, die
het handschrift met de teksten van de voordrachten op dat moment
in zijn bezit had. Gebundeld verschenen ze onder de titel Naauwkeurig onderwys in de tooneel-poéZy, en eenige andere deelen der kunst, zo wel van
de oude als hedendaagsche dichters. Recentelijk heeft A. J. E. Harmsen
dit poëticale geschrift opnieuw uitgegeven en van een uitgebreide
commentaar voorzien.! Harmsen heeft de opvattingen van de leden
van Nil geanalyseerd en belicht tegen de achtergrond van de denkbeelden van hun belangrijkste voorgangers en tijdgenoten. De
theorie over de tragische hartstochten, die in het Naauwkeurig onderwys zeven hoofdstukken beslaat, is daarbij niet uitputtend behandeld, omdat er, zo betoogt Harmsen, op dit terrein nog veel
onderzoek gedaan moet worden. 2 Op deze plaats wil ik ingaan op
één aspect van de leer van de passiones, en wel op de zogenaamde
'vermakelijke hartstochten'.
Sinds de Poëtica van Aristoteles heeft men zich bezig gehouden
met het emotioneel effect van de tragedie. Zoals bekend, betoogt
Aristoteles dat het treurspel met name aan medelijden (eleos) en
vrees (fobos) dient te appelleren, met als doel het publiek te reinigen
van deze aandoeningen (de katharsis). 3 Ook het Naauwkeurig onderwys
• Ik dank Prof. Dr. M. A. Schenkeveld-van der Dussen voor haar commentaar
bij een eerdere versie van dit artikel.
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beschrijft vrees en medelijden als emoties die bij de toeschouwers
moeten worden opgeroepen. Samen met de 'verwondering', een
hartstocht die aan Corneille is ontleend 4 , worden ze getypeerd als
'nutte' hartstochten, omdat ze een didactisch doel dienen. Medelijden met de onschuldige slachtoffers en bewondering voor hun lijdzaamheid voeren namelijk tot een voorkeur ('liefde') voor de
deugd. En vrees voor de wandaden van de slechte personages voert
tot een afkeer ('haat') van de 'ondeugd'. 5 Het Naauwkeurig onderwys
maakt in navolging van het Horatiaanse prodesse et delectare een
onderscheid tussen 'nutte' en 'vermakelijke' hartstochten. Deze
laatste fungeren niet primair in het kader van de onderwijzende
taak van de dichtkunst, maar bepalen het plezier waarmee de toeschouwers naar een tragedie kijken. In concreto worden genoemd
nieuwsgierigheid, verlangen en 'vergenoeging'.
Bij de behandeling van het emotioneel effect van de tragedie,
maken de belangrijkste zegslieden van Nil 6 dit onderscheid tussen
'nutte' en 'vermakelijke' hartstochten niet. Heinsius en Vossius
bijvoorbeeld, als ook De la Mesnardière en Corneille, concentreren
zich in dat kader op die publieksaffecten, die in het Naauwkeurig
onderwys als de 'nutte' betiteld worden. 7 Dit betekent echter niet,
dat de leden van Nil de theorie over de 'vermakelijke' hartstochten
zelfstandig ontwikkeld hebben. Zij baseren zich wel degelijk op
bestaande opvattingen, die met name in de Franse 'doctrine classique' zijn uitgewerkt, maar we zullen zien dat de Amsterdamse theoretici deze in hun toneelpoëtica een nieuwe context verschaffen. In
het vervolg staat het drieëndertigste caput uit het Naauwkeurig onderwys centraal, dat de titel draagt 'Hoe men de Nieuwsgiericheidt en
't Verlangen verwekken zal'. Over het auteurschap van dit hoofdstuk bestaat onzekerheid. Hierop ga ik in de tweede helft van dit
betoog kort in.
Nieuwsgierigheid en verlangen, zo stelt de auteur van het drieëndertigste hoofdstuk, moeten gedurende het gehele drama bespeeld
worden, zodat de toeschouwer vol aandacht de gebeurtenissen volgen. Voor de uiteindelijk didactische opzet van de tragedie hebben
deze 'vermakelijke' hartstochten wel een zekere betekenis, want
zonder dat het publiek zich betrokken voelt bij de handeling, kun-
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nen de 'nutte' hartstochten niet, of in onvoldoende mate, ontstaan.
Algemeen geldt dat "Nieuwsgiericheid en verlangen meest dezelve
hartstocht zyn", een vaststelling die terug zou kunnen gaan op Les
passions de l'tÎme (1649) van Descartes. 8 Deze laatste definieert de
nieuwsgierigheid namelijk als een van de categorieën van het verlangen: "la curiosité, qui n' est autre chose qu'un désir de connaître".9 In het Naauwkeurig onderwys wordt er tussen beide passiones
een temporeel onderscheid gemaakt. Nieuwsgierigheid heeft
betrekking op heden en verleden, om precies te zijn op de maatschappelijke status van de personages en hun voorgeschiedenis:
Deeze Nieuwsgiericheid is tweederhande of die geene [... ] die men
heeft om te weeten wie die personaadjen zyn, die op't Tooneel koomen, welke haar staat is, als kooning, Veltheer, Vader, Broeder,
Verliefd enz. [... ] of die [ ... ] diemen heeft om te weet en al het geen
den een of andere persoonaadjen in die staat van verlieftheid, onluk
enz. gebraght heeft, oft geen'er korts te vooren gebeurt is [... po
Het verlangen richt zich op de toekomst, op de afloop van de tragische gebeurtenissen, en wordt gedefinieerd als "een vuurige
begeerte, om te weeten welk, en op welk een manier het einde zal
zyn dier verhandelingen die noch onvolkoomen zyn".l1 Juist de
gerichtheid op het toekomende wordt in de zeventiende-eeuwse
ethica bepalend geacht voor het verlangen. Niet alleen de Stoïcijnse
en Aristotelisch-Thomistische traditie zien deze hartstocht in dit
licht, ook Descartes stelt "qu'elle regarde toujours l'avenir" Y
Hoe precies het verlangen kan worden opgewekt, wordt in het
tweede deel van caput drieëndertig aan de orde gesteld. Grondregel
is dat de toeschouwers tot op het laatste moment onwetend blijven
over de afloop van de geschiedenis:
Om dit verlangen te verwekken, moet men voor eerst zich zorgvuldig
waghten van zo veel oopening te doen door iets te doen zeggen, of
te doen doen, waar uit den Toekijker het einde zeekerlyk kan besluiten [... ].13
Ook wanneer de toneeldichter een bekend verhaal dramatiseert,
dient hij erop toe te zien dat de wijze waarop de ontknoping zich
voltrekt, tot aan het einde een verrassing blijft. Dit is van groot
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belang, "om dat, indien de Toekijker in het spel, zelve iets bekendt
gemaakt werde, al zyn aandacht noodzaakelijk verflaauwen
moet" .14 De kunst is het publiek enige aanwijzingen te verschaffen,
zodat het zich beraadt op een mogelijk slot. Tegelijkertijd moet het
feitelijke einde onvoorzien blijven:
Den Toekijker mag wel wat speelens hebben, dat is hem mag wel zo
veel gezeid worden dat hy eenigsints, doch gantsch niet zeeker, het
einde besluiten kan, maar twee of drie gebeurlijke eindens zich verbeelde. 15
De technieken om het verlangen te prikkelen, berusten op de verdeling van de informatie over het drama en het verrassingseffect
van het einde. Aan de structuur van de ontknoping (dénouement)
besteedt de 'doctrine classique' aandacht bij de behandeling van
Aristoteles' 'kwantitatieve onderdelen' van de tragedie: prologus,
episodium, exodus en choricum. De belangstelling van de FransClassicisten gaat voornamelijk uit naar de eerste drie, die met de
terminologie van Donatus vaak worden aangeduid als protasis, epitasis en katastrophe. 16 Voor de ontknoping gelden duidelijke regels.
Deze moet noodzakelijk uit het handelingsverloop voortvloeien,
zich snel voltrekken en volledig zijn, in die zin, dat de centrale verhaallijnen tot een bevredigend einde gevoerd wordenY Wanneer
we nu kijken naar Franse poëtica's uit de zeventiende eeuw, zien
we dat de amusementswaarde van het treurspel onder meer met de
dénouement in verband wordt gebracht. Zo koppelt d' Aubignac,
wiens Pratique du théatre (1657) welbekend was in de kringen van
Nil l8 , het vermaak dat de toeschouwer schept in de tragedie aan een
onverwacht en verrassend slot:
Que si la Catastraphe n'est point connuë, et qu'il soit de la beauté
du Theatre qu'elle en dénouë toutes les Intrigues par une nouveauté
qui doive plaire en surprenant, il faut bien prendre garde à ne la pas
découvrir trop tost, et faire en sorte que toutes les choses qui doivent
servir à la préparer, ne la préviennent point; puis que non seulement
alors elle deviendrait inutile et desagreable, mais qu'il arriveroit
encore que du moment qu'elle serait connuë, Ie Theatre languiroit
et n'aurait plus de charmes pour les SpectateursY
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De redenering, die d' Aubignac hier volgt, vertoont duidelijk
overeenkomsten met de gedachtengang in het Naauwkeurig onderwys.
Ook het bovenstaand citaat benadrukt het vermaak ("plaire") en
waarschuwt tegen de verveling die kan toeslaan bij de toeschouwers. Doordat de ontknoping onvoorzien is ("par une nouveauté"), blijven ze tot op het laatste moment geboeid. Tegen dezelfde
achtergrond speelt de kritiek van d' Aubignac op Griekse dramatici,
die in zijn optiek in de proloog van de tragedie al te openlijk de afloop van het spel aan de orde stellen:
ils ne se contentoient pas d'instruire les Spectateurs de l'histoire precedente, necessaire à l'intelligence de la Piéce; mais ils en faisoient
encore sçavoir Ie Dénoüement et toute la Catastrophe; de sorte qu'ils
en prévenoient tous les evenemens: ce qui estoit un défaut tresnotabie du tout contraire à cette attente ou suspension qui doit toûjours regner au Theatre, et détruisant tous les agrémens d'une Piéce,
qui consiste presque toûjours en la surprise et en la nouveauté. 20
Nogmaals dus de opvatting dat er verstrooiing besloten ligt in
een niet verwachte ontknoping ("en la surprise et en la nouveauté' '). Een van de belangrijkste zegslieden van het Naauwkeurig onderwys, Corneille 21 , brengt het einde van het treurspel eveneens te
berde, en wel in het Discours de l'utilité et des parties du poème dramatique
(1660). Net als d' Aubignac doet hij dat in de context van de 'kwantitatieve onderdelen' van de tragedie. De exode, stelt Corneille, behoort zo ver mogelijk naar achteren geplaatst te worden in het
vijfde bedrijf:
Plus on la diffère, plus les esprits demeurent suspendus, et l'impatience qu'ils ont de .savoir de quel coté elle tournera, est cause qu'ils
la reçoivent avec plus de plaisir: ce qui n'arrive pas quand elle commence avec cet [cinquième] acte. L'auditeur qui la sait trop tot n'a
plus de curiosité, et son attention languit durant tout Ie reste, qui ne
lui apprend rien de nouveau. 22
Ook Corneille kiest als invalshoek het amusement (, ,plaisir' ') dat
het drama verschaft. Bovenstaande passus noemt wederom het
risico van de verveling bij het publiek, die gedefinieerd wordt als
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het ontbreken van nieuwsgierigheid (curiosite). Van belang is dat
daarmee een van de 'vermakelijke' hartstochten uit het Naauwkeurig
onderwys bij name genoemd wordt. Opvallend is bovendien dat Corneille de uitwerking van een uitgestelde ontknoping op het publiek
typeert als "l'impatience qu'ils ont de savoir de quel coté elle tournera". Met deze omschrijving is de definitie van het verlangen in
het Naauwkeurig onderwys, die we in het voorgaande tegenkwamen,
nauw verwant: "een vuurige begeerte, om te weeten welk, en op
welk een manier het einde zal zyn dier verhandelingen die noch
onvolkoomen zyn". 23
Het is duidelijk dat de hiervoor geciteerde uitspraken van
d' Aubignac en Corneille de achtergrond vormen waartegen de
opvattingen over de 'behaaglijke' hartstochten in het Naauwkeurig
onderwys geprojecteerd moeten worden. In alle drie de bronnen
staat het delectare centraal en wordt een uitgestelde en verrassende
ontknoping voorgeschreven. We zien hoe Nil een bestaande theorie
losmaakt van zijn oorspronkelijke context in Franse toneelpoëtica's. De 'vermakelijke' hartstochten spelen bij d'Aubignac en
Corneille een rol in de discussie over de opbouw van de intrige. Het
Naauwkeurig onderwys daarentegen kent ze een zelfstandige plaats toe
bij de behandeling van het emotioneel effect van de tragedie, waaraan naast een nuttig ook een amusant aspect wordt onderscheiden.
Door een bestaande theorie op een nieuwe plaats in hun toneelpoëtica te incorporeren, maken de theoretici van Nil hun beschrijving
van de publieksbeleving veelzijdiger en completer.
Een vergelijkbare gang van zaken kunnen we onderkennen bij de
derde 'vermakelijke' hartstocht. Functioneren nieuwsgierigheid en
verlangen uitsluitend tijdens de opvoering van het treurspel, 'vergenoeging' ontstaat pas nadat de gehele handeling zich voltrokken
heeft. In algemene zin wordt met deze term de bevrediging aangeduid die het drama de toeschouwers achteraf verschaft:
Deze [vergenoeging] word veroorzaakt wanneer in het Treurspel niet
alleen niets en geschiedt dat teegen de natuur en waarschynlijkheidt
strydt; maar byzonderlijk wanneer de Catastrophe met de verwachting en het gemeene gevoelen der Toekijkers komt uit te vallen, of dat
dezelve daar niet geheel teegen en loopt. 24
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Deze uitspraak pleit ervoor dat de dichter zich terdege rekenschap geeft van de optiek van het publiek. Ook Corneille spreekt
in de Trois discours enkele malen over de satisfaction en brengt haar
onder meer in verband met de volledigheid van de handeling. Hij
illustreert dit aan de hand van Cinna (1640-41), waarin naar zijn
mening aan het einde alle vragen die het verloop van de handeling
opriep, bevredigend zijn beantwoord. Corneille concludeert:
"l'auditeur n'a plus rien à demander et sort satisfait, parce que
l'action est complète" .25 Net als het Naauwkeurig onderwys betoogt
Corneille dat de afloop in overeenstemming moet zijn met de zienswijze van het publiek. Concreet betekent dit dat de deugd beloond
wordt:
quand I'événement remplit nos souhaits et que la vertu y est couronnée, nous sortons avec pleine joie, et remportons une entière satisfaction, et de I' ouvrage, et de ceux qui I' ont représenté. 26
Een slot dus dat de toeschouwers een volledige voldoening ("une
entière satisfaction' ') schenkt, omdat het, in de termen van Nil,
met het "gemeene gevoelen" van het publiek overeenstemtY Net
als in het geval van de nieuwsgierigheid en het verlangen, komen
we de "vergenoeging" bij Corneille in een ten opzichte van het
Naauwkeurig onderwys afwijkende context tegen. Door eveneens de
theorie over de satisjaction samen met de traditionele toneelemoties
te behandelen, geldt ook hier dat de aanpak van Nil een vollediger
bespreking van de emotionele beleving garandeert.
Tot slot ga ik, als beloofd, in op het auteurschap van caput
drieëndertig, dat tot dusver centraal heeft gestaan. Hierover
bestaat enige twijfel, omdat Lodewyk Meyer als schrijver aangewezen wordt in de uitgave van 1765, terwijl Huydecopers aantekeningen uit de originele, maar verloren gegane notulen van Nil
Antonius van Koppenol noemen. 28 De theorie over de uitgestelde
en verrassende ontknoping, die zoals we zagen in het betreffende
caput besproken wordt, is tamelijk algemeen en zij komt in meer
of minder uitgewerkte vorm ook in andere hoofdstukken van het
Naauwkeurig onderwys voor. 29 Toch is het naar mijn mening zinvol
om erop te wijzen dat het systeem van de 'vermakelijke' hartstoch-
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ten in elementaire vorm reeds aanwezig is in de 'Voorreeden' van
Lodewyk Meyers tragedie de Verloofde Koninksbruidt, uitgegeven in
1668. Dit zou een aanwijzing kunnen zijn dat Meyer dezelfde thematiek ook in de latere verhandeling van Nil voor zijn rekening
heeft genomen.
In de 'Voorreeden' noemt Meyer het verlangen als een van de
'behaaglijke' hartstochten expliciet:
Om den handel eens Tooneelspels dan behoorlijk volkomen te maken, worden 'er veele byzondere onvolkomene daaden vereischt, die
der zelve dienen tót trappen, en aanleidingen, en den Anschouwer
onderwylen ophouden, in een vermaakelijk, en aanghenaam verlangen. Ghevoeghlijk wordt dit verwekt, op 't einde van yder bedrijf, om
den ghanschen handel aan een te schakelen: veroorzaakende aldaar,
in 't ghemoedt der Toehoorers, een ghraaghe verwachting van iets,
dat in het navolghende uit te werken staat. 30
In de lijn van het Naauwkeurig onderwys wordt het verlangen hier
getypeerd als" vermaakelijk" en "aanghenaam". Het voorschrift
om specifiek aan het einde van de bedrijven in te spelen op deze
hartstocht, is ingegeven door Corneille. 31 Elders in de 'Voorreeden' wordt de ontknoping in een inmiddels bekend kader aan de orde gesteld:
Kórneille vereischt, dat de uitslagh der gheschiedenisse zo verre na
achteren ghevlijdt werde, als mooghelijk is: omdat de ghemoederen
der Toekijkers des te langer in verlangen blyven: en 't onghedult, dat
hen aanprikt om te weeten, hoe 't met den handel af willoopen,
scherpt hunne aandacht, en schaft meêr vermaaks: 't welk niet ghebeurt, wanneer de zelve, met dit bedrijf zijnen aanvang neemt. 32
Tenslotte nog een laatste citaat, dat laat zien dat ook de 'vergenoeging' de haar toekomende plaats krijgt toebedeeld:
In de uitkomst, welke haar [de handeling] sluit, dienen dieshalven de
Aanschouwers zo wel onderrecht te zijn van den gheheelen toestandt
der zaaken, en der ghemoederen van alle die gheene, welke eenigh
voornaam deel an den handel ghehadt hebben, dat zy, t' eene maale
voldaan, en in allen deele verghenoeghdt, weghghaan. 33
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Lodewyk Meyer heeft met zekerheid drie van de zeven hoofdstukken over de passiones in het Naauwkeurig onderwys geschreven.
Bovenstaande citaten uit de 'Voorreeden' bij de Verloofde Koninksbruidt laten zien dat hij misschien ook wel de meest geschikte man
is geweest om daarbij nog het hoofdstuk over de 'vermakelijke'
hartstochten op zich te nemen. Met vier van de zeven capita is zijn
aandeel in de beschrijving van de hartstochten groot, maar dit hoeft
wellicht niet te verbazen. Meyer was, althans in de ogen van zijn
literaire tegenstanders, een dichter die door de hartstochten geobsedeerd was. Zij beten hem tenminste toe, dat zijn Koninksbruidt ,,[ ... ]
zoo door-arbeyt, en door-kneet is, dat men verstelt staat, hoe dat
het de man al heeft konnen verzinnen! zoo vol van hartstochten,
ofte passien, ja in zulken overvloet, dat zy, door hun geduurige
scherminge den andren geweldt aandoen!". 34
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4 Zie het 'Examen' bij de Nicomède (1651), waarin Corneille veronderstelt dat
de katharsis eerder door de admiration dan door vrees en medelijden tot stand komt.
Cf. E. G. Kern, The influence of Heinsius and Vossius upon French dramatic theory. Baltimore 1949, p. 123-124.
5 Zie Naauwkeurig onderwys caput 32; Harmsen, o.c., p. 378-379.
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caput V, VII; Corneille, Discours de la tragédie (1660).
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8 Zie voor de invloed van Descartes' geschrift over de hartstochten op het
Naauwkeurig onderwys Harmsen, o.c., p. 10-11; 365-66. Zie verder C. L. ThijssenSchoute, L. Meyer en diens verhouding tot Descartes en Spinoza. Leiden 1954. Vergelijk
ook]. Konst, ,,[Boekbespreking van] A. J. E. Harmsen, Onderwys in de tooneel-poëzy
[... ]", in: FdL 32 (1991), p. 138-141.
9 Descartes, Les passions de 1'lÎme. Précédé de "La pathétique cartésienne" par
].-M. Monnoyer, Paris 1988, p. 206 (art. 88).
10 Naauwkeurig onderwys, [po 164-65]; Harmsen, o.c., p. 381.
11 Naauwkeurig onderwys, [po 165-66]; Harmsen, o.c., p. 382.
12 Geciteerd naar de editie Monnoyer, p. 192 (art 57).
13 Naauwkeurig onderwys, [po 166]; Harmsen, o.c., p. 382.
14 Ibidem.
15 Ibidem. Vondel laat zich in vergelijkbare zin overfeptha uit. In het 'Berecht'
heet het "Onder de trapswijze en langksaeme opsteigeringe wort'er by wijlen
eenigh zaet van het toekomende gezaeit, dat te zijner tijt opkomt, om opmerkende
toehoorders geduurigh t'onderhouden, in eene bespiegelinge van het navolgende." Geciteerd uit]. v. d. Vondel, feptha oj ofJerbelojte. Treurspel. Editie N. C.
H. Wijngaards. Zutphen [1976], p. 42.
16 Zo ook in het Naauwkeurig onderwys; zie Harmsen, o.c., p. 259.
17 Cf. J. Scherer, La dramaturgie classique en France. Paris [1950], p. 125-134. Zie
ook R. Bray, La jormation de la doctrine classique en France. Paris 1961 (1927), p.
322-324.
18 Harmsen, o.c., p. 10.
19 L' Abbé d' Aubignac, La pratique du thMtre. Nouvelle édition avec des corrections et des additions inédites de l'auteur, une préface et des notes par P. Martino.
Alger/Paris 1927, p. 138. Van de editie Amsterdam 1715 bestaat een facsimile:
F. H. d'Aubignac, La pratique du thélÎtre und andere Schriften zur 'Doctrine classique'.
N achdruck der dreibändigen Ausgabe Amsterdam 1715. Mit einer einleitenden
Abhandlung von H.-J. Neuschäfer. Genève 1971.
20 D'Aubignac, o.c., p. 163.
21 Cf. Harmsen, o.c., p. 8-11.
22 Geciteerd uit Corneille, Oeuvres complètes. Textes établis, présentés et annotés
par G. Couton. Paris 1980-87. (3 din). DI lIl, p. 140.
23 In het 'Examen' bij Horace (1650) geeft Corneille aan de hand van zijn eigen
dramapraktijk aanwijzingen om de verbeelding van de toeschouwers te prikkelen.
Dit kan bijvoorbeeld door hen een mogelijke afloop voor te spiegelen. In de optiek
van Corneille zijn daarvoor orakelspreuken en voorspellende dromen ieder op hun
eigen wijze geschikte technieken: "L'Oracie qui est proposé au premier Acte
[d'Horace) trouve son vrai sens à la conclusion du cinquième. 11 semble clair
d'abord, et porte l'imagination à un sens contraire, et je les aimerais mieux de
cette sorte sur nos Théatres, que ceux qu'on fait entièrement obscurs, parce que
la surprise de leur véritable effet en est plus belle. l'en ai usé encore dans l'AndromMe et dans l'Oedipe. ]e ne dis pas la même chose des songes, qui peuvent faire
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encore un grand ornament dans la Protase, pourvu qu'on ne s'en serve pas souvent. Je voudrais qu'ils eussent l'idée de la fin véritable de la Pièce, mais avec
quelque confusion qui n'en permît pas l'intelligence entière" (Corneille, o.c., I,
p. 841-42).
24 Naauwkeurig onderwys caput 34 (door Lodewyk Meyer); Harmsen, o.c., p.
388. Het belang van een bevredigend einde wordt in caput 33 geïllustreerd aan
de hand van Corneilles Le Cid (1637): "Indien inde Cid, Rodrigue Chimene niet
gekreegen had; maar van Don Sanche verslaagen waar geweest, en deeze haar
getrouwt had, 't zouw ieder een zeer ongemakkelijk geweest zyn" (Harmsen, o.c.,
p. 382).
25 Corneille, o.c., dl. 111, p. 125.
26 Corneille, o.c., dl. lIl, p. 122.
27 Tegen dezelfde achtergrond kan de volgende uitspraak van Lodewyk Meyer
over de poëtische rechtvaardigheid in caput 30 gezien worden: "Maar de heedendaagsche Tooneeldichters, invoerende het loon voor het weldoen, en de straf voor
't kwaadt doen, hebben het meedelyden dat zy eerst verwekt hadden, op het eindt
van haare stukken met de deught te doen zeegepraaien verandert in blyschap, en
insgelijks de verontwaerdiging met de kwaadtdoeners te doen straffen, verwisselt
inde zelfde hartstogt; en alzo de aanschouwers meer vermaak aangedaan"
(Naauwkeurigonderwys, [po 149]; Harmsen, o.c., p. 365).
28 Harmsen, o.c., p. 348, n. 2; p. 382-383. Zie verder B. P. M. Dongelmans,
Nil Volentibus Arduum: documenten en bronnen. Een uitgave van Balthazar Huydecopers aantekeningen uit de originele notulen van het genootschap. Voorzien van een inleiding, commentaar en een lijst van N.V.A. drukken. Utrecht 1982, vergadering 56 en 668.
29 Bijvoorbeeld in caput 10, p. [46-47] (van de hand van Moesman Dop), in
caput 21, p. [92] (door Joannes Bouwmeester) en in caput 23, p. [102-03] (van
Willem Blaeu).
30 'Voorreeden' , r. 171-179. Geciteerd naar: L. Meyer, Verloofde Koninksbruidt.
Uitgegeven en toegelicht door een werkgroep van Utrechtse Neerlandici. Utrecht
1978.
31 Vergelijk de annotatie ter plaatse in de Utrechtse editie. Zie ook A. G. van
Hamel, Zeventiende-eeuwsche opvattingen en theorieën over litteratuur in Nederland. Utrecht
1973 (1918), p. 116-17. Corneille, derde Discours, o. c., dl. lIl, p. 175: ,,11 n'y doit
avoir qu'une action complète, qui laisse l'esprit de l'auditeur dans Ie calme, mais
elle ne peut Ie devenir, que par plusieurs autres imparfaite, qui lui servent d'acheminements, et tiennent cet auditeur dans une agréable suspension. C'est ce qu'il
faut pratiquer à la fin de chaque acte pour rendre l'action continue".
32 'Voorreeden', r. 465-471.
33 'Voorreeden' , r. 145-150.
34 Deze uitspraak is afkomstig uit het voorwoord bij de anoniem uitgegeven
tragedie De Griekse Antigone (1670), een vertaling naar het Frans van Jean de
Rotrou. Geciteerd via Meyer, o.c., p. 56 (zie noot 30).
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HET '(H)ANKEREN' VAN jIKKEMIENE*
Wie sucht ihr mich heim, ihr Bilder,
Die lang', ich vergessen geglaubt?
Adalbert von Chamisso, Das Schloss Boncourt.

1. (H)ankeren.
1.1. (H)ankeren op Beveland.
Het Woordenboek der Zeeuwse Dialecten (1964) heeft een trefwoord
ankere(n) waaraan twee betekenissen worden toegekend: 1. 'wachten', 2. 'treuzelen'. Deze laatste wordt alleen maar vermeld voor
's Heerarendskerke, de eerste voor Zuid-Beveland ('S Heerarendskerke, Borssele, Nisse, Kloetinge en Wemeldinge) en NoordBeveland (Kamperland).1 Ankeren komt voor in de verbinding
laape(n) ankere(n) 'op iem. lopen te wachten'. De verbinding wordt
geïllustreerd met het volgende citaat: "Noe maekje mien nie wies,
dàJikkemiene di voe niks lapt, die lapt t' ankeren, zà vast az'n 'uus
(Kloetinge)' , .
Bij de voorbereiding van het Zeeuwse woordenboek werd door
Mej. Dr. H. C. M. Ghijsen gevraagd "zijn de volgende uitdrukkingen U bekend"? bij vraag 6 was dat "Z.B. Ze lapt t'ankeren: ze
loopt op iem. te wachten". Drs. J. H. Kluiver te Middelburg, die
bezig is het oud-archief van de Zeeuwse vereniging voor Dialectonderzoek te inventariseren, schreef me (24 sept. 1991) "de vraagstelling (leende) zich tot opgave van varianten: ... in de eerste reeks
vragen (werd) alleen bevestiging of ontkenning gevraagd en (er)
was geen ruimte voor opmerkingen of varianten". Maar voor
Kloetinge gaf W. C. van Liere te Amsterdam de variant op iets
ankere. Het zinnetje met het ankeren van Jikkemiene behoort blijk*

Met dank aan drs. Herman de Tollenaere voor belangstellende hulp.
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baar tot wat handgeschreven antwoorden, maar die zijn nog niet
uitgesorteerd, zoals drs. Kluiver me schreef. Bij de ingezonden antwoorden op vraag 6 in het Vereenigingnieuws n° 22, mei 1933 staat,
dat Marie de Man voor Middelburg en omstreken ze lopt t'ankeren
als bekend vermeldt; dr. Ghijsen heeft dat echter niet gehonoreerd.
In Nehalennia 84 (herfst 1991) schrijft D. de Looff: "Ankern
wordt op Wissenkerke in een veelal wat negatieve vorm gebruikt,
b.v. Iie loopt mè te ankeren op 'aore: hij rekent er steeds op, dat een
ander het wel voor hem opknapt. Ie ankert vêê op 'n aore: zoekt steun,
wacht af'.

1.2. (H)ankeren in Vlaanderen.
Nu kennen Vlaamse dialectwoorden een woord (h)ankeren maar
niet in de betekenis 'wachten', laat staan 'treuzelen'. Het Algemeen
Vlaamsch Idioticon (1865-70) van L. W. Schuermans heeft als trefwoord ankeren met de betekenis 'haken, verlangen, vragen naar' en
hankeren 'iets gretig begeren', "wordt gezeid bijzonderlijk van kinderen als zij iets zien eten (Westvl.). Omstr. Kortrijk zegt men:
guien (d. i. 'begeren ') en hankeren".
Het Westvlaamsch Idioticon (1873) van L. L. de Bo heeft alleen hankeren, ,hetzelfde als Hunkeren, haken", evenals het Waasch Idioticon
(1900-04) van A. Joos met 'haken, begeren'. Het ZuidOostvlaandersch Idioticon 1, 1908-10 geeft ankeren als lemma 'haken,
vurig begeren of verlangen' en tenslotte het Oostends Woordenboek
(1972-88) van R. Desnerck met hankeren 'hunkeren, sterk verlangen'. Bij De Bo is het ook voor Frans-Vlaanderen opgetekend,
namelijk met het verleden deelwoord ankerd zonder ge. Cyriel
Moeyaert, die in de Mededelingen van het Komitee voor FransVlaanderen telkens dialectica uit de Westhoek publiceert, schreef
me (9 sept. 1991), dat er geen materiaal van (h)ankeren in zijn aantekeningen voorhanden was. Zijn navraag hier en daar (Steenvoorde,
Wormhout, Merkegem, Nieuw Koudekerke, Volkerinkhove) had
een negatief resultaat; zijn zegslui kenden het woord niet. (H)ankeren is m.a.w. ruim verspreid over het gebied van het oude graafschap Vlaanderen.
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Het Gents Woordenboek van Lievevrouw (1950) is een merkwaardige eenzaat tussen zijn Vlaamse broeders. Bij zijn trefwoord Hankeren heet het "z hunkeren", waaruit blijkt dat hij heeft gemeend dat
hankeren een verkeerde uitspraak was van hunkeren. Hij maakt het
nog erger waar hij onder het lemma Hunkeren probeert zijn bron
Dutour (1562) (hij schrijft 1563), d.i. Henric van den Keere, de
drukker van de tweede druk van het woordenboek van Joos Lambrecht "Lettersteker" en diens opvolger, tot medeplichtige te
maken van zijn vergissing. Waar hij schrijft: ,,1. Sterk verlangen;
hunkeren: haken aft snaken: appeler ou souhaiter. Dutour (1563)"
wekt hij de indruk, dat hunkeren met die betekenis inderdaad bij
Joos Lambrecht te vinden zou zijn, wat echter geenszins het geval
is. In de druk van 1562 staat alleen "Hunkeren of neyen ghelijck
de perden doen: Hennir", terwijl de eerste druk (1546) heeft "Hunkeren aft nèyen ghelijc perden: Hennir". In de betekenis 'sterk verlangen' kent Joos Lambrecht blijkbaar hunkeren niet, maar alleen
ankeren; dat staat althans in de druk van Henric van den Keere van
1562, want in de editie van Joos Lambrecht zelf (1546) ontbreekt,
helaas, dit (h)ankeren, dat verder nog ter sprake komt.
In de Vlaamse dialectwoordenboeken en andere bronnen treft
men als citaten aan: "het kind ankert om een stuk brood; de koe
staat te ankeren naar 't groen; het water komt in mijnen mant van
ankeren" (Schuermans); "het kind hankert om ook iets te hebben;
de zieke hankerde naar eene teug water; laat de koe niet hankeren,
zij zou verwateren" (De Ba); in de Woordentas (vóór 1899) van G.
Gezelle is opgetekend voor Izegem ankeren naar iets 'door gebaren en
woorden toonen dat men iets verlangt': "hij stond te ankeren naar
dat verdjuus [ = sap van zure druiven] juiste lijk' en kind"; "naar
iets hankeren" Ooos); "Triene, ge'mmeugt azo nie ankeren; hie
ankert nor geld; de koe ankert nor teten" (Teirlinck); "j'hankert
nor e spékke" (Desnerck); j' hankert zijn herte en zijn ziele uit zijn
lijf' (F. Debrabandere, Het Kortrij'ks Dialekt, een verzameling radiolezingen van wij'lenDr.Jan Soete 144(1986). In TaaIen Tongval 7, 1955,
noemt J. Peperstraete uit de taal van een Poperingse karton
[ = paardeknecht] "paarden die te veel naar iets hankeren".
De bekende Gezellekenner Karel de Busschere (Elverdinge)
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schreef me (2-2-'91): "Het werkwoord ankeren naar entwadde is
natuurlijk nog volop gebruikelijk, zo goed als overal in de volkstaal
van onze contreien. "alzo nog ankeren achter een caramelle, voor
zulk een oude do ze van een vrommens" . Pastoor Leo Devloo
(Tielt) schreef me (22 mei '91): , ,het woord (h)ankeren in de zin van
'vurig verlangen naar', met een afleiding als (h)ankerare b. v., is nog
zeer springlevend in West-Vlaanderen, b.v. zie hoe dat kind
(h)ankert! (zoveel als watertanden)". Karel de Busschere wees me
ook op het gebruik dat Guido Gezelle van het woord maakt:
Onsterflijkheid, daar elk naar hankert,
onsterflijkheid, die ze al trotseert,
Kerkhofbl., Zielged. XVII, v. 13 (1864),

en
Al het dorp volk horkte hankerend
naar zijn wondere tegenkom sten ,
Hiawatha XXI, v. 143 2 (1886).

In Ty'dkrans heeft G. Gezelle het over een
... schriklijke armoe, wers
als alle lichaamsplagen,
die hankert om het brood
waarop de ziele leeft, (ed. F. Baur) 11, 199 (1882).

Het is echter niet bij Gezelle dat ankeren voor het eerst zijn
neerslag heeft gevonden in de literatuur. In het Woordenboek der
Nederlandsche Taal deel V, afl. 14 (1899) heeft Dr. A. Beets een artikel Hankeren opgenomen met de commentaar "Alleen in ZuidNederland"; er volgt echter een citaat uit de in Den Haag geboren
J. Orizandt, Heraclitus, beschreyende de Weereldt 330 (' s-Gravenhage,
1643):
Als wy hanckeren naer een anders welvaren, soo verliesen wy ghemeenlijck, dat ons ghegheven is. 3

Indien hankeren bij Orizandt geen drukfout is voor hunkeren, dan is
het een intrigerend geval. Aan Vlaamse afkomst van de schrijver
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zal men niet direct denken; zijn naam wijst niet in die richting.
Toch is het woord (h)ankeren al eerder dan in 1643 opgetekend.
In 1899 was het bij de redactie van het Leidse Woordenboek blijkbaar nog geen gewoonte om verder terug te gaan dan de Statenbijbel (1637). Toch was de baanbrekende dissertatie van A. Kluyver,
Proeve een er critiek op het woordenboek van Kiliaan (1884) reeds vijftien
jaar eerder verschenen. Bij A. Beets ontbreekt dan ook een vermelding van of verwijzing naar het werk van Kiliaan, de Antwerpse
woordenaar. In zijn Etymologicum (1599) heeft deze een lemma
"anckeren nae eenich dinck. j. haecken".
Wijst dat erop dat het woord niet alleen maar Vlaams, maar ook
Brabants was? Het antwoord op deze vraag luidt: neen. Kiliaans
bron is het Vlaamse, te Gent verschenen Naembouck (1562) van Joos
Lambrecht: "Ankeren, haken oft snaken: Appeter ou souhaiter",
zoals hierboven al is vermeld. Verder terug in de tijd is mij niets
bekend.
Als afleidingen komen voor: ankeraar 'bedelaar' (Schuermans)
maar ook met de algemener betekenis 'iemand die hevig verlangt'
(Desnerck); ook 'paard dat hankert' (Taal en Tongval 7 , 1955, 850);
(h)ankerachtig (Schuermans, Teirlinck); (h)ankerig dat ik zelf thuis als
kind heb gehoord (mijn ouders kwamen uit Melden) in de verbinding (h)ankerige peinse 'hebberig iemand', letterlijk 'hebberige maag,
buik', bij v . gezegd tot kinderen die aan tafel hun beurt niet kunnen
afwachten. Tenslotte is er ook nog westvl. (h)ankerege, znw. met het
voor het Westvlaams zo typische, aan vuIg. lat. -iga ontleende suffix
-ëge: "Ga-je begun'n zwijgen, gij hankerege, da'-je zijt" (Loquela
13, 1893, 19a) opgetekend te Ieper. Blijkens Taal en Tongval 7,
1955, 85 wordt (h)ankerege ook gezegd van een merrie.
Als samenstellingen zijn er (h)ankergat, volgens Karel de Busschere van een meisje of onbeduidend vrouwtje gezegd, en (h)ankerziele "is dat eene hankerziele van een kind" (De Bo) en tenslotte
ajhankeren 'hankerende in handen, in 't bezit krijgen': "gij en moet
dien jongen zijn stuiten niet afhankeren" (Geh. Kortrijk) (Loquela
12,1892,91). In Hiawatha II, v. 264 komt ook nog hankerzalig 'zalig
hankerend' voor 4 • Tot zover het materiaal.
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2. De etymologie van (H)ankeren.
2.1. De etymologie van (H)ankeren in de woordenboeken en een
eIgen gIssmg.
Hoe zit het met de etymologie? De Bo (1873) zag er een frequentatief in van haken met ingeschoven n. 5 Franck 392 (1892) vergeleek
het gelijkbetekenende eng. to hanker (hank) en meende dat "aan verwantschap met hangen (hank-) ... intensieve formatie bij hang-) ...
zou gedacht kunnen worden". Teirlinck 1, 75b (1908-10) tracht
deze hypothese te versterken door te verwijzen naar hd. Hang 'neiging' en ndI. hangen naar iets 'er naar haken, naar verlangen' (zie
WNT V, 2083 en MNW 3, 80)6 dat, volgens Van DalelI (1984)
betekenis 14), in de algemene taal alleen voorkomt in de uitdrukking hangen en verlangen. Van Wijk 269 (1912) meent dat vla. hankeren, eng. to hanker 'hunkeren' als niet geheel klankwettige
frequentativa van hangen kunnen worden opgevat. J. de Vries,
N.E. W afl. 3 (1963) 274a acht afleiding van hangen mogelijk,
, ,maar èn wegens de vorm en wegens de betekenis toch weinig
waarschijnlijk". Eng. to hanker (sedert 1601) zou aan het Vlaams
zijn ontleend; hierbij steunt hij op J. F. Bense, A Dictionary of the
Low-Dutch element in the English vocabulary (Den Haag, 1926-39).
De etymologie van (h)ankeren is vermoedelijk niet te scheiden van
die van hunkeren. Nu is hunkeren in de betekenis 'verlangen' m.i. een
overdracht van het vla.-brab. 7 hunkeren 'hinniken'. Dit laatste is
evenals lat. hinnîre, ndI. hinniken en zijn dialectische synoniemen,
een verklankend woord. Zou ook (h)ankeren uiteindelijk een klankwoord kunnen zijn? I. Teirlinck vermeldt in zijn ZuidOostvlaandersch Idioticon 1, 75b (1908-10) voor (h)ankeren zelfs de betekenis 'hunkeren' d.i. 'loeien' (van koeien): "Worom ankert de koe
azoo?". (H)ankeren een "ablaut"vorm naast hunkeren?

2.2. VI. (h)ankeren bron van eng. to hanker?
Het is echter nog maar de vraag, of Bense met zijn ontleningshypothese gelijk heeft. Op grond van het geringe verschil in datering
tussen eng. to hanker (1601) en hungkeren 8 bij Kiliaan (1599) - alsof
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beide woorden identiek zouden zijn - , gaat hij zomaar besluiten,
dat het Engelse woord aan het Nederlands werd ontleend. "N.E.D.
is wrong in stating th at the Du. variant hankeren is dial., for it is used
in the Southern Netherlands, and so is what is generally called Flemish", schrijft hij. Toch is het etiket dial. van de N.E.D. m.i. juist.
Bij navraag naar vla. (h)ankeren in Oost- en West-Vlaanderen kan
het gebeuren, dat een (jongere) informant het woord niet (meer)
kent. Met terzijdelaten van de etymologische hypothese van zijn
bron, James Murray in de N.E.D., kiest Bense voor de op betekenis berustende etymologische veronderstelling: hankeren frequentatiefvan haken, dat hij bij De Bo (1873) aantreft. Daarop is dan ook
zijn conclusie gebaseerd die als volgt luidt: "If this is right, there
can be no objection to considering both hank and hanker as
loanwords from FIern.; it would then be one of the large number
of words imported from Flanders in the 16th century. As haken is
M.Du. (see Rake vb. supra), has no cognate in English in this sense,
and appears in Eng. as hake at a much later date, the form hanke(re)n
can only have developed in Flanders, and not in England' '. Bense
heeft natuurlijk geen Vlaamse protovorm *hanken i.p.v. haken bedoeld, maar heeft eenvoudig ha(n)ke(re)n willen schrijven.
Veel gereserveerder dan Bense is E. C. Llewellyn in The InJluence
of Low Dutch on the English Vocabulary (1936) (Publications of the
Philological Society XII). Hij schrijft "Many words treated by Bense
I have not been able to include. For some the evidence for Low
Dutch origin is not sufficiently convincing to warrant it" (p. vi).
Eng. lo hanker is blijkbaar een van die vele woorden, aangezien het
in de index verborum (p. 214-223) ontbreekt.
Laten we, na Bense, Ranker v. in de N.E.D. bekijken, met de betekenissen; ,,1. to 'hang about', to linger or loiter about with longing or expectation ' , , dus zowat gelijkstaande met ndl. 'omhangen,
blijven hangen, rondlummelen, dralen, talmen' en 2. "to have a
longing or craving. Const. after; less usually with for, or infin. In
Johnson's time 'scarcely used but in familiar language'; now common in literature". To hanker schrijft James Murray, is "not known
before 1600; history obscure. Mod. Du. has hunkeren ... , dial.
hankeren, in same sense. Generally thought to be frequentative and

50

F. DE TOLLENAERE

intensive deriv. of Hang v., but cf. Hank v. 6.". Murray vermeldt
dus wel ndl. hankeren, maar spreekt niet over ontlening, evenmin als
Samuel Johnson dat deed in zijn Dictionary (1755). Vgl. met de
etymologische hypothese van Murray uit 1899 die van Skeat,
Etymological English Dictionary (1882); "a frequentative of hang, with
the same change of ng to nk as in the sb. hank".
Is ontlening aan het Vlaams van eng. to hanker 'verlangen, hunkeren', een woord dat behalve in literair, ook in dialectisch gebruik
wortelt, wel overtuigend? Wie het dialectwoordenboek van J.
Wright opslaat, ziet to hanker in gebruik in het noordwesten: Cumberland, Westmoreland, Lancashire, centraal noordelijk in Yorkshire, centraal westelijk in Cheshire, centraal in Derbyshire,
Warwickshire, Worcestershire, centraal zuidelijk in Berkshire, centraal oostelijk in Norfolkshire en zuidoostelijk in Essex.
Daarnaast is het gelijkbetekenende to hank opgetekend in het
noordwesten (Cumberland), centraal-oostelijk (Lincolnshire) en in
het zuidwesten (Somersetshire). Van dit to hank geeft Murray twee
voorbeelden, een uit 1589 en een uit 1716, die hij opneemt als een
verouderde betekenis 6. onder het lemma to hank 'to fasten by a loop
or noose', opgetekend vanaf de 13de eeuw, een woord dat aan het
Oudnoors is ontleend. Het is echter volkomen duidelijk dat to hank
in de betekenis 'verlangen' een andere oorsprong heeft dan het aan
het Oudnoors ontleende homoniem. Het hangt ongetwijfeld samen
met het synonieme to hanker. De O.D.E.E. (1966-67) van C. T.
Onions vat to hanker 'have a longing ajter, jor' op als gevormd bij dit
to hank (ajter) (1589) met het intensieve en frequentatieve suffix -er.
Het lijkt dan ook niet evident, dat het in zovele Engelse dialecten
gewortelde eng. to hanker een ontlening zou zijn van het Vlaamse
woord. De vermoedelijk op W. Skeat (1882) teruggaande etymologische hypothese die verband zoekt met hangen, lijkt voor eng. to
hanker evenmin vanzelfsprekend 9 •
Men zou zich kunnen afvragen, of het iets eerder, t.w. in 1589
opgetekende eng. to hank geen verkorting zou kunnen zijn van to
hanker (1601). Men zou ook kunnen overwegen, of dit zeldzame to
hank ajter (1589) niet een ontspoorde spelling zou kunnen zijn voor
to hang after, evenals to hank about (1716) van to hang about. Het
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bezwaar is echter, dat de N.E.D. onder betekenis + 21 van het verouderde to hang ajter 'verlangen naar' slechts twee voorbeelden vermeldt, Lw. uit 1672 resp. 1684, terwijl de voorbeelden van to hang
about 'rondlummelen', vermeld onder betekenis 20, alle 19de-eeuws
zijn. Het eerste is niet ouder dan 1854, maar het Supplement van de
O.E.D. deel 2 (1976) heeft een Amerikaans voorbeeld van to hang
round uit 1830. Dat maakt de etymologische hypothese die voor eng.
to hanker, resp. voor vla. hankeren, aansluiting zoekt bij eng. to hang,
resp. bij ndl. hangen, er misschien niet geloofwaardiger op.
Het gebrek aan gewicht van Bense's ontleningshypothese is
intussen geen beletsel geweest voor haar carrière. Men vindt ze
althans nog gehonoreerd bij Barbara M. H. Strang, A History oj
English 123 (§75) (1970). Een etymologische variant vindt men
in The American Dictionary oj the English language (1969-78) onder
hanker "From dialect al hank, probably from Dutch (dialectal)
hankeren' , . 10
3. Wat betekent het (h)ankeren van Jikkemiene?
Intussen is Jikkemiene al die tijd in Kloetinge blijven lopen ankeren. De betekenis 'wachten', die het Zeeuwse woordenboek aan
ankeren, in de context die lopt t'ankeren, toeschrijft, lijkt niet geheel
geslaagd. M.i. beantwoordt ankeren hier precies aan de omschrijving die de N.E.D. voor eng. to hanker onder 1. vermeldt, Lw. "to
linger or loiter about wit h Ion gin gor e x p e c t at ion" [spatiëring van mij]. Loopt Jikkemiene zo maar te wachten? of loopt ze reikhalzend uit te kijken naar, verlangend te wachten op? op wie anders dan op haar vriend, haar geliefde, haar
vrijer? Het slot van de context uit Kloetinge "zà vast az'n 'uus"
maakt deze laatste, vollediger interpretatie waarschijnlijker. In
West-Vlaanderen zou men zeggen: "Jikkemiene is een ankergat".
Het is volgens dr. Zieleman mogelijk, dat de definitie 'op iemand
lopen te wachten' in het geval van Jikkemiene zou moeten worden
aangevuld met 'zonder dat er een afspraak is gemaakt'. "In 1946
of 1947", zo schreef hij mij, "heb ik de uitdrukking zij loopt te
(h)ankeren in Rotterdam voor de eerste en enige maal gehoord. Deze
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werd toen gebruikt ter aanduiding van het gedrag van een meisje,
dat herhaaldelijk gezien werd in de omgeving van het huis van een
jongeman die zij min of meer toevallig had ontmoet". De ouders
van die jongeman waren afkomstig uit Zuid-Beveland.
Voor de andere vijf Bevelandse plaatsen hebben we alleen de vermelding lOópe(n) ankere(n) 'op iem. lopen wachten', zonder nadere
context. We weten dus niet, ofwe daarbij hebben te maken met een
juiste, dan wel met een onvolledige interpretatie, of het gaat om
'lopen te wachten op iemand' dan wel 'met verlangen wachten op
iemand'. Het is uiteraard mogelijk, dat deze laatste, ongetwijfeld
oorspronkelijker betekenis is vervaagd tot 'wachten zonder meer' .
Die kan gemakkelijk ontstaan wanneer (h)ankeren los van de oorspronkelijke verbinding met naar en om optreedt. Op een vervaagde, afgevlakte interpretatie 'wachten' wijst de secundaire
betekenis 'treuzelen', die voor 's Heerarendskerke (Zuid-Beveland)
wordt vermeld, overigens naast die van 'wachten'. Het Zeeuws
woordenboek heeft voor het Bevelandse ankeren het verband met het
Vlaamse (h)ankeren niet gezien; daardoor is het woord op de verkeerde alfabetische plaats, onder de A i.p.v. onder de H terechtgekomen.
(H)ankeren 'verlangen, verlangend uitkijken' op de Bevelanden
mag ons niet verbazen. Met Walcheren werden die eilanden in de
vroege middeleeuwen vanuit Vlaanderen, o.m. vanuit de abdijen
van Sint-Baafs (Gent), Ter Doest en Ter Duinen bedijkt en in cultuur gebracht. Rechtshistorische!! en taalkundige verschijnselen
pleiten voor verband van de oude bewoners met de bevolking van
Vlaanderen!2. Waterstaatkundige termen als insete 'inlaag', zoals in
Zeeland de inlaagdijken tot in de 14de eeuw heetten (A. Beekman,
MNW XI, 265a), watering in de betekenis 'waterschap'13, suwieren
'afwateren' en oprel 'oprit naar een dijk' - beide laatste zijn Franse
leenwoorden - wijzen naar Vlaanderen. Dat doet ook (h)i(e)nkeren
dat op Beveland en Walcheren, ook op Tholen en Duiveland trouwens, evenals in Vlaanderen het woord is voor 'hinniken'. Op de
dialectkaart van loopen van E. Blancquaert e.a., gepubliceerd in de
Feestbundel H. -J. van de W~jer 2, 1944, 16, blijkt Zuid-Beveland,
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ongeveer beoosten de lijn Kats-Baarland, evenals Vlaanderen in
lopen de slot-n uit te spreken. Zeeland bewesten de Schelde, thans
Oosterschelde genoemd, maar in de middeleeuwen de enige
Schelde l 4, werd in 1012 door keizer Hendrik U in leen gegeven aan
graaf Boudewijn IV van Vlaanderen, nadat keizer Otto UI sinds
985 een gedeelte van zijn bezit beoosten de Schelde aan graaf Diederik van West-Friesland had afgestaan. Na de moord op graaf
Karel de Goede te Brugge in 1127 taande het Vlaamse gezag, met
als gevolg een soort Hollands-Vlaams condominium dat tot in het
midden der 13de eeuw stand hield, tot graaf Willem UI van Holland, Rooms koning en dus suzerein van de Vlaamse graaf, daaraan een eind maakte l5 . Relicten van (h)ankeren naar of om op Noorden Zuid-Beveland zijn derhalve gemakkelijk te begrijpen l6 •
In dit verband vindt hankeren bijj.Orizandt, Heraclitus 330 (1643)
een gerede verklaring. In die familienaam leeft immers voort de
naam eerst van "een grote plaat, dan een eiland ten N. van NoordBeveland, of eigenlijk twee eilanden, onderscheiden in West- en
Oost-Orisant. De oudste overlevering geeft Woringhesant (± 1300),
Woeringersant (a. 1538), maar Vierlingh (Tractaat, blz. 398;
geschreven ± 1576-1579) geeft reeds Orisant; desgelijks Orisandt in
de Zeespiegel (1623). Thans is het verdwenen; de naam leeft voort
in de familienaam Van Orizande, Orisant" (Schönfeld, Nagelaten
Opstellen. Studies op naamkundig gebied 35-36 (1959). De eilanden
West- en Oost-Orisant vormden blijkbaar de noordelijkste voorpost
van het grote Vlaamse (h)ankeren-gebied 17.
Wat wij in het Woordenboek der Zeeuwse Dialecten missen zijn
bewijsplaatsen van (h)ankeren uit Zeeuws-Vlaanderen. Het is zonder
meer duidelijk, dat we te maken hebben met een (h)ankeren-gebied
dat zich oorspronkelijk uitstrekte tussen de Aa in Frans-Vlaanderen
en de (ooster)Schelde. Een systematisch onderzoek in ZeeuwsVlaanderen, de "missing link" tussen het huidige Vlaanderen en
de Bevelanden, had vijftig of honderd jaar geleden, vermoedelijk
voorbeelden of relicten van (h)ankeren naar of om aan het licht kunnen brengen. Maar herhaalde ontvolking door overstromingen en
oorlogen, gevolgd door nieuwe volksplantingen l8 , hebben het
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voortleven niet bevorderd van het woord waaraan deze bladzijden
zijn gewijd.
juni 1991

Adres van de auteur:
Beatrixlaan 7
Warmond
P.S. Prof. dr. Frans van Coetsem schrijft me (11-1-92): "het Geraardsbergs kent
zeer zeker (h)ank(e)rachtig (niet (h)ankeren en (h)ankerig) ... en (h)ank(e)rachtigaard,
'iemand die (h)ank(e)rachtig is"', waar zijn vrouw hem aan herinnerde.
NOTEN
1 Naar Mevr. E. J. van den Broecke-de Man (Vlissingen) me mededeelt (27-2'91) zou ankere thans op Noord-Beveland niet meer voorkomen en in ZeeuwsVlaanderen onbekend zijn.
2 And the people of the village
Listened to him as he told them
Of his marvellous adventures,
H. W. Longfellow, The Song oj Hiawatha p. 198-199 (1860).
3 Dit citaat met veel andere dankt het WNT aan A. de Jager, Woordenboek der
Frequentatieven 1, 186 (1875).
• So he only gazed upon her,
Only sat and sighed with passion, Hiawatha p. 23 (1860).
5 In een woordenlijst achter The Song of Hiawatha (1886) schrijft G. GezelIe p.
192: "Hankeren-In 't Eng. to hanker, d.i. hang hebben, hangen, (zonder n) haken naar
iets. Men vindt ook honkeren en, daaruit verzwakt, hunkeren. Kil., Schuerm., De
Bo, d. J. Freq., Skeat.)" (met dank aan dr. Nienke Bakker).
6 Alleen in Exc. Cron. en bij Ruusb. 4,249; Duitse invloed lijkt dus aannemelijk.
7 Zie de dialectkaart HINNIKEN, met de vormen neien in Frans- en WestVlaanderen, hunkeren, in Oost-Vlaanderen en in de westelijke helft van ZuidBrabant, Antwerpen en Noord-Brabant, en hinkeren op Walcheren-Beveland
(WVD- Kontakt, Mededelingenblad van het Woordenboek van de Vlaamse Dialekten, 4e jaargang, ms. 1-2, september 1990, p. 15; met dank aan Dr. Hugo Ryckeboer).
8 Dat "Plant. 1673" in de N.E.D. een drukfout is voor 1573 heeft Bense niet
gemerkt.
9 C. T. Onions, O.D.E.E. (1966-67) i.v. hankeren "prob. f. *hank-, parallel to
*hang- hang".
10 In de lijst met 448 Engelse, aan het Nederlands ontleende woorden bij T. de
Vries, Holland's Influence on English Language and Literature (Chicago, 1916) p. 98
volg. komt eng. to hanker niet voor.
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11 "De gehele middeleeuwen door heeft Zeeland Vlaams recht bezeten, ontleend aan de rechtsinstellingen van het Vrije van Brugge en het land van Waas.
Vlaams waren de privileges van Westkappel en Domburg", P. J. Meertens,
Vlaamse invloed op de Zeeuwse woordenschat 4, in P. J. Meertens e.a., Zeeuwsche Dialectproblemen (1940).
12 C. Dekker, Zuid-Beveland. De historische geografie en de instellingen van een Zeeuws
eiland in de middeleeuwen, p. 28 (1971).
13 "Wateringen in de afgeleide betekenis ['waterschap'] trof men in Zeeland
uitsluitend aan in Bewesten Schelde. In Zeeland beoosten Schelde was het begrip
onbekend", a.w. 514 (1971).
14 Eerst in het begin van de 15de eeuw is de Honte ten zuiden van Walcheren
en de Bevelanden een brede en diepe rivier geworden.
15 C. Dekker, a.w. 634 en 640 (1971).
16 Mijn oud-collega Nienke Bakker schreef me: "het zou heel interessant zijn
een systematisch onderzoek te doen naar dergelijke relicten. Uit 'mijn' vragenlijsten constateer ik vaak een 'ja' enerzijds ZVW en ZB + NB" .
17 Een camping Orisant, aangelegd in een waardevolle inlaag in het noorden
van Noord-Beveland herinnert aan het vroegere eiland. Orisant lag ten noorden
van Colijnsplaat en ten oosten van Neeltje-Jans Roggeplaat.
18 Westelijk Zeeuws-Vlaanderen is "in de 17de eeuw van Walcheren uit
bevolkt", P. J. Meertens, Vlaamse invloed op de Zeeuwse woordenschat 11, in P. J.
Meertens e.a., Zeeuwsche Dialectproblemen (1944).
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'APELLES SCHOON DU PRAAT'!
In het elfde sonnet van de Schoonheyt staat in de rijmende helft
van vs. 13 de woordgroep 'Apelles schoon Du Praat'. 2 De eerste
acht verzen van dit sonnet bezingen de schoonheid van de boezem
van de beminde, het daaropvolgende sextet luidt:
9
10
11
12
13
14

Och die 't eens weten mocht, wat Hemels suyghelinck
Daar noch aanlegghen sal; hoe metten gouden rinek,
Sijns Moeders echt cieraat, het dertelijck sal speelen
En sitten op haar schoot verslaan sijn kinder-praat:
Dan waar het segghen uyt, Apelles schoon Du Praat,
Ist' lieffelijckste kindt, van al des werelts deelen.

In het moeilijk interpreteerbare 'Apelles schoon Du Praat' heeft
J. B. Schepers een evidente zetfout menen te onderkennen. 3 Volgens hem moet deze woordgroep geëmendeerd worden in 'Apelles
schoonst cieraat'. Zes jaar later incorporeerde Marnix Gijsen deze
emendatie zonder enige toelichting of verantwoording in de door
hem afgedrukte tekst. 4
In de bespreking van dit sonnet in het deel Verspreid werk van de
uitgave van Bredero's werken 5 echter wordt Schepers' emendatie
verworpen, omdat het woord cieraat in deze versregel "raadselachtig zou zijn en een storende herhaling van vs. 11". De conclusie
luidt: "Al kan Du Praat er niet hebben gestaan, cieraat is geen haar
beter" (p. 286). De commentator vraagt zich verder af, of de naam
van de Griekse schilder Apelles wel juist is en besluit met op zijn
beurt aan te nemen, dat er een zetfout in het spel is. Hij stelt echter
geen emendatie voor.
Op zichzelf beschouwd is de gedachte aan een corruptie in de
tekst niet ongerijmd. Er komen in de 12 sonnetten drie onmiskenbare fouten voor, ni. smart in plaats van 'swart' in sonnet 2, vs. 3,
sleur in plaats van 'fleur' in sonnet 6, vs. 6 en sin in plaats van 'sijn'

'APELLES SCHOON

nu

PRAAT'

57

in sonnet 8, vs. 10. Aan de hand van de context zijn deze fouten
echter gemakkelijk te herstellen, evenals binenst voor 'binnenst' in
sonnet 9, vs. 9. Maar voor het overige is de tekst correct, enkele
niet ongebruikelijke inconsequenties in de spelling daargelaten. Dit
in aanmerking genomen en gegeven het feit, dat Schepers, noch
Stuiveling/Damsteegt een bevredigende interpretatie hebben voorgesteld, is er reden genoeg om de veronderstelling van een zetfout
even ter zijde te laten en de on geëmendeerde vss. 13/14 nog eens
systematisch te onderzoeken.
Een voorlopige parafrase is niet moeilijk: het segghen betekent 'de
bewering, de (spreekwoordelijke) zegswijze' (vgl. MNWVII, 912);
de zinsbouw is doorzichtig. In de woordgroep Apelles schoon Du Praat
kan Apelles slechts worden begrepen als de genitief van de persoonsnaam. Dit leidt tot de globale parafrase: Dan zou het gedaan zijn
met de bewering: Apelles' mooie 'Du Praat' is het mooiste 'kind'
op de gehele wereld.
De eerste vraag is nu: wat betekent Du Praat? In het WNT6 wordt
praat opgevat als een nomen agentis, dat qua vorm te vergelijken
is met woorden als zeur en zanik en dat, toegepast op een vrouw de
betekenis 'babbelaarster, klappei' heeft. Als eigennaam treffen we
het substantief aan in De Bloemhof van de Nederlantsche Jeught, waar
Jonckvrouw Praet figureert te midden van andere soortgelijke
namen: vrou Lors, vrouw Labbey, vrouw Slommer etc. 7 Bij het
ontbreken van epitheta als vrouw of jonkvrouw geeft het Franse Du
aan, dat we met een eigennaam te doen hebben. Zo vinden we de
naam niet alleen hier, maar ook later nog in P. Baardts DeughdenSpoor in de titel van het 32e hfdst.: "Aen Madame Du Praet, ende
Juffer Labbey' , .8 Dat Du Praat homoniem was met de familienaam
Praat of Van de Praat, die afgeleid is van het lat. pratum (WNT,
t.a.p.), vormde geen beletsel om het in de boven aangegeven betekenis te gebruiken.
Het is nu mogelijk verband te leggen met de legendarische
Griekse schilder Apelles . De dichter zal deze hebben leren kennen
door lezing van Van Manders Schilder-Boeck, waarin een heel hoofdstuk aan Apelles is gewijd. 9 Onder de ca. 20 werken van Apelles,
die daar worden vermeld, bevindt zich geen schildering van een
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kind, maar wel zijn er twee van uitzonderlijke mooie vrouwen. Dat
geeft grond voor de veronderstelling dat kindt in vs. 14 als 'jonge
vrouw' geïnterpreteerd moet worden (WNT, XII, 2990). De eerste
van de twee vrouwen, bij Van Mander Campaspé geheten, is een
'boelscap' van Alexander de Grote, "van uytnemende groote
schoonheyt/en seer verwonderlijck om aan te sien". Apelles kreeg
van de koning opdracht haar naakt te schilderen; daarbij werd hij
op haar verliefd. Alexander was toen zo grootmoedig zijn 'alderliefste' aan Apelles 'eygen' te maken. 10 De tweede vrouw is een personificatie van de laster, Calumnia, ofwel 'valsche beschuldinghe'.
Haar schilderde hij om zich te wreken over wat hemzelf door laster
en valse beschuldiging overkomen was: verbanning van het hof en
slavernij}n den vreemde. Hij beeldde haar af "als een seer schoon
Vrouwe / behendich toegemaeckt ('uitgedost / gekleed') en opgepronekt' '. Maar uit haar gelaatsuitdrukking sprak "een rasende
dulligheyt", voortkomend uit "een woedende quaet hert".11
De genitief Apelles' is op beide vrouwen van toepassing: de eerste
was zijn minnares van vlees en bloed, de tweede de vrucht van zijn
verbeelding. De vraag is nu, of de dichter met Du Praat een van
deze twee vrouwen kan bedoelen. In malam partem geïnterpreteerd zou de naam zeker passen op Calumnia, de 'kwaadspreekster' bij uitstek. Vergelijkingen met klassieke of mythologische figuren komen in de Sonnetten meer voor, steeds om de
superioriteit van de geliefde te laten uitkomen, en in zoverre zou
zo'n vergelijking in deze verzen niet uit de toon vallen. Ik denk
hier bijv. aan Cupido in sonnet 8 en Mars in sonnet 9. De vss. 13b
en 14 van sonnet 11 zouden dan betekenen: 'Apelles' mooie lasteraarster is het liefelijkste kind (jonge vrouw) op de wereld'.
Maar het is toch wel moeilijk het beeld van de Laster, die hoe
groot haar schoonheid ook was, door Apelles opzettelijk in al haar
boosaardigheid was afgebeeld, te rijmen met 'het segghen' dat zij
het' lieJfelyckste kindt' ter wereld was, en aan te nemen, dat de dichter de 'rasende dullicheydt' waarvan bij Van Mander sprake is,
vergeten was of eenvoudigweg heeft genegeerd.
Campaspé daarentegen past wel in het tekstverband. Zij was
befaamd om haar schoonheid en was zonder twijfel jong, misschien
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inderdaad nog wel een kind, toen Apelles haar schilderde. Maar
waarom noemt de dichter haar een praatster, 'Apelles schone babbelaarster', terwijl daarvoor bij Van Mander geen enkele aanwijzing te vinden is? Alleen omdat Du Praat een speels rijm opleverde,
zoals in het negende sonnet het woordspel met handen? Of misschien
omdat hij meende, dat die naam wel op alle courtisanes van toepassing was? Er is nog een derde mogelijkheid, nl. dat hij, uit zijn
geheugen puttend, de twee vrouwen met elkaar verward heeft.
Zo biedt ook deze tweede interpretatie (Du Praat is Campaspé),
die ik voor de meest waarschijnlijke houd, geen volledige zekerheid. Beide interpretaties hebben echter het voordeel dat ze de tekst
onverlet laten en een redelijke betekenis opleveren en dat kan van
de tot nu toe gegeven commentaren niet gezegd worden.
Den Haag, mei 1991
Adres van de auteur:
Rapenburg 107 a
2311 GL Leiden

NOTEN
1 Dit artikel is de uitwerking van een ondergeschikt punt in een doctoraalscriptie door de auteur geschreven onder leiding van dr. K. Bostoen en dr. Marijke
van de Wal aan de RUL, getiteld: "De sonnetten van de schoonheyt in Apollo
of Ghesangh der Musen (1615)". Leiden 1988. Aan prof. dr. B. C. Damsteegt
komt dank toe voor zijn aansporing tot het schrijven van dit artikel en voor zijn
onvermoeibare hulp daarbij.
2 De twaalf sonnetten van de Schoonheyt maken deel uit van het in 1615 te
Amsterdam gedrukte liedboek: Apollo of Ghesangh der Musen. Hier wordt geciteerd
uit de facsimile-editie bezorgd door A. Keersmaekers en K. Bostoen, Deventer
1985.
3 J. B. Schepers: "Bredero's liefde voor Margriete ( ... )", in: De nieuwe gids 28
(1913), p. 574-613.
4 De twaalf sonnetten van de Schoonheyt en drie andere sonnetten, ed. Marnix Gijsen,
1919, p. 23.
5 G. Stuiveling / B. C. Damsteegt, G. A. Bredero's verspreid werk. Leiden 1986,
p. 286.
6 WNT XII (II), 3803: Schepers kon dit deel niet raadplegen, want het is pas
in 1949 verschenen.
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7 De bloemhof van de Nederlantsche Jeught, ed. L. M. van Dis en Jac Smit.
Amsterdam-Antwerpen 1955, p. 188.
B P. Baardt, Deughden-Spoor; in de On-Deughden des Werelts aJf-ghebeeldt. Leeuwarden, 1645, p. 303 en 309.
9 Karel van Mander, Het Schilder-Boeck (. .. ), Haerlem 1604, fol. 76-82. Hier
wordt geciteerd uit de facsimile-editie, Utrecht 1969.
10 A. w., fol. 79 r.
11 Ibidem fol. 81 r .

BOEKBEOORDEUNGEN
PH. H. BREUKER, ft wurk fan Gysbert Japix. 1. Tekst yn facsimile.
II. Oerlevering en ûntstean. Fryske Akademy Ljouwert, 1989. Nr.
710. Proefschrift Vrije Universiteit Amsterdam. Drie banden,
1144 blzz. ISBN 90-6171-710-8. Gelumbeckt, f 120,-; voor
leden en donateurs Fryske Akademy f95,-.
Toen Ecco Epkema in 1821 zijn GysbertJapicx Friesche Rij·mlerye.
De Tredde Druwck in het licht gaf, wilde hij daarmee het volledige
werk van de 17de-eeuwse Friese dichter aan de belangstellenden
aanbieden, zoals het overgeleverd was in de eerste uitgave te Bolsward van 1668 en in de tweede, aanmerkelijk uitgebreider editie te
Leeuwarden van 1681.
In het Friese vers waarmee hij zijn boek aan de gouverneur van
Friesland, jhr. Idsert Aebinga van Humalda, opdroeg, wees
Epkema erop, dat Gysberts Rij·mlerye ten naaste bij in vergetelheid
geraakt was (" 't wier neyst' bij ijn forjitt'niss' recke"). Bovendien
waren de beide 17de-eeuwse uitgaven "zoo schaarsch, ja onverkrijgbaar geworden, dat velen, jaren lang, vruchteloos hebben
getracht de eene of andere daarvan in hun bezit te krijgen".
Behalve de teksten verschafte Epkema in zijn Woordenboek op de
Gedichten en verdere Geschriften van GysbertJaPicx in 1824 aan de tijdgenoten een waardevol hulpmiddel, waardoor een grote bloei van de
bestudering van de Bolswardse dichter mogelijk werd. In de volgende honderd jaar houden velen zich met het werk en het leven
van, ,de Friese Vondel" bezig. De Bibliografy Gysbert Japiks van J.
J. Kalma telt tussen 1821 en 1921 niet minder dan 120 nummers,
waaronder van grote namen, als Joost Hiddes Halbertsma, Waling
Dykstra, F. Buitenrust Hettema, Theodor Siebs. 1
In 1821 had Epkema in zijn Voorrede als één van de redenen
voor zijn herdruk opgegeven "de zucht om de slordigheid, waar
mede vooral de tweede Druk, behandeld is geworden, te verhelpen". Niet alleen drukfouten verbeterde hij. Geheel in de geest van
TIJDSCHRIFT VOOR NDL. TAAL- EN LETTERKUNDE 108 (1992)
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zijn tijd beijverde hij zich de spelling van Gysbert Japiks zelf" uit
hem zelven te verbeteren".
Hoe waardevol Epkema's herdruk van de RUmlerye, niet het
minst door het toegevoegde Woordenboek van 1824 ook geweest is,
toch kon zijn uitgave op den duur niet bevredigen. Het gevolg was,
dat men bij de bestudering van Gysbert Japiks steeds weer naar
de beide 17de-eeuwse edities teruggreep. Immers, "ieder die Epkema's uitgave gebruikte, werd beroofd van het beste middel om
van onze dichter een diepergaande studie te maken: zijn taal- en
spellingvarianten." Aldus J. Haantjes in het eerste academische
proefschrift aan Gysbert Japiks gewijd. 2 Krasser nog drukte W. L.
Brandsma zich uit. In de Inleiding van zijn proefschrift lezen we:
"Voor wetenschappelijke doeleinden zijn dan ook zowel het Woordenboek, als de editie, waar het bij aansluit ... onbruikbaar".3
Geen wonder, dat men behoefte voelde aan een wetenschappelijk
verantwoorde uitgave van Gysberts werk. Toch was een poging
daartoe in 1897 nog mislukt. Een oproep van dr. F. Buitenrust
Hettema resulteerde niet in de noodzakelijke 150 intekeningen. 4
Het duurde tot 1936 eer een tekstuitgave verscheen, die geacht
werd aan alle wetenschappelijke eisen te voldoen. Hoewel het feitelijk de vijfde druk van de Friesche Rymlerye was, kozen de bewerkers
voor een afwijkende titel, omdat zij - evenals Gabbema in de
tweede druk van 1681 al gedaan had - de proza vertalingen en
Gysberts brieven aan Gabbema opnamen; bovendien de verspreide, Nederlandse gedichten. 5
Na 30 jaar was deze standaard editie uitverkocht. Bovendien
maakte men zich op in 1966 de dag te herdenken, waarop Gysbert
Japiks 300 jaar geleden overleden was. Bij gelegenheid van die herdenking verscheen de tweede druk, op enige kleine verbeteringen
en aanvullingen na, identiek aan de druk van 1936. Tevens werd
nu eindelijk de toezegging uit 1936 van een tweede deel met o.a.
woord- en zaakverklaringen ingelost. Dit was min of meer bedoeld
ter vervanging van Epkema's Woordenboek uit 1824. 6
Met weer een andere titel, ft wurkfan GysbertJapix, verscheen dan
in 1989 - als deel I van het hier te bespreken proefschrift - een
facsimile uitgave van de eerste druk van GysbertJapix Friesche Rymle-
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rye uit 1668, gevolgd door de aanvullingen daarop uit de tweede
druk van 1681, bezorgd door Simon Abbes Gabbema, eveneens in
facsimile. Deze aanvullingen bestonden niet alleen uit nog ongepubliceerde teksten van Gysbert, waaronder zijn brieven, maar ze
bevatten ook twee opdrachten van Gabbema, een Friese grammatica en een verhandeling over de klankwaarde der Friese lettertekens, beide in het latijn en ook nog een Oudfriese rechtstekst in
twee redacties volgens hss. die Gabbema bezat. Tenslotte nam
Breuker in deel I Gysberts verspreide, Nederlandse gedichten op,
grotendeels lofverzen op boeken van bevriende auteurs of drukkers.
Dat deze Nederlandse teksten voor de bestudering van Gysbert
Japiks van belang zijn, hadden ook de uitgevers van de Wirken, c.q.
Wurken in 1936 en 1966 ingezien. 7 Maar wie er gediend wordt met
het nu juist in facsimile afdrukken van b. v. het grote gedicht ReedenKracht (blz. 437-441), dat om wille van de bladspiegel een dusdanig
verkleinde letter heeft gekregen, dat, zeker de oorspronkelijke aantekeningen in de marge nauwelijks leesbaar zijn, begrijp ik niet.
Dat zelfde bezwaar geldt voor nog twee gedichten.
Node mis ik in deze herdruk - in - facsimile de enige Friese uitgave, die bij Gysbert z'n leven is verschenen, de Friessche Tjerne van
1640. De wijzigingen die Gysbert hierin voor de definitieve tekst
van 1668 aanbracht, zeggen immers iets over de inzichten van de
dichter. Wel zou men kunnen verwijzen naar de diplomatische uitgave van de editie uit 1640, met inleiding en aantekeningen door
P. Sipma in 1932 gepubliceerd, maar wie heeft nu dat sedert lang
uitverkochte boekje nog bij de hand?8
Breuker verdedigt het uitbrengen van deze facsimile uitgave als
deel I van zijn proefschrift, door zijn bezwaren tegen de nog altijd
leverbare standaard editie Gysbert Japicx Wurken, door Brouwer,
Haantjes en Sipma, 2de dr. 1966, op te sommen (Deel II, blz. 1921). Zo wijst hij er op, dat hierin o.a. de volgorde der teksten niet
geheel gelijk is aan die in de oorspronkelijke druk van de Friesche
Rymlerye uit 1668; enkele aan Gysbert toe te schrijven Nederlandse
verzen ontbreken; van één Nederlands lofvers, nl. op een uitgave
van de bevriende Bolswarder drukker Samuel van Haringhouk,
werd door Brouwer c.s. de tekst volgens een herdruk van dat boek
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gegeven. Wat is daarvan het bezwaar? Hier wreekt zich het standpunt van Breuker vrijwel geheel af te zien van het opnemen van
varianten (Deel II, blz. 22). De onderhavige herdruk heeft Gysbert
stellig onder ogen gehad. De eerdere redactie heeft in de regels 5759 volgens Breuker, deel I, p. 418:
Wie dunckt niet self in d'hemel-vreugd te woonen,
Als David singt, in drie-eenstem-soet' toonen,
Des Drieheyds loJ;

De herdruk uit 1660 heeft, volgens Wurken van Brouwer c.s. p. 386,
naar mijn mening een duidelijke verbetering in de 3de regel:
Js Drie-eenheyds lof.
In regel 65 van dit zelfde vers heeft Gysbert het woord, ,lockt' ,
vervangen door "weckt", waardoor de regel voor mij welluidender
geworden is. Wurken I, p. 386, r. 68:

Op dus een wüz' weckt God geweldenaren, ...
Bovendien heeft Gysbert enkele spellingwijzigingen aangebracht.
Al met al, Gysbert Japicx Wurken biedt een meer verantwoorde
lezing. Breuker geeft wel toe, dat in enkele gevallen de variant in
een jongere editie een wezenlijk verschil oplevert, maar zijn onderzoek richtte zich niet op spelling of stijl. Toch verwijst hij zijn lezers
wel naar de standaardeditie van Brouwer c.s. en maakt hij ze attent
op een gestencilde uitgave van dr. W. Krogmann, Gysbert Japiks
Parallelversionen; Frysk Ynstitut oan de Ryks Universiteit te Groningen 1966. Is zo'n uitgave wel algemeen toegankelijk?
De bruikbaarheid van een facsimile uitgave van een 17 de-eeuwse
druk staat of valt met de kwaliteit van het oorspronkelijke drukwerk. Ook het lettertype speelt een rol, dat bij minder ervaren
lezers soms op moeilijkheden stuiten kan. De door Breuker gekozen
originelen zijn over het algemeen van goede kwaliteit. Toch heeft
hij zich genoodzaakt gezien op p. 469 een 40-tal onleesbare woorden en cijfers te verduidelijken, daar het origineel wel een indruk
vertoonde, maar door het ontbreken van inkt op het zetsel, geen
afdruk. Bij gebruik van de reprint ontdekt men echter al gauw, dat
er heel wat meer gevallen zijn, waar men de onzekerheid van de
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afdruk graag opheldert door naar de editie uit 1966 te grijpen.
Bovendien zijn in de facsimile-uitgave uiteraard alle drukfouten
blijven staan. Breuker heeft in deel II ruim 6 bladzijden ermee
gevuld. Niemand zal ontkennen, dat een facsimile van een
beroemd boek een heel eigen bekoring heeft; bovendien in bepaalde
gevallen informatie verschaft die men buiten de meestal onbereikbare originelen nooit kan verkrijgen. Terwijl Gysbert Japicx Wurken
van 1966 een stevig gebonden boek is, heeft de uitgever van Breukers dissertatie, de Fryske Akademy te Leeuwarden, het boek jammer genoeg gelumbeckt, zodat men bij intensief gebruik het gevaar
loopt in plaats van het boek zo'n 470 losse velletjes in handen te
houden.
Met deel II van ft wurkfan GysbertJapix, getiteld "Oerlevering en
ûntstean", verdeeld over twee banden met tezamen ruim 630 bladzijden, komen we tot het eigenlijke proefschrift. Deze dissertatie is
niet specifiek een filologische of esthetische benadering van het
werk van Gysbert. Het doel was een bijdrage te leveren tot de verklaring van het ontstaan in de zeventiende eeuw van literaire
teksten. Breukers onderzoek beperkte zich tot stof en inhoud van
die teksten, terwijl de taal en stijl ervan slechts aandacht kregen
voor zo ver daaraan elementen voor die verklaring konden worden
ontleend. Als object van deze studie koos hij stof en inhoud van het
werk van Gysbert Japiks in relatie tot hun literaire en hun historische context. Deze combinatie van literair en historisch onderzoek
is in de Gysbert-J apiks studie niet eerder toegepast.
Breuker heeft zich ten doel gesteld alle kennis over Gysbert, zijn
werk, zijn omgeving, zijn familie en zijn tijd, welke in de loop der
tijden is vastgelegd, in zijn onderzoek te betrekken. Dat heeft het
boek tot een haast onuitputtelijke bron van gegevens gemaakt.
Hoofdstuk 1 releveert de vroegste bewijzen van de waardering voor
het werk van Gysbert. Met de publicaties van de Franeker hoogleraar Everwinus Wassenbergh begint in 1793 de wetenschappelijke
bestudering ervan. De verschillende standpunten, zienswijzen en
verklaringen in de loop van de 19de en 20ste eeuw worden besproken, zoals die zijn te vinden in de studies van o.a. de Amsterdamse
hoogleraar aan het Doopsgezinde seminarie, Rinse Koopmans; van
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dr. Joost Hiddes Halbertsma; van Buitenrust Hettema. Even zo de
aan Gysbert gewijde dissertaties van J. Haantjes (1929) en Douwe
Kalma (1938); ook de reacties daarop, zoals die van prof. Godard
Gosses en E. B. Folkertsma.
Hoofdstuk 2 bevat de motieven, die tot de facsimile uitgave hebben geleid; er is hiervoor al even op gewezen.
Hoofdstuk 3 (p. 42-188) bevat een zeer rijk gedocumenteerd
onderzoek naar het antwoord op de vraag, welke factoren invloed
gehad hebben op het ontstaan van de Friesche Rymlerye van 1668 en
vervolgens, wat de bedoeling van Gabbema geweest kan zijn met
zijn uitgebreide heruitgave van 1681. Geheel nieuw is Breuker z'n
veronderstelling, dat er van de eerste uitgave maar weinig exemplaren zouden zijn gedrukt en dat een oomzegster van Gysbert voor
de kosten zou zijn opgekomen, nl. Antie Arjens, een dochter van
zijn zuster. De ten hoogste honderd exemplaren, die volgens Breukers berekening gedrukt zouden zijn, waren niet voor de verkoop
bestemd, maar om aan verwanten en vrienden van de in september
1666 aan de pest gestorven dichter te worden geschonken.
Met het doel de aard en de omvang van de belangstelling voor
het werk van Gysbert vast te stellen, heeft Breuker een onderzoek
gedaan naar de "lezers" van de dichter. Een ongelooflijke hoeveelheid gegevens heeft hij gevonden. Van de 18 exemplaren van de
1ste druk van 1668 die te achterhalen waren, en van de 68 van de
2de door Gabbema verzorgde druk uit 1681, alsmede van de 23 van
de titeluitgave van 1684, die hij wist op te sporen, heeft Breuker de
tegenwoordige verblijfplaats vermeld en bijzonderheden als handschriftelijke aantekeningen, prijzen, uiterlijke staat, eventuele vroegere bezitters en wetenswaardigheden over hun persoon toegevoegd. Daartoe heeft hij talrijke 17de-eeuwse boedelbeschrijvingen,
auctiecatalogi, archieven en wat niet al geraadpleegd. Het resultaat
is een lijst met biografische bijzonderheden van meer dan 200 personen, die op enigerlei wijze het werk van Gysbert in hun bezit hebben gehad, het in hun geschriften hebben aangehaald of nagevolgd.
De conclusie die Breuker uit deze talloze gegevens trekt, luidt, dat
het werk van GysbertJapiks in de 17de en 18de eeuw.als literatuur
werd gewaardeerd en als een specimen van de Friese taal en als een
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symbool van de eigen Friese cultuur werd herkend. Weliswaar was
dat slechts binnen een kleine groep, nl. van in hoofdzaak academici
en de Friese adel. Voor de belangstelling in de 19de eeuw herdrukt
Breuker de lijst van de 273 intekenaren (goed voor 294 exemplaren)
op de GysbertJapiks uitgave door Epkema in 1821. Eén op de drie
exemplaren is voor buiten Friesland bestemd. De analyse van deze
lijst levert een zelfde beeld op als die van de eerdere "lezers", nl.
dat de belangstelling in Friesland voor de Friese dichter in de 19de
eeuw tegenvalt. Ook ontzenuwt Breuker de legende, onder invloed
van de romantiek ontstaan, dat het Friese volk algemeen bekend
was met de Bolswardse dichter en zijn liederen nog zong.
Er is van Gysbert Japiks een aantal autografen bewaard gebleven. De bekendste zijn het minnedicht Wobbelke en het albumvers
voor Sixtus Brunsvelt. Verder zijn het handtekeningen onder een
akte, of enkele losse woorden. Breuker behandelt ze alle 24 uitvoerig en voegt afbeeldingen ervan toe. Zijn zeer omvangrijk archiefonderzoek leverde de vondst op van een tot nu toe onbekend
Nederlands gedicht, dat hij - evenwel met grote aarzeling - aan
Gysbert toeschrijft. Het is samen met nog vijf andere toeschrijvingen getranslitereerd in deel I van het proefschrift opgenomen.
Breuker nodigt zijn lezers uit tot bestudering en discussie over die
toeschrijvingen.
Hoofdstuk 4 bevat het biografisch gedeelte van het proefschrift,
getiteld "Libben en Wdld". Bij het eerste "Leven" moet men niet
zozeer denken aan een verhaal over de levensloop van Gysbert,
maar aan een uitvoerig verslag van Breukers onderzoek, met name
in archieven, naar de feiten en omstandigheden, die de levensloop
van de dichter hebben bepaald; zoals zijn afkomst, familieleden,
opleiding, z'n werk als schoolmeester; zijn huwelijk en gezin, zijn
vrienden en kennissen. Uitvoerig komt de maatschappelijke en kerkelijke positie van Gysberts vader ter sprake, met name diens conflict met de kerke raad en zijn rol daarin als presiderend
burgemeester. Ter beoordeling van zijn ontwikkeling analyseerde
Breuker het boekenbezit van hem in vergelijking met 634 boekinventarissen uit Friesland tussen 1600 en 1650. Voor Gysbert Japiks
zelf deed hij dat door niet minder dan 1227 lijsten van boeken te
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raadplegen, tussen 1615 en 1680. Niet alleen de aanwezige, ook de
ontbrekende titels in beide lijsten suggereren conclusies. Volgens
Breuker moet de jonge Gysbert een grote belangstelling voor de
Nederlandse letterkunde gehad hebben. Verder concludeert hij uit
de theologische titels, dat Gysbert de Nadere Reformatie zeer toegenegen moet zijn geweest, maar anders dan zijn vader, die uitgesproken gereformeerd was, weinig leerstellige belangstelling
vertoonde.
Ondanks intensief speurwerk komt ook Breuker niet tot een definitief antwoord op de vraag, waar Gysbert na vertrek uit Witmarsum in mei 1635 tot zijn benoeming tot schoolmeester en
voorzanger in Bolsward in augustus 1637 gewoond heeft. Ook voor
hem blijft het al vroeger genoemde Beetgurn mogelijk. Breukers
uitgebreid archiefonderzoek heeft bewezen, dat Gysbert, eenmaal
in Bolsward, nog al vaak is verhuisd, maar nooit een eigen huis
heeft bezeten. Hij tracht er verklaringen voor te vinden, evenals
voor het vertrek uit Witrnarsurn.
De gegevens over de vrouw van Gysbert, Sijcke Salves, en hun
kinderen zijn voornamelijk in 1827 door Joost Halbertsma bekend
gemaakt. Breukers onderzoek leverde niet alleen aanvullingen op,
maar bovenal een opmerkelijk eerherstel voor de zoon Salves, die
door Halbertsma als een doorbrenger en lastpak was getypeerd.
Breuker heeft nI. aangetoond, dat Halbertsma's ongunstig oordeel
op een rekenfout berustte!
Met WrtÎld, "wereld" in de titel van dit hoofdstuk doelt Breuker
op z'n schets van de levensopvattingen van Gysbert. Daarover
heeft deze zelf geen rechtstreekse inlichtingen nagelaten. Behalve
door in te gaan op de levensloop van Gysberts vader, heeft Breuker
daartoe een uitgebreid, ook weer archivalisch, onderzoek ingesteld
naar de maatschappelijke relaties van Gysberts vrienden en kennissen, in Bolsward en daarbuiten. O.a. betreffende de dominee en
dichter Petrus Geestdorp, een belangrijke figuur in de kringen van
de Nadere Reformatie, waartoe ook Gysberts vriend Samuel van
Haringhouk behoorde, de Bolswardse drukker van de Friesche Rymlerye van 1668, deze had Gysbert ook de gelegenheid geboden lofverzen voor een aantal van zijn uitgaven te leveren, wat tot
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stimulerende contacten met dichters en geleerde auteurs leidde.
Evenzo deed Gysberts Bolswardse jonge vriend, Hero Galama,
toen deze zich in 1660 als drukker te Harlingen had gevestigd. In
de noten betreffende hem heeft Breuker vele tot nu toe onbekende
gegevens over deze oud-leerling vermeld. Zijn invloed op Gysbert
reikte mogelijk verder dan tot nu toe werd verondersteld. In Breukers onderzoek neemt eveneens de Leeuwarder drukker en dichter
Claude Fonteyne een grote plaats in. Deze gaf in 1640 Gysberts
eerste Friese werkje uit, de Friessche Tjerne. Via hem kwam Gysbert
in contact met de artistieke cultuur in Friesland, waarvan Fonteyne
een centrale figuur was, en welke zich, naar Breuker aantoont,
rond het stadhouderlijk hof in Leeuwarden laat localiseren. Deze
'hofcultuur' uitte zich in velerlei kunsten, niet alleen in de poëzie.
Aandeel aan deze hofcultuur had ook Simon Abbes Gabbema.
Voorzover Fonteyne dat nog niet gedaan had, zou deze classicus,
dichter en landshistorieschrijver Gysbert in die kring betrekken.
Hij inspireerde hem tot nieuw werk. Aan hem danken wij de 26
brieven, die Gysbert hem - op één na - in het Fries schreef.
Terecht brengt Breuker de invloed van Gabbema op o.a. de stijl
van Gysberts latere werk tot de ware proporties terug. Wel bleef hij
na de dood van Claude Fonteyne in 1654 de invloedrijkste van Gysberts literaire vrienden, maar dat hij hem uit een eenzaamheidscrisis zou hebben verlost en daarmee een keerpunt in Gysberts werk
zou hebben veroorzaakt, zoals algemeen de opvatting was, wordt
door Breuker ontzenuwd. De legendarische aantekening, die
meester Harke van Nieuwland volgens Joost Halbertsma, vooraan
in zijn bijbel schreef, Simen het Gys fordoorn (bedorven), heeft hij
eveneens definitief naar het rijk der fabelen verwezen. 9
Het 5de hoofdstuk, "Tekstcommentaar" , is het omvangrijkste.
De grondslag van Breukers tekstverklaring is een combinatie van
literair en historisch onderzoek, zoals dat op het werk van Gysbert
Japiks niet eerder is toegepast. Daarbij streefde hij ernaar alle kennis, die in de loop van de tijd over Gysbert en zijn werk verzameld
is, in dat onderzoek te betrekken. Breuker stelt vast, dat het onmogelijk is alles te lezen en te weten wat Gysbert onder ogen heeft
gehad. Wel nam hij kennis van alle werken, waarvan mocht wor-
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den aangenomen, dat Gysbert eraan ontleend zou kunnen hebben.
Dat geldt met name de klassieken en de zeventiende-eeuwse dichters in het Nederlands . Verder de boeken die blijkens de bibliotheekinventaris, na Gysberts dood opgemaakt, in zijn bezit zijn
geweest. Zo speurde hij naar wat voor Gysbert de aanleiding voor
zijn gedichten geweest kon zijn; naar de afhankelijkheid van welke
voorbeelden; naar de betrekking daarvan tot het leven en de opvattingen van Gysbert. Woordverklaringen geeft hij slechts, als ze
noodzakelijk zijn voor het begrip van de tekst als geheel. Lang niet
op alle teksten heeft Breuker zijn methode van onderzoek ter verklaring van het ontstaan ervan nader uitgewerkt. Gebrek aan tijd
dwong tot beperking, schrijft hij. Van de 78 teksten die de reprint
bevat, zijn er 13 behandeld. Volgens Breuker vormen ze een representatieve groep. Wel heeft hij voor zich zelf alle overige teksten
volgens zijn model in concept beschreven, zodat hij bij de uitwerking van de 13 vanuit de kennis van het gehele werk kon schrijven.
Het is te hopen, dat hij binnen afzienbare tijd de gelegenheid zal
kunnen vinden het concept van de overige teksten op dezelfde uitputtende wijze uit te werken. Op grond van het overvloedige materiaal, waaronder talrijke eigen vondsten, concludeert Breuker, dat
in vele gedichten ontlening en navolging een rol hebben gespeeld.
Hij signaleert een ontwikkeling in het werk van Gysbert Japiks:
diens schildering van de Friese werkelijkheid krijgt later een pastorale inkleding, om in een geleerd dichterschap te eindigen. Van
alledaagse taal werd het Fries voor hem een taal voor verheven en
geleerde kunst. Realisme neemt in dat werk maar een geringe
plaats in. Gysberts thema's en zijn standpunt in de vraagstukken
van zijn tijd zijn gemeengoed van de 17 de-eeuwse Nadere Reformatie en van de kringen om het stadhouderlijke hof. "Gysbert
J apix is een vertegenwoordiger van het dominante cultuurpatroon
in het Friesland van zijn tijd. Voor mij is hij uitsluitend literator
geworden, die op de manier van de literatuur uitdrukking geeft aan
literaire thema's van zijn tijd." Aldus Breuker aan het slot van de
uitvoerige, Nederlandse samenvatting van zijn proefschrift. Met
één woord typeert hij daarin Gysberts werk naar karakter en ontwikkeling als bewijs van "vakmanschap". Elke verdere bestude-
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ring van het werk en de persoon van de Bolswardse dichter zal van
de gegevens door Breuker in de 631 bladzijden van deel II van ft
wurkfan GysbertJaPix bijeengebracht, moeten uitgaan. Daarom zou
een volledig register op zo onnoemelijk veel gegevens en verwijzingen naar artikelen en de auteurs ervan nog eens moeten kunnen
verschijnen.
De 2de band van deel II van Breukers proefschrift bevat als aanvulling de iconografie van Gysbert. De 50 door hem achterhaalde
geschilderde portretten, gravures enz. worden in chronologische
volgorde uitvoerig besproken, met vermelding van de maker, lotgevallen en verblijfplaats ervan. Bovendien zijn vele ook afgebeeld.
Verder bevat deze 2de band behalve 41 bladzijden aantekeningen,
naast de uitgebreide Nederlandse samenvatting, nog een beknopte
in het Fries en in het Engels. Tenslotte volgen enige bijlagen, een
opgave van de bronnen en parallellen van Gysberts werk, en de
belangrijkste literatuur waarnaar verwezen is.
Hilversum, februari 1991

E.

G.

A.

GALAMA

P.S.
De laatste twee Stellingen bij het in het Fries geschreven proefschrift van Ph. H. Breuker luiden:
15. Voor het engelstalige forum van de wetenschap maakt het weinig verschil of een studie in het Nederlands of in het Fries is
geschreven.
16. Wie Nederlands kan lezen, heeft geen excuus wetenschappelijk
werk in het Fries om de taal ongelezen te laten.
NOTEN
1 J. J. Kalma, Gysbert Japiks. Syn eigen wurk en artikels en boeken fan oaren. U tjefte
'Gysbert Japiks-Comité 1666-1966'. Ljouwert 1956.
2 Jacob Haantjes, Gysbert Japicx. Fries dichter in de zeventiende eeuw. Proefschrift
Utrecht. U.M. Holland. Amsterdam 1929, p. 69.
3 W. L. Brandsma, Het werkwoord bij' Gysbert JaPicx. Proefschrift Groningen.
Van Gorcum & Comp. N.V. Assen 1936, p. 1.
4 De J'v-ederlandsche Spectator, 1897, p. 238-240: "Een standaard-werk".
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5 GysbertJaPicx Wirken. Bisoarge fen]. H. Brouwer, J. Haantjes en P. Sipma.
To Boalsert, by A. ]. Osinga, 1936.
6 GysbertJaPicx Wurken. Bisoarge fanJ. H. Brouwer,]. Haantjest en P. Sipmat
Twadde printinge. A.]. Osinga N.V. Boalsert - 1966, p. Ven IX. Oantekeningen
op GysbertJapicx Wurken. Bisoarge fan]. H. Brouwer, J. Haantjest en P. Sipmat.
A. J. Osinga N.V. Boalsert - 1966, p. V.
7 Zie noot 5 en 6.
8 P. Sipma, Gysbert Japicx Priessche Tjerne, mei ynlieding en aantekeningen. (Magnus
- Rige Nr. 2) A. J. Osinga - Boalsert - 1932.
9 J. H. Halbertsma, Hulde aan GysbertJapiks II. Leeuwarden 1827. p. 396.

R. jANSEN-SIEBEN, Repertorium van de Middelnederlandse artesliteratuur. Utrecht, HES, 1989. XXV + 533 pagina'sf265,- geb.
ISBN 90-6194-437-6.
Het verschijnen van dit langverwachte Repertorium is een belangrijke mijlpaal in de ontsluiting van de Middelnederlandse artesliteratuur. In haar Inleiding noemt de auteur het "het resultaat van
een twintig-jaar-Iange éénvrouwonderneming" (p. X). Toen zij
zo'n twintig jaar geleden artesteksten bij taalkundig onderzoek
wilde betrekken, betrad ze een vrijwel braakliggend terrein.
Tekstedities waren er nauwelijks; bronnen waren vaak moeilijk te
vinden. Als pionier op dit gebied stond zij voor de taak om het
overgeleverde materiaal zelf op te sporen en te inventariseren. Het

steekkaartensysteem dat zij in eerste instantie voor eigen gebruik
aanlegde (en dat veelvuldig door belangstellenden werd geraadpleegd), is tenslotte tot dit Repertorium uitgegroeid.
Het begin 'artes-literatuur' is eerder een verzamelnaam voor een
grote en heterogene groep teksten dan van een bepaald, nauwkeurig begrensd genre. Wat de teksten binnen deze groep gemeen hebben is het primair beogen van "een utilitair, instructief doel", en
- als negatief selectiecriterium - "niet (hoofdzakelijk) een recreatief, esthetisch, religieus of emotioneel doel". "Godsdienstige,
historische en juridische teksten, hoewel non-fiction, horen er dus
niet bij [ ... ]" (p. XII).
In haar inleiding geeft de auteur een indeling van de artesteksten, zoals Eis die baseerde op de middeleeuwse artes-reeksen.
TIJDSCHRIFT VOOR NDL. TAAL- EN LETTERKUNDE 108 (1992)
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Naast de bekende zeven vrije kunsten (Artes liberales) staan de Artes
mechanicae (technische, praktische vakgebieden, waaronder bijvoorbeeld bouwkunde, navigatie en de medische wetenschap) en de
Artes magicae, de verboden kunsten (magie, waarzegkunst en dergelijke). Deze indeling, die uitgaat van het middeleeuwse referentiekader waarbinnen deze teksten tot stand kwamen, levert een fraai
overzicht van het vele materiaalop.
In dit Repertorium staat de inhoud van de opgenomen teksten centraal; de handschriften of drukken waarin ze zijn overgeleverd worden niet beschreven.
Het boek bestaat uit twee hoofdgedeelten. Het eerste is een alfabetische inventaris, in principe op onderwerp. De opgenomen trefwoorden omvatten behalve onderwerpen en vakgebieden ook
genres, titels en auteurs. Sommige worden alleen gevolgd door een
of meer kruisverwijzingen naar andere trefwoorden; meestal volgt
opgave van de bron of bronnen waarin het onderwerp of de tekst
voorkomt. De wisselende omvang van de verschillende opgaven
geeft direct een beeld van de aard en de proportionering van het
overgeleverde corpus. Zo volgen op het trefwoord' Almanak' niet
minder dan 21 pagina's, waarop 241 verschillende tussen 1476 en
1600 gedrukte almanakken worden vermeld. Verrassingen zijn er
volop. Een aantal teksten dat niet in andere volkstalen is bewaard,
blijkt wel in het Middelnederlands vertaald te zijn, soms zelfs meermalen. Zo geeft het Repertorium drie verschillende Middelnederlandse vertalingen van de Chirurgie van Lanfranc, en maar liefst vijf
van de Antidotarius Nicolai. Ook interessant zijn de indicaties voor
de populariteit van bepaalde teksten. Van de Sidrac worden veertien
handschriften en tien drukken vermeld; fragmenten van Dirc van
Delfs Tafel van den kersten ghelove en Maerlants Der naturen bloeme blijken relatief vaak voor te komen in handschriften met korte, heterogene artes-teksten.
In het tweede gedeelte van het Repertorium zijn de handschriften,
waarnaar in het voorafgaande deel verwezen wordt, naar bewaarplaats en signatuur geordend. Daarbij wordt achtereenvolgens aangegeven: datering, omvang, plaats van de tekst in de bron en zo
mogelijk identificatie van de tekst; verwijzing naar eventuele uitgave(n) en literatuur; parallelteksten.
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Tenslotte volgt een alfabetisch register van lncipits (dat ik alle
belangstellenden warm kan aanbevelen als zeer stimulerende lectuur) en een register van persoonsnamen.
De begrenzing van het uitgebreide corpus wordt met uiteenlopende argumenten gemotiveerd. De uit praktische overwegingen
onmisbare tijdsgrens is vrij ruim genomen: 1600. De auteur wijst
erop dat het verdedigbaar is om de taal van de 16e eeuw als Middelnederlands te bestempelen. De continuïteit van taal en cultuur in
de 15e en 16e eeuw maken het onwenselijk om het latere deel van
die periode buiten beschouwing te laten. Wat het taalgebied betreft
waaruit teksten worden opgenomen, is de oostgrens daarvan, vaag
als hij is, bij twijfel ook liever te ruim dan te krap genomen.
Inhoudelijke criteria zijn nogal verschillend van aard. Zo worden
bijvoorbeeld pestgebeden opgenomen vanuit het standpunt, dat
dergelijke gebeden nauwelijks onderscheiden kunnen worden van
bezweringen, zegeningen en toverformules, die zeker in het Repertorium thuishoren. Daar is veel voor te zeggen: als teksten van dit
soort gefunctioneerd hebben als praktisch voorschrift ("effectieve
maatregelen in geval van pest' ') dan hebben ze inderdaad een utilitair, instructief karakter. Maar voor wie in de hemel gelooft kan
een tekst die hem vertelt hoe hij daar komt toch evenzeer een utilitair, instructief karakter hebben, vergelijkbaar met een routebeschrijving of een loopbaanplanning. En daarmee zou getornd
worden aan het feit dat zuiver of overwegend godsdienstige teksten
per definitie worden uitgesloten. Ligt de scheidslijn hier tussen
'geloof' en 'weten', of tussen 'materieel' en 'niet-materieel'? Soms
bekruipt mij het gevoel dat het streven om middeleeuws materiaal
volgens middeleeuwse criteria te ordenen meer dan we meestal
beseffen wordt beïnvloed door hedendaagse waarden, normen en
denkbeelden. De vele artes-teksten die we tegenwoordig als bijgeloof afdoen hebben een groot voordeel: we hebben voldoende
afstand om ze vanuit 'middeleeuws' gezichtspunt te zien. Het
wordt veel delicater als er zaken in het geding zijn die ook nu nog
deel uitmaken van onze cultuur. Persoonlijke betrokkenheid of
respect voor opvattingen van anderen maken het innemen van een
strikt historisch standpunt dan bijzonder moeilijk.
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Ook opgenomen zijn teksten die nu als fictie worden beschouwd,
maar die indertijd zeker gezien werden als bronnen voor informatie
over hoe de wereld in elkaar stak. Dit geldt bijvoorbeeld voor reisverhalen als dat van Jan van Mandeville en de Brandaen.
Als we deze selectiecriteria op een rijtje zetten is het meest in het
oog springende gemeenschappelijke kenmerk, dat ze vrijwel steeds
dienen als argument om bepaalde twijfelgevallen toch op te nemen.
Een dergelijke royale aanpak verdient alle bijval, niet alleen wegens
het Superflua non nocent, door de auteur als 'excuus' aangevoerd (p.
XI), maar in de eerste plaats omdat de geboden gegevens over
'twijfelgevallen' nauwelijks als superflua kunnen worden bestempeld. Zeker als het teksten betreft die tot voor kort onvindbaar of
onbekend waren, lijkt de vraag of ze wel in een Repertorium van
Artes-literatuur thuishoren nogal academisch.
Dat er toch onderwerpen ontbreken die ik graag opgenomen
gezien had is natuurlijk geen wonder. Opnemen van het trefwoord
'liefde' lijkt me verdedigbaar; hoewel moeilijk in een van de artesreeksen onder te brengen, wordt dit gebied, in het voetspoor van
Ovidius, toch ook als ars of conste aangeduid. Sommige niet of niet
overwegend fictionele teksten op dit gebied kan men moeilijk het
vereiste utilitaire, instructieve karakter ontzeggen. Bovendien
wordt bij het theoretiseren over de liefde soms informatie verschaft
over zaken die duidelijk in de artes-hoek thuishoren. Ik denk nu bijvoorbeeld aan de complexiënpassage in Van der Feesten. Het zou
voor iemand die het Repertorium raadpleegt voor complexie-teksten
leuk en nuttig zijn om ook een verwijzing naar deze tekst aan te
treffen. 'Die vroetscap die behoert ter minnen' , en die heel goed tot
de artes gerekend kan worden, wordt in dit Repertorium alleen, en
min of meer toevallig, vertegenwoordigd door raadsels.
De titel Repertorium geeft aan, dat het boek een verzameling fundamentele gegevens in beknopte vorm biedt (p. XI). En dat doet
het ook. Het boek "bevat principieel(l) alle Middelnederlandse
Artes-teksten van voor 1600" (p. XIV). "De wetenschap dat ook
deze inventaris onvolkomen en onvolledig is" lijkt me gezien
omvang en belang van het geboden materiaal een uitstekende reden
voor publikatie. "De wenselijkheid van addenda of een supple-
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ment" diende zich reeds voor het verschijnen van het Repertorium
aan (p. X). Dit lijkt me eerder verheugend dan frustrerend. Het
boek kan immers worden opgevat als een impliciete uitdaging aan
het adres van vakgenoten en gebruikers. De beschikbaarheid van
deze basis maakt voortgezet onderzoek en eventuele aanvullingen
mogelijk. Het is te hopen dat velen zich daartoe geroepen zullen
voelen, zodat we inderdaad na een niet te krappe periode van
gebruik een Supplement tegemoet kunnen zien.
Hierboven wees ik reeds op het belang van dit boek voor de ontsluiting van de artes-literatuur. Om als zodanig te kunnen functioneren, moet het zo toegankelijk mogelijk zijn. Ik heb daar enige
twijfels over. In jarenlange intieme omgang met het materiaal heeft
de schrijfster zich een specialistisch jargon eigen gemaakt, dat voor
velen wellicht een even hermetisch karakter heeft als een deel van
de opgenomen teksten. Een aantal van de trefwoorden zal, vrees ik,
de meeste literatuurhistorici weinig of niets zeggen. Interessante
teksten verdwijnen daardoor achter een slechts voor enigszins
onderlegde belangstellenden begrijpelijk etiket. Dit geldt ook voor
genres; wat een 'kunstboek' is kan de gebruiker alleen afleiden uit
de boekjes die met deze term worden aangeduid. Wie weet wat bijvoorbeeld 'Melothesia', 'Bujatrie' of 'Sialoskopie' is? Iets dergelijks geldt ook voor het mooie boekje van Mw. Jansen-Sieben, De
Pseudo-Hippocratische Iatromathematika in vier Middelnederlandse Versies.
Brussel, 1983. Deze titel geeft weliswaar met grote precisie aan om
welke tekst het gaat, maar alleen voor ingewijden. In dit geval had
de vagere titel Die Gracht der Mane, waaronder Mathias de Vries
Heinric van Hollants versie in 1847 uitgaf, wellicht de voorkeur
verdiend. In het Repertorium mis ik een woordenlijst, waarin begrippen als 'iatromathematika' worden toegelicht. Nog aardiger, maar
dan als afzonderlijke publikatie, zou uitbreiding van zo'n woordenlijst zijn tot een bloemlezing van artes-fragmenten, een soort
Vensters naar vroeger waarin niet schoolvakken, maar artes-gebieden
centraal staan. Veel mediëvisten zijn immers nog min of meer leek
op dit gebied, en een dergelijke tegemoetkoming zou ongetwijfeld
veel bijdragen tot de toegankelijkheid van het Repertorium.
Deze kanttekening wordt in de eerste plaats ingegeven door het
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grote belang van de ontsluiting van de artes-literatuur. Daarbij
denk ik vooral (op grond van mijn persoonlijke voorkeur en ervaring) aan de rol die kennis van de artes-literatuur zou kunnen en
ook zou moeten spelen bij de interpretatie van fictionele teksten. In
algemene zin confronteren artes-teksten ons met een mens- en
wereldbeeld, dat dikwijls diepgaand verschilt van het tegenwoordige. Meer en détail bieden ze ons dikwijls de concrete informatie
die onmisbaar is om bepaalde fictionele teksten, of passages daaruit, te kunnen begrijpen. In beide gevallen zal een artesachtergrond bijdragen tot een behoedzamer benadering en een
beter begrip van de tekst. Niet dat we ooit onze twintigste-eeuwse
bril volledig door een middeleeuwse kunnen vervangen, maar dank
zij het bewustzijn van de aanwezigheid, de aard, en het effect van
zo'n 'kleuring' kunnen we onze waarneming toch verhelderen of
corrigeren. Anderzijds kan de studie van fictionele teksten vanuit
deze optiek bijdragen aan ons inzicht in artes-materiaal: de affectieve kanten van bepaalde ideeën spreken dikwijls duidelijker door
'verbeelding' dan door 'beschrijving'. De combinatie artes-fictie is
zeker een vruchtbaar terrein van onderzoek, dat volop interessante
en aanlokkelijke perspectieven biedt. Overigens zou dit ook een
leuk thema voor een bloemlezing opleveren: fragmenten uit fictionele teksten met commentaar op artes-basis. Een kleine greep uit
vele mogelijkheden: Het koningsspel uit de Roman van Heinrie en
Margriete van Limboreh vereist toelichting op het gebied van de astronomie, astrologie, alchemie en optica. Vrijwel alle 'amoureuze'
spelen bevatten astrologische en medische denkbeelden (partnerkeuze en temperament, liefde in pathologische vorm). De
uroscopie-scène uit Colijn van Rijsseles Spiegel der Minnen biedt vele
technische details, die opgehelderd zouden kunnen worden. Ook
een omgekeerde opzet - een artes-fragment gevolgd door manifestaties in fictie van hetzelfde onderwerp of denkbeeld - is zeker
het overwegen waard.
Dat het Repertorium deze bijna onbescheiden wensen oproept is in
feite geen gebrek, maar een sterk punt van het boek. Het biedt veel
dat de nieuwsgierigheid prikkelt en dat inspireert tot nieuw onderzoek. Daarom verheug ik me niet alleen over het verschijnen van
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dit Repertorium nu; ik kijk vooral in gespannen verwachting uit naar
de vruchten die dit werk in de toekomst ongetwijfeld zal afwerpen.
Aan het begin van deze bespreking heb ik het Repertorium een
mijlpaal genoemd. Van Dale omschrijft dit begrip onder andere als
"gewichtige gebeurtenis die een tijdperk afsluit of waaraan een verloop of ontwikkeling gemeten wordt". Het is in dit geval in de
eerste plaats de samenstelster, die met de publikatie van dit werk
een lange periode van pionierswerk afsluit. Zelf zei ze (in een interview met Piet Franssen in Literatuur 7 (1990), 1): "Als de critici er
maar begrip voor opbrengen dat dit maar een poging is, weliswaar
een groots opgezette poging, maar toch maar een poging en dat
alles wat er bij komt een verrijking is. [ ... ] Een repertorium móét
dynamisch zijn. Toevoegingen zullen altijd mogelijk en noodzakelijk zijn." Dit laatste is zeker waar, maar zoals ik boven al aangaf
is dat bepaald geen bezwaar, eerder het tegendeel. De term
'poging' lijkt me dan ook wat al te bescheiden. Maar waarom zou
het Repertorium niet tegelijkertijd een poging en een mijlpaal kunnen
zijn? En vanuit de optiek van de gebruiker is dit werk geen eindpunt, maar juist een nieuw beginpunt.
Annelies

VAN GI]SEN

Madelgijs. De Middelnederlandse fragmenten en de overeenkomstige
Hoogduitse verzen, ingeleid en uitgegeven door B.W.Th. Duijvestijn. Brussel, 1989 (Verhandelingen van de Koninklijke
Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten
van België, Klasse der Letteren, Jaargang 51, Nr. 130), 202
blz. en 16 foto's. ISBN: 90-6569-414-5. Prijs: Bfr. 1000 (besteladres: Uitgeverij Brepols, Baron Frans du Fourstraat 8, B2300 Turnhout).
Als aan de hand van het aantal publikaties in boekvorm kan worden vastgesteld of er sprake is van wetenschappelijke bloei op een
bepaald studieterrein, dan floreert het onderzoek naar de Middelnederlandse Karelromans. De afgelopen twee jaar zijn immers drie
TIJDSCHRIFT VOOR NDL. TAAL- EN LETTERKUNDE !O8 (1992)
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boeken gepubliceerd die deze teksten tot onderwerp hebben, waarbij het in alle gevallen gaat om proefschriften: in 1990 zagen de studies van J.B. van der Have over de Lorreinen en I. Spijker over de
Renout van Montalbaen het licht, in 1989 verscheen de hier te bespreken uitgave van de Madelg&'s. Van deze publikaties is het boek over
de Madelg&'s het meest bescheiden van aard. B.W.Th. Duijvestijn
toont zich een dienstbare editeur, die zich tot doel heeft gesteld een
belangwekkende tekst voor nader onderzoek beschikbaar te stellen.
In België weet men zoiets te waarderen, zo blijkt uit het woord
vooraf: het boek is een bewerking van Duijvestijns Gentse dissertatie uit 1985, die werd bekroond door de Koninklijke Academie voor
Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten. Dank zij deze
bekroning, waaraan een uitgave in de Verhandelingen verbonden
was, kan een moeizame speurtocht naar Duijvestijns onuitgegeven
proefschrift achterwege blijven.
Wat heeft het boek te bieden? De kern van het werk wordt
gevormd door een tekstuitgave van de Middelnederlandse fragmenten van de Madelg&,s, die samen 3376 verzen tellen, en de overeenkomstige verzen uit de Duitse Malagis (p. 95-185). Aan de editie
gaat een uitvoerige inleiding vooraf (p. 7-94), die de gebruikelijke
aandachtspunten bevat: de literair-historische achtergrond van de
tekst (hfdst. I), de codicologische beschrijving van de handschriften
(hfdst. Il) en de verantwoording van de uitgave (hfdst. lIl). Het
geheel wordt gevolgd door een register van eigennamen in de Middelnederlandse fragmenten (p. 186-188), een samenvatting in het
Duits (p. 189-191), de bibliografie en zestien reproducties van de
handschriftelijke bronnen. In hetgeen volgt, bespreek ik eerst de
inleiding; daarna besteed ik aandacht aan de tekstuitgave.
In het Oudfranse gedicht Renaut de Montauban worden Renaut en
zijn broers voor vele gevaren behoed door hun in de toverkunst
bedreven familielid Maugis. Dit personage krijgt een voorgeschiedenis in de Maugis d'Aigremont, een Oudfranse tekst die vermoedelijk in de eerste helft van de dertiende eeuw is ontstaan. Dit gedicht
staat aan het begin van een omvangrijke teksttraditie, die door
Duijvestijn kort wordt beschreven (p. 8-16). Evenals in Frankrijk
vond het verhaal over de tovenaar in de Lage Landen een goed ont-
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haal, zo blijkt uit de omvangrijke handschriftelijke overlevering: de
Middelnederlandse fragmenten van de Madelgijs (die omstreeks
1300 lijkt te zijn ontstaan) zijn afkomstig uit niet minder dan tien
handschriften. Daarnaast is het verhaal bewaard gebleven in een,
veelvuldig opnieuw uitgebrachte, gedrukte prozaroman. De Duitse
literatuur kent eveneens een Malagis , die voor het Middelnederlands van groot belang is (zie hierna).
Nadat Duijvestijn het optreden van de tovenaar in de verschillende versies besproken heeft (p. 16-22), geeft hij een uitermate
handig overzicht van de inhoud van de Madelgijsstof, zoals die
bewaard is gebleven in het chanson de geste, de Duitse Malagis, de
Middelnederlandse fragmenten en de Nederlandse prozaroman
(p. 23-31). Na dit inhoudsoverzicht geeft Duijvestijn zijn visie op
de verhouding tussen de Franse, de Nederlandse en de Duitse stof
(p. 31-38). Het belangrijkste verschil tussen het Oudfranse gedicht
en het Middelnederlands betreft de omvang van het verhaal: de
Madelgy's is door de vele avonturen die ten opzichte van het chanson
de geste zijn toegevoegd twee keer zo lang. Duijvestijn kan zich voor
deze constatering uiteraard niet baseren op de Middelnederlandse
verstekst, die fragmentarisch overgeleverd is. De Duitse Malagis,
die wel volledig is, biedt hier evenwel steun, omdat de dichter van
deze tekst een zo getrouw mogelijke vertaling heeft willen leveren
van zijn Middelnederlandse voorbeeld. Wat de aard van de relatie
tussen de Franse Maugis en de Madelgy's betreft, is Duijvestijn van
mening dat de Middelnederlandse dichter niet beschikte over een
geschreven Oudfrans origineel. De Madelgys verschilt zo diepgaand
van de Franse tekst dat aangenomen moet worden dat de dichter
putte uit een mondelinge overlevering.
Ten opzichte van de Duitse Malagis breidt de Nederlandse prozadruk het verhaal tegen het einde met ongeveer 60% uit. Het ligt
voor de hand de auteur van de prozaroman hiervoor verantwoordelijk te stellen, maar verrassenderwijs bevatten ook sommige Middelnederlandse fragmenten gebeurtenissen die in de uitbreidingen
in de prozadruk voorkomen. Bovendien kent de Duitse vertaling
deze passages niet, hoewel zij zeer getrouw is. Hieruit volgt dat van
de Madelgys twee versies gecirculeerd hebben: een korte (overgele-
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verd in de Duitse Malagis ) en een lange (overgeleverd in de prozaroman). De lange versie blijkt te bestaan uit de korte versie, waaraan
nieuwe episoden zijn toegevoegd.
Tot zover acht ik Duijvestijns betoog overtuigend; met de volgende stap in zijn redenering heb ik echter moeite. De lange versie
zou zijn voortgekomen uit de korte, omdat in de lange versie (1) de
uitweidingen ten dele van geheel andere aard zijn, (2) sommige
episodes niet naadloos op elkaar aansluiten en (3) de rijmen in de
extra tekstgedeelten (in de fragmenten XII, XIII en XIV) oostelijker (Oostvlaams/Westbrabants) zijn dan de overige rijmen
(Vlaams). Ik meen dat alleen het derde argument vooralsnog
gewicht in de schaal legt, de overige twee observaties lijken mij ook
bruikbaar voor een argumentatie in omgekeerde richting (de lange
versie is oorspronkelijk, de dichter van de korte versie ging corrigerend te werk). Hoe sterk het derde argument is, valt moeilijk te
beoordelen. Duijvestijn wijst weliswaar op oostelijke rijmen temidden van het (West-)Vlaamse rijmbestand in de betrokken fragmenten, maar zijn voorbeelden wekken de indruk dat het slechts om een
beperkt aantal gevallen gaat (vgl. p. 70-71, 80 en 84-85). Al ben ik
geneigd om Duijvestijns visie als de meest waarschijnlijke te aanvaarden, het laatste woord lijkt mij hierover nog niet gesproken.
Het tweede hoofdstuk van de inleiding biedt als gezegd een codicologische beschrijving van de bronnen (zowel de twee Heidelbergse handschriften met de Duitse Malagis als de Middelnederlandse fragmenten). Deze bladzijden bevatten een schat aan
informatie, in het bijzonder op het terrein van de taal en de lokalisering. Opvallend is het gegeven dat de fragmenten van de Madelg&'s uit tien handschriften afkomstig zijn, terwijl uit eerdere publikaties kon worden opgemaakt dat het om elf codices ging.
Duijvestijn neemt evenwel in navolging van Hans Kienhorst (vgl.
diens De handschriften van de Middelnederlandse ridderepiek, dl. 1, p. 130132) aan dat de fragmenten Nü en Lel tot één handschrift hebben
behoord (p. 47). Opmerkelijk is verder de datering: alle codices
stammen uit de veertiende eeuw.
In het derde hoofdstuk, de verantwoording van de tekstuitgave,
zet Duijvestijn uiteen dat hij een synoptische uitgave biedt van de
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Middelnederlandse en de corresponderende Duitse tekst. De Malagis is als leestekst ingericht, volgens de regels die voor de uitgaven
in de reeks Deutsche Texte des Mittelalters gelden. De transcriptie
van de Middelnederlandse verzen is strikt diplomatisch, omdat
Duijvestijn een tekst wil bieden "waarop zowel codicologen als
taal- en letterkundigen hun onderzoekingen kunnen bouwen" (p.
92). Een doorlopende versnummering voor de gehele Middelnederlandse tekst ontbreekt: bij ieder tekstfragment (het zijn er 14)
begint een nieuwe regeltelling. Als gevolg hiervan bestaat een versverwijzing altijd uit twee delen (een romeins cijfer ter aanduiding
van het tekstfragment, gevolgd door het versnummer).
Om een uitspraak te kunnen doen over de betrouwbaarheid van
de uitgave heb ik foto's van de Leidse fragmenten Ltk. 202 en 203,
die tot één handschrift hebben behoord, vergeleken met de transcriptie van Duijvestijn (de tekstfragmenten VII, XI en XII). Als ik
afzie van de gevallen waar discussie mogelijk is (het gaat tenslotte
om fragmenten) en de enkele plaatsen waar de oplossing van de
abbreviatuur niet onderstreept is, heb ik de volgende foutieve lezingen geconstateerd: VII171 th(er)e (hs: h(er)e; de t is geëxpungeerd),
XI/129 hi es so (hs: hi so), XI/199 swaerde (hs: zwaerde) en XI/255
ontbonden (hs: onbonden). Dit geringe aantal fouten (op een totaal
van 700 verzen) doet geen afbreuk aan de betrouwbaarheid van de
editie.
Twee aspecten van deze uitgave verdienen aparte bespreking. In
de eerste plaats wijzigt Duijvestijn ondanks zijn keuze voor de
diplomatische transcriptie op sommige plaatsen de tekst. Zo luidt
vs. VII/13 bij hem 'Heift den hertoge oyt gem int , . Uit de aantekening blijkt dat hertoge van de editeur afkomstig is: in het handschrift
staat graue. In vs. VII/145 ontbreekt het door Duijvestijn aangevulde was: 'De coninc was drouue of ander zide'. Deze werkwijze is
volstrekt in tegenspraak met de principes van de diplomatische editie. In de tweede plaats vind ik het onjuist dat de foliumaanduiding
niet per handschrift wordt gegeven, maar per tekstfragment.
Zodoende krijgt fol. 3 van het Leidse fragment Ltk. 202 ten
onrechte de aanduiding fol. 1, omdat daar tekstfragment XI
begint. Wat Duijvestijn fol. 1 van het Leidse fragment Ltk. 203
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noemt (tekstfragment XII) is volgens mij fol. 5 van de uit één codex
afkomstige Leidse fragmenten.
Dat Duijvestijn zijn doel, een tekst bieden die zich leent voor toekomstige onderzoekingen, bereikt heeft, staat voor mij vast. Hij
heeft de studie van de Middelnederlandse Karelromans een goede
dienst bewezen. Wie onbevangen de uitgave doorneemt, stuit al op
interessante verschijnselen. Zo bevat tekstfragment XII een passage waar ter wille van een liedtekst het gepaarde rijm vervangen
is door gekruist rijm (vs. 98-106):
N oyale minne ende pure
Heift v vrouwe tonder gedaen
Oriande scone figure
Die lange dolende hebt gegaen
Om v lief de zoete nature
Die v heTte al heift geuaen
Ghi sijt so vaste in sine latsure
Al hat gezworen die scrifture
Ghine soudet niet of mogen dwaen

Zijn er soortgelijke passages aan te wijzen in de ridderepiek van de
veertiende eeuw?
Februari 1991

Bart BEsAMuscA

A. J. E. HARMSEN, Onderwys in de tooneel-poë'zy. De opvattingen
over toneel van het Kunstgenootschap Nil Volentibus Arduum
(proefschrift Amsterdam 1989); viii + 548 pp. Rotterdam,
Ordeman, 1989; prijs: j 72,80.
De jaren waarin het roemruchte kunstgenootschap Nil Volentibus Arduum (NVA) aan zijn Onderwys in de tooneel-poè'zy werkte
(1669-1671, daarna incidenteier tot in 1678), waren de jaren waarin, vooral door toedoen van dit genootschap, het Frans-klassicisme
in de Nederlandse toneelwereld ingang vond. Het Onderwys had
wellicht de Nederlandse klassicistische toneelbijbel moeten worden,
maar is (toen) niet verder gekomen dan de vergaderzaal van Nil.
TIJDSCHRIFT VOOR NDL. TAAL- EN LETTERKUNDE 108 (1992)
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Het is heel goed mogelijk dat de onvolledigheid en inconsistentie
het genootschap ervan weerhouden hebben hun Onderwys uit te
geven (H., p. 31), maar misschien had ook de publikatie van
Andries Pels' geschriften, Q. Horatius Flaccus Dichtkunst (1677) en
vooral Gebruik én Misbruik des Tooneels (1681), uitgave van het Onderwys minder urgent gemaakt en is het van lieverlee op de achtergrond geraakt.
Toen in 1765 de Leidse uitgever Cornelis van Hoogeveen jr. het
Onderwys tenslotte daadwerkelijk uitgaf, stond Nederland, na zo'n
dertig jaar van betrekkelijke stilte, wederom aan de vooravond van
grote veranderingen in de toneelwereld, die tegen het eind van de
eeuw zouden uitmonden in de verdringing van het (klassicistisch)
treurspel in verzen door het burgerspel in proza. Het klimaat in die
jaren van hernieuwde belangstelling voor het toneel - de eerste
toneeltijdschriften verschijnen, de produktie van eigen en vertaald
toneel komt weer op gang - zal Van Hoogeveen het idee gegeven
hebben dat er een markt was voor het Onderwys.
Het nu, zo'n twee eeuwen later weer uitgeven van het Onderwys
is vooral van literatuur-historisch belang, omdat er buiten Pels'
Gebruik én misbruik voor de hele klassicistische periode geen afzonderlijke, Nederlandse toneel-theoretische verhandeling bestaat.
Van Joannes Bouwmeester, die de inleiding bij het Onderwys
schreef, vernemen we wat het genootschap beoogde: "de Franschen, hoewel zy veel omtrend die zaak [ni. "de Tooneeldichtkunde"] met opmerking, verstand en lof onderneemen, [hebben]
nochtans nooit, die uit den grond volkoomelyk verhandeld ... Dit
gebrek trachten wy te vervullen" (hfdst. Oa, p. 23), waarbij ze beloven de theorie zo uit te breiden "opdat het werk zo geschikt wierde,
als het met onze zeden en landaard best overeenkwam, even gelyk
de Franschen het met de hunnen overeengebragt hebben" (ibid.).
Het genootschap begint heel optimistisch met een 'programma'
(pp. 62-63): een systematische indeling van de toneelpoëtica, aan
de hand waarvan de leden hun bijdragen (hfdst. 6-26) zullen leveren. De praktijk bleek echter wat weerbarstiger dan dit programma
zou doen hopen. Toen het er op aankwam, toonde het ene genootschapslid zich meer bereid tot inspanning dan het andere.
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Uiteraard treedt in het Onderwys het overbekende rijtje theoretici
veelvuldig op: Aristoteles, Horatius, Vossius, Scaliger, Corneille,
Hédelin d' Aubignac (van wie Vossius en Scaliger overigens nauwelijks in de 18e-eeuwse toneeltheorie zullen figureren). Sommige
hoofdstukken bestaan bijna geheel uit vertalingen en/of volgzame
parafrases van een of meer van deze auteurs (bij v . hfdst. 17 'Vande
Character, of Zeeden der Persoonaadjen'; hfdst. 25 'Vande Grootheidt eens Tooneelspels'), andere lezen als waren ze slechts een
synopsis (zoals hfdst. 16 'Van het getal der Persoonen'; hfdst. 19
'Vande Stijl van Zeggen').
Hoofdstukken 6-26 handelen over de dan inmiddels elders gangbare toneeltheoretische onderwerpen en onderscheiden zich qua
strekking niet dramatisch van hun voorbeelden en voorgangers.
Verrassend is echter de aandacht die NVA aan de hartstochten
wijdt: maar liefst acht hoofdstukken, die alle buiten het oorspronkelijke programma vallen. Hartstochten zijn de gevoelens en eigenschappen die een auteur zijn personages meegeeft en door middel
waarvan hij bepaalde, in de theorie duidelijk omschreven
hartstochten bij de toeschouwer moet opwekken. De hartstochten
staan (zoals vele andere 'toneelwetten') in dienst van het ultime
doel van het toneel: het publiek liefde voor de deugd en afkeer van
de ondeugd bijbrengen.
, ,De Hartstoghten zyn ongewoone beweegingen van't Hart,
door de begrippen van goedt of kwaadt veroorzaakt, en vande Ziel
gewaar geworden", luidt de definitie van Lodewijk Meyer (hfdst.
30, p. 359). Algemeen gezegd zijn de hartstochten die toneelpersonages in de toeschouwers kunnen opwekken, die welke wij ervaren
wanneer we goed of kwaad in een ander waarnemen: hoop, verontwaardiging, anti- en sympathie enz. (id., p. 364; ook Joannes
Bouwmeester in hfdst. 31, p. 372). Van de specifieke hartstochten
die een toneelstuk teweeg moet brengen is er één alleen aan het
blijspel eigen: de "verheugingh", dat is "een blyde hartstocht, veroorzaakt door iets belachchelijks" (Reinier van Diephout in hfdst.
37, p. 397). De specifieke hartstochten die het treurspel moet
oproepen, worden door Antonius van Koppenol (hfdst. 32) ingedeeld in 'nuttige': "de Vrees of Schrik, waar uit de haat [nI. jegens
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de ondeugd] onstaat ... ; waar na volgen Meedelyden en Verwondering
waar uit de Liefde [nI. jegens de deugd]", en 'vermakelijke': "de
Nieuwsgiericheid en Verlangen, met de Vergenoeging daar op volgende"
(p. 379). Aan nieuwsgierigheid en verlangen (d.w.z. spanning,
suspense), die overigens ook in het blijspel gewekt moeten worden
(p. 397), is een apart hoofdstuk (33) gewijd. Het belang daarvan
kan niet onderschat worden, immers: zonder verlangen om te
weten hoe het afloopt zal de aandacht van het publiek verslappen
en dus de moraal teloorgaan.
Hoe de hartstochten verwekt moeten worden, beschrijft Meyer
summier in hfdst. 29: de dichter, zegt hij, zal" veel meer lof verdienen zo hy veele Deugden en Ondeugden met haar loonen en straffen, te voorschyn brengt, en daar door verscheidene hartstochten
inde gemoederen der kijkeren veroorzaakt" (p. 348). Het is een
voorschrift dat de nazaten van NVA massaal gevolgd hebben.
Deze hoofdstukken - bij mijn beste weten de enige Nederlandse
contemporaine verhandeling over de hartstochten in ons klassicistisch toneel - kunnen echter niet verhullen dat NV A de "Tooneeldichtkunde" evenmin" volkoomelijk verhandeld" heeft; toch
is het Onderwys (met de nodige voorzichtigheid) te gebruiken als een
17e-eeuws document, als een neerslag van toen invloedrijke ideeën,
die tenslotte lang niet allemaal binnenskamers zijn gebleven.
De basistekst van deze nieuwste uitgave van het Onderwys is het
oorspronkelijke 17e-eeuwse handschrift. Waarom H. hieraan de
voorkeur heeft gegeven boven de uitgave van 1765 wordt niet duidelijk; wel duidelijk is dat aan deze keuze bezwaren kleven. Het
manuscript bevat bijvoorbeeld enige lacunes, zoals in hfdst. 37 (p.
397) waar ruimte opengelaten is voor voorbeelden, die er nooit
gekomen zijn. Wat is hiermee in de uitgave van 1765 gebeurd?
H.'s commentaar op deze onvoltooide passage (p. 409) zegt daar
niets over. In andere gevallen is de 'invulling' slechts na veel zoeken ergens in de commentaren te vinden. Dat geldt ook voor de
verschillen tussen het handschrift en de 1765-uitgave en voor de
door NV A letterlijk geciteerde bronnen. Door al deze 'praktische'
informatie in de commentaren te verwerken, heeft H. deze onnodig
belast. Zo wordt bijvoorbeeld H.'s toelichting bij hfdst. 14 (over de
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waarschijnlijkheid) steeds onderbroken door herhalingen van hele
passages uit Meyers (vertaalde) tekst gevolgd door de oorspronkelijke tekst van (in dit geval) Corneille.
De inhoudelijke toegankelijkheid van het Onderwys wordt helaas
ernstig belemmerd door het ontbreken van een zaakregister; een
betreurenswaardige omissie, omdat veel onderwerpen in verschillende hoofdstukken, zonder dat de titels dat doen vermoeden, aan
de orde komen.
H. 's commentaren bij de afzonderlijke hoofdstukken gaan vooral
in op de (mogelijke) klassieke en/of klassicistische bronnen en de
manier waarop NV A er gebruik van maakte. Eerder dan de "technische aspecten" (H., p. 11) is het de geschiedenis van de verschillende 'toneelwetten' en begrippen die de hoofdmoot van de
commentaren vormt. Vele daarvan beginnen dus weer bij Aristoteles om daarna het spoor van zijn navolgers en interpreten te volgen.
Of dat terecht is, is de vraag: Aristoteles komt veel ter sprake, maar
veel te vaak gebeurt dat alleen omdat NV A diens interpreten citeert
of parafraseert. Maar ik kan niet anders zeggen dan dat de bronnen
van NVA grondig door H. zijn nagespeurd; soms lijken ze echter
wat met hem op de loop te zijn gegaan, zodat de lezer steeds verder
een doolhof van commentaren op commentaren wordt ingetrokken,
totdat hij het NV A-spoor bijster is.
Een gevolg van H.' s voornamelijk 'klassieke' oriëntatie is, dat de
vele Latijnse en Griekse citaten sommige commentaren, met name
de noten, nogal ontoegankelijk maken voor wie die talen niet kent.
H. citeert bovendien vaak uit contemporaine uitgaven van de klassieken, die veelal een andere indeling hebben dan de tegenwoordige, wat deze citaten nu moeilijk vindbaar maakt. Ook H. 's
toelichtingen worden soms onnodig overwoekerd door - niet altijd
nader verklaarde - Latijnse termen, zoals op p. 415: "de komedie
... is gekenmerkt door laetitia of gaudium, en door spes".
Literatuur-historische aspecten heeft H. buiten beschouwing
gelaten. Zo'n beperking is natuurlijk volstrekt legitiem, maar in
sommige gevallen toch te betreuren, te meer daar NV A zelf aangekondigd had de bestaande theorie aan te vullen met wat, ,de ondervinding ons geleerd heeft" om haar, ,met onze zeden en landaard"
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in overeenstemming te brengen (p. 23). Dit suggereert enige continuïteit en een eventueel Nederlandse variant van de theorie. Welk
aandeel hebben die "ondervinding" en "landaard" in het Onderwys gehad? Besteedde NVA zo veel aandacht aan de hartstochten
omdat deze bij ons al op een zekere (geliefde) traditie konden
bogen? (Deze aandacht vinden we later weer in het 'uittreksel' dat
het Schouwburg-nieuws voor januari 1765 van het Onderwys geeft,
waar vier van de 7 Y2 pagina's aan deze hoofdstukken gewijd zijn.)
En als Meyer in hfdst. 8, 'Vande naam der Tooneelspeelen' en
Van Diephout in hfdst. 37 over het "belachchelyke" uitspraken
doen wier klassieke of klassicistische bronnen kennelijk niet direct
aanwijsbaar zijn, grijpen ze dan wellicht terug op een nationale traditie? Deze en dergelijke vragen zijn nog steeds onbeantwoord,
maar wie zich met de beantwoording daarvan wil gaan bezighouden, zal in NV A's Onderwys en H. 's grondige bronnenonderzoek
een onmisbaar instrument vinden.

A. S.

DE HAAS

MICHEL VAN DER PLAS, My'nheer Gezelte. Biografie van een priesterdichter (1830-1899). Tielt, Lannoo-Baarn, Anthos, 1990,608 p.
(16) p. pI. ISBN 90-209-1794-3 (Lannoo), 90-6074-636-8
(Anthos). Geb. f 69,50.

Het boek van Christine D'haen, De wonde in 't hert. Guido Gezelle:
een dichters-biografie van 1988 bleek een boeiend geordende verzameling van documenten, waarbij het verhalende element werd vermeden. Want "verhaal is fictie", en de schrijfster wilde geen "fictie".
Vergeleken met haar aanpak is de biografie van Michel van der
Plas traditioneel: hij vertelt een verhaal, een levensverhaal. Niet
alleen daarin is hij traditioneel. Binnen de korte reeks van andere
Gezelle-biografieën (Caesar GezelIe, Guido Gezelte. 1830-1899,
[1918], Alois Walgrave, Het leven van Guido Gezelle, Vlaamschen priester
en dichter, 1923-1924, en de levensbeschrijving tot augustus 1860
door Frank Baur, Uit Gezelle's Leven en Werk, 1930) veroorzaakt hij
geen omwenteling of breuk. Gezien de ondertitels "Vlaamschen
TIJDSCHRIFT VOOR NDL. TAAL- EN LETTERKUNDE 108 (1992)
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priester en dichter" bij Walgrave en "Biografie van een priesterdichter" bij hemzelf blijkt zijn visie parallel te lopen aan die van
zijn voorgangers (bij Caesar Gezelle en Frank Baur is het niet
anders); de kern daarvan is het inzicht, dat voor Gezelle het dichterschap alleen in functie van zijn priesterschap kon worden beoefend. Het verschil met zijn voorgangers wordt vooral veroorzaakt
door de tijdsafstand, die meer kennis van Gezelles leven mogelijk
heeft gemaakt en de noodzaak heeft gebracht om toen impliciet
gebleven connotaties expliciet te maken, doordat ze verloren
geraakt zijn of raken. Deze afstand laat ook een kritischer houding
toe dan in de eerste vier decennia van deze eeuw ten aanzien van
Gezelle in menige kring werd verdragen. Maar die kritiek gaat bij
Van der Plas nooit zo ver, dat ze het de Vlaamse Gezellianen zal
verhinderen het ene dierbare herkenningspunt na het andere te
beleven.
Voor een goed begrip van Michel van der Plas als biograaf van
Gezelle dient men zijn eigen verklaring over zijn relatie tot Gezelle
te bezien; hij heeft haar niet alleen in zijn boek, maar ook elders,
vooral in het interview door Bibeb in Vrij Nederland van 22 december 1990, 36-39, afgelegd. Het gaat om een besef van verwantschap
bij een man die, toen hij als jong seminarist met het werk van
Gezelle kennismaakte, ook priester en een poëtisch gedrevene wilde
zijn, en die eveneens priester-leraar wilde worden. Bovendien zou
hij, als Gezelle, levenslang de journalistiek beoefenen. Verwantschap dus, al werd hij geen priester, en daarom een soms heftige
betrokkenheid, die hem er dan zelfs toe brengt zijn "held" toe te
spreken. In tegenstelling tot zijn voorgangers, maar wel in één lijn
met Christine D'haen is hij uitermate kritisch ten opzichte van het
kerkelijk instituut, in het bijzonder zijn bisschop J. J. Faict.
De biografie heeft menige verdienste. Zij is vaardig, goed en met
veel inlevingsvermogen geschreven en houdt de lezer 571 bladzijden lang geboeid. Wie op de hoogte is van de gigantische hoeveelheid materiaal, die in de negen decennia na Gezelles dood is
verzameld en verwerkt, moet met waardering constateren, dat het,
ondanks ernstige tekortkomingen, goed geordend en ingedeeld
werd en vooral ook dat mede door deze ordening de aandacht
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gaande blijft hoewel een groot deel van dit leven, vooral in Kortrijk, weinig interessant genoemd moet worden. Het beeld dat van
Gezelle gevormd wordt, is veelzijdig: het is het bekende van de
priester en lyricus en van de leraar, maar ook in zeer voorname
mate dat van de gedreven journalist en polemist, van de taalman
en van de gelegenheidsdichter.
Van belang is in het bijzonder, dat Michel van der Plas gebruik
gemaakt heeft van de gegevens die sinds 1950 over Gezelles
omvangrijke journalistieke werk bekend zijn geworden. Al lijkt hij
geen kennis genomen te hebben van Baurs uitgave "Proza uit 't
Jaer 30" in Guido Gezelle's proza en varia (Amsterdam 1950?).
Vervolgens verdienen die gegevens de aandacht welke de
toestanden, mentaliteit en sfeer in de Vlaamse 19de-eeuwse clericale kringen bepaalden en waarvan de kennis nu, vooral sinds de
Tweede Wereldoorlog en het Tweede Vaticaans Concilie verloren
gaan of reeds gegaan zijn. Al mag men zich afvragen, of de hardvochtigheid die Michel van der Plas binnen dat kerkelijk instituut
constateert, niet te zeer door eigen ervaringen in de Nederlandse
kerkprovincie gekleurd wordt.
Tenslotte zijn er een aantal passages over Gezelles poëzie, in het
bijzonder over Tijdkrans (486-497), die klassieke pagina's in de
Gezelleliteratuur zullen kunnen blijken.
Er zijn ook bezwaren tegen deze biografie aan te voeren. De
auteur heeft een boeiend boek geschreven, maar bij herhaling op
niet voldoende wetenschappelijk verantwoorde wijze. Dat blijkt bijvoorbeeld uit de romancier-achtige aanpak in verscheidene passages, waar Van der Plas Gezelle van binnenuit vertelt. Zinnen als
de volgende komen nog al eens voor: "In Guido ontwaakte nu sterker de gedachte dat hij die weg zou kunnen en moeten inslaan"
(45); "De benoeming hield geen rekening. met Gezelles eventuele
dromen en plannen, en de vraag moet in hem gerezen zijn of dit
het nu was wat hij tijdens zijn laatste opleidingsjaren had
nagestreefd" (67) enz .. Ook het wetenschappelijk handwerk wordt
onvoldoende beoefend. Men dient zijn lezers in staat te stellen om
zijn gegevens te controleren door duidelijke verwijzingen te geven.
Van der Plas verwijst in noten naar publikaties, maar niet naar de
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bladzijde daarin. Dit is een ramp voor degene die wil nagaan in
welk oorspronkelijk verband de door Van der Plas gebruikte gegevens staan: daar is eenvoudig geen beginnen aan.
Het is ook de vraag, of de biograaf steeds, voor zover mogelijk, tot
de bronnen zelf gegaan is, en, indien hij dat deed, aan bronnenkritiek heeft gedaan. In het bijzonder heeft hij onvoldoende recht zinnigheidskritiek verricht. Zeker de getuigenissen van Eugeen van
Oye, Hendrik van Doorne en Hugo Verriest dienen met een kritisch oog bekeken te worden. Na Gezelles dood hebben vooral deze
ex-leerlingen van Gezelle hun relatie met hem verfraaid. Wie zonder meer hun mededelingen van na 1899 over Gezelles Roeselaarse
tijd overneemt, geeft een visie die door de vroeg-20ste-eeuwse
Gezelle-euforie werd gekleurd. Soms worden ook getuigenissen die
daarmee in tegenspraak lijken of zijn, over het hoofd gezien. Zo
wordt de indruk die de begrafenis van Eduard van den Bussche te
Staden in mei 1858 op Gezelles poësisklas had gemaakt geïdealiseerd: "En allen trokken weg ( .. ) diep onder de indruk." (114).
Maar Karel de Busschere vermeldt over deze gebeurtenis die de
eerste druk van KerkhoJbloemen zou opleveren: "Het zal wel het gros
der latere anti-speïsten geweest zijn, dat "tijdens de brandende
noenstond" te Staden, eerst vlijtig zijn dorst had gelaafd ( .. ) en nu
van brouwers hondje gebeten naar huis laveerde. Achteraf stelden
ze nuchter de vraag: "Hebben we te Staden dat allemaal meegemaakt?" " (West- Vlaanderen jrg. 7 (1958), 243).
Christine D'haen heeft al genoeg nadruk gelegd op de slordigheden van Michel van der Plas in haar bespreking "Het versierde
leven van Guido Gezelle" in VriJ Nederland van 24 november 1990,
75-76; dit behoeft hier geen herhaling. Zij concludeert, dat verschrijvingen en vergissingen verraden hoezeer hij te veel (zij
schrijft: "uitsluitend", maar dat gaat me te ver) "op verouderd
secundair materiaal steunt, het vooral van horen zeggen weet, en
de recente literatuur niet beheerst".
Een pijnlijke omissie is Van der Plas' onbekendheid met het Leuvense proefschrift van Johan van Iseghem, Guido Gezelles 'Vlaemsche
Dichtoefeningen (1858). Een benadering van de dichter en het werk, 2 dIn,
1988. Een samenvatting vindt men in Dokumentaal18 (1989), afl. 1
J
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(maart), 33. Uit dat onderzoek blijkt, in tegenstelling tot Van der
Plas' beweringen, dat Gezelle financieel nooit gediscrimineerd
werd en hij zeker niet wederrechtelijk heeft moeten werken om zijn
schulden te betalen. Als leraar werd hij ruimschoots aanvaard en
gewaardeerd. In zijn gedichten verwijst hij geregeld naar politieke
items en krante-artikelen. Hij moet reeds vanaf 1851, dus tijdens
zijn groot-seminariestudie te Brugge, als strijdbaar journalist
gewerkt hebben en daarin door de Brugse kerkelijke overheid zijn
aangemoedigd. Mogelijk duurde deze journalistieke werkzaamheid
in de Standaerd van Vlaenderen van 1851 tot 1864, toen hij 'tJaer Dertig
ging redigeren. Bij Michel van der Plas begint Gezelles fervente
belangstelling voor de actualiteit echter pas in de jaren zestig (85,
198, 216)! Enzovoorts enzovoorts. Van dit alles, dat voor het
inzicht in Gezelles leven en werk te Roeselare fundamenteel is, vinden we bedroevend weinig terug in de biografie.
Een ander verwaarloosd aspect is de functie die de dichterjournalist en priester Gezelle kreeg te vervullen in de 19de-eeuwse
Belgische kerk. Gezelle leefde namelijk in een tijd waarin deze kerk
een belangrijke verandering doormaakte. Had zij onder het Ancien
Régime weinig begrip voor de volksreligiositeit, in de loop van de
19de eeuw wendde zij zich steeds nadrukkelijker naar het volk.
Gezelles werk als priester, leraar, dichter en journalist dient in dat
licht bezien te worden, hetgeen Michel van der Plas niet doet.
In zijn visie heeft het kerkelijk instituut steeds getracht Gezelles
schrijverschap in te perken en zijn oorspronkelijkheid te knevelen
en te kleineren. De seminarist Gezelle werd echter nooit een verbod
opgelegd; integendeel, zijn dichterschap werd steeds aangemoedigd
evenals zijn journalistiek door de ene opdracht na de andere. Zijn
eerste dichtbundels werden uitdrukkelijk aanbevolen aan de
Vlaamse jeugd door Mgr. Malou en vicaris-generaal Faict. Dat de
laatste bezwaren tegen Gedichten, gezangen en gebeden zou hebben en
daarom Gezelle voor toestemming tot publikatie persoonlijk liet
opdraven (206-7) wordt door geen enkel feit gesteund. De toestemming bleek, evenals bij de vorige bundel, een aanbeveling.
Bij de beoordeling van de relatie Gezelle-Faict speelt te weinig
het probleem van personeelsbeleid een rol, waarvoor Faict bij
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Gezelle werd geplaatst. Michel van der Plas heeft Gezelle raak getypeerd als iemand die tegenover zijn superieuren gehoorzaam was
en nederig, anxiaus ta please. Hij was dat in alle taken die hij opgelegd kreeg: als leraar, als journalist, als onderpastoor, als dichter,
als vertaler, als rector. Hij trachtte in zijn functie de richtlijnen niet
voor 100 %, maar als het kon voor 150 % te volgen: hij was niet
alleen letterlijk, maar ook figuurlijk een "zeerelooper' '. Wie als
bestuurder verantwoordelijkheid draagt, weet dat hij door zulke
geesten problemen gaat krijgen. Het is met Gezelle niet anders
geweest. José de Mûelenaere heeft reeds in 1976 (Gezellekraniek 13,
43-73) aangetoond, dat de poësisleraar Gezelle volgens de voorschriften van het bisdom handelde: hij beantwoordde aan de wensen van Malou en Faict, maar ging er op zijn manier te ver mee,
hetgeen weerstand bij collega's en studenten opwekte. Hetzelfde
geldt voor het journalistieke werk in t Jaer Dertig, hetgeen uitliep
op een gerechtelijk drama. Als onderpastoor kreeg hij onoverwinnelijke problemen door toedoen van zijn meid en een Engelse familie. Als men hem aan het werk zette, moest men hem eigenlijk
vasthouden; anders draaide hij op een kwaad moment dol. Dat is
een kant van de kwestie die te weinig gewogen wordt.
Een ander aspect dat te weinig belicht wordt, is de bestuursstijl,
in het bijzonder ten opzichte van de clerus, van J. J. Faict als bisschop van Brugge binnen het kader van die der Belgische bisschoppen in de 19de eeuw. Daartoe zal er geducht gespit moeten worden
in de bisschoppelijke archieven, maar we kunnen niet eerder een
oordeel vellen over Faicts beleid als bisschop ten opzichte van
Gezelle, indien we geen gedocumenteerd zicht hebben op dit algemene kader.
Er zijn een aanzienlijk aantal bedenkingen tegen het verhaal
door Michel van der Plas van Gezelles leven aan te voeren, maar
het blijft een belangwekkend boek. Vooral door de "verwantschap" van de schrijver met zijn onderwerp is het verhaal warm
geschreven en vol sympathie in de oorspronkelijke betekenis van
het woord: "met dezelfde gewaarwordingen als die van het onderwerp" . Daardoor komt de gestalte van Gezelle geloofwaardig over.
Het is een biografie voor een bredere kring dan alleen de al bij
J
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voorbaat in Gezelle geïnteresseerden; er gaat wervende kracht van
uit. Voor de Gezellestudie in meer specialistische zin is het van
belang door de vastlegging van verloren gegane of gaande notities
betreffende de sfeer in de 19de-eeuwse clericale kringen in Vlaanderen. Een wezenlijk vernieuwd beeld geeft het niet, wel een onophoudelijke reeks van herkenningen, die door de boeiende en
gedreven verteltrant geen verveling, maar vreugde verschaffen. De
vele, soms hinderlijke tekortkomingen neme men (morrend) op de
koop toe. En we wachten de over een paar jaar te verschijnen
wetenschappelijke levensbeschrijving van Gezelle door Piet Couttenier af, die de moeilijke extrataak op zich geladen ziet om de gedreven schrijver, die Michel van der Plas zich hier getoond heeft, in
een edele aemulatio naar de kroon te steken.
Wassenaar, januari 1991

JAN J. M. WESTENBROEK

A. M. J. VAN BUUREN (ed.), Suster Bertken. Twee bij Jan Seversz
in Leiden verschenen boekjes ('s-Gravenhage, Koninklijke
Bibliotheek, 227 G 46) in facsimile uitgegeven. Met een
inleiding. Utrecht: Uti 1989; 37 + [130] blzz., prijs:] 19,50 (te
bestellen door storting op gironr. 376 07 30 t.n.v. André
Swertz B.V. te Utrecht); ISBN 90-9003040-9.
LUDO JONGEN EN CEES SCHOTEL (edd.), m.m.v. Josephine Franken, Het leven van Liedewi.J~ de maagd van Schiedam. De
Middelnederlandse tekst naar de bewaarde bronnen
uitgegeven, vertaald en van commentaar voorzien (Fonds Historische Publikaties Schiedam 3). Schiedam 1989; 164 blzz.,
prijs:] 24,90; ISBN 90-7045-11-9.
Beide tekstedities zijn min of meer gelegenheidsuitgaven. Van
Buurens editie kwam tot stand in samenhang met de toneelpresentatie 'Suster Bertken, de wereld van een ingekluisde' door de
Stichting Utrechtse Theater Initiatieven in september/oktober
1989. Aanleiding tot de uitgave van het mnI. Leven van LiedewÜ· was
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het eeuwfeest van Liedewijs canonisatie in 1890, waarbij bleek dat
van het mnl. leven geen moderne editie voorhanden was.
Voor zijn uitgave van Suster Bertkens traktaatjes - Van dye
passie ons liefs heeren en Suster Bertkens boeck - heeft Van Buuren de
voorkeur gegeven aan de Leidse druk van 1518 (eerder uitgegeven
door Ja Snellen - Utrecht 1924) boven de Utrechtse van 1516
door Jan Berntsz (ed. C. Catharina van de Graft - Zwolle 1955),
omdat volgens onderzoekingen van Pater Ampe de Leidse druk een
betere tekst geeft dan de Utrechtse. Van Buuren presenteert beide
traktaatjes als een 'eenheid', omdat deze zouden teruggaan op één
verzamelhandschrift. Men is geneigd te repliceren, dat de traktaatjes op grond daarvan nog geen 'eenheid' vormen, ten hoogste kan
worden gesteld, dat ze tezamen zijn overgeleverd in hs. Het
facsimile op ware grootte (klein 8°) geeft de niet gespecialiseerde
neerlandicus en belangstellende in devote litteratuur een indruk
van dit soort boekjes uit het begin van de 16de eeuw. Tekstannotaties ontbreken. De zeer helder geschreven inleiding geeft een
beknopt overzicht van leven en werk van Suster Bertken volgens de
bestaande litteratuur daarover. Met zijn inleiding wilde Van
Buuren tevens laten zien "hoe de teksten moeten worden beschouwd binnen het kader van hun tijd en literair gesproken zeker
kwaliteit bezitten" (27). De 'aantekeningen' en 'literatuuropgaven' completeren de inleiding (opmerkelijk is, dat verwijzingen
naar buitenlandse litteratuur over reclusen ontbreken).
Ook de editie van het mnl. Leven van LiedewU door Jongen en
Schotel beoogt deze vita voor een brede kring van belangstellenden
toegankelijk te maken. Daarom is op de oneven blzz. een vertaling
ervan in modern Nederlands gegeven, gaat een oriënterende
Inleiding daaraan vooraf en is de uitgave geïllustreerd met 28
afbeeldingen, die merendeels aan de druk van 1505 zijn ontleend.
De verantwoording van de uitgave en de vertaling, de Uitleiding,
de vier appendices en de bibliografie richten zich meer op wetenschappelijk geïnteresseerden.
De mnl. tekst is afgedrukt naar hs. Gent, U.B. 1080 (afkomstig
uit het klooster Zevenborren bij Brussel), fol. 217r-241v, waaraan
de hoofdstuktitels en hoofdstuk 20 naar de druk van 1487 zijn
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toegevoegd en de grammaticale fouten onder verantwoording in
appendix 2 zijn verbeterd. Waarom is eigenlijk niet de druk van
1487 aan de uitgave ten grondslag gelegd? Dan was teksteenheid
gerealiseerd. Met de tekstcorrecties kan men het veelal eens zijn,
maar waarom het eerste woord van 'hfst 2' Daer naar de drukken
van 1487, 1490 en 1496 in Eer is verbeterd, is mij niet duidelijk.
Het is stellig geen tekstverbetering, omdat daer, 'terwijl' (MNWII,
i.v. lIl, 24) veel 'logischer' lijkt in de context dan eer, 'voordat'.
Vertalen van een mnl. tekst betekent vrijwel steeds, dat aan bepaalde aspecten weinig recht kan worden gedaan. Met de aangehouden 'regels' door de editeuren kan men instemmen, het
streven iets van het katholieke devote karakter te bewaren billijken,
maar het geven van 'neutrale' vertalingen m.b.t. geld, maat en
gewicht is toch een onnodige vervlakking (zie de vbb. op p. 108).
N aast de vita prior door Broeder Hugo van Rugge geschreven met
de bewerking daarvan door Thomas a Kempis, en de franciskaans
getinte vita door Jan Brugman beschikken wij thans over een
moderne editie van het mnl. Leven van Liedewlj".
Capelle aan den IJssel

G. C. ZIELEMAN
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DIALECTRESISTENTIE IN HET LAND VAN AXEL
Een onderzoek in werkelijke tijd I
Samenvatting
In dit onderzoek is in werkelijke tijd nagegaan in hoeverre het dialect in het Land
van Axel resistent is gebleken tegen invloeden van de standaardtaal. Uitgangspunt
bij dit onderzoek is een vergelijking tussen 12 eigengemaakte opnamen uit 1987 en 7
opnamen van 25 jaar daarvoor uit het archief van het P. J. Meertens-Instituut, in
beide gevallen van spontane taal van dialectsprekers uit het betreffende gebied.
Bovendien is tegelijk met het maken van de opnamen via een vragenlijst informatie
verzameld over de dialectkennis en het gebruik van dialect in de huiselijke kring.
Deze vragen werden niet alleen gesteld aan dezelfde sprekers van wie dialectopnamen waren gemaakt, maar ook aan een aantal andere dialectsprekers, die echter niet
als controlegroep fungeerden. Om een uitspraak te kunnen doen over het verloop of
de resistentie van het dialect in het Land van Axel is kwantitatief de dialecticiteit van
de sprekers vastgesteld op basis van een aantal naar frequentie geselecteerde karakteristieke klank- en vormkenmerken van het dialect. De vergelijking op deze dimensies toont niet overtuigend aan dat het dialect in het Land van Axel zich heeft
ontwikkeld in de richting van de standaardtaal. Bij de vormverschijnselen valt zelfs
een lichte toename van het gebruik van het dialect waar te nemen. De verwachting
bestond dat vrouwen meer dan mannen geneigd zijn zich te richten op de standaardtaal maar deze verwachting wordt ook niet bevestigd. Integendeel, zowel in de
nieuwe als in de oude opnamen gebruiken vrouwen vaak meer dialect dan mannen.
Er blijkt weinig verschil te bestaan tussen het werkelijke en het gerapporteerde
dialectgebruik, waarbij opvalt dat er wel een verschil is tussen mannen en vrouwen
wat betreft werkelijk dialectgebruik terwijl daarentegen het gerapporteerde dialectgebruik voor mannen en vrouwen heel dicht bij elkaar ligt.

1. Dialect en standaardtaal
De laatste jaren werd de tweede auteur van dit artikel tijdens
vakanties in zijn geboortestreek in Zeeland meermalen geconfronteerd met de uitspraak dat er in Terneuzen en in de omgeving (het
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Land van Axel) meer dialect werd gesproken dan een aantal jaren
terug. Dit leek in tegenspraak met de in de literatuur gesignaleerde
ontwikkeling dat intensiever contact van dialectsprekers met de
standaardtaal leidt tot uitbreiding van de rol van die standaardtaal
tot allerlei taaldomeinen die voorheen aan het dialect waren voorbehouden. In dialectsprekende gemeenschappen, vooral bij dialecten die betrekkelijk dicht bij de standaardtaal staan, strekt de rol van
die standaardtaal zich steeds meer uit tot vrijwel alle taaldomeinen.
De standaardtaal gaat langzamerhand een specifieke communicatieve functie vervullen naast het dialect, niet alleen in de secundaire,
maar ook in de primaire contacten. Ook Giesbers (1989: 71) concludeert in dit verband een recent onderzoek naar bidialectaal codewisselen in Ottersum: "In een bij uitstek intieme situatie als de
gezinsinteractie heeft ook de standaardtaal zich, naast het dialect,
een plaats verworven, (... )". Over dit Noordlimburgse gebied waarvan het dialect verder van de standaardtaal afstaat dan dat in
het Land van Axel (cf. Entjes, 1974: 5) - merkt hij verder op (ibid.:
70) dat in 1984 "de standaardtaal algemeen erkend en geaccepteerd
is als bovenregionaal communicatiemiddel, die bovendien onontbeerlijk geacht wordt voor een volwaardig functioneren in alle
facetten van de samenleving". Gezien het feit dat de Zeeuwse
dialecten minder ver van de standaardtaal afstaan dan genoemd
Noordlimburgs dialect, zou dit zeker, en misschien nog in sterkere
mate, moeten gelden voor het dialect van het Land van Axel. De
discrepantie tussen de uitspraak dat er in het Land van Axel steeds
dialectischer wordt gesproken en de vrij algemeen gesignaleerde
veranderingen van de rol van de standaardtaal in dialectgebieden
lijkt daarom een onderzoek alleszins waard.

2. De onderzochte data
Sinds het gebruik van opnameapparatuur in dialectonderzoek
kunnen via de werkelijke-tijd-methode veranderingen worden
onderzocht in het feitelijk gebruik van dialecten gedurende een
beperkte periode. In het hier beschreven onderzoek is ervoor geko-
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zen om bandopnamen van dialectsprekers uit het Land van Axel uit
twee tijdsperioden met elkaar te vergelijken. Doel van deze vergelijking was na te gaan ofvia het signaleren van feitelijke verschillen in
het dialectgebruik in het Land van Axel kon worden vastgesteld in
hoeverre het Axels resistent is gebleken voor invloeden van de
standaardtaal, gemeten over een periode van ongeveer 25 jaar. Om
een uitspraak te kunnen doen over de resistentie van het Axels in
verhouding tot de standaardtaal is kwantitatief de dialecticiteit van
een aantal sprekers van het Axels vastgesteld op grond van een
aantal klank- en vormverschijnselen (cf. Ammon, 1985, voor een
diepgaande bespreking van de mogelijkheden voor het meten van
dialecticiteit). Bovendien is via vragen aan een groep dialectsprekers
een beeld gevormd over de dialectkennis en gerapporteerd dialectgebruik, vooral ten aanzien van klank, vorm en lexicon.
Syntactische verschijnselen zijn in dit onderzoek om een aantal
redenen buiten beschouwing gelaten. Syntactisch verschilt het Axels
dialect in veel mindere mate van de standaardtaal dan op fonologisch en lexicaal niveau. Ook is het in veel gevallen moeilijk de
vraag te beantwoorden of gesignaleerde syntactische verschillen
typisch Axels zijn of deel uitmaken van nonstandaard taalgebruik in
meer algemene zin. Bovendien moet een syntactische variant om
bruikbaar te zijn in sociolinguïstisch onderzoek in de eerste plaats
frequent zijn (cf.Jansen, 1981: 35). In de betrekkelijk korte fragmenten van het gesproken Axels die in dit onderzoek kwantitatief onderzocht zijn, komen syntactische afwijkingen van het standaardnederlands zeer zelden voor.
Omdat mag worden aangenomen dat binnen het dialectlexicon
de heteroniemen als zodanig extra onder druk staan van de standaardtaal, is een aantal Axelse heteroniemen betrokken bij de
vraagstelling naar dialectkennis en gerapporteerd dialectgebruik.
Het gebruik van Axelse lexicale verschijnselen is slechts in zeer
beperkte mate kwantitatief onderzocht. Realisaties van lexicale verschijnselen door verschillende sprekers zijn namelijk moeilijk kwantitatief te vergelijken omdat spontane gesprekken qua onderwerpskeuze te veel verschillen om voldoende realisaties van een bepaald
woord te kunnen scoren. Bovendien is het merendeel van de lexicale
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verschillen tussen het dialect en de standaardtaal eerder een gevolg
van morfologische of fonologische verschillen, dan van
heteronymie.

3. Werkelijke tijd en schijnbare tijd
Voor het onderzoek van allerlei ontwikkelingen en veranderingen
in de taal over een langere tijdsperiode is, om te beginnen in de
sociolinguïstiek (cf. bijvoorbeeld Labov 1966, 1972, Trudgill, 1974),
veel gebruik gemaakt van onderzoek in schijnbare tijd. Het uitgangspunt bij dergelijk onderzoek is de gedachte dat de manier
waarop een groep van bijvoorbeeld vijftigjarigen op een bepaald
moment spreekt een directe reflectie is van de manier waarop
vijfentwintigjarigen een kwart eeuw daarvoor spraken.
Studies in schijnbare tijd hebben ontegenzeggelijk voordelen. In
de eerste plaats hoeft voor het bestuderen van onderzoeksresultaten
niet te worden gewacht tot een bepaalde periode inderdaad verstreken is. Bovendien kunnen variabelen betreffende methodologie,
transcriptie en analyse constant worden gehouden en kunnen ontoereikende data naar believen worden aangevuld. Het blijft echter de
vraag of de voordelen van onderzoek in schijnbare tijd altijd tegen
de nadelen opwegen.
Zolang de technologie niet toereikend was voor het gebruik van
exact vastgelegde gesproken taaldata uit vroegere perioden was het
natuurlijk in het geheel niet mogelijk onderzoek op taalgebruik in
werkelijke tijd uit te voeren. Na de opkomst van opnametechnieken
werd schijnbare-tijd-onderzoek een reële mogelijkheid voor het
onderzoeken van taalveranderingen in de tijd, al zou het nog jaren
duren voordat van die mogelijkheid inderdaad systematisch gebruik
werd gemaakt.
In werkelijke tijd is het, gezien de huidige gemiddelde leeftijd van
volwassenen, nooit mogelijk bij één en dezelfde informant de ontwikkelingen van een verschijnsel te volgen over een periode die veel
langer is dan ongeveer zeventig jaar. De stand van de techniek in
combinatie met de gemiddelde levensduur van volwassenen beperkt
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echter tot op heden ook het onderzoek in schijnbare tijd tot een
periode van niet meer dan maximaal vijfenvijftig jaar. Dit betekent
dus dat de schijnbare-tijd-methode in termen van tijdsduur op het
ogenblik nog niet echt te prefereren is boven werkelijke-tijd-onderzoek. Bovendien is het helemaal niet zeker of onderzoek in schijnbare tijd werkelijk taalveranderingen betrapt die zich in het verloop
van de tijd voordoen. Het is ook mogelijk dat de methode simpelweg
fluctuaties in taalgebruik signaleert (cf. Trudgill, 1988:34). Een
ander probleem met schijnbare tijd is dat sommige taalveranderingen zich zo snel blijken te voltrekken dat ze door deze methode niet
kunnen worden opgespoord en dus over het hoofd gezien worden
(Trudgill, 1988:43).
Afgezien van deze praktische beperkingen aan onderzoek in
schijnbare tijd, kleven er aan deze methode nog een aantal andere
methodologische bezwaren. De hypothese dat schijnbare tijd zonder meer te vergelijken zou zijn met werkelijke tijd is gebaseerd op
het idee dat na de puberteit, zo rond het twintigste levensjaar, het
taalgebruik van een individuele spreker min of meer gevormd is,
analoog aan de verdere vorming van het individu in het volwassenwordingsproces. De Bot (1985:37) heeft er echter al eens de aandacht op gevestigd dat fysiologische veranderingen in de ouder
wordende spreker individuele veranderingen in het taalgebruik
teweeg kunnen brengen. Dit blijkt in ieder geval aantoonbaar te zijn
op fonologisch niveau, bij de behandeling van klinkers. Sprekers op
hogere leeftijd zijn minder goed in staat de voor de klinkerproductie
vereiste bewegingen in het spraakkanaal precies te besturen, wat tot
gevolg heeft dat extreme posities in de klinkerruimte niet kunnen
worden 'gehaald'. Dit is dan nog afgezien van problemen die ouderen kunnen hebben met de productie van sommige medeklinkers als
gevolg van slechte of slecht passende kunstgebitten.
De hypothese dat de verschillen tussen sprekers in schijnbare tijd
zijn toe te schrijven aan taalveranderingen die vergelijkbaar zijn
met veranderingen in werkelijke tijd komt ook onder druk te staan
als men bedenkt dat veranderingen in het taalgebruik van de jongere groep bijvoorbeeld het gevolg kunnen zijn van langzame aanpassing aan de manier van spreken van de oudere generatie (accul-
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turatie). Volgens Chambers en Trudgill (1980:166) kan de factor
acculturatie dan ook niet worden uitgesloten bij het signaleren van
taalverschillen tussen twee generaties sprekers.
De mogelijkheid bestaat ook dat de groep van volwassenen geen
leeftijdsgebonden verschillen vertoont in zijn taalgedrag, maar deel
blijft nemen aan veranderingen in taalgebruik (m.a.w. dat er geen
age-grading plaatsvindt), zoals Van Bree (1985:205) opmerkt in zijn
discussie van onderzoek in schijnbare tijd. De onderzoeksresultaten
van De Rooij (1988: 145), die over een periode van 15 jaar veranderingen aantoont in het gebruik van de hulpwerkwoorden hebben en
zijn bij één en dezelfde groep sprekers, ondersteunen deze veronderstelling. De taal van een oudere generatie kan dan niet representatief geacht worden voor die van een jongere generatie uit een
eerdere periode, waarmee het fundament van de schijnbare-tijdmethode wordt aangetast. Volgens Van Bree (ibid.) is het ook nodig
rekening te houden met de mogelijkheid dat de middengeneratie
vanwege zijn specifieke maatschappelijke rol gedurende die
bepaalde levensperiode meer gericht is op de - meer prestigieuze
- standaardtaal dan oudere of jongere groepen sprekers. Een vergelijking met deze middengroep zou dus een onjuist beeld opleveren
van de werkelijke taalveranderingen in een bepaalde tijdsperiode.
In het licht van al dit soort bezwaren zeggen Chambers
en Trudgill (1980: 166) dan ook terecht dat de hypothesen die ten
grondslag liggen aan schijnbare-tijd-onderzoek nodig overtuigender
zouden moeten worden getoetst. Trudgill (1988) heeft gepoogd een
dergelijke toetsing uit te voeren op de door hem verzamelde
gegevens uit Norwich. Hij komt tot de conclusie dat de schijnbaretijd-methode een uitstekend middel is om gegevens te verzamelen
over mogelijke taalveranderingen. Hij vindt echter dat de werkelijke-tijd-methode in het algemeen te verkiezen is voor goed gefundeerd sociolinguïstisch onderzoek van taalverandering. Om
dezelfde reden is er ook in dit onderzoek, vooral gezien de beschikbaarheid van oudere opnamen, gekozen voor de methode van werkelijke tijd.
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4. De dialectopnamen uit het Land van Axel
Van het dialect van het Land van Axel waren in het archief van
het P. J. Meertens-Instituut een aantal bandopnamen van ongeveer
25 jaar geleden beschikbaar die konden worden vergeleken met
nieuw materiaal dat voor dit deel van het onderzoek speciaal is
opgenomen (in 1987). Het bleek niet mogelijk de ideale situatie voor
werkelijke-tijd-onderzoek te creëren door natuurlijke taaldata voor
één en dezelfde populatie uit de twee verschillende perioden te
vergelijken, omdat de sprekers uit de oudere opnamen niet meer
beschikbaar waren. Daarom is gekozen voor het maken van nieuwe
opnamen van een vergelijkbare populatie, ook al zouden op die
manier, als gevolg van de vergelijking van twee soorten taaldata,
individuele verschillen een rol kunnen spelen. Trudgill (1988:37)
hanteert echter dezelfde methode en constateert aan de hand van
zijn resultaten dat deze voldoende garantie biedt voor de vergelijkbaarheid van data. Bovendien is hem gebleken (Trudgill, 1988:44)
dat bepaalde verschijnselen bij gebruik van de 'hercontact' -methode niet eens betrapt hadden kunnen worden.
De 7 bruikbare opnamen 2 die via het P. J. Meertens-Instituut
beschikbaar waren, betreffen dialectsprekers van boven de vijftig
jaar die hun hele leven in het Land van Axel hebben gewoond en
afkomstig zijn uit een milieu van arbeiders en landbouwers. Om de
twee populaties zo goed mogelijk te kunnen vergelijken en omdat
problemen met de 'middengeneratie' (cf. Van Bree, 1985:205) op
die manier worden omzeild, is voor de nieuwe opnamen gezocht
naar sprekers in dezelfde leeftijdsgroep die zichzelf als dialectspreker beschouwen, nog steeds dagelijks dialect spreken en eveneens uit
een milieu van landbouwers of arbeiders afkomstig zijn.
Het is waarschijnlijk dat protestanten in het Land van Axel een
positievere instelling hebben tegenover het dialect dan de minder
autochtone rooms-katholieken (cf. Cucchiarini, 1987 :97, 129). Om
die reden - en ook omdat de dominante protestantse achtergrond
in het Land van Axel het moeilijk zou maken om voldoende roomskatholieke informanten te vinden - is ervoor gekozen alleen protestanten in het onderzoek te betrekken. In de 'oude' opnamen waren

104

H. F. SCHATZ EN G. WILL

vrouwen helaas betrekkelijk slecht vertegenwoordigd (2 informanten), maar in de nieuw gemaakte opnamen is ernaar gestreefd
ongeveer een gelijk aantal vrouwen en mannen te onderzoeken.
Door middel van de 'friend-of-a-friend' -methode werden uiteindelijk 9 mannen en 11 vrouwen gevonden die aan het onderzoek mee
wilden werken. Van ieder van deze informanten is ongeveer 45
minuten bandmateriaal verzameld van spontane gesprekken in dialect. Uiteindelijk zijn de opnamen van 6 mannen en 6 vrouwen voor
het onderzoek gebruikt. De andere opnamen zijn afgevallen, hetzij
om opnametechnische redenen, hetzij omdat de spreker om wat
voor reden dan ook niet voldoende aan het woord kwam.
Voor de verwerking van de dialectgegevens zijn de 7 oude opnamen (2 vrouwen en 5 mannen) en de 12 nieuwe opnamen (6 vrouwen en 6 mannen) geheel getranscribeerd door sprekers van het
betreffende dialect. Na het transcriberen van de bandopnamen is in
iedere tekst geluisterd naar Axelse dialectkenmerken. In een stuk
van ongeveer 10 minuten goedlopende spraak is vervolgens van elk
te bestuderen verschijnsel het aantal Axelse en het aantal standaardnederlandse realisaties geteld, eveneens door een dialectspreker.
Alle verschijnselen die minstens 10 keer in het fragment voorkwamen, zijn daarna kwantitatief geanalyseerd om een vergelijking
mogelijk te maken tussen het voorkomen van dialectverschijnselen
en standaardnederlandse vormen. De dialectverschijnselen die
kenmerkend kunnen worden geacht voor het dialect in het Land van
Axel zijn geselecteerd op basis van de beschikbare literatuur (cf.
Van den Broecke-De Man en Dieleman, 1981; Taeldeman, 1979;
Weijnen, 1966; Ghijsen, 1962, 1974; Missu, 1964). Voor een gedetailleerde analyse van het Axelse dialect wordt verwezen naar
genoemde bronnen. De kwantitatief geanalyseerde dialectkenmerken hebben de basis gevormd voor de beoordeling van de dialecticiteit van elke individuele spreker.

5. De vragen over het dialect
Gerapporteerd dialectgebruik reflecteert, naar mag worden aangenomen, iets over de attitude van de sprekers ten opzichte van het
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dialect. Knops (1982: 159) gaat ervan uit dat zelfgerapporteerd taalgedrag in ieder geval kan worden opgevat als "de gedragsintenties
van een informant in een situatie die met de onderzoekssituatie in
overeenstemming is". Aangezien de huiselijke kring de situatie was
waarin de taal data zijn opgenomen, is de informanten bovendien
gevraagd naar hun taalgedrag in die huiselijke kring omdat kan
worden aangenomen dat het gerapporteerd taalgedrag de intenties
en daarmee de attitude van de sprekers tegenover het Axels dialect
weergeeft.
In dit onderzoek wordt het gerapporteerde dialectgebruik geacht
voor een deel de attitude van de sprekers ten opzichte van het
dialect te reflecteren, waarbij het dialect een minder hoog prestige
heeft dan de standaardtaal, maar wel hoger scoort dan de standaardtaal op de dimensie van solidariteit. Mannen worden geacht
gevoeliger te zijn voor de solidariteitsdimensie en vrouwen worden
geacht hun taalgedrag meer te laten beïnvloeden door de dimensie
van prestige, hetgeen tot uiting zou moeten komen in verschillen
tussen de seksen met betrekking tot werkelijk en gerapporteerd
dialectge bruik.
Het begrip taalattitude is op zichzelf een abstractie die als bemiddelende variabele in taalkundig onderzoek wordt geïntroduceerd
om via een controleerbare methode een redelijke verklaring te
kunnen vinden voor anderszins onbegrijpelijke taalverschijnselen
(cf. Knops, 1987:21). In dit onderzoek zijn natuurlijk geen attitudes
gemeten met gestandaardiseerde technieken. Toch kan in redelijkheid worden aangenomen dat de verschillen tussen feitelijk en
gerapporteerd gebruik van dialectvormen, -klanken, en -lexicon in
ieder geval voor een deel moeten worden teruggevoerd op verschillen in attitude tegenover het dialect.
In dit onderzoek is tegelijk met de dialectopnamen aan de hele
groep van 20 dialectsprekers (9 mannen en 11 vrouwen) een aantal
vragen gesteld over dialectgebruik in huiselijke kring door henzelf
en anderen en over hun kennis van het dialect van het Land van
Axel. Deze groep fungeerde echter niet als controlegroep. Naast
algemene vragen over kennis en gebruik van klank, vorm en lexicon
van het Axels is gevraagd of een aantal voor het dialect typerende
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woorden (cf. Van den Broecke-De Man en Dieleman, 1981) door de
spreker in de huiselijke kring nog gebruikt worden. Van de gekozen
items is het zeker dat ze in het Land van Axel niet alleen 25 jaar
geleden, maar ook tegenwoordig nog in gebruik zijn. De betreffende
dialectwoorden hebben steeds betrekking op de domeinen 'eten',
'menselijke relaties' en 'tijd' (cf. Ghijsen, 1974; Van den Broecke-de
Man en Dieleman, 1981), omdat deze onderwerpen min of meer
representatief geacht mogen worden voor gesprekken in de huiselijke kring. Deze nadruk op de huiselijke kring is ingegeven door de
veronderstelling dat juist in dit intieme domein het dialect zich het
sterkst gehandhaafd heeft (cf. Hagen en Münstermann, 1984:69),
ook al staat dit domein meer en meer onder druk van de standaardtaal - zoals ook is opgemerkt door Giesbers (1989:70). Vanwege
het geringe aantal ondervraagden kunnen de resultaten van dit
onderdeel van het onderzoek geen aanspraak maken op representativiteit en hebben ze slechts een oriënterend karakter. Desondanks
kunnen ze een goede indicatie geven over de verhouding tussen
gerapporteerd en werkelijk gebruik van het dialect in het Land van
Axel.

6. De hypothesen
De vragen of, en zo ja in welke mate, het dialectgebruik in het Land
van Axel op verschillende taalniveaus over een periode van ongeveer 25 jaar heeft moeten wijken voor invloeden van de standaardtaal zijn in dit onderzoek geoperationaliseerd in vier met elkaar
samenhangende hypothesen.
a. Het taalgebruik in het Land van Axel heeft zich gedurende de
onderzoeksperiode ontwikkeld in de richting van minder dialect en
meer gebruik van de standaardtaal. Deze hypothese is geoperationaliseerd door te vergelijken of de sprekers uit de oudere opnamen
meer Axelse dialectverschijnselen gebruiken dan de sprekers uit de
meuwe opnamen.
b. Het te constateren verloop heeft in ieder geval plaatsgevonden
op het gebied van de fonologie, de morfologie, en het lexicon. Deze
hypothese is geoperationaliseerd door een vergelijking van het
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gebruik door de sprekers uit de oudere en uit de nieuwe opnamen
voor een aantal geselecteerde Axelse dialectkenmerken op het
gebied van fonologie en morfologie en door vast te stellen hoe
frequent bepaalde groepen informanten Axelse heteroniemen voor
standaardtaalwoorden gebruiken.
c. De te constateren invloed van de standaardtaal is groter bij
vrouwen dan bij mannen. Deze hypothese is geoperationaliseerd
door te vergelijken of de mannen uit de opnamen meer Axelse
dialectverschijnselen gebruiken dan de vrouwen.
d. De geconstateerde mate van dialectgebruik is niet noodzakelijk in overeenstemming met de gerapporteerde mate van dialectgebruik. De verwachting is dat het gerapporteerde gebruik bij mannen
groter is dan het feitelijke gebruik, terwijl bij vrouwen daarentegen
het feitelijke gebruik groter is dan het gerapporteerde gebruik. Deze
hypothese is getest door de antwoorden op vragen over gebruik en
kennis van het Axelse dialect te vergelijken met het werkelijke
gebruik van een aantal geselecteerde Axelse dialectverschijnselen.

7. De kwantitatieve verwerking van de dialectgegevens
Van de 7 klankverschijnselen en 7 vormverschijnselen met een
Axelse en een Standaardtalige variant die minstens 10 keer in een
fragment van 10 minuten voorkwamen is het totale aantal en het
aantal Axelse realisaties vergeleken. Verder zijn in elk fragment van
10 minuten de Axelse heteroniemen van standaardnederlandse
woorden geteld. In een aantal gevallen is er om praktische redenen
voor gekozen om binnen één verschijnsel alle afwijkende vormen
samen te tellen, hoewel deze methode het risico vergroot dat verschillende aspecten van een verschijnsel ten onrechte over één kam
geschoren worden.
De volgende verschijnselen zijn beoordeeld:
1. Conjuncties (in de tabellen aangeduid als 'con')
Het Axels heeft een aantal conjuncties die qua vorm van het standaardnederlands afwijken (cf. bijvoorbeeld het gebruik van [a] voor
'dat' en 'als'). De afwijkende conjuncties zijn als één groep geteld.
2. Nomina (in de tabellen aangeduid als 'nom')
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In het Axels wordt nog woordgeslacht onderscheiden en vooral bij
vrouwelijke, maar ook bij een beperkt aantal mannelijke en onzijdige nomina wordt de schwa aan het woordeinde niet geapocopeerd
(cf. woorden als 'deure', 'bloeme'). Ook heeft het Axels een aantal
afwijkende meervoudsvormen bij zelfstandige naamwoorden (cf. het
suffix '-s' bij woorden die eindigen op '-en', '-er', of'-el' in meervouden als 'eiers', ofhet suffix '-ers' bij woorden die in de standaardtaal
het suffix '-eren' of '-en' hebben, zoals 'kinders', 'kalvers' of 'linters'). Bij de kwantitatieve verwerking zijn alle afwijkende vormen
van het zelfstandig naamwoord samen genomen.
3. Pronomina (in de tabellen aangeduid als 'pro')
Het Axels heeft een aantal pronomina die in vorm afwijken van de
standaardtaal. Dit geldt voor persoonlijke, bezittelijke, aanwijzende, vragende, betrekkelijke, wederkerende en onbepaalde voornaamwoorden (cf. woorden als [werder] 'wij', Derder] 'jullie', of
[zerder] 'zij'). Voor de kwantitatieve behandeling zijn de verschillende typen pronomina gecombineerd.
4. Verba (in de tabellen aangeduid als 'V')
In het Axels worden verschillende van de standaardtaal afwijkende
werkwoordsvormen gebruikt (cf. bijvoorbeeld het voorkomen van
een Inl of Iml sonans die het karakter van een werkwoordssuffix
heeft bij werkwoorden die in het Standaardnederlands geen suffix
hebben, zoals in [lo:pm] voor 'loop'). De afwijkende werkwoordsvormen zijn in één groep gecombineerd.
5. Koppel- en hulpwerkwoorden (in de tabellen aangeduid als
'copx')
De Axelse vormen voor de koppel- en hulpwerkwoorden 'hebben',
'zijn' en 'worden' vertonen afwijkingen van de standaardtaal. Deze
afwijkingen zijn als één groep behandeld.
6. Adjectiva en adverbia (in de tabellen aangeduid als 'adjv')
Ook adjectiva en adverbia hebben in het Axels vormen die afwijken
van de standaardtaal (cf. bijvoorbeeld het gebruik van een Inl
sonans als suffix bij adjectiva vààr een mannelijk woord, ook in
subjectspositie, en bij zelfstandig gebruik als een adjectief verwijst
naar een mannelijk woord, zoals in 'vuilen bocht', of 'den groten'
(man) en het voorkomen van een schwa-suffix bij predicatief
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gebruikte adjectiva, zoals in 'het snoep is zoete'). De afwijkingen bij
adjectiva en adverbia zijn in één groep gecombineerd.
7. Preposities (in de tabellen aangeduid als 'prep')
Een aantal preposities wijken in het Axels qua vorm ook af van de
standaardtaal (cf. bijvoorbeeld 'mee' voor het voorzetsel 'met' en
'toe' voor het voorzetsel 'tot').
8. De standaardnederlandse I a:1 (in de tabellen aangeduid als
'A')
In het Axels wordt deze klank hoger en meer velair uitgesproken
dan in het Standaardnederlands (cf. bijvoorbeeld in woorden als
'draad' en 'haak').
9. De standaardnederlandse I e:1 (in de tabellen aangeduid als
'E')
Deze klank wordt in het Axels gerealiseerd als een centrerende
diftong (cf. bijvoorbeeld in woorden als 'steen' of 'bleek').
10. De standaardnederlandse 10: I (in de tabellen aangeduid als
'0')
Deze klank wordt in het Axels gerealiseerd als een centrerende
diftong, meestal velair van aanzet (cf. bijvoorbeeld in woorden als
'groot' of 'boot')
11. De monoftongische representanten van de Wgm. î (in de
tabellen aangeduid als 'IJ')
De diftongering van de W gm. î heeft in het Axels niet doorgezet.
Deze klank is dus monoftongisch gebleven, maar wordt wel verkort
(cf. bijvoorbeeld woorden als 'dijk', 'kwijt', 'pijn', en 'vrij', die alle
met een lil worden uitgesproken). In recenter ontleende woorden
wordt de vanouds lange î wel gediftongeerd (cf. woorden als 'wijkverpleegster', 'rijwiel', 'bevrijding', die naar het model van de standaardtaal worden uitgesproken). Realisaties van dergelijke nieuwere
ontleningen zijn niet meegeteld voor de kwantitatieve behandeling.
12. De monoftongische representanten van de Wgm. û (in de
tabellen aangeduid als 'UI')
Ook de W gm. û is in het Axels monoftongisch gebleven. Deze klank
wordt dus niet gediftongeerd, maar wordt wel verkort (cf. woorden
als 'buik', 'buiten', die met een Iyl worden uitgesproken). Woorden
die echter vanouds nooit een monoftongische û hebben gehad (cf.
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woorden als 'lui', en 'fornuis') hebben in het Axels ook een diftong
en zijn daarom niet meegeteld. Ook woorden die recent uit de
standaardtaal zijn overgenomen (cf. 'fuif) en met een diftong worden uitgesproken zijn hier buiten beschouwing gelaten.
13. De Standaardnederlandse lXI (in de tabellen aangeduid als
'G/H')
In anlautpositie wordt de uvulaire fricatief lXI als Ihl, dus laryngaal en stemloos, uitgesproken. Linguïstische onzekerheid kan bij
dit verschijnsel zelfs leiden tot de hypercorrecte uitspraak lXI in
woorden met de klank Ihl in anlaut die dan als lXI wordt gerealiseerd (bijvoorbeeld in een woord als 'hulp').
14. De standaardnederlandse Ihl (in de tabellen aangeduid als
'#H')
In anlautpositie en in inlautpositie aan het begin van een lettergreep
wordt de Ihl niet gerealiseerd (cf. bijvoorbeeld in woorden als
'hier', 'hoe' en 'aanhouden').
15. Heteroniemen (in de tabellen aangeduid als 'lex')
Deze categorie betreft het gebruik van Axelse heteroniemen van
standaardnederlandse woorden (bijvoorbeeld 'peekluts' (hutspot),
'afkuusen' (schoonmaken), 'pertan' (toch), 'tegare' (samen) en 'deu
d'n dag' (overdag)).
8. De kwantitatieve resultaten

Het uitgangspunt voor de kwantitatieve benadering in dit onderzoek is de gedachte dat het percentage dialectrealisaties van de
onderzochte taalvariabelen representatief kan worden geacht voor
de dialecticiteit van het taalgebruik van de onderzochte sprekers.
Om de dialecticiteit van de verschillende groepen sprekers vast te
kunnen stellen zijn de kwantitatieve gegevens in het onderzoek als
volgt verwerkt.
In de eerste plaats is voor alle beoordeelde verschijnselen, behalve
de heteroniemen, vastgesteld hoe groot het aantal realisaties van
ieder verschijnsel in Axels dialect had kunnen zijn voor elke spreker.
Deze gemiddelde aantallen mogelijke realisaties per verschijnsel
zijn te vinden in tabel 1, zowel voor het totaal aantal informanten
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als uitgesplitst naar tijd en sekse. Verder is voor elk beoordeeld
verschijnsel bij iedere spreker het aantal feitelijke realisaties in Axels
dialect vastgesteld. Vervolgens is berekend hoeveel procent van het
aantal mogelijke realisaties deze feitelijk gerealiseerde Axelse
varianten vertegenwoordigen. In tabel 2 zijn deze percentages
Axelse realisaties weergegeven, eveneens uitgesplitst naar tijd en
sekse. Alle cijfers in deze twee tabellen betreffen aantallen mogelijke
realisaties, behalve in het geval van de heteroniemen, omdat het
niet mogelijk was voor de lexicale verschijnselen het aantal mogelijke en gerealiseerde varianten te vergelijken (zie hierover sectie 2
en 5).
Tabel 1. Aantallen mogelijke realisaties in Axels dialect per tijd en per sekse

m/v
M Oud
V Oud
MNw
VNw
M
V

M/V
M Oud
V Oud
MNw
VNw
M
V

con

nom

pro

v

copx

adjv

prep

N

N

N

N

N

N

N

1122
222
138
352
410
574
548

2177
579
232
719
647
1298
879

2058
511
244
620
683
1131
927

615
147
83
200
185
347
268

1174
316
130
358
370
674
500

1078
213
96
390
379
603
475

A

E

o

IJ

UI

G/H

#H

lex*

N

N

N

N

N

N

N

N

2574
630
345
800
799
1430
1144

1928
486
223
612
607
1098
830

1418
428
169
401
420
829
589

657
127
81
219
230
346
311

* De categorie lex bevat geen mogelijke,

347
75
59
109
104
184
163

1898
501
208
570
619
1071
827

497
125
54
163
155
288
209

529
168
63
149
149
317
212

159
60
16
54
29
114
45

maar gerealiseerde aantallen.
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Tabel 2. % Axelse varianten per tijd en per sekse
V copx
con nom
pro
M/V Oud
M/VNw
M Oud
MNw
V Oud
VNw
M
V

M/V Oud
M/VNw
M Oud
MNw
V Oud
VNw
M
V

adjv

prep

83
88
83
86
83
89
84
88

20
14
19
10
22
19
16
20

92
98
81
97
96
99
93
98

83
74
82
74
84
75
80
78

97
97
96
97
99
98
97
98

78
78
71
75
95
80
75
83

86
90
83
90
93
90
87
91

A

E

0

IJ

UI

G/H

#H

100
100
100
100
100
100
100
100

41
45
38
42
46
47
41
47

52
52
51
46
54
57
50
56

90
72
91
54
90
90
76
90

81
69
76
55
88
84

98
96
98
96
99
97
97
97

96
97
96
96
97
98
96
98

71

85

Het aantal mogelijke Axe1se realisaties in tabellen de percentages dialectrealisaties in tabel 2 geven aan dat de negentien onderzochte sprekers een behoorlijk aantal dialectvarianten gebruiken.
Het aantal mogelijke Axelse realisaties voor alle informanten is
gemiddeld 1291 per taalvariabele, waarvan gemiddeld 960 (74%)
feitelijk in dialect gerealiseerd zijn. Hierbij moet in aanmerking
worden genomen dat sommige taalverschijnselen in het algemeen
frequenter voorkomen dan andere. In ieder geval is er voldoende
materiaal onderzocht om in redelijkheid een uitspraak te kunnen
doen over het gebruik van het Axels dialect bij de negentien onderzochte sprekers.
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In meer detail geven tabellen 1 en 2 het volgende beeld. Afgezien
van de nomina, komt voor geen enkele klank- of vormvariabele het
percentage dialectrealisaties beneden de 38 procent, terwijl de I a: I
door alle informanten zelfs in 100 procent van de gevallen op de
zeer karakteristieke Axelse manier gerealiseerd wordt. Bij vrijwel
alle onderzochte vormverschijnselen ligt het gebruik van dialectvarianten relatiefhoog; van de conjuncties, de pronomina, de verschillende typen verba, de adjectieven en adverbia, en de preposities
wordt tussen de 70 en 99 procent in de dialectvorm gerealiseerd.
Vooral voor de pronomina worden vrijwel altijd de voor de Zeeuwse
dialecten zeer karakteristieke dialectvarianten gebruikt (tussen de
90 en 99 procent). De in dialect gerealiseerde nomina scoren aanmerkelijk lager dan de andere woordklassen (tussen de 10 en 22
procent). De onderzochte klankverschijnselen vertonen een iets grotere spreiding wat betreft percentages dialectrealisaties dan de
vormverschijnselen. Afgezien van het categorisch gebruik van de
Axelse variant van de I a:/, liggen de scores voor dialectrealisatie
van de klankvariabelen tussen 38 en 99 procent. De /xl -/hl alternantie en de Ihl afval, die haast als stereotiep voor de Zeeuwse
dialecten kunnen worden beschouwd, scoren echter zeer hoog: tussen de 96 en 99 procent.
Een vergelijking van de oude en de nieuwe informanten lev.erde
de volgende resultaten op. Fig. la (voor de figuren zie men de
Bijlagen, p. 126-128) laat duidelijk zien dat 5 van de 7 morfologische verschijnselen en 4 van de 7 klankverschijnselen percentsgewijs
vaker of even vaak door de nieuwe als door de oude informanten
worden gebruikt (N.B. de gevallen waarin de oude en de nieuwe
informanten evenveel dialect gebruiken is in de figuren 1a, 1b, 1c,
en 2 met een gearceerd vakje aangegeven). Het hogere aantal dialectheteroniemen bij de nieuwe informanten is een gevolg van het
feit dat de nieuwe groep informanten groter is (12) dan de oude (7).
De verschillen zijn betrekkelijk klein, zowel voor de verschijnselen
waarbij de nieuwe groep lager scoort dan de oude groep als bij de
verschijnselen waar het omgekeerde het geval is. Een uitzondering
hierop vormen de 'IJ' en de 'UI' die aanmerkelijk lager scoren in de
nieuwe groep mannen. In het algemeen tendeert de nieuwe groep
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informanten naar evenveel en in sommige gevallen zelfs iets meer
dialectgebruik dan de oude groep. Bij de mannen (fig. lb) zijn de
verschillen tussen de oude en de nieuwe groep informanten aanmerkelijk groter dan bij de vrouwen (fig. Ic). Uit fig. 2 blijkt ook dat bij
13 van de 14 klank- en vormverschijnselen de mannen percentsgewijs minder of evenveel dialect gebruiken als de vrouwen.
Afgezien van de verschillen die veroorzaakt worden door de
verschillen in groepsgrootte, laten de gegevens voor het gebruik van
Axelse heteroniemen in tabel 1 een veel grotere spreiding zien dan
het geval is bij klank- en vormverschijnselen. De grafische vergelijking van de aantallen Axelse heteroniemen voor de verschillende
groepen opnamen in figuur 3 laat zien dat de vrouwen in het
algemeen, zowel in de oude als in de nieuwe opnamen, aanmerkelijk
minder Axelse heteroniemen gebruiken dan de mannen (mannen
gebruiken gemiddeld 9 heteroniemen en vrouwen maar 4.8).3 Aan
al de gegevens betreffende heteroniemen moet echter niet te veel
waarde worden gehecht omdat de aantallen, vanwege het gebrek
aan representativiteit van het lexicale materiaal (cf. secties 2 en 5),
slechts een indicatie van het gebruik van Axelse dialectwoorden
geven.
9. De resultaten van de vragen over het dialect

De vragen over dialectgebruik in huiselijke kring door de ondervraagden zelf en door anderen leverden de volgende resultaten op.
Alle ondervraagde sprekers beschouwden zichzelf als dialectsprekers. Van de 11 ondervraagde vrouwen vonden 7 (64%) dat ze op
dit moment in de huiselijke kring nog evenveel dialect spraken als 25
jaar geleden. Eén vrouw vond zelfs dat ze tegenwoordig meer dialect sprak dan in de jaren zestig, omdat haar kinderen inmiddels het
huis uit waren en ze zich niet meer zo gedwongen voelde 'netjes' te
spreken. De ondervraagde mannen vonden in 7 van de 9 gevallen
(78%) dat ze evenveel dialect spraken als 25 jaar geleden. Wat de
mening over het dialectgebruik van anderen betreft waren er meer
verschillen tussen mannen en vrouwen: 9 van de 11 ondervraagde
vrouwen (82%) en 6 van de 9 ondervraagde mannen (67%) vonden
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dat andere, even oude sprekers uit het Land van Axel evenveel
dialect spraken als 25 jaar geleden.
De antwoorden op de vragen over kennis van het dialect van het
Land van Axel wat betreft klank, vorm, en lexicon gaven het volgende beeld.
Bij de vragen over de typerende Axelse woorden die ook tegenwoordig nog in gebruik zijn, antwoordden 5 van de 9 mannen (56%)
en 7 van de 11 vrouwen (64%) dat er typisch Axelse woorden waren
en noemden ze er een aantal in elke categorie. Al deze ondervraagden waren het er over eens dat deze typische woorden tegenwoordig
minder gebruikt worden dan 25 jaar geleden. Het gerapporteerde
gebruik door de sprekers in de huiselijke kring van 45 woorden uit
de domeinen 'eten', 'menselijke relaties' en 'tijd' was relatief hoog
en vertoonde praktisch geen verschil tussen mannen en vrouwen.
De 9 ondervraagde mannen zeiden gemiddeld 37,8 (82%) van de 45
woorden nog steeds te gebruiken, terwijl de 11 ondervraagde vrouwen gemiddeld 37,5 (83%) van deze woorden zei te gebruiken.
Alle 7 ondervraagde mannen (100%) vonden dat het Axels ook
typerende klanken had, terwijl dat slechts gold voor 6 van de 11
ondervraagde vrouwen (55%). De klanken die door de ondervraagden als typisch werden gekenmerkt, waren bijvoorbeeld de monoftongische Wgm. û (UI), de la:1 (A) en de Ix/-/hl alternantie (Cl
H). De vraag of deze klanken nog evenveel worden gebruikt als 25
jaar geleden werd door 5 mannen (78%) en 5 (45%) vrouwen
bevestigend beantwoord, maar niemand van hen vond dat deze
dialectklanken meer worden gebruikt dan vroeger.
De vraag naar typische vormverschijnselen leverde voor de
ondervraagden problemen op, hetgeen te verwachten was omdat
vormverschijnselen in het algemeen moeilijker te herkennen zijn,
vooral voor niet-geschoolde taalbeschouwers. Slechts 3 van de 7
mannen (33%) en 4 van de 11 vrouwen (36%) vonden dan ook dat
het Axels van de standaardtaal afwijkende vormen vertoont. Als
voorbeelden werden vooral de kenmerkende persoonlijke voornaamwoorden genoemd, waarbij door slechts 2 mannen (22%) en 2
vrouwen (18%) werd aangetekend dat de typisch Axelse vormen
tegenwoordig nog evenveel worden gebruikt als 25 jaar geleden.
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Een grafische vergelijking van de percentages voor kennis van het
dialect, gerapporteerd gebruik, en werkelijk gebruik is weergegeven
in figuur 4. Voor het werkelijke gebruik is het percentage gemiddeld
bij de mannen 73% en bij de vrouwen 69%. In deze vergelijking zijn
de lexicale verschijnselen niet betrokken omdat hiervan geen percentages, maar alleen aantallen beschikbaar waren. Uit figuur 4
blijkt duidelijk dat voor de mannen het gerapporteerde dialectgebruik hoger is dan het feitelijke gebruik, terwijl dat voor de vrouwen
net omgekeerd is: zij gebruiken meer dialect dan ze beweren te
doen. Vooral dialectklanken worden door de vrouwen aanmerkelijk
meer gebruikt dan ze zelf zeggen te doen, terwijl daarentegen het
verschil tussen gerapporteerd en feitelijk gebruik van dialectklanken
voor mannen gering is. Het verschil tussen feitelijk en gerapporteerd
gebruik van dialectvormen is veel groter dan voor dialectklanken,
zowel voor mannen als voor vrouwen. Ook de kennis van typische
dialectvormen is echter minder groot, hetgeen de percentages voor
gerapporteerd gebruik kan hebben beïnvloed.

10. Discussie van de resultaten
Een vergelijking van de kwantitatieve resultaten voor de verschillende vormverschijnselen laat zien dat de Axelse pronominale vormen extreem hoog scoren. Deze hoge score valt wellicht te verklaren uit het feit dat het Axels - evenals een aantal andere Zeeuwse
dialecten - zeer typische pronominale vormen heeft die veel meer
afwijken van de vormen uit de standaardtaal dan het geval is bij de
meeste andere onderzochte vormverschijnselen. Het gebruik van de
standaardtalige pronominale vormen houdt dus een voor de spreker
zelf veel opvallender keus voor niet-dialectische varianten in. Het is
zeer wel mogelijk dat de sociale druk om zich in ieder geval niet te
veel te vervreemden van de dialectsprekende gemeenschap het
sterkst tot uiting komt bij het gebruik van de meest opvallende
dialectvormen.
Het feit dat mannen gemiddeld bijna tweemaal zo veel dialectheteroniemen gebruiken als vrouwen, terwijl het gerapporteerd aantal
heteroniemen per sekse nauwelijks verschilt, is misschien ook te
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verklaren uit het feit dat mannen onder grotere sociale druk staan
dan vrouwen om zich niet te vervreemden van de dialectsprekende
gemeenschap. Een dergelijke groepsgebondenheid komt het sterkst
tot uiting bij het gebruik van de meer opvallende dialectvormen. In
dit opzicht zijn dialectheteroniemen markante vormen en mannen
kunnen dus door het gebruik ervan hun solidariteit met de dialectsprekende groep duidelijk en misschien zelfs betrekkelijk bewust
aangeven.
Dat de nominale vormen wat betreft dialectgebruik opmerkelijk
veel lager scoren dan andere vormverschijnselen is misschien ook
niet zo verwonderlijk. Zelfs in de huiselijke kring zijn in de laatste 25
jaar veel moderne begrippen geïntroduceerd, terwijl de begrippen
waarvoor in het dialect traditionele nominale vormen gehanteerd
werden voor een deel in onbruik zijn geraakt. Het ligt voor de hand
dat de bij deze nieuwe begrippen behorende terminologie min of
meer ongewijzigd aan de standaardtaal wordt ontleend, volgens
Gerritsen en Brussaard (1989:153) "om de simpele reden dat ieder
gebruiksvoorwerp nu eenmaal een naam moet hebben". Uit hun
onderzoek naar de druk van het dialect op de uitspraak van ontleningen uit het Standaardnederlands blijkt, dat moderne woorden in
vorm meestal niet, maar in klank vaak nog wel worden aangepast
aan het dialect. Het is zeer waarschijnlijk dat dit ook geldt voor het
Axels.
De scores voor de onderzochte klankverschijnselen zijn wat meer
gespreid dan die voor de verschillende vormverschijnselen. Drie
verschijnselen die min of meer karakteristiek zijn voor de dialecten
in een veel groter gebied in Zeeland dan alleen het Land van Axel
scoren extreem hoog: de I a:/, de lxi -/hl alternantie en de Ihl
afval. Het feit dat Zeeuwse standaardtaalsprekers vaak lijden aan
linguïstische onzekerheid over deze variabelen en de neiging hebben tot hypercorrecties, zou de veronderstelling rechtvaardigen dat
deze dialectvarianten gestigmatiseerd zijn en dat men dus zou
trachten het gebruik ervan te onderdrukken. Aangezien de zichzelf
als dialectspreker beschouwende informanten deze dialectklanken
niet als gestigmatiseerd lijken te ervaren - te oordelen naar het
frequente gebruik ervan - geeft het gebruik een aanwijzing over
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het verschil in prestige van het dialect voor diegenen in het Land
van Axel die zich als dialectsprekers beschouwen en diegenen die de
standaardtaal spreken.
Een vergelijking tussen de oude en nieuwe informanten maakt
duidelijk dat het Axels dialect kennelijk heel resistent is. Het wordt
door de nieuwe informanten in een aantal gevallen vaker of even
vaak gebruikt als door de oude. Bij die verschijnselen waarbij de
nieuwe groep lager scoort dan de oude groep zijn de verschillen in
het algemeen niet groot. Een uitzondering hierop vormen de 'IJ' en
de 'UI', die bij de nieuwe groep mannen aanmerkelijk lager scoren
dan bij de oude. Dit zijn de enige klanken die de informanten
algemeen als karakteristiek voor hun dialect benoemen en waarvan
ze zelf ook zeggen dat ze die klanken bewust onderdrukken als ze
'netjes' willen spreken. Kennelijk delen deze klanken dus niet mee in
het relatief hoge prestige van het Axelse dialect.
Als men ervan uitgaat dat het dialect door diegenen die zich als
dialectspreker beschouwen vooral wordt gebruikt uit gevoelens van
solidariteit en prestige binnen de groep, wijst de grote resistentie
van het Axels in het algemeen waarschijnlijk al op een toenemend
prestige van het Axelse dialect. Het grootste deel van deze resistentie van het dialectgebruik komt bovendien voor rekening van de
vrouwen, een patroon dat in tegenspraak is met wat meestal in
sociodialectologisch onderzoek wordt geconstateerd. Vooral dit
laatste resultaat wijst sterk in de richting van een stijgend prestige
van het Axels bij de sprekers van het dialect.
Wat betreft het gebruik van Axelse heteroniemen waren de verschillen tussen de oude en nieuwe informanten niet groot en het feit
dat de nieuwe informanten, waar mogelijk, nog betrekkelijk veel
Axelse heteroniemen gebruiken, in vergelijking met de oude, kan
toch ook duiden op een stijgend prestige van het Axels dialect. Voor
heteroniemen geldt min of meer hetzelfde als voor karakteristieke
klankverschijnselen: dialectheteroniemen zijn ook voor de spreker
zelf vaak opvallend en het gebruik ervan speelt zich waarschijnlijk
op een bewuster niveau af dan gebruik van allerlei andere dialectverschijnselen. Bij hun lexicale keuzes vertonen de informanten in
grote trekken het gangbare seksepatroon uit sociodialectologisch
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onderzoek: vrouwen gebruiken relatief aanmerkelijk minder dialectheteroniemen dan mannen. Vrouwen zeggen echter vaker dat er
Axelse dialectheteroniemen bestaan dan mannen, waaruit zou kunnen worden geconcludeerd dat zij gevoeliger zijn voor verschillen
tussen het dialect en de standaardtaal. Het verschil tussen mannen
en vrouwen in hun rapportage over het dialectgebruik van anderen
wijst hier ook op.
Wat het verschil tussen gerapporteerd en feitelijk gebruik van
dialect betreft, claimen mannen meer dialectgebruik dan in feite het
geval is terwijl vrouwen daarentegen meer dialect gebruiken dan ze
beweren te doen (cf. sectie 9). In veel sociolinguïstische onderzoeken
is geconstateerd dat de relatie tussen gerapporteerd en feitelijk
taalgedrag ten opzichte van taalvarianten met verschillend prestige
per sekse verschilt. Vrouwen zijn in het algemeen gevoeliger voor
prestigenormen (cf. Labov, 1972:302,303) en beweren meestal de
niet zo hoog aangeschreven variant minder vaak te gebruiken dan
ze in feite doen, terwijl dat bij mannen in het algemeen andersom is.
Ook in dit onderzoek was bij vrouwen het gerapporteerde dialectgebruik lager dan het feitelijke gebruik. Dit resultaat wijst daarom op
een hoger prestige van de standaardtaal, hetgeen natuurlijk in de
lijn der verwachtingen ligt als men in het algemeen het verschil in
prestige tussen de Nederlandse standaardtaal en de Nederlandse
dialecten beschouwt.
Toch is het op grond van een aantal van de hier genoemde
resultaten niet onwaarschijnlijk dat binnen de dialectsprekende
gemeenschap het dialect van Axel bezig is aan prestige te winnen.
De relatief grote resistentie van het dialect bij de vrouwen, in
samenhang met het hoge gerapporteerde dialectgebruik, zou een
aanwijzing kunnen zijn voor een veranderende attitude ten opzichte
van het Axels dialect.
11. Toetsing van de hypothesen
Op grond van de tot nu toe besproken resultaten kunnen de in
sectie 6 genoemde hypothesen over de resistentie van het dialect in
het Land van Axel worden getoetst.
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De vraag of de sprekers uit de oude opnamen meer Axelse dialectverschijnselen gebruiken dan de sprekers uit de nieuwe opnamen
moest al of niet bevestigen dat het taalgebruik in het Land van Axel
zich gedurende de onderzoeksperiode heeft ontwikkeld in de richting van meer gebruik van de standaardtaal. Deze veronderstelling
lijkt echter niet overtuigend te rechtvaardigen op grond van de
resultaten uit dit onderzoek. Zoals immers blijkt uit die resultaten,
wordt het merendeel van de dialectverschijnselen percentsgewijs Of
iets vaker Of even vaak gebruikt door de nieuwe als door de oude
informanten, hetgeen de eerste hypothese dus niet bevestigt. Dit
resultaat wijst eerder op een grote resistentie van het Axels, al
bevestigt het niet de in de inleiding genoemde uitspraak dat er
tegenwoordig in het Land van Axel meer dialect wordt gesproken
dan een aantal jaren geleden.
De toets voor de tweede hypothese was een vergelijking van het
gebruik door de oude en de nieuwe sprekers van een aantal geselecteerde Axelse dialectkenmerken op het gebied van fonologie en
morfologie en de vaststelling hoe frequent deze twee groepen informanten Axelse heteroniemen voor standaardtaalwoorden gebruiken. Zoals blijkt uit de resultaten, werd het merendeel van de vormen klankverschijnselen percentsgewijs vaker of even vaak door de
nieuwe als door de oude informanten gebruikt. Uit dit specifiek op
de klank- vorm- en lexicale verschijnselen toegespitste resultaat
blijkt dat een mogelijk te constateren verloop naar standaardtaalgebruik niet overtuigend heeft plaatsgevonden, zodat ook de tweede
hypothese niet kan worden bevestigd.
De vraag of door de mannen uit de opnamen meer Axelse dialectverschijnselen worden gebruikt dan door de vrouwen moest uitsluitsel geven over de veronderstelling dat de te constateren invloed van
de standaardtaal bij vrouwen groter is dan bij mannen. Uit de
resultaten van dit onderzoek blijkt dat bij het merendeel van de
klank- en vormverschijnselen de mannen percentsgewijs minder
dialect gebruiken dan de vrouwen. Het gebruik van dialectheteroniemen was weliswaar iets minder frequent bij vrouwen dan bij
mannen, maar zoals eerder is opgemerkt (cf. sectie 2 en 5) kan aan
dit resultaat niet al te veel verklarende waarde worden toegekend.
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De veronderstelling in de derde hypothese dat vrouwen in hun
dialectgebruik meer door de standaardtaal worden beïnvloed dan
mannen wordt door deze resultaten dus niet bevestigd.
Een vergelijking van de antwoorden op de vragen over gebruik en
kennis van het Axelse dialect met het werkelijke gebruik door de
nieuwe informanten van de geselecteerde Axelse dialectverschijnselen zou informatie moeten opleveren over verschillen in feitelijk en
gerapporteerd dialectgebruik. Uit de resultaten van dit onderzoek
blijkt duidelijk dat de gemiddelden voor het feitelijk en het gerapporteerd dialectgebruik elkaar niet veel ontlopen als men mannen
en vrouwen tezamen neemt. Het is echter ook duidelijk dat het
gerapporteerd gebruik van het Axels dialect bij de ondervraagde
mannen groter is dan het feitelijk gebruik. Bij de vrouwen in het
onderzoek blijkt het gerapporteerd gebruik van het Axels kleiner te
zijn dan het feitelijk gebruik. Dit resultaat is volledig in overeenstemming met de vierde hypothese van dit onderzoek.

12. Conclusie
Op grond van de hier gepresenteerde onderzoeksresultaten kan
men ervan uitgaan dat het Axels dialect in ieder geval in de laatste
decennia meer prestige heeft gekregen bij de sprekers ervan dan het
een kwart eeuw geleden had. Het meest opmerkelijke resultaat,
waaruit een toenemend prestige van het Axels het best kan worden
afgelezen, is het feit dat de vrouwen meestal meer dialect gebruiken
dan de mannen. Bovendien laten de resultaten van het hier beschreven onderzoek zien dat gevoelens van groepssolidariteit, waarvan
het gebruik van het lokale dialect duidelijk een uitingsvorm is, een
belangrijker criterium vormen voor de Axelse dialectsprekers dan
het nationale prestige van de standaardtaal als het gaat om hun
taalkeuze.
De hier gemaakte opmerkingen met betrekking tot de subjectieve
evaluatie door de sprekers ten opzichte van het Axelse dialect zijn
redelijk in overeenstemming met de resultaten in de attitudestudie
van Cucchiarini (1986). In haar onderzoek, getiteld De subjectieve
positie van het dialect in Zeeuws- Vlaanderen, beschouwde zij deze positie
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in relatie tot de standaardtaal en bracht zij die in verband met
andere variabelen, zoals domein, dialectspreken, leeftijd, woonplaats, geslacht en sociaal-economische achtergrond. Haar groep
informanten, die zichzelf beschouwden als dialectsprekend en dialectgezind, bestond uit autochtone sprekers uit het Land van Axel
die. goed vergelijkbaar zijn met de informanten uit dit onderzoek.
Zij bleken sterk op het gebruik van het dialect georiënteerd, met
name in de intieme domeinen, en hun attitude tegenover het dialect
was overwegend positief, vooral bij informanten van lagere sociaaleconomische achtergrond (ibid.: 128). Ook Cucchiarini constateert
dat de keuze voor dialect of standaardtaal sterk wordt beïnvloed
door gevoelens van solidariteit en door prestige, maar gezien de
aard van haar onderzoek kan zij geen uitspraak doen over de relatie
tussen systematisch vastgestelde attitudeverschillen en feitelijk dialectgebruik en evenmin over een recente toename in prestige van
het Axels dialect.
Het hier beschreven onderzoek is niet uitgevoerd door middel van
een grootschalige kwantitatieve benadering van het onderzoeksobject, compleet met statistische tests. De aantallen informanten zijn
slechts bescheiden omdat is gekozen voor onderzoek in werkelijke
tijd. Toch is het mogelijk gebleken aan de hand van deze onderzoeksresultaten een lijn aan te geven met betrekking tot het gebruik
en de waardering van het dialect in het Land van Axel. Het gebruik
van de werkelijke-tijd-methode is in dit onderzoek essentieel
geweest omdat deze veel duidelijkheid heeft verschaft over het
werkelijke dialectverloop in het Land van Axel, wellicht meer dan
een onderzoek in schijnbare tijd zou hebben gedaan.
Afgezien van deze conclusies, die gericht zijn op de specifieke
situatie in het Land van Axel, rechtvaardigen de genoemde resultaten misschien verder strekkende conclusies ten aanzien van resistentie van dialecten in meer algemene zin. De doemvolle uitspraken die
her en der worden gedaan over het verdwijnen van de dialecten zijn
kennelijk voor het dialect van het Land van Axel niet op zijn plaats.
Het is echter zeer goed mogelijk dat deze duidelijk waarneembare
resistentie in het Land van Axel niet zonder meer betekent dat het
dialectgebruik in dit gebied niet aan verandering onderhevig is. De
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resultaten kunnen bovendien ook een aanwijzing geven over een
communicatieve functieverandering van dialecten in het algemeen.
Voor dialectsprekers functioneerden dialecten vroeger als vanzelfsprekend communicatiemiddel in alle domeinen: ze waren toereikend zowel in de huiselijke sfeer als buitenshuis en in de werksfeer. Naarmate de moderne maatschappij verder doordringt in
geïsoleerde dialectsprekende gebieden vallen echter meer domeinen
van taalgebruik ten prooi aan de invloed van de standaardtaal, al
was het alleen maar onder invloed van nieuwe concepten die in
allerlei domeinen hun intrede doen terwijl tegelijkertijd een aantal
andere begrippen in onbruik raakt. Een duidelijke illustratie van dit
verschijnsel is bijvoorbeeld de evolutie van de agrarische woordenschat: oude dialectische termen beginnen langzamerhand te verdwijnen en nieuwe aan de standaardtaal ontleende termen worden
ingevoerd, waarbij de moderniseringen in de uitoefening van het
boerenbedrijf worden weerspiegeld in de ontwikkeling van de met
het bedrijf samenhangende woordenschat. Als resultaat van deze
ontwikkeling kan het dialect in veel gevallen minder vanzelfsprekend als algemeen communicatiemiddel functioneren dan vroeger
het geval was, hetgeen leidt tot een vermindering van het aantal
gebruiksdomeinen van het dialect ten gunste van de standaardtaal.
Hoewel in het algemeen het aantal gebruiksdomeinen van het
dialect dus aantoonbaar achteruit gaat, komt er echter één belangrijk gebruiksdomein bij: het affectieve domein. Naast de strikt communicatieve functie heeft het dialect namelijk ook steeds meer de
functie van identificatiemiddel gekregen. Dialect functioneert voor
veel sprekers steeds meer als teken van groepssolidariteit en wordt
steeds vaker gehanteerd als middel om zich binnen een groep te
onderscheiden van de 'buitenstaanders' die zich van een ander
dialect of van de standaardtaal bedienen. Het feit nu dat het gebruik
van dialect in een aantal gebieden niet afneemt en in sommige
gevallen zelfs toeneemt, ondanks de vermindering van het aantal
domeinen waarin het nog met succes gebruikt kan worden, kan
maar tot één conclusie leiden. Kennelijk vindt er een functionele
verschuiving plaats in de rol die het dialect voor de dialectspreker
vervult, zodat de - bewuste of onbewuste - beweegredenen om
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dialect te gebruiken zich steeds meer bewegen van de puur communicatieve naar de affectieve sfeer.
Adres van de auteur:
Valeriusstraat 124hs
1075 GD Amsterdam

NOTEN
Dit artikel is geschreven door H. F. Schatz en gebaseerd op het onderzoek uit de
onder haar supervisie geschreven scriptie van G. Will (I 988).
2 Van de negen beschikbare opnamen op het P.]. Meertens-Instituut zijn er twee
onbruikbaar voor dit onderzoek. In het eerste geval heeft de spreker het merendeel
van zijn leven elders doorgebracht en sprak hij gedurende die periode geen dialect
meer en in het tweede geval bekleedde de spreker als bestuurder een hoge maatschappelijke positie en had hij vrijwel geen gelegenheid om dialect te spreken in zijn
dagelijks leven. Deze sprekers zijn dus niet te vergelijken met autochtone dialectsprekende arbeiders en landbouwers die nooit elders gewoond hebben en zijn
daarom buiten beschouwing gelaten.
3 De nieuwe groep lijkt een groter aantal heteroniemen te gebruiken dan de oude
groep, maar omdat hier absolute getallen worden gegeven is dit beeld een gevolg van
het verschil in groepsgrootte tussen de oude en de nieuwe groep.
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BIJLAGEN
fig. 1a. Gemiddeld % Axelse varianten per tijd (N.B.
de categorie lex bevat aantallen, geen %)
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fig. 1b. Gemiddeld % Axelse varianten Mannen per tijd
(N.B. de categorie lex bevat aantallen, geen %)
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fig. 1c. Gemiddeld % Axelse varianten Vrouwen per
tijd (N.B. de categorie lex bevat aantallen, geen %)
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fig. 2. Gemiddeld % Axelse varianten Mannen en
Vrouwen (N.B. de categorie lex bevat aantallen, geen
%)
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fig. 3. Aantallen Axelse heteronymen
120
100
80
60
40
20
~

. =====

o

1-+-=-+

MN Oud

MN Nw

M Oud

MNw

V Oud

=='-jV Nw

v

M

fig. 4. Kennis, gerapporteerd en werkelijk gebruik van Axels dialect in
percentages
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'DIEDERIC VANDEN BERNE' EN 'ETTELS ORLOGHE'
Verwijst Maerlant naar de Duitse heldenepiek?
In de Spieghel Historiael en in Alexanders Geesten van Jacob van
Maerlant komen enkele passages voor die meestal geïnterpreteerd
worden als verwijzingen naar de Duitse helden epiek van de middeleeuwen. We willen hier kort op deze interpretaties ingaan, de ermee
verbonden problemen belichten en mogelijke alternatieven voorstellen.

1. <Diederic vanden Berne'
In hoofdstuk 17 ('Vanden goeden pauesJan') van het zesde boek
in de derde 'partie' van de Spieghel Historiael beschrijft Maerlant de
wandaden van "coninc Diederic van Ytale" (v. 14, = Theodorik de
Grote) tegenover paus Johannes, Symmachus en Boëthius, vertelt
dan dat Diederic "int vier van Barlebane" (v. 84) geworpen wordt
en hij besluit het hoofdstuk met de mededeling I :
85

Dit wanic wel ende niet te scerne,
Dat was Diederie vanden Berne.

Deze identificatie herhaalt hij, als hij 'Tiedaet' als koning der Oostgoten noemt (hoofdstuk 23):
114

Want eonine Diederic was doot,
Die mi dinct, naer mijn lesen,
Dat Diederie van den Berne mochte wesen.

En bij een terugverwijzing naar de verovering van Italië door de
Oostgoten zegt hij dat dezen (hoofdstuk 27):
7

Vele pinen daden den rike,
Sijnt dat van Berne Diederike
Keyser Zen oen altemale
Beval tlantscap van Ytale.
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Deze verzen over Diederic van den Berne gaan niet terug op de
hoofdbron van de Spieghel Historiael, Vincentius van Beauvais. Naar
wordt aangenomen zijn ze een verwijzing naar de Duitse heldensagen rond Dietrich von Bern. 2
Het probleem bij deze opvatting is de kontekst waarin Maerlant
Diederic vanden Berne noemt. Die is uiterst negatief. Dietrich von
Bern echter is een positieve held, in de secundaire literatuur wordt
hij zelfs vaak beschreven als het prototype van de rex iustus. Een
verwijzing naar zo'n positieve held is in het verband waarin Diederic vanden Berne genoemd wordt, volkomen misplaatst. Met name
bij Maerlant had men zoiets niet verwacht. Theodorik was Ariaan
en Maerlant "gruwde van ketterij", zoals Te Winkel zegt: "Als
Maerlant te midden van den woedenden strijd tegen de Arianen
geleefd had, zou hij zich niet scherper hebben kunnen uitlaten".3
Waarom bederft deze Arianenhater het effect van zijn relaas,
waarin Theodorik uitdrukkelijk als Ariaan handelt, met een verwijzing naar de "edel vogt von Berne" van de Duitse helden epiek?
Daar komt nog bij, dat Maerlant "een eerlijk streven naar historische critiek" had en soms zelfs "hypercritisch" was. 4 Dat had hem
er in ieder geval van moeten weerhouden om zo nadrukkelijk achter
de juistheid van wat hij gelezen had te gaan staan. Dietrich von
Bern wordt in de heldensage immers uit Italië verdreven en leeft dan
als balling aan het hof van Etzel (= Attila). Dat is heel wat anders,
dan Theodorik, die na Attila leefde en niet uit Italië verdreven werd,
maar dat land juist veroverde. Wat men van een kritisch geschiedschrijver als Maerlant verwacht had, is iets als 'ik heb gelezen dat
Theodorik Diederic van den Berne zou zijn, maar daar klopt iets
niet'. Ter vergelijking kunnen we wijzen op Otto van Freising, die
bij de dood van Theodorik over de heldensage opmerkt: "Quod
autem ... narrant, eum Hermanarico Attilaeque contemporaneum
fuisse, omnino stare non potest" . Of op de Kaiserchronik: "Swer nû
welle bewaeren,l daz Dieterîch Ezzelen saehe,l der haize daz
buoch vur tragen" ('die moet het boek maar eens laten komen'
[waar dat in staat]). Of, tenslotte, op Ekkehard van Aura, die over
de heldensage zegt dat "vulgaris opinio fallitur et fallit", maar
daarnaast ook de mogelijkheid openhoudt dat misschien "alius
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Ermenricus et alius Theodericus dandi sunt Attilae contemporanei". 5 Een vergelijkbare oplossing had ook Maerlant voorgesteld,
toen hij in een ander verband met een probleem in de chronologie
geconfronteerd werd (Spieghel Historiael 1II4, 23):
136

Elc mach waer seggen in sijn stunen:
Lichte der EtteIe waren twee,
Oft bi aventuren drie of mee.

Waarom zegt Maerlant ondanks alles zo nadrukkelijk dat Theodorik Diederic vanden Berne is? Er lijken drie mogelijkheden te zijn.
De eerste is, dat Maerlant niet zo kritisch was als Te Winkel zegt.
Daarnaast valt te overwegen of de verwijzing niet als spot geïnterpreteerd moet worden: 'en dat is nu de Diederic vanden Berne over
wie zoveel positiefs verteld wordt'. Als zij zo bedoeld was, dan
hebben we hier een opmerking over de Duitse heldensage die vergelijkbaar is met die over "die scone Walsche valsche poeten,! die
meer rimen dan si weten" elders in de Spieghel Historiael (lVI, 29, v.
27 -28). De derde mogelijkheid is, dat de 'fout' niet bij Maerlant ligt
maar bij ons, concreet dat de geciteerde plaatsen geen verwijzing
zijn naar de Duitse heldensage, maar naar iets anders. Bij Theodorik moet men altijd in het oog houden, dat er twee soorten overleveringen waren. De ene gaat terug op de Goten en is overgenomen en
uitgebreid door andere Germaanse volken, met name die welke
later 'Duitsers' zijn. In deze overlevering, waarvan de Duitse Dietrichepiek de belangrijkste neerslag vormt, is Dietrich de goede
koning die alles voor zijn volgelingen over heeft. De andere heeft
haar oorsprong in kerkelijke kringen, voor wie Theodorik vooral
een ketter was die bovendien de dood van paus Johannes, Symmachus en Boëthius op zijn geweten had. Deze overlevering is
negatief voor Theodorik. De bekendste sage (oflegende) is het door
Gregorius de Grote voor het eerst opgetekende resp. door hem
bedachte verhaal dat een kluizenaar op het eiland Liparis zag hoe
Theodorik door paus Johannes en Symmachus in een vulkaan
geworpen werd. In Nederland vindt men dit o.a. bij Maerlant (die
de vulkaan vervangt door het "vier van Barlebane") en Boendale
(volgens wie de kluizenaar zag "datmen in tormente scerpl sijn ziele
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in die helle werp").6 Er deden echter ook nog andere verhalen de
ronde. Zo zou Theodorik op een zwart paard de hel ingereden zijn
en aanvoerder van de Wilde Jacht zijn.7 Een Keulse monnik vertelt
in zijn annalen dat wandelaars in 1197 aan de Moezel een "fantasma mire magnitudinis in humana forma equo nigro insidens"
gezien zouden hebben. Het "fantasma" stelde de wandelaars gerust
("ne pertimescant hortatur") en zei dat het "Teodericum quondam
regem Veronae" was, om vervolgens allerlei onheil voor het rijk te
voorspellen. 8 Deze overlevering heeft dus een heel andere inhoud
dan de heldensage.
Een keuze maken uit deze drie mogelijkheden is niet zo eenvoudig, er is steeds wel een tegenargument. Als Maerlant niet zo kritisch
was als Te Winkel zegt, waarom laat zijn kritische geest hem dan
uitgerekend bij de meest bekende ariaanse koning van de middeleeuwen in de steek? Als de opmerking als spot bedoeld was,
waarom is Maerlant dan niet duidelijker, waarom neemt hij het
risico verkeerd begrepen te worden? En bij de mogelijkheid dat hij
op Theodoriks lotgevallen of verschijningen na diens dood doelde,
hebben we het probleem, dat de bewijzen dat zulke verhalen in de
middeleeuwen in Nederland bekend waren, niet erg sterk zijn. Toch
lijkt deze laatste mogelijkheid de meest acceptabele te zijn. Een
verwijzing naar deze overleveringen past immers goed in de kontekst en past goed bij de man die haar maakt. Het bezwaar tegen
deze interpretatie - de slechte bewijssituatie - hoeft niet ontkend
te worden, maar is van de andere kant ook niet doorslaggevend.
Hetzelfde bezwaar geldt tenslotte ook bij de interpretatie dat Maerlant de heldensage bedoeld zou hebben. Ook dat er in Nederland
heldensagen rond Dietrich von Bern bekend waren, is niet bewezen.

2. 'naeT mijn les en ,
Mogelijk een hulp bij het maken van een keuze uit de hierboven
genoemde mogelijkheden, maar uiteraard ook los daarvan interessant om te weten, is het antwoord op de vraag waar Maerlant
gelezen heeft dat Theodorik de Grote dezelfde is als Diederic vanden Berne. Als we ons beperken tot de meest voor de hand liggende
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mogelijkheden, dan moet het een werk geweest zijn waarin Diederic
vanden Berne voorkwam, dus een heldenepos, of een werk waarin
Theodorik voorkwam, dus een kroniek of een ander historisch werk.
De eerste mogelijkheid kunnen we gevoeglijk uitsluiten. Er is geen
enkel epos waarin een verband gelegd wordt tussen Dietrich von
Bern en Theodorik de Grote, en ook de inhoud van de heldenepen
geeft, zoals reeds opgemerkt, maar weinig aanleiding om bij Dietrich aan Theodorik te denken. Daar komt nog bij, dat de meeste
heldenepen te laat en te ver weg geschreven zijn om redelijkerwijs te
kunnen aannemen dat Maerlant ze gelezen had, toen hij aan de
Spieghel Historiael werkte. In feite kan hij alleen het Nibelungenlied
gekend hebben, en juist in dit werk zijn de elementen die tegen een
identificatie van Dietrich en Theodorik spreken, bijzonder sterk
vertegenwoordigd. Terwijl Dietrich in de latere werken (Dietriehs
Flucht en de Rabenschlacht) steeds maar voor korte tijd bij Etzel is, lijkt
dit in het Nibelungenlied een permanente ballingschap te zijn. Bovendien wordt op Hildebrand na Dietrichs hele gevolg gedood, waardoor deze zich nog verder verwijdert van de machtige veroveraar
die Theodorik was. Als Dietrich van Hildebrand hoort wat er
gebeurd is, klaagt hij bitter 9 :
2319.2

2322.4

... "und sint erstorben alle mine man,
sa hät min got vergezzen, ich armer Dietrich.
ich was ein künec hêre, vil gewaltec unde rich."
"wer sol mir danne helfen in der Amelunge lant?"

Wie zou bij deze "arme" Dietrich aan de ariaanse ketter Theodorik
denken die Italië veroverde? Een kroniek is, moeten we concluderen, de meest waarschijnlijke bron van Maerlants opmerking.
Een Nederlands werk zal deze kroniek wel niet geweest zijn. Niet
alleen is er nog geen tekst gevonden die de gezochte mededeling
bevat, maar bovendien lijkt de merkwaardige combinatie van
nadruk en reserve waarmee Maerlant zijn identificatie omgeeft
("wanie wel ende niet te seerne" naast "mi dinet") erop te duiden,
dat het om iets ging dat hier nog niet bekend was. De meest
waarschijnlijke oplossing is dan, dat we de kroniek in Duitsland
moeten zoeken. Daar was het algemeen bekend dat Theodorik de
Grote Dietrich von Bern was en daar vinden we ook historische
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werken die dat even expliciet zeggen als Maerlant. Het bekendste
voorbeeld zijn de annalen van Quedlinburg, die bij de beschrijving
van de regeringstijd van Theodorik meedelen dat "iste fuit Thideric
de Berne, de quo cantabant rustici olim" .10 Een ander voorbeeld is
de tot voor kort bijna algemeen aan Eike van Repgow toegeschreven Saksische wereldkroniek. 11 Hier is de identificatie zelfs zeer ver
doorgevoerd. Theodorik wordt niet alleen "Dideric" genoemd,
maar enkele malen komt ook de toevoeging "van Berne" voor (p.
133: "wante Dideric van Berne, der Gothen koning, Rome gewan
unde al Langbarden"; p. 134: "wante Dideric van Berne van des
keiseres orloge overdref Odackere"; ib.: "de koning Dideric, den
men het van Berne"). Bovendien vinden we hier ook een mededeling die inhoudelijk en naar de formulering overeenkomt met die bij
Maerlant (p. 134: "Dit was de Dideric van Berne, Diedmares sone,
van des slechte de Amelunge quemen") en zelfs een verklaring voor
'van Berne': "He het oc van Berne, wante he allererst Berne gewan
unde darut bedwanc de lant" (p. 135). Zo'n kroniek zou heel goed
het werk kunnen zijn waarnaar Maerlant met "naer mijn lesen"
verwijst.
Mogelijk was het niet slechts 'zo'n kroniek', maar concreet deze
Saksische wereldkroniek. Niet alleen staat hier de gezochte mededeling
en wel in precies hetzelfde verband als bij Maerlant, aan het eind
dus van het verslag over de missie van paus Johannes naar keizer
Justinus en de moord op deze paus, Symmachus en Boëthius (waaraan recensie C nog toevoegt dat Dideric "wart ... hinen gevort och
sunlike in Vulcanum, de dar brant immer mer", p. 134). Maar daar
komt nog bij dat deze wereldkroniek in ieder geval in Duitsland vrij
algemeen bekend was. Het is heel goed denkbaar dat ook Maerlant
haar gekend heeft. Maerlant citeert de Sachsenspiegel van Eike van
Repgow in Wapene Martijn. 12 Zou hij, toen hij dit werk bestudeerde,
niet ook gelegenheid gehad hebben om de Saksische wereldkroniek in te
zien?13
Als we nu nog eens terugkeren naar het in par. I besproken
probleem, waar 'Diederic vanden Berne' op slaat, dan lijkt de
Saksische wereldkroniek de balans door te laten slaan naar de helden-
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sage. De toevoeging achter de naam (p. 134: "van des slechte de
Ame1unge quemen") kan immers alleen daarop betrekking hebben.
Ook het twee zinnen verder staande "It wirt doch van eme manich
logentale gedan" (p. 135) slaat waarschijnlijk op de heldensage,
deze opmerking betekent hetzelfde als die van Qtto van Freising e.a.
(zie hiervoor): dat Dietrich onmogelijk bij Attila geweest kan zijn
zoals in de heldensage verteld wordt. Toch zijn deze plaatsen niet
van doorslaggevende betekenis. Het cruciale probleem is, dat we
niet weten of Maerlant de genoemde opmerkingen opgevat heeft
zoals ze bedoeld waren. Dat lijkt alleen mogelijk, als er in Nederland Dietrichsagen in omloop waren. Was dat niet het geval, dan
lijkt het zeer wel denkbaar dat Maerlant van de zin "Dit was de
Dideric van Berne, Diedmares sone, van des slechte de Amelunge
quemen" alleen 'Theodorik is Dietrich von Bern' begrepen heeft en
dat deze Dietrich voor hem die van de 'kerkelijke' sagen was. Naar
deze sagen wordt in de kroniek tenslotte ook verwezen, zij het alleen
in recensie C: "Etelike lu de spreket, dat Dideric van Berne noch in
der helle leve" (p. 134). Bij het probleem of Maerlants 'Diederic
vanden Berne' naar de heldensage verwijst of naar andere overleveringen, helpt de Saksische wereldkroniek ons dus niet verder.

3. 'Ettels orloghe van den Runen'
Een andere plaats die met de Duitse helden epiek in verband
gebracht wordt, staat in het begin van Alexanders Geesten, waar Maer1ant zijn stof aanprijst door te zeggen dat die belangwekkender is
dan alles wat men verder lezen kan. Hij schrijft 14 :
47

Dat van Troyen dats maer een wint
Jeghen dat men van desen vint;
Alle die grote avonture,
Die men leest van Arture
Ende van dien riddere Waleweine,
Sijn hier jeghen harde cleine;
Karles wijch dats maer een spel
Jeghen dat desen man ghevei;
EtteIs orloghe van den Runen
En mochte hier jeghen niet ghestunen.
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"Ettels orloghe van den Hunen" van vers 55 zou, zo vermoedt
men 15, naar het Nibelungenlied verwijzen.
Bekijken we de handeling van het Nibelungenlied, dan moeten we
vaststellen dat er in dit werk geen oorlog voorkomt, waaraan Etzel
deelneemt of waarin hij zelfs maar partij is. Er komen wel hevige
gevechten aan zijn hof voor, maar die zijn niet wat men normaliter
onder oorlog verstaat. Bovendien is niet Etzel maar zijn vrouw
Kriemhild de drijvende kracht achter de handeling, zij maakt alles
en iedereen ondergeschikt aan haar fanatiek volgehouden voornemen om wraak te nemen voor de moord op haar eerste man
Siegfried. Etzel is, ofschoon hij als koning natuurlijk prominent
aanwezig is, eigenlijk een secundaire figuur, hij is niet meer dan het
middel waarmee Kriemhild haar doel denkt te kunnen bereiken.
Alleen op basis van de inhoud zou men dus reeds tot de conclusie
moeten komen dat 'Ettels orloghe' niet naar het Nibelungenlied verwijst. Daar komt nog bij, dat een vergelijking met Etzel voor Alexander nauwelijks eervol te noemen is. De Etzel van het Nibelungenlied
heeft weinig overgehouden van de gesel Gods Attila. Het duidelijkst
wordt dit geïllustreerd door het halve langvers waarin Etzels reactie
beschreven wordt als de gevechten losbarsten: "er saz vil angestlîchen" (1982.4). Kan men zich zoiets bij Alexander voorstellen? Ook
als we alleen naar de personen kijken, moeten we dus zeggen dat het
niet waarschijnlijk is dat Maerlant hier het Nibelungenlied op het oog
had.
Als Maerlant niet het Nibelungenlied bedoelde, wat bedoelde hij
dan wel? Een werk waarvan 'Ettels orloghe' met enig recht de titel
zou kunnen zijn is er niet, en het lijkt wat vermetel om op basis van
die ene regel een verloren Attila-roman te postuleren. Was het dan
een werk waarin Attila weliswaar niet het hoofdthema was, maar
waarin hij toch een zodanige rol vervulde dat het onder Maerlants
vergelijkingen niet misstond? Bekijken we, welke werken dat
geweest zouden kunnen zijn, dan biedt zich als eerste mogelijkheid
de Sint Servaeslegende van Veldeke aan. Attila en de Hunnen komen
hier in enkele belangrijke episodes voor. Bovendien noemt Maerlant
"Sente Servaes, dien van Gallen" en "sine vite" in de Spieghel
Historiael juist in het hoofdstuk 'Vander Hunen plaghe' (= hfdst. 22
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van het vijfde boek in de derde 'partie' , de citaten hier v. 67 en 84),
en dat is waarschijnlijk een verwijzing naar Veldeke. 16 De Spieghel
HistQriael is weliswaar enige tijd na Alexanders Geesten ontstaan, maar
niemand zal moeite hebben met de veronderstelling dat Maerlant
het werk ook al kende toen hij Alexanders Geesten schreef. De tweede
kandidaat voor 'Ettels orloghe' is de Latijnse Waltharius, waar in het
begin beschreven wordt hoe Attila de Franken, Boergondiërs en
Aquitaniërs aanvalt. De Waltharius was in de middeleeuwen vrij
goed bekend, in de Nederlanden waren er handschriften in
Egmond, St.-Omaars (St.-Bertijns) en Gembloers. 17 Althof vermoedt dat hij ook bij het onderwijs gebruikt iS. 18 Het moet mogelijk
geacht worden, al zijn daar geen harde bewijzen voor te vinden, dat
Maerlant ook dit werk kende.
Behalve in deze - naar onze opvattingen - literaire werken
komt Attila voor in kronieken. Om nodeloze uitweidingen te vermijden beperken we ons hier tot die kroniek, die met betrekking tot
Attila alle andere in uitvoerigheid overtreft: De origine actibusque
Getarum van Jordanes. Hierin wordt uitgebreid ingegaan op Attila's
veldtocht tegen West-Europa (hfdst. 34-42)19, men vindt hier zelfs
een toespraak die Attila tijdens de slag op de Catalaunische velden
aan zijn troepen gericht zou hebben (hfdst. 39). Het belang van het
beschrevene wordt ook door nadrukkelijke formuleringen aangegeven. Over Attila leest men: "vir in concussione gentium natus
in mundo, terrarurn omnium metus, qui ... terrebat cuncta formidabili de se opinione vulgata" (p. 105); over de veldtocht: "in hoc
etenim famosissimo et fortissimarum gentium bello ab utrisque
partibus CLXV milia caesa referuntur, exceptis quindecim milibus
Gepidarum et Francorum, qui ... " (p. 113). In de Spieghel Historiael
maakt Maerlant van dit werk gebruik om de gegevens van Vincentius van Beauvais aan te vullen (zie De Vries/Verwijs bd. I, p. xv en
de voetnoten in bd. 111, p. 300-302). Opmerkelijk is, dat we daarbij
alle elementen van 'Ettels orloghe' terugvinden. Het geheel op
Jordanes gebaseerde hoofdstuk lIJS, 24 draagt de titel 'Vanden
groten wijch vanden Hunen', in vers 4 wordt 'Ettel van den Hunen'
genoemd en wat in de titel - en enkele malen in de tekst - een
'wijch' heet, is in v. 79 en 87 een 'orloghe'. Dat Maerlant J ordanes
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ook reeds kende toen hij Alexanders Geesten schreef, wordt o.i. aannemelijk gemaakt door een passage in de aardrijkskundige excursie in
boek 7 van dit werk, waar - weer - van Attila's veldtocht sprake
is. Deze passage luidt:
1280

Een ander 1ant es daer jeghen,
Dat es gheheten Yrcanie,

1284

Van enen bosce, leit daeran,
Heeft Yrcanie de name ontfaen,
Daer voghele in sijn sonder waen,
Haer vederen scemeren met nachte.
Daerbi wonet vole van crachte,
Bede Siten ende Hunen,
Die met Ettelen, dien brunen,
Alle die lande, die nu sijn
Tusscen Spanien ende dien Rijn,
Dorevoeren met orloghen.
Danen machmen si en met oghen
Berghe, die daer ligghen bi,
Die heten Yperbori.

1290

In De imagine mundi van Honorius van Autun, waarmee "de bron van
M. zeer nauw verwant was"20, lezen we:
Huic (= Bactra) conjungitur Hyrcania, ab Hyrcana sylva nominata, in qua sunt
aves quarum pennae splendent per nactes. Huic jungitur Scythia et Hirnia,
quarum gentes sunt quadraginta quatuor. Ibi sunt Hyperborei montes.

De vervanging van Scythia en Hirnia (= 'Hunia'?) door de Scythen
en Hunnen die onder Attila een veldtocht ondernemen wordt
begrijpelijk, als men kennis van Jordanes veronderstelt. Bij deze
wordt beschreven hoe de Hunnen, nadat ze uit de Maeotische
moerassen te voorschijn waren gekomen, eerst het land van de
Scythen veroverden (hfdst. 24). Attila wordt later ook als koning van
deze volkeren opgevoerd. De eerste zin die aan hem gewijd wordt
luidt: "qua pace Attila, Hunnorum omnium dominus et paene
totius Scythiae gentium solus in mundo regnator, qui erat famosa
inter omnes gentes claritate mirabilis" (p. 104). Maar weinig verder
wordt gezegd, dat hij een "expeditio" voorbereidt (p. 105), die dan
uitvoerig ter sprake komt. Bij Jordanes vinden we tenslotte ook de
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verklaring, waarom Maerlant Attila "dien brunen" noemt (zie vers
1290 hiervoor). Bij een beschrijving van het uiterlijk van de Hunnen
zegt] ordanes dat "erat eis species pavenda nigridinis" (p. 91) en bij
Attila dat deze "teter colore" was (p. 105). Dat is wel niet precies
'bruin', maar we moeten er ook aan denken dat Maerlant een kleur
nodig had die op 'Hunen' rijmde.
Bedoelde Maerlant met 'Ettels orloghe' nu een van deze werken?
Op basis van het bovenstaande zou men geneigd kunnen zijn vooral
naar] ordanes te wijzen: zowel in de Spieghel Historiael als in het 7e
boek van Alexanders Geesten komt 'Ettels orloghe' voor en beide keren
is er een verband met ]ordanes. Zou 'Ettels or1oghe' in het begin
van Alexanders Geesten dan op een ander werk slaan? Het door ons
tegenwoordig gemaakte verschil in genre (literatuur, resp. historiografie) kan geen argument tegen zijn. Maerlant beschouwde Alexanders Geesten als geschiedschrijving21, en vanuit dat standpunt bezien
zou een verwijzing naar een historisch werk ook niet onlogisch zijn.
Toch is dit niet de oplossing die wij hier willen voorstellen. Het
stoort, dat Maerlant zo nadrukkelijk naar Attila verwijst en dat deze
in de hier genoemde werken een bijrol speelt, hoe belangrijk die ook
mag zijn. In deze werken gaat het om Servatius, Wa1tharius en de
Goten, niet om Attila. De interpretatie die o.i. het meest recht doet
aan de situatie is die, dat Maerlant niet een bepaald boek op het oog
had, maar concreet de veldtocht van Attila bedoelde die eindigde
met de slag op de Catalaunische velden. Voor Maerlant zelf moet
die veldtocht zeker na het lezen van ]ordanes een begrip geweest
zijn, en ook van zijn publiek - dat geacht wordt belangstelling te
hebben voor meer dan 14000 verzen over Alexander de Grote mag men aannemen dat het daarover in ieder geval wist dat het om
iets verschrikkelijks ging. Al was het alleen maar omdat het de Sint
Servaeslegende van Veldeke kende.

4. Maerlant en de Duitse heldensage
Samenvattend kunnen we zeggen dat Maerlant in Alexanders Geesten niet op het Nibelungenlied doelde en dat, als hij met 'Diederic
vanden Berne' in de Spieghel Historiael naar de Dietrich von Bern van
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de Duitse heldenepiek of -sage wilde verwijzen, het toch wel vreemd
is dat hij het doet zoals hij het doet en waar hij het doet. In ieder
geval lijkt de vanzelfsprekendheid waarmee deze heldenepiek/ -sage
in de commentaren op Maerlant vaak genoemd wordt, niet gerechtvaardigd te zijn.
Adres van de auteur:
Stollenbergweg 110
6572 AE Berg en Dal

NOTEN
I De Spieghel Historiael wordt geciteerd naar de uitgave van M. de Vries en E.
Verwijs, Jacob van Maerlant's Spiegel Historiael ... I-lIl, Leiden 1863.
2 Bijvoorbeeld De Vries/Verwijs 1863, Il, p. 370 noot 5; W.].A. Jonckbloet,
Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde I, Groningen 31884, p. 161; J. te Winkel, De
ontwikkelingsgang der Nederlandsche letterkunde I: Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
van middeleeuwen en Rederijkerstijd I, Haarlem 21922 (herdruk Utrecht-Leeuwarden
1973), p. 180; id., Maerlant's werken, beschouwd als spiegel van de dertiende eeuw, Gent's-Gravenhage 21892, p. 403; G. Kalff, Middelnederlandsche epische fragmenten, Groningen 1885 (herdruk Arnhem 1968), p. 11.
3 Te Winkel 21892, p. 82 resp. 83.
4 Ib., p. 384 resp. 389.
5 R. Wilmans (ed.), Ottonis episcopi Frisingensis Chronicon, in: MGH SS 20, Hannover 1868 (herdruk Stuttgart-New Vork 1963), p. 83-301, hier p. 216; E. Schröder
(ed.), Deulsche Kaiserchronik, Dublin-Zürich 31969 (= MGH Deutsche Chroniken und
andere Geschichtsbücher des Mittelalters 1,1), p. 337 (v. 14176-14178); G. Waitz
(ed.), Ekkehardi Chronicon universale, in: MGH SS 6, Hannover 1844 (herdruk Stuttgart-New York 1963), p. 33-231, hier p. 130.
6 G. Waitz (ed.), Ex Gregorii Magni Dialogorum libris, in: MGH SS rer. Lang.,
Hannover 1878 (herdruk 1964), p. 524-540, hier p. 540; M. de Vries (ed.), Der Leken
Spieghel, leerdicht van den jare 1330, door Jan Boendale ... 11, Leiden 1845, p. 353 (= 11, 48,
v. 537-538).
7 Voor deze en andere verhalen zie E. Benedikt, "Die Überlieferungen vom Ende
Dietrichs von Bern", in: Festschrift für Dietrich Kralik. Dargebracht von Freunden, Kollegen
und Schülern, Hom 1954, p. 90-111;J. Huisman, "Sporen van Theodorik de Grote in
Nederland", in: Handelingen van het zevenentwintigste NederlandseJilologencongres, Groningen 1962, p. 19-32.
8 K. Pertz (ed.), Annales Colonienses maxim i, in: MGH SS 17, Hannover 1861
(herdruk Stuttgart-New Vork 1963), p. 723-847, hier p. 804.
9 Das Nibelungenlied. Nach der Ausgabe von Karl Barlsch herausgegeben Don Helmul de Boor,
Wiesbaden 2lj979 (door R. Wisniewski).
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10 G.H. Pertz (ed.), Annales ... Quedlinburgenses ... , in: MGH SS 3, Hannover 1839
(herdruk Stuttgart-New York 1963), p. 18-90, hier p. 31.
11 L. Weiland (ed.), Sächsische Weltchronik, in: MGH Deutsche Chroniken und
andere Geschichtsbücher des Mittelalters II, Dublin-Zürich 21971, p. 1-384. Weiland
geloofde zelf niet dat Eike van Repgow de auteur was, hij schrijft "dass die chronik
vielmehr von einem blutsverwandten desselben, geistlichen standes, der das rechtsbuch (= de Sachsenspiegel van Eike) schon kannte, abgefasst ist" (p. 56). Volgens H.
Herkommer is "die These von Eikes Verfasserschaft nicht länger aufrecht(zu)erhalten. Möchte man den tatsächlichen Autor der 'SW' näher einkreisen, so
wäre am ehesten an einen in welfischem EinfluBbereich oder Auftrag arbeitenden
Franziskaner zu denken" (artikel "Sächsische Weltchronik" in: K. Ruh [Hg.], Die
deutsche Literatur des Miuelalters. Veifasserlexikon VIII, Lieferung 2, Berlijn-New York
21991, kolom 473-500, hier k. 484). Weiland dateert de kroniek tussen 1237 en 125 I
(p. 48), Herkommer 1260175 (k. 473 en 482-483).
12 Te Winkel 21892, p. 236, 292, 357, 382 (met 'lIl A, 42' hier is boek lIl, artikel
42 van de Sachsenspiegel bedoeld).
13 Voor de volledigheid zij hieraan toegevoegd dat blijkens de tekstuitgave van de
Saksische wereldkroniek de zin "Dit was de Dideric van Berne, Diedmares sone, van des
slechte de Amelunge quemen" van de schrijver zelf stamt. De mogelijkheid dat deze
uit een ander werk citeerde dat dan ook door Maerlant gebruikt zou kunnen zijn,
vervalt daarmee. Ook M. Menzel, Die Sächsische Weltchronik. QueUen und Stoffauswahl,
Sigmaringen 1985 (= Vorträge und Forschungen, Sonderband 34) brengt voor dit
probleem niets nieuws.
14 Geciteerd naar de uitgave van]. Franck, Alexanders Geesten van Jacob van Maerlant, Groningen (ook: Leiden) 1882, p. 2.
15 Bijvoorbeeld F J. Mone, Ubersicht der niederländischen Volks-Literatur älterer Zeit,
Tübingen 1838 (herdruk Amsterdam 1970), p. 65-66; F.-A. Snellaert (ed.), Alexanders
Geesten van Jacob van Maerlant I, Brussel 1860, p. 261; Te Winkel 21892, p. 403;]. van
Mierlo, Jacob van Maerlant. Zijn leven, zijn werken, zijn beteekenis, Turnhout 1946, p. IS.
16 Zo De Vries/Verwijs in voetnoot I bij SHIIJS, 22, v. 84, en, iets voorzichtiger,
Te Winkel 21892, p. 383. VolgensJonckbloet 31884 echter "blijkt toch uit niets, dat
hij een Dietsehen tekst op het oog heeft" (p. 143 n. 3).
17 Zie het overzicht bij K. Strecker (ed.), Waltharius, in: MGH Poetae VI, I,
München 1978, p. 1-85, hier p. 3 en 4. De bij Egmond (p. 3) genoemde oude
catalogus is het laatst uitgegeven door W. Lampen, "De boekenlijst der oude abdij
van Egmond", in: A. Beekman (ed.), Tien eeuwen Egmond. Ontstaan, bloei en ondergang
van de regale abdij van Egmond, Heemstede 1950, p. 75-95. De Waltarius (sic) staat hier
op p. 80 bij de boeken die "dominus stephanus abbas ... quintus (d.i. Steven de
Eerbiedwaardige, 1057-1105) scribi fecit vel procuravit". In een voetnoot bij 'Waltarius' wekt Lampen de indruk dat de titel van het werk zou zijn: 'De prima
expeditione Attilae regis Hunnorum in Gallias ac de rebus gestis Waltharii Aquitanorum principis'. Met de 'expeditio Attilae regis Hunnorum' lijken we 'EtteIs
orloghe van den Hunen' gevonden te hebben. Helaas is dit echter niet oud, het is-
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dat Lampen niet zegt ~ de titel van de eerste uitgave van de Waltharius door
Fr.Chr J. Fischer, Leipzig 1780. Voor Steven de Eerbiedwaardige zie]. Hof, De abdij
van Egmond van de aanvang tot 1573, 's-Gravenhage-Haarlem 1973 (= Hollandse
Studiën 5), p. 30-33.
18 H. Althof, Waltharii Poesis. Das Waltharilied Ekkehards 1. von St. Gallen I, Leipzig
1899, p. 33.
19 Uitgegeven door Th. Mommsen, in: MGH AA V, I, Berlijn 1882 (herdruk
1961), p. 53-138.
20 Franck (ed.) 1882, p. xli. Honorius van Autun wordt geciteerd naar de tekst in
Migne, PL 172, Parijs 1854, kolom 115-188, hier k. 127.
21 Te Winkel 21892, p. 51-52 en 361 e.v.; Van Mierlo 1946, p. 16, 18.

TIJDSCHRIFT VOOR NLD. TAAL- EN LETTERKUNDE 10811992)

J. B. OOSTERMAN
MAERLANT BEWERKT
Over 'Die Clausule van der Bibie' en een berijmd gebed
Men mochte nemmermeer Marie / Ontbinden al die prophecie / Die men vint
van u bescreven, schrijft Jacob van Maerlant in strofe 24 van
Die Clausule van der Bible. l Het is de afsluiting van een reeks
Mariatypologieën die het eerste gedeelte van dit strofische
gedicht beslaat (de strofen 3 tot en met 23). Vrijwel dezelfde
typologieën zijn te vinden in Maerlants Scolastica of Rijmbijbel,
de vertaling/bewerking van de Historia scolastica van Petrus
Comestor. 2 In het werk van Comestor ontbreken de typologieën
die Maerlant in zijn vertaling heeft ingelast. Een bron voor
deze typologieën is tot op heden niet geïdentificeerd, en het
is niet uit te sluiten dat Maerlant niet van één bron gebruik maakte,
maar bijvoorbeeld heeft geput uit verschillende latijnse
hymnen of tractaten,3 waarover hij zeker heeft kunnen beschikken. Koen Goudriaan heeft onlangs betoogd dat er wel een
identificeerbare bron moet zijn geweest, die hij evenwel tot
op heden niet heeft kunnen aanwijzen. 4 Vooralsnog blijft de
vraag naar de herkomst van de typologieën bij Maerlant
onbeantwoord.
In de Middelnederlandse letterkunde voor de rederijkers zijn
Mariatypologieën schaars. Wel talrijk zijn teksten waarin Maria
sterre der zee, wijnrank, bron, Eva, bruid etcetera wordt genoemd. Het zijn beelden die zijn te herleiden tot oudtestamentische
prefiguraties, en als zodanig zijn op te vatten als typologieën.
Maar het zijn veeleer epitheta geworden, waarbij de directe,
expliciete verbinding met de prefiguratie niet meer gemaakt
wordt. Reeksen, als bij Maerlant, waar nadrukkelijk een ver-
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binding wordt gelegd tussen prefiguratie en Maria zijn met een
lantaarntje te zoeken. 5
Eén ervan is te vinden in het gebedenboek N ew York, Pierpont
Morgan Library, M. 76, vervaardigd rond 1420 in Brugge, dat
wordt gerekend tot de Goudrankengroep, een groep van handschriften die alle vermoedelijk zijn verlucht door Brugse miniaturisten, voornamelijk werkzaam in het tweede kwart van de vijftiende
eeuw. Het bevat vele berijmde gebeden in het Middelnederlands en
in het Middelnederduits. 6 Het merendeel van de Middelnederduitse
teksten lijkt oorspronkelijk Middelnederlands te zijn. Dit geldt in elk
geval voor Unser vrouwen blijtscepe vij, de zeven vreugden van Maria,
ghifzghureert na der older wet. Bij elk van de vreugden van Maria vinden
we enkele typologieën. 7
Ook in Brugge vervaardigd, rond 1430 of iets later, en eveneens
behorend tot de Goudrankengroep is het gebedenboek Brussel, KB,
18.270. 8 Het handschrift bevat verschillende teksten die ook elders,
vooral in vroeg-vijftiende-eeuwse gebedenboeken uit Brugge worden aangetroffen, 9 en daarnaast diverse teksten die alleen hier voorkomen. Daaronder zijn glossengebeden op het Ave Maria en het Salve
regina, en gebeden waarin gebeurtenissen uit het leven van Jezus in
kort bestek worden verteld. Vooral het geboorteverhaal krijgt, in
vergelijking met wat elders wordt gevonden, uitgebreide en gedetailleerde aandacht. Eén van de gebeden die behalve in dit handschrift ook elders voorkomen is Hu lovic hemelsce conighinne, een gebed
tot Maria, dat is uitgegeven door R. Lievens. 10 In de uitvoerige
aantekeningen bij deze tekst wijst Lievens op enkele parallellen met
Maerlants Clausule.

o Soete tabernakel ons heeren, een berijmd Mariagebed, is evenals
het hiervoor genoemde Hu lovic hemelsce conighinne overgeleverd in
het handschrift Brussel, KB, 18.270 (f.73v-75r). De tekst is niet
elders aangetroffen. Het gebed bestaat uit 57 verzen, die zijn te
verdelen in 13 strofen van 4 verzen en een slotstrofe van 5 verzen.
Overigens ontbreekt in de opmaak van het handschrift elke
aanwijzing voor een dergelijke indeling in strofen. De inhoud
van de tekst en de retorische structuur wijzen wel in die
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richting: elke eenheid van vier verzen bevat een typologie en een
bede tot Maria, en begint in bijna. alle gevallen met de aanhef
Ghi sijt.
o Soete tabernakel ons heeren is een vermoedelijk vijftiende-eeuwse
bewerking van Die Clausule van der Bib Ie. De tekst bevat na de
openingsstrofe een dertiental typologische strofen, waarin de
typologieën uit de strofen 13, 14 en 16-23 van Maerlants Clausule
op de voet worden gevolgd. Uit dit strofische gedicht worden de
oudtestamentische prefiguraties soms vrijwel letterlijk overgenomen. De daarop volgende aanspraak of bede tot Maria
wordt nooit letterlijk overgenomen. Wel volgt er in het Brugse
gebed steeds een vergelijkbaar vervolg. De bewoordingen
zijn evenwel 'zelfstandig', dat wil zeggen niet ontleend aan de
betreffende strofe uit Maerlants Clausule, maar uiteraard sterk
gebonden aan de middelnederlandse traditie van mariale beeldspraak, die al in de Clausule is aan te treffen, en die in vroegvijftiende-eeuwse gebeden een breed spectrum van uitdrukkingsmogelijkheden kent.
Is het berijmde gebed een navolging van Die clausule van der bibie?
De overeenkomst, die hieronder wordt gedemonstreerd, is zo sprekend dat daarover weinig twijfel hoeft te bestaan. De mogelijkheid
dat beide teksten op eenzelfde bron teruggaan vormt geen verklaring voor de soms zeer grote tekstuele parallellen. 11 De conclusie
lijkt gerechtvaardigd dat de auteur van 0 soete tabernakel ons heeren
Maerlants gedicht heeft bewerkt.
Alvorens uitvoeriger in te gaan op enkele aspecten van gebed en
Clausule volgt hieronder de volledige tekst van het gebed 12 met
daaronder, ingesprongen, de parallelle fragmenten uit de Clausule l3
die zijn bewerkt. De meest evidente overeenkomsten zijn in beide
teksten door mij gecursiveerd.

o Soete tabernakel ons heeren
Siborie daer god in lach
Wilt mine droufheit van mi keeren
Duer hu kint dat soete lam
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Ghi sijt manna dat hemelsehe broot
Dat voede die kindren van israhel
(hs. irahel)
Dies wilt betren minen noot
Van lueiferre den viant fel
Ghi sijt manna van soeter smake
Dies die Joden ghene brake
Hadden binnen viertieh jaren
Doe si laghen buten den dake
Ende hem altoos enghene sake
In die woestine ghebrae tewaren (157-163)

Ghi sijt die steen daer onse heere
Seone water huut dede sprijnghen
Doer des goets moyses heere
Dies brine int beste al mine dijnghen
Ghi sijt die steen daer wilen dede
God dor Moyses ghebede
Die dare fonteine uut springhen. (170-172)

(hs. Daer)
(hs. brint)

Ghi sijt oec die pot van goude
Daer manna ruste in nam
Dies wilt mi bringhen ter vroude
Van der duvelen vreesen
Ghi sijt die pot van finen goude
Daer manna in rusten woude
Die God van den hemel sende (196-198)
Ghi sijt die roede die note drouch
Die verdroeeht was te vooren
Dies bittert mijn onghewout
Edele vrouwe sonder dooren
Ghi sijt die dorre roede die oude
Dien noten droech bi Goods ghewoude (199-200)
Ghi sijt die slijnghere daer david
Goliase mede wierp doot
Dies biddie hu dat ghi mi verblijt
Edele vrouwe hets mine noot
Ghi sijt die slingher daer die boude
David mede te sire vroude
Den starken Goliase sehende (202-204)

(hs. pat)
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Ghi sijt die stem van der meere
Daer balam of sprac die oude
Dies lost mi uten zeere
Rose ielye werde corsoude
Der scrifturen horic lien
Dat wilen soude vermaledien
Balaam dat Joodsche here
Aldaer sprac hi van Marien
Scone in sire prophecien
Ende hietse stme van der mere (209-214)

Ghi siJt yael die rum cleene
Die sisaroene den ruese verwan
Die al die werelt ontsach ghemeene
Moeder gods nu troost mi dan
Ghi sijt Jahel die vrouwe cleine
Die Sisaroene versloech alleine
Die so starc was ende so mare
Alt ifolc ontsaghene ghemeine (222-226)

Van jesse sidi die roede
De welke drouch godlike vrucht
Dies wilt mi jeghen den viant hoeden
Ende beneimt mi vreese ende ducht
Maria ghi sijt die edel gaerde
Die haer uter wortel baerde
Van Jesse nader Scrifture (235-237)

Van bethleem si di die fonteine
Daer david om drie rudders sende
Die si brochten al ghemeene
Helpt mi vrouwe huut minen weene
Ghi sijt twater dat wilen ere
David begaerde die here
Van Bethleem der fonteine
Dat drie riddre ende nemmere
Haelden met wel groter ere
Dor die viande ghemeine (248-253)

(hs. pael)
(hs. sifaroene)
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Ghi sijt abiasach die davite
(hs. abiasat)
Diende in siere outhede
Moeder gods nu maeet mi quite
Alle bedroufde zeeriehede
Dits Abisach Sunamite
Die wilen den eonine Davite
In sire groter ouden diende
Bi haer sliep hi met delite
Noehtan bleef si sijns lives quite:
Dat wisten wel des conines vriende (261-266)
45

50

55

57

Ghi sijt die poorte als iet weet
Die stoet an ons hetren zale
Daer die godheit dore leet
Dies lost mi van alder quale
Men leest in Ezeehiels tale
Dat hi an ons Heren sale
Ene porte saeh besloten vaste
Daer God door in stilre hale
Soude liden altemale (274-278)
Ghi sijt tseel daer mee dit ree
(hs. daer ree dit ree)
Of hinc an der erueen mast
Die ons benam dat helsehe wee
Also moet ghi al mijn last
Hi was tseil dat hinc an den maste (286)

Ghi sijt probata die Pissine
Wilen was in jherusalem
Elc ghenas van siere pine
Mijn doghen reinieht maghet fine
Ende altoos in hu hoede te sine ameN
Edel Maghet Vrouwe fine
Ghi sijt probatica piscine
Van Jherusalem der stede
Daer een man van sire pine
Ghenas bi swaters medieine (287-292)

Alvorens in te gaan op de wijze waarop het gebed zich verhoudt tot de
Clausule volgen hier enkele tekstkritische opmerkingen. 0 Soete tabernakel ons
heeren is in een min of meer defecte staat overgeleverd. Hierboven zijn al
enkele kleine schrijffouten verbeterd. De lezing volgens het handschrift is te
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vinden in de marge. Zonder op alle mogelijke corrupties in te gaan volgen
hier enkele voorstellen tot emendatie die op één na betrekking hebben op
defecten in het rijmschema van de tekst. De ene uitzondering vinden we in
vs. 29: Jael is geen kleine reus, zoals in het gebed staat, maar een kleine
vrouw, zoals bij Maerlant is te lezen. In negen van de veertien strofen is er
sprake van het regelmatige rijmschema abab. In de strofen 1 (vss. 1-4), 3
(13-16),4 (17-20),9 (37-40), en 14 (53-57) lijkt steeds een van de rijmwoorden corrupt.
- I. Siborie daer god in lach (vs. 2) - lach: quam of cam. De corruptie kan hier
zijn ontstaan door parallellie met een ander gebed in hetzelfde handschrift,
dat begint met Ave helighe siborie / Daer god in lach (zie verderop). Overigens is
'siborie daer god in lach' een gebruikelijke formulering in middelnederlandse teksten.
- 2. Van der duvelen vreesen (vs. 16) - vreesen: gram of vreesam. Vreesam (MNW
X, kol. 1282: vreeselijk, verschrikkelijk; gevaarlijk 14), lijkt iets minder
gebruikelijk dan gram, maar kan gemakkelijker veranderen in het corrupte
vreesen. In de overlevering van berijmde gebeden blijken juist de ongebruikelijke, soms gekunstelde formuleringen gevoelig voor bewuste of onbewuste verandering. 15
- 3. Dies bittert mijn onghewout (vs. 19) - onghewout: onghevouch (MNWV, kol.
731-732: iets wat iemand niet past of lijkt, hem niet schikt, hem niet
aangenaam is; leed, droefheid, .... 16
- 4. Helpt mi vrouwe huut minen weene (vs. 40) - weene: ellende.
- 5. De laatste strofe heeft vijf verzen. Voor tot emendatie te kunnen
overgaan moet bepaald worden wat oorspronkelijk het rijmschema van
deze strofe is geweest. Het huidige, abaaa, lijkt onjuist. Uitgaand van abab
ligt het voor de hand een a of b-rijm toe te voegen. In aanmerking komen
ababb of abaab. Het schema ababa lijkt minder waarschijnlijk. Omdat de
strofe in het handschrift vier maal het a rijm heeft, is het het eenvoudigst
één van deze rijmen te emenderen tot een b rijm, en als oorspronkelijke
rijmschema abaab te veronderstellen.
Ende altoos in hu hoede te sine: Ende altoos mi in hu hoede nem. De keuze voor
deze oplossing hangt samen met de interpretatie van de voorafgaande
regel. Ik vat reinicht op als imperatief, en kies voor een oplossing met nem als
imperatief ('Wis mijn smart uit, zuivere maagd, en neem mij voor altijd in
uw hoede').

De overeenkomst is evident, zowel door woordkeus als volgorde
van de typologieën: het gebed is een bewerking van de Clausule.
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Over de aard van deze bewerking is wel het een en ander op te
merken.
De openingsstrofe van het gebed is niet gebaseerd op de Clausule,
maar vertoont overeenkomst met de aanhef van een ander gebed in
hetzelfde handschrift. Op de fo1ia 35v-38v staat een glossengebed
over het Ave maria dat begint met de verzen:
Ave helighe siborie
Daer god in lach naer sijn begeeren

De overeenkomst met het begin van typologische gebed is duidelijk:

o soete tabernakel ons heere
Siborie daer god in lach
Er is niet met zekerheid vast te stellen welke tekst aan de andere
vooraf gaat. In elk gevallijkt de overeenkomst tussen beide teksten
de corruptie in de eerste strofe van het typologische gebed te hebben
veroorzaakt (zie hiervoor).
Het gebed 0 Soete tabernakel ons heeren volgt de typologieën uit de
Clausule vrijwel op de voet, maar op één punt is er een afwijking die
nadere aandacht verdient. Zoals in veel van de typologische strofen
van Maer1ants tekst wordt ook in strofe 22 eerst de oudtestamentische voorafbeelding gegeven - Ene porte -, waarna wordt uitgelegd
dat het hier om Maria gaat:
Dat was u lichame scone smale
Dien ghi so reine ende so wale
Hieldt datter God in raste
Hine maecte u suverheit niet vale
Uutvercoren nachtegale
Met sinen ghebenediden laste
Hi was tseil dat hinc an den maste (280-286)

Het beeld uit de laatste regel is in het berijmde gebed uitgewerkt tot
strofe, terwijl het in Die clausule duidelijk niet als voorafbeelding
wordt gepresenteerd. Christus heet hier tseil, dat 'zeil' of 'touw'
betekent. In het berijmde gebed is de beeldspraak anders uitgewerkt. Juist Maria wordt hier tsee! genoemd:
Ghi sijt tseel daer dit ree
Of hinc an der crucen mast (49-50)
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Kan het zijn dat tseel hier verstaan moet worden als touw? Maria is
dan het touw waarmee de ra (dat is Christus) aan de kruismast hing.
Het is een ongebruikelijk beeld (dat ik niet elders heb gevonden).
Mogelijk is het ontstaan doordat de bewerker Maerlants seil als
'touw' verstond, en vervolgens poogde het beschikbare materiaal op
een zinvolle wijze in een beeld te vatten. Het in de Clausule terloops
genoemde beeld wordt omgevormd en uitgebreid tot strofe. Hieraan
kan een foutieve lezing van Maerlants tekst ten grondslag hebben
gelegen. Mogelijk ook heeft de bewerker in de wat onduidelijke, niet
courante beeldspraak bij Maerlant aanleiding gezien hieraan een
strofe te wijden, waarin hij het beeld omvormt tot een consistente
strofe. Bekendheid met maritieme beelden kan worden verondersteld voor een Brugs dichter. Misschien dat juist daardoor een in de
mariale topi ek onbekend beeld wordt gebruikt.
De bewerker van Maerlants tekst heeft doelbewust gepoogd een
nieuwe tekst te maken: rijmwoorden zijn meestal niet overgenomen,
en de formulering van de Clausule wordt vaak maar ten dele overgenomen (en soms omgevormd, zoals hiervoor bleek). Bij de minder
courante typologieën is sterker op de Clausule geleund dan bij de
meer bekende, zoals de tronk vanJesse waaraan een takje ontspruit.
De auteur laat zijn voorbeeld hier haast los.
Tenslotte moet worden ingegaan op het ontbreken van zo ongeveer de helft van Maerlants typologieën in het gebed. Niet de hele
reeks uit de Clausule is bewerkt. Strofe 15 ontbreekt, wat verklaard
zou kunnen worden door het ontbreken van deze strofe in het
voorbeeld van de bewerker. 17 Bovendien ontbreken alle strofen
voorafgaand aan strofe 13. Misschien beschikte de bewerker ook
hierover niet, omdat de tekst van de Clausule die hij in zijn legger
vond, sterk was gehavend of ingekort. Als evenwel wordt aangenomen dat de bewerker over een (min of meer) volledige tekst van de
Clausule kon beschikken, moet in elk geval de vraag gesteld worden
naar het waarom van de bekorting. In elk stadium van de overlevering kan de tekst al of niet opzettelijk zijn ingekort. Er is enige reden
te veronderstellen dat de kopiist! samensteller van het handschrift
Brussel, KB, 18.270 hiervoor verantwoordelijk is geweest. Elders in
het gebedenboek blijkt dat hij soms weinig scrupuleus te werk ging
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met lange teksten. Op de f.30v-32v van dit handschrift staat het
gebed Het es ty't dat ie mi keere, dat oorspronkelijk 31 strofen kent,
maar waaraan hier de strofen 8-10 en 18-24 ontbreken, hoewel de
versie in dit handschrift voor het overige zeer verwant is aan de
volledig overgeleverde versies van deze tekst. IS Er lijkt sprake te zijn
van een rigoureuze, en schijnbaar willekeurige verkorting. De ratio
hierachter is onduidelijk. Misschien behoeft ook het ontbreken van
een goed deel van de typologieën uit de Clausule in het hier besproken berijmde gebed een zo banale verklaring.
o Soete tabernakel ons heeren is schatplichtig aan Maerlants Clausule.
Hu lovie hemelsce eonighinne bevat enkele beelden die ook bij Maerlant
te vinden zijn. Toch zijn het vooral de verschillen die opvallen: 0
Soete tabernakel ons heeren lijkt vlug maakwerk te zijn, waarbij het
overigens moeilijk voorstelbaar is dat het is vervaardigd door
iemand die niet vertrouwd was met het genre van de berijmde
gebeden. Moet misschien worden gedacht aan een 'oprechte amateur', die Maerlants tekst te mooi vond om terzijde te leggen, en te
lang om integraal op te nemen, en die daarom deze bewerking
maakte? Hu lovie hemelsce eonighinne is een heel ander gedicht. Lievens
schreef over de tekst: "In de woordenschat is de invloed van de
rederijkerij onmiskenbaar. 19 Het getuigt van een vaardig dichterschap, dat is te verbinden met wat ik vroege rederijkerij zou willen
noemen.
Nog onlangs schreef F.P. van Oostrom over de doorwerking van
Maerlants werk, en het blijken vooral de Martijns en de Spieghel
Historiael te zijn die zich in het burgerlijke literatuurbedrijf van de
vijftiende-eeuwse steden op enige belangstelling konden verheugen.
Ook Die Clausule van der Bible lijkt daar bekend te zijn geweest. In elk
geval is een deel van de inhoud van deze tekst in de vorm van een
berijmd gebed daar terecht gekomen. Het lijkt vooralsnog een van
de zeldzame lijnen tussen Maerlant en de voorgeschiedenis van de
Vlaamse rederijkerij.
Van Oostrom, in zijn eerder aangehaalde artikel, zegt: "de rederijkerij, kon het zo te zien heel wel zonder Maerlant stellen", en iets
verderop "de echte rederijkers noemen Maerlant met geen woord,
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noch geven ze (voorzover bekend) ook maar ergens blijk van de
geringste kennis van zijn werk. Voor hen was hij duidelijk geen vader
der Dietsce dichtren algader, hetgeen overigens de vraag naar wat dan
wél de middelnederlandse bronnen van de rederijkerij zijn eens te
meer onderzoekswaardig maakt". 20 0 Soete tabernakel ons heeren is
zeker geen rederijkerstekst, het is mogelijk dat dit gebed veel ouder
is dan het handschrift waarin het is overgeleverd. Toch heeft het
gefunctioneerd in een omgeving waar de eerste sporen van een zich
ontluikende rederijkerspoëtica waarneembaar zijn. Of deze tekst
een rol heeft gespeeld bij de verdere doorwerking van Maerlants
erfgoed, en dus één van de bronnen van de rederijkerij is geweest,
valt te betwijfelen. Helemaal uit te sluiten is het niet.
Leiden, november 1991
Adres van de auteur:
Nederlandse literatuur
en cultuur in de middeleeuwen
Postbus 9515
2300 RA Leiden

NOTEN
1 Aangehaald naar Leendertz 1918. Het gedicht komt in één handschrift voor, te
weten Groningen, UB 405, f. 213v-216ra.
2 Zie voor de relatie tussen beide reeksen typologieënJanssens 1963, 283-320, en
Goudriaan 1991, 45-49.
3 Zie Leendertz 1918, XCII, en Te Winkel 1892,69-70.
4 Goudriaan 1991, 47.
5 Opmerkelijk is wel dat het merendeel hiervan afkomstig lijkt uit Brugge. Zie
Lievens 1985, 21-24 en Cardon 1985, 164.
6 Zie hierover Le10ux 1976 en de aanvulling in Deschamps 1978.
7 Uitgegeven door Leloux 1977.
8 De datering van dit handschrift is enigszins onzeker. Lievens 1990 kiest voor een
datering rond 1420. Zelf sluit ik me liever aan bij Cardon 1985, die het handschrift
dateert rond 1430-1440. Zie hierover mijn bijdrage in de in 1992 te verschijnen
bundel met artikelen over Middelnederlandse lyriek, die onder redactie staat van
prof. dr. F. Willaert.
9 Zie over deze Brugse gebedenboeken, en hun onderlinge relaties, mijn in n. 8
genoemde artikel.
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JO Lievens 1990. De andere vindplaats van deze tekst is het handschrift Londen,
BL, Add. 39.638 f.143r-145v (anders dan Lievens meldt, is dit handschrift wel
gefolieerd).
II Zie bijvoorbeeld ook de vss. 33 en 37. Dit zijn de twee uitzonderingen waar het
aanhef van de strofe betreft. In plaats van Ghi sijt zie we hier Van ... si di, en hierin
volgt de tekst van het gebed de Clausule.
12 Diplomatisch uitgegeven naar het handschrift. De i en j, en u en v zijn
genormaliseerd naar de moderne spelling.
13 Naar de editie Leendertz 1918, met weglating van interpunctie.
14 Onder vreessam in het MNW: bij de bet. vreeselijk: "Die gloet (nI. der he~ es so
vreesam, Rincl. 541"; en bij gevaarlijk: "Uwer ere (I. een) es sduvels kint (nI. Judas), ...
hi es vreisam ende fel, mi te verradene es hi snel, L.o.H. 1805".
15 In mijn dissertatie zal ik op dit verschijnsel uitvoerig ingaan. Overigens zij er
op gewezen dat ditzelfde zich ook bij andere tekstsoorten voor doet.
16 Twee vindplaatsen met verwante betekenissen: "Een cruce ... daer men aen
hinc sine lede, ende hande ende voete doorsloech: en doochde noit mensche zule
onghevoech, Lsp 11,36, 1517"; "Die overdocht sijn onghevoech, der hellen pijn, sijn
veghevier, Hild. 234".
17 Dit verschijnsel doet zich voor bij de meervoudig overgeleverde strofische
gedichten van Maerlant. Zo ontbreekt in het hs. Groningen, UB, 405 aan de Derde
Martijn strofe 37.
18 Een verslag van mijn onderzoek naar deze tekst zal deel uitmaken van mijn
dissertatie.
19 Lievens 1990, 5.
20 Van Oostrom 1991,63.

BIBLIOGRAFIE
CARDON, B., "The illustrations and the Gold Serolls Group", m: Smeyers 1985,
119-166.
DESCHAMPS, j., (Bespreking van Leloux 1976), in: Archiif- en Bibliotheekwezen in Belgie49 (1978),736-737.
GOUDRIAAN, K., "Maerlants bronnen in de Scolastica: Comestor en de anderen", in:
Scolastica willic ontbinden. Over de Rijmbijbel van Jacob van Maerlant, j. van MooIenbroek en M. Mulder (red.), Hilversum, 1991 (Middeleeuwse studies en bronnen
25), 35-52.
JANSSENS, j., De mariale persoonlijkheid van Jacob van Maerlant. Jacob van Maerlants werken
beschouwd in het licht van zijn Mariacultus en als resultante van de toenemende Mariaverering in middeleeuwen. Antwerpen, 1963.
LEENDERTZ, P. en j. VERDAM (ed.), Jacob van Maerlant. Strofische gedichten, Leiden,
1918.

MAERLANT BEWERKT

155

LELOUX, H., "Eine mittelniederdeutsche Gebetbuch-handschrift aus nordamerikanischem Besitz (Ms. 76 der Pierpont Morgan Library)", in: Niederdeutschen
Philologie 16 (1976), 108-125.
LELOUX, H., "Eine mittelniederländisch-mittelniederdeutsche Reimfassung der
'Sieben Freuden Mariens' ", in: ]ahrbuch des Vereins Ju'r niederdeutsche SprachJorschung (Niederdeutsches ]ahrbuch) 100 (1977), 43-71.
LIEVENS, R., "Een vroeg rederijkersgedicht 'Almachtig god, der glorien heere' ", in:
Opstellen door vrienden en vakgenoten aangeboden aan Dr. G.H.A. Kruyskamp ter gelegenheid van zijn 65ste ve/jaardag en van zijn afscheid als redacteur van het woordenboek der
Nederlandsche taal en als enige bewerker van Van Dale, H. Heestermans (red.l,
's-Gravenhage, 1977, 124-135.
LIEVENS, R., "Teksteditie", in: Smeyers 1985, 19-102.
LIEVENS, R., "Hu lovic, hemelsce conighinne", in: Ons Geestelijk Erf64 (1990), 1-17.
OOSTROM, F.P. VAN, "Maerlant voor stad en burgerij", in: H. Pleij e.a., Op belofte van
profijt. Stads literatuur en burgermoraal in de Nederlandse letterkunde van de middeleeuwen,
Amsterdam, 1991 (Nederlandse literatuur en cultuur in de middeleeuwen IV),
52-68 en 353-357.
SMEYERS, M. (red.), Typologische taferelen uit het leven van]ezus. A Manuscriptfrom the Gold
ScrolIs Group (Bruges, ca. 1440) in the Pierpont Morgan Library, New York, Ms. Morgan
649. An edition of the text, areproduction oJ the manuscript and a study oJ the miniatures,
Leuven, 1985 (Corpus van verluchte handschriften uit de Nederlanden I).
WINKEL,]. te, Maerlants werken, beschouwd als spiegel van de dertiende eeuw, 2e herz. druk.,
Gent/'s-Gravenhage, 1892.

TIJDSCHRIFT VOOR NLD. TAAL- EN LETTERKUNDE 108 (1992)

W. VAN ANROOI]

DE VERHOUDING TUSSEN MELIS STOKE EN
]ACOB VAN MAERLANT
I
In 'De kroniek van Melis Stoke', verschenen in een eerder nummer van dit tijdschrift, heeft H. Bruch zich beziggehouden met
aspecten van de tekstgeschiedenis van de Rijmkroniek van Stoke.!
Zoals bekend is hierbij sprake van een nauwe samenhang met de
ontstaansgeschiedenis van de Spiegel historiael van Jacob van Maerlant. Als gevolg van een hernieuwde bestudering van relevante
tekstpassages, groeit een reeds eerder door Bruch onder woorden
gebracht vermoeden 2 uit tot de overtuiging dat voorafgaand aan
Maerlant en Stoke een thans verloren werk moet worden aangenomen. In zijn conclusie vat hij de kern van zijn bevindingen als volgt
kort samen:
Ik meen, dat ik aannemelijk heb gemaakt, dat er in Holland een vertaling met
vervolg (tot 1256) van het Chronicon Egmundanum is geweest, en dat deze is
gebruikt door Maerlant zowel als door Stoke (p. 102).

In 1987 heeft ook F. W. N. Hugenholtz zich verdiept in de relatie
tussen de kronieken van Melis Stoke en Jacob van Maerlant. 3 In
heldere bewoordingen combineert hij een bondig overzicht van de
stand van zaken met een aantal nieuwe bevindingen, waarvan de
consequenties zo door hem worden samengevat:
Zonder dat ik ervoor waterdichte bewijzen kan aanvoeren, beweer ik dat Floris
V of zijn opvoeders een opdracht gegeven hebben tot het vertalen en vervolgen
van het Chronicon Egmundanum en dat die opdracht gegeven is tussen 1266 en
1272. Voorts dat de auteur [volgens Hugenholtz is dat Stoke, WvA] van het
werk dat voltooid heeft tussen 1278 en 1282. Zijn werk eindigde in 1272 met de
grote nederlaag bij vers 242 van boek IV.4
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Als we de precieze jaartallen in de twee hierboven gegeven citaten
even buiten beschouwing laten, dan kan worden vastgesteld dat de
vertaling met vervolg van het Chronicon Egmundanum (Bruch) en de
door Hugenholtz bedoelde tekst (die door hem ook wordt aangeduid
als de eerste versie van de Rijmkroniek) opvallend veel op elkaar
lijken. Een in het oog lopend verschil, dat in verband met het
vervolg van deze bijdrage niet onvermeld mag blijven, is dat Bruch
een anonieme auteur aanneemt waar Hugenholtz het 'gewoon' over
Stoke heeft.
Een ander opvallend verschil, voor het vervolg van deze bijdrage
echter niet van wezenlijk belang, is het slotjaar waarvan Bruch en
Hugenholtz uitgaan. Volgens Bruch eindigde het vervolg bij 1256,
Hugenholtz noemt 1272 als afsluiting.
De zinsnede waarmee de beschrijving van de periode na 1256 opent,
vormt mijns inziens een argument tegen het slotjaar van Bruch. Deze
luidt namelijk: Nu latie staen van hem [= graaf Willem 11 van Holland,
WvA] de waart / Ende zegghe van sinen sone vort / [... ] (bk. 4, vs. 1-2).5 De
formulering wijst in de richting van een ononderbroken doorschrijven,
eerder dan op een nieuw begin na zo"'eel jaren. Dat de geciteerde
versregels juist de eerste regels uit het vierde boek vormen, doet
hieraan niets toe of af: de indeling van de Rijmkroniek in boeken gaat
niet terug op de handschriften, maar wordt geïntroduceerd in de
Stoke-editie (1772) van Balthazar Huydecoper.
De door Hugenholtz gesignaleerde caesuur na bk. 4, vs. 242 lijkt me
daarentegen redelijk overtuigend. 6 Hij citeert vs. 243-247, die hij
karakteriseert als ,,[ ... ] een passus van een merkwaardige vaagheid
[... ]" (p. 20). Maar ook het vervolg van de tekst is interessant. In vs.
251-262 wordt vermeld dat Floris V tijdens een toernooi te 's-Hertogenbosch (1277) tot ridder wordt gewijd door hertog Jan I van Brabant. De lofrede op laatstgenoemde die daarop volgt en die uitmondt
in een meer algemene beschouwing over het kiezen van de juiste
raadgevers aan het hof (vs. 263-292; de passage loopt in de versie Be
nog 66 versregels dood) moet zijn geschreven na de dood vanjan I (t 3
mei 1294):
Ja! hoech man was hi, weet men wale,
Bede in der daet ende in der ta\e;
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Daer toe hoefs ende milde,
Ende vele dede hi metten seilde
Ende metten wapen, dat daer toe hoort.
Verstaet wes hi plach voort:
Oersteker ende verrader
Stac van hem, der eren vader,
Dese hertoghe, deen ie mene.
Ic wilde dus, deden al deghene
Heren, de nu hebben macht,
Dat si met al haerre eracht
Verraders, smekers ende oerstekers,
Ruuners ende plumestrekers
Altoos sagen inden mont / [... J. 7

Nog in hetzelfde jaar 1277 verdrijft Floris V Aleid van Avesnes, zijn
vroegere voogdes, uit Holland (bk. 4, vs. 293-304). Deze daad wordt in
de Ry'mkroniek zó sterk gekritiseerd, dat het weinig waarschijnlijk lijkt
dat de betreffende passage bestemd was voor Floris v.a

Hoewel Bruch in zijn artikel meer dan eens verwijst naar de
studie van Hugenholtz, blijft de hierboven bedoelde overeenkomst
- opvallend genoeg - geheel onbesproken. Gaat het wellicht dan
toch om een andere tekst? Met het oog op de voortgang van de
wetenschappelijke discussie lijkt het wenselijk de standpunten van
beide Stoke-specialisten eens nader tegen elkaar af te wegen. Om de

bespreking overzichtelijk te houden, begin ik met een samenvatting
van de visie van Hugenholtz.
11

Zoals bekend, hebben de kronieken van Stoke en Maerlant gelijkluidende passages. De vraag die daarbij als vanzelf opkomt, is hoe
deze overeenkomsten verklaard moeten worden. Hugenholtz gaat
er, zoals gezegd, vanuit dat de eerste versie van de Rijmkroniek van
Stoke eindigde met vs. 242 van bk. 4. De Rijmkroniek in eerste versie
wordt door Stoke afgerond tussen 1278 en 1282 en is, getuige de
proloog, bestemd voor Floris V. Deze tekst wordt door Maerlant
benut als hij, in opdracht van dezelfde Floris V, kort daarna aan de
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Spiegel historiael begint (1282/83-1288). Nadat Maerlant het schrijven aan de Spiegel historiael om onbekende redenen heeft gestaakt,
komt Stoke op den duur tot het besluit om de eerste versie van de
Rijmkroniek te bewerken en te continueren, en om daarbij gebruik te
maken van de Spiegel historiael. Zo ontstaat de versie die in de
literatuur wordt aangeduid als de versie Be (naar de handschriften
B en C). Uit een bewerking van deze versie door Stoke ontstaat
tenslotte de zogenoemde A-versie (naar het handschrift A, dat ten
grondslag ligt aan de editie-Brill). Door van een wisselwerking tussen Stoke en Maerlant uit te gaan, biedt Hugenho1tz een verklaring

Annales Egmundenses
anomem

1

Chronicon Egmundanum
anomem

1

*Rijmkroniek (eerste versie)
Stoke~
Spiegel historiael
Maerlant
Rijml.mniek BG /
Stoke

1
Rijmkroniek A
Stoke

In bovenstaand schema heb ik de eerste versie van de Rijmkroniek voorzien van een *.
Daarmee wil ik aangeven dat deze versie alleen bekend is via de (latere) versies Be
en A, en dus niet zelfstandig is overgeleverd.
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voor de ogenschijnlijke tegenspraak van wederzijdse ontlening. De
vaak aan de orde gestelde vraag of Maerlant aan Stoke ontleende of
Stoke aan Maerlant berust, zo bezien, op een verkeerde premisse.

111

In het onderstaande zal ik Bruchs stellingname ten aanzien van
de boven omschreven status questionis paragraafsgewijze bespreken
en commentariëren. 9
[sub par. 1: Overlevering]
Bruch begint zijn betoog met de vaststelling dat Melis Stoke zich
tegenover graafWillem 111 van Holland aanduidt als u arme dere (bk.
10, vs. 1009), maar dat hij zijn werk opdraagt aan u, heer grave Florens
(bk. 1, vs. 28) (p. 85).10 Omdat de regeringsperiode van Willem 111
pas in 1304 begint, terwijl Floris V reeds in 1296 werd vermoord,
kan zonder enige twijfel worden vastgesteld dat het slot van de
kroniek niet terzelfdertijd is opgeleverd als het begin. Van de handschriften A, B en C is A het enige handschrift waarin de auteursnaam Melijs Stoke (bk. 10, vs. 1009) voorkomt. Het is ditzelfde
handschrift, waarin de auteur zich tot Willem 111 richt (bk. 10, vs.
1006-1057); de handschriften B en C eindigen juist daarvoor met de
mededeling: Hier make ie mijns diehtens ende (bk. 10, vs. 1005). Met
andere recente onderzoekers gaat Bruch er echter vanuit dat niet
alleen de A-versie van Stoke is, maar dat ook de versie BC aan hem
mag worden toegeschreven.
Vervolgens richt Bruch de aandacht op de voorgeschiedenis en
met name op de vertaling/bewerking van het Chronieon Egmundanum.
Hij verwijst hierbij naar een studie van Hugenholtz, waarin deze
laat zien dat Stoke het Chronieon niet alleen vertaalde, maar dat hij
er ook stukken uit wegliet. II Dit redactionele werk is in zekere zin te
vergelijken met het redactionele werk van Stoke toen deze de BCversie en de A-versie samenstelde, aldus Bruch. Dit betekent volgens
hem echter nog niet dat Stoke ook verantwoordelijk gesteld mag
worden voor de vertaling van het Latijnse Chronieon: ,,[ ... ] het redactionele werk is [immers] van heel andere aard dan het vertaalwerk
[... ]" (p. 87).
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[sub par. 3: Hoe exact was Stoke?J
Bedoeld als steekproef, besteedt Bruch uitgebreid aandacht
aan de geschiedenis van Dirk lIl, die aan het hoofd van zijn
Friese onderdanen een overwinning behaalt op het door zijn
oom keizer Hendrik II op hem afgestuurde leger, dat wordt aangevoerd door Godfried van Lotharingen (laatstgenoemde wordt
gevangen genomen, bemiddelt bij de keizer en wendt een strafexpeditie aD.
Nadat Alpertus van Metz deze gebeurtenissen als tijdgenoot heeft
geboekstaafd, keert de geschiedenis in beknopte vorm terug bij
Sigebertus van Gembloux, vanwaaruit deze vervolgens wordt overgenomen in de Annales Egmundenses. Vanuit de Annales Egmundenses
belandt de geschiedenis in het Chronicon Egmundanum. In de versies
Be en A van de RiJmkroniek is echter sprake van een geheel andere
voorstelling van zaken: Dirk III strijdt tegen de Friezen - om de
dood van zijn vader (graaf ArnulD te wreken - , en wordt daarbij
van keizerswege terziJde gestaan door Godfried van Lotharingen.
Omdat het verhaal door Maerlant, wat de hoofdzaak betreft, op
vergelijkbare wijze wordt verteld (zie ook par. 4), kan het niet anders
of de vertaler van het Chronicon Egmundanum moet hiervoor verantwoordelijk worden gesteld.
Bruch gebruikt dit voorbeeld om ter afsluiting van zijn paragraaf
te kunnen opmerken dat de Rijmchronist (Stoke dus) blijkbaar het
Chronicon niet zelf heeft geraadpleegd. Maar waarom zou hij ook?
Stoke volgde, zowel bij Be als bij A, gewoon zijn Middelnederlandse voorbeeldtekst - telkens de voorafgaande versie van de
Rijmkroniek, in het geval van de versie A dus de versie Be - en zag
er blijkbaar geen reden toe de informatie die hij daarin aantrof in
het Chronicon te verifiëren. Het gaat dus wat ver om aan deze kwestie
de nauwkeurigheid van Stoke te willen toetsen.
Belangrijker dan het feit of Godfried van Lotharingen al dan niet
als tegenstander van Dirk III figureert (waar Bruch sterk de nadruk
op legt), lijkt me de kwestie dat Dirk niet mét, maar tégen de Friezen
ten strijde trekt. De Friezen worden in de Chronicon-vertaling van
vrienden in vijanden veranderd; en die vertaling kwam nu juist tot
stand om Floris V zijn historische rechten ten aanzien van de
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opstandige Friezen onder ogen te brengen. Eerder dan om een fout,
lijkt het om een weloverwogen aanpassing te gaan.
[sub par. 4: De tekst van Maerlant]
Ook in de Spiegel historiael wordt de geschiedenis van Dirk III
anders dan in de voorafgaande Latijnse traditie voorgesteld;
uit de hier en daar soms letterlijke overeenkomsten met de Rijmkroniek van Stoke (bedoeld worden dus de versies BC en A) leidt
Bruch af dat er sprake moet zijn geweest van een gemeenschappelijk
voorstadium, i.c. de vertaling van het Chronicon Egmundanum (dat
door Maerlant en Stoke ieder op hun eigen manier is verwerkt) (zie
ook par. 5).
Dit gemeenschappelijke voorstadium is qua tekst natuurlijk niets
anders dan de eerste versie van de Rijmkroniek volgens Hugenholtz,
die wordt geraadpleegd door Maerlant en die in de BC-versie van
de Rijmkroniek later wordt omgewerkt en gecontinueerd. Bruch
noemt dit niet. Bruchs opmerking, in de volgende paragraaf, ,,[ ... ]
dat geen van beiden [Maerlant en Stoke, WvA] de ander heeft
afgeschreven [... ]" (p. 92) lijkt hiermee in tegenspraak, maar dat is
slechts schijn: Bruch kan dit alleen zo zeggen omdat hij er, anders
dan Hugenholtz, vanuit gaat dat de Chronicon-vertaler een ander is
dan Stoke. 12
[sub par. 5: De vertaler]
In deze paragraaf signaleert Bruch een reeks gemeenschappe-

lijke opmerkingen bij Stoke en Maerlant, die niet in het Chronicon Egmundanum zijn terug te vinden (p. 93-97); ze worden
door hem toegeschreven aan de Chronicon-vertaler. Het betreft in
hoofdzaak een reeks toevoegingen, die ontbreken in de Latijnse
kroniek.
Bruch schenkt nogal wat aandacht aan een gemeenschappelijke
fout bij Stoke en Maerlant, namelijk een onjuiste regeringsperiode
en daarmee samenhangend een verkeerd sterfjaar voor Floris II (p.
92). Om te beginnen moet worden opgemerkt dat de regeringsperiode van 21 jaar alleen (expliciet) voorkomt in de Spiegel historiael. 13
Het sterfjaar 1112 wordt inderdaad zowel door Stoke als Maerlant
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genoemd. Bruch ziet hierin een argument voor zijn veronderstelling
dat de vertaler van het Chronicon iemand anders is dan Stoke of
Maerlant: ,,[ ... ] wanneer de Stoke van A en van Be zijn werk geheel
had herzien, zou hij zijn eigen fout hebben opgemerkt" (p. 92),
aldus Bruch (op p. 99 wordt dit standpunt nog eens herhaald, nu
overigens alleen voor de Stoke van de A-versie). Maar net als bij de
in par. 3 gecommentarieerde geschiedenis over Dirk 111, kan men
zich ook nu de vraag stellen waarom Stoke voor wat dit gegeven
betreft zou hebben getwijfeld aan de feitelijke juistheid van zijn
bron. Zowel bij Be als bij A volgde hij gewoon zijn Middelnederlandse voorbeeldtekst, zonder de behoefte te gevoelen de informatie
die hij daarin aantrof in het Chronicon te controleren. Het onjuiste
sterfjaar van Floris 11 viel bovendien niet uit de toon, omdat deze in
de (eropvolgende) beschrijving van Dirk VI als het ware was
'gladgestreken'. 14
[sub par. 6: De kroniekschrijver]
Op p. 98 kiest Bruch ervoor de vertaling van het Chronicon Egmundanum aan te duiden als Rijmkroniek 1. De Rijmkroniek II is dan de
bewerking van Rijmkroniek I, onder gebruikmaking van gegevens uit
de Spiegel historiael (zoals uit het vervolg zal blijken, bedoelt Bruch
hiermee niet Be, maar een eerdere versie). De afhankelijkheid van
de Rijmkroniek II van Maerlant wordt door Bruch geïllustreerd aan
de hand van twee tekstpassages, waarin genoemde Rijmkroniek II
teruggaat op Vincentius van Beauvais, waarbij echter de vertaling
verwant is aan die van Maerlant. 15 Omdat Maerlant hier dichter bij
de bron staat, moet" [... ] er een Rijmchronist [zijn] die Maerlant
volgt [... ]" en dat zou een ander zijn" [... ] dan de Chrono Egmundanum-vertaler", aldus Bruch (p. 98). De conclusie in het eerste
gedeelte van het citaat lijkt me onontkoombaar (maar die vaststelling is als zodanig niet nieuw), de conclusie in het tweede gedeelte
van het citaat lijkt me echter allerminst dwingend.
Bruch merkt op dat men er in het onderzoek vanuit gaat dat de
Rijmchronist 11 pas na 1288 (het jaar waarin Maerlant zijn werk aan
de Spiegel historiael staakte) aan het werk is gegaan (p. 98). Aansluitend zegt hij dat Te Winkel er een andere mening op na schijnt te
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houden. Bruch ziet dan echter over het hoofd dat Te Winkel in de
aangehaalde citaten geen uitspraak doet over de Rijmkroniek 1I, maar
over de eerste versie van de Rijmkroniek (= Rijmkroniek I in de terminologie van Bruch), die door Te Winkel - in afwijking dus van
Bruch - aan Stoke wordt toegeschreven. 16 Dan merkt Bruch op dat
Hugenholtz 'de bewerking' - waarmee hij toch niets anders dan de
Rijmkroniek II kan bedoelen - dateert tussen 1278 en 1282. Weer
lijkt Bruch dus over het hoofd te zien dat de aangehaalde datering
van Hugenholtz niet op de Rijmkroniek II slaat, maar op de Ry·mkroniek I, of, volgens de terminologie van Hugenholtz, de eerste versie
van de Rijmkroniek (dezelfde verwarring keert terug onderaan p. 99).
Het betoog wordt nog ingewikkelder als Bruch zich door Te Winkel
en Hugenholtz laat overtuigen op het punt van de vroege datering,
en tot de conclusie komt dat de Rijmkroniek II moet zijn begonnen
voordat Maerlant in 1288 de Spiegel historiael beëindigde (p. 98-99); 17
in deze context overweegt Bruch dan ook nog de mogelijkheid of
achter de Rijmchronist 11 misschien twee auteurs schuil kunnen
gaan. 18 Het vervolg van deze paragraaf (alsook par. 7) bouwt voort
op het hier omschreven misverstand. 19
Bruch schijnt de opdracht aan Floris V te willen reserveren voor
de Rijmkroniek II (p. 100). Veel waarschijnlijker is echter een
opdracht van de eerste versie van de Rijmkroniek aan Floris V. De ie
merkt in de (tot Floris gerichte) proloog op dat hij zich baseert op
gegevens zoals hij die beschreven vond:
Inden cloester tEcghemonde
In Latine in vraier orconde. 20

Het ligt, dunkt me, voor de hand bij deze verwijzing(en) aan het
Chronieon Egmundanum te denken.
Hugenholtz heeft aangetoond dat de vertaler/bewerker van het
Chronieon Egmundanum zich uitsluitend interesseert voor Hollandse
geschiedenis en dan met name voor de geschiedenis van de grafelijke dynastie. 21 Het prestige van de Hollandse graven wordt uitdrukkelijk op de voorgrond geplaatst, de geschiedenis van het klooster Egmond of de Utrechtse bisschoppen (toch de kerkelijke leiders
in Holland) wekt nauwelijks enige belangstelling. De Friezen wor-

MELIS STIKE EN jACOB VAN MAERLANT

165

den daarentegen meer dan eens in negatieve zin getypeerd. Al deze
bewerkingstendensen vertonen een zekere mate van samenhang en
zijn te herleiden tot het inhoudelijke 'programma' van de eerste
versie van de Rijmkroniek, zoals verwoord in de proloog (het gaat om
de herkomst en geschiedenis van de Hollandse graven en hun rechtmatige aanspraken op Friesland). Hieruit blijkt dus eens te meer dat
het de eerste versie van de Rijmkroniek was die aan Floris V werd
opgedragen.

IV
De vraag die ik in het begin van deze bijdrage stelde, of Hugenholtz met zijn 'eerste versie van de Rijmkroniek' en Bruch met zijn
'vertaling met vervolg (tot 1256) van het Chronicon Egmundanum'
wellicht verschillende teksten bedoelden, dient dus ontkennend te
worden beantwoord. De tekst die Bruch als het ware 'postuleert'
valt samen met de vroegste fase in de tekstgeschiedenis van de
Rijmkroniek van Melis Stoke.
Een nieuwe zienswijze ontwikkelt Bruch waar hij de eerste versie
van de Rijmkroniek (ik keer met deze benaming terug naar de terminologie van Hugenholtz) niet aan Stoke toekent, maar aan een
anonieme vertaler / continuator. Dit vernieuwende element wordt in
zijn bijdrage echter niet centraal aan de orde gesteld, maar dient
men bijeen te lezen uit de loop van het betoog. De argumenten die
Bruch aandraagt voor deze gewijzigde opvatting zijn echter, zoals
in het bovenstaande reeds een paar maal tot uitdrukking is
gebracht, allerminst overtuigend. Op p. 92 en p. 99 formuleert
Bruch hieromtrent trouwens zijn eigen reserve ("Ik geef toe dat de
redenering wat speculatief is, maar zij klopt toch wel" en "Het
argument is niet sterk, maar het is er wel"). Bij zo'n zwakke bewijslast is het wellicht raadzaam de eerste versie van de Rijmkroniek,
overeenkomstig de onderzoekstraditie, (tot nader order?) aan Stoke
toe te blijven schrijven.
Hoewel 'De kroniek van Melis Stoke' tal van interessante observaties bevat die het Stoke-onderzoek vooruit kunnen helpen, vormt
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het artikel van Hugenholtz uit 1987 tot op heden het meest
betrouwbare uitgangspunt voor verder onderzoek.
Leiden, 4 juni 1991
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NOTEN
H. Bruch, "De kroniek van Melis Stoke", in: TNTL 106 (1990), p. 85-106.
In H. Bruch, ,,[Recensie van] H. C. Peeters, De Rijmkroniek van Holland, haar
auteur en Melis Stoke, Antwerpen 1966", in: TNTL 84 (1968), p. 232-240 heeft de
recensent reeds de mogelijkheid van een 'prae-rijmkroniek' (p. 233) overwogen.
3 F. W. N. Hugenholtz, "Melis Stoke en ]acob van Maerlant", in: D. E. H. de
Boer en J. W. Marsilje (red.), De Nederlanden in de late middeleeuwen, [Utrecht [etc.]
1987], Aula paperback 145, p. 17-23.
4 Hugenholtz, "Melis Stoke en] ac ob van Maerlant" (zie n. 3), p. 21. Bij 'vertalen'
dient men ook aan 'bewerken' te denken (zie ook het vervolg van deze bijdrage).
5 Verwijzingen naar en citaten uit de Rijmkroniek steeds volgens W. G. Brill (ed.),
Rijmkroniek van Melis Stoke, Utrecht 1885,2 din., Werken uitgegeven door het Historisch Genootschap, nieuwe reeks, 40 en 42 (fotomechanische herdr. Utrecht 1983, 2
din. in I bnd.).
6 Hugenholtz, "Melis Stoke en Jacob van Maerlant" (zie n. 3), p. 20-21.
7 Bk. 4, vs. 263-277; curs. van mij, WvA.
8 De kritiek wordt overigens indirect geformuleerd: De dat riet, en dede niet wale (bk.
4, vs. 304). In directe zin richt de auteur zijn kritiek op de slechte raadgever
waarnaar Floris V had geluisterd. De opmerking sluit hiermee aan op de hiervoor
aangeduide passage waarin de heren worden gewaarschuwd voor slechte
raadgevers.
9 De paragrafen 2, 7 en 8 hoeven om inhoudelijke redenen niet apart aan de orde
te worden gesteld.
10 Onder verbetering van de door Bruch, "De kroniek van Melis Stoke" (zie n. 1),
p. 103, n. I en n. 2 opgegeven versnummers en onder stilzwijgende correctie van de
citaten - zoals ook hierna - volgens de editie-Brill (zie n. 5).
11 F. W. N. Hugenholtz, "Wat Stoke wegliet uit het Chronicon Egmundanum",
in: Nederlands archievenblad 84 (1980), p. 302-311.
12 Hetzelfde geldt voor de opmerking van Bruch, "De kroniek van Melis Stoke"
(zie n. 1), waar deze op p. 94 stelt dat de vermelding van de (op zich vermoedelijk
I
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onjuiste) plaats waar graaf Arnulf sneuvelde ten onrechte aan Stoke wordt toegeschreven, omdat ook Maerlant de plaats vermeldt. Bruch schrijft de plaatsaanduiding op het conto van de eerste Rijmchronist - dat is volgens Bruch de Chroniconvertaler, maar volgens anderen, zoals gezegd, Stoke.
13 De door Bruch gegeven verwijzingen zijn te vinden in de 4e partie.
14 Bruch, "De kroniek van Melis Stoke" (zie n. I), p. 97 merkt zelf op dat de fout
zowel bij Stoke als bij Maerlant verdisconteerd is in de regeringsperiode van de op
Floris 11 volgende Dirk VI (regeerde van 1122 tot 1157); om een kopiistenfout kan
het dus niet gaan. Zowel Stoke als Maerlant noemen het correcte sterfjaar, maar
beide auteurs gaan ten onrechte uit van een regeringsperiode van 45 jaar (in plaats
van 35 jaar).
15 De beide tekstpassages komen voor in bk. I van de Rijmkroniek. Ter voorkoming
van verwarring: het gaat hier dus niet om citaten uit de Rijmkroniek I, die zojuist ter
sprake is geweest. Zie ook reeds Hugenholtz, "Melis Stoke enJacob van Maerlant"
(zie n. 3), p. 22-23.
16 Hugenholtz, "Melis Stoke en Jacob van Maerlant" (zie n. 3) treedt dus in het
spoor van Te Winkel, zoals hij trouwens zelf bij herhaling aangeeft.
17 Bruch, "De kroniek van Melis Stoke" (zie n. I), p. 99 schijnt het als een
probleem te zien dat in de Rijmkroniek over Floris V wordt gesproken alsof hij geen
kinderen heeft (bk. 4, vs. 151-153) en alsof hij één zoon heeft (bk. 4, vs. 650),Jan I,
geboren in 1284. Dit probleem lost zich als vanzelf op als men bedenkt dat Hugenholtz, "Melis Stoke en Jacob van Maerlant" (zie n. 3), p. 21 het eind van de eerste
versie van de Rijmkroniek bij vs. 242 van bk. 4 legt (dus juist tussen de twee door
Bruch geciteerde passages). Erg consistent is het natuurlijk niet.
18 Bruch schijnt hier inderdaad voor te kiezen: alleen zó is het immers te verklaren dat hij op p. 101 over de Rijmchronisten IV en V spreekt (in plaats van 111 en
IV).
19 Par. 7 'Het leven van Floris V' en par. 8 'Conclusie' leveren in verband met de
kwestie die in deze bijdrage door mij aan de orde wordt gesteld geen nadere
gegevens op. Uit de samenvattingen die Bruch hier en daar geeft, kan in elk geval
worden afgeleid dat ik zijn visie hierboven correct heb weergegeven.
20 Bk. I, vs. 11-12; vgl. tevens de verwijzing naar het Latijn in bk. I, vs. SI!.
21 Hugenholtz, "Wat Stoke wegliet" (zie n. 11), passim. Zoals de titel van het
artikel al aangeeft, richtte Hugenholtz zich alleen op weglatingen. De door Bruch,
"De kroniek van Melis Stoke" (zie n. I), p. 92-97 gesignaleerde toevoegingen laten
zich moeiteloos combineren met de door Hugenholtz omschreven tendensen.
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Cor Hoppenbrouwers, Het Regiolect: van Dialect tot algemeen Nederlands. Dick Couthinho. Muiderberg 1990. 252 blz. f 34,50.
Voor studenten Nederlands aan universiteiten en lerarenopleidingen in Nederland en België, maar ook voor taalkundig geschoolden en belangstellenden in geografische taalvariatie, schreef Cor
Hoppenbrouwers (CH) dit boek. De stelling die verdedigd wordt
luidt: "Onder invloed van de snelle sociaal-culturele veranderingen
wordt het dialect, ook op het nog niet volledig geürbaniseerde
platteland, geleidelijk aan vervangen door de nationale eenheidstaal. Als gevolg van dit proces ontstaat het regiolect, dat de taalverschijnselen uit het domein tussen dialect en algemene taal omvat"
(p. 10). CH werkt in dezen met het begrip continuüm, d.w.z. hij
definieert het regiolect als een vorm van tussentaal die niet onderbroken wordt in tijd of ruimte, dat begint bij het dialect en zich
uitstrekt tot de algemene taal.
De eerste drie hoofdstukken van het boek handelen over het
verschil tussen taal en dialect, de factoren die leiden tot veranderingen binnen de zelfstandige dialecten en de rol die de groeiende
mobiliteit, de ontwikkeling van het onderwijs en de vervoers- en
communicatiemiddelen spelen. Deze laatste aspecten komen aan de
orde in een hoofdstuk met als titel Het civilisatieproces en dat vooral
laat zien, hoe de mobiliteit van mensen toeneemt. De communicatieve behoeften veranderen daardoor zodanig dat het dialect geleidelijk teruggedrongen wordt ten faveure van de standaardtaal.
Gewezen wordt op de belangrijke rol die in dit kader ook de emancipatie van vrouwen en jongeren, alsmede het ontstaan van peer groups
gespeeld hebben.
In hoofdstuk 4 wordt het verschijnsel regiolect.inalgemenetermen
gedefinieerd, waarna in hoofdstuk 5, 6 en 7 respectievelijk wordt
ingegaan op de fonologische en morfologische aspecten, op de
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veranderingen in de genus aanduidingen en op lexicale veranderingen in dat regiolect.
De hoofdstukken 8 en 9 besteden aandacht aan de problemen die
zich voordoen in het spanningsveld tussen schooltaal en regiolect,
aan de domeinen waar het dialect gebruikt wordt en aan de houding
die dialectsprekers aannemen jegens regionale taal. Hoofdstuk 10
beschrijft het ontstaan van nationale eenheidstalen en expliciteert
de begrippen regionale variatie en norm. Dit hoofdstuk wordt (uitdagend?) afgesloten met de beantwoording in goed drie bladzijden
van de vraag: Een eigen Vlaamse standaard? Bibliografie, een register van begrippen, en overzichten van kaarten, figuren, schalen en
tabellen ontbreken niet. Tot zover in vogelvlucht zonder enige
kritische kanttekening de inhoud van het boek.
Wat men van dit boek ook moge vinden, voor alles komt eH de
verdienste toe, dat hij ons in het centrale deel kennis laat nemen van
de resultaten van veel ongepubliceerd scriptieonderzoek dat onder
zijn leiding uitgevoerd werd door studenten vooral van de R.U.
Groningen. Daarnaast weet de auteur de lezer in diverse passages
van zijn betoog mee te sleuren in een enthousiaste en pakkende stijl.
Op dit laatste betrapte ik mij o.a. bij het lezen van de paragraaf over
groeiende mobiliteit (51 e.v.), waarin de ontwikkeling van de vervoermiddelen beschreven wordt, en van het hoofdstukje over de
verstedelijking (69 e.v.).
Maar er is zoveel meer! Het Regiolect berust op een indrukwekkende hoeveelheid taalfeiten die op niet aflatende wijze onder de
aandacht van de lezer gebracht worden. In de hoofdstukken 5 t/m 8
wordt de bewijsvoering in het betoog misschien zelfs wel eens te
vaak opgeofferd aan die feitenpiramide. De echte dialectoloog zal
hierom evenwel niet malen. Hij is immers blij met iedere verzameling die hij kan toetsen. Of een dergelijke feitenwinkel behoort tot de
structuur van een als handboek bedoelde studie zal door diverse
vakgenoten verschillend beoordeeld worden.
De pedagogische waarde van dit boek ligt voor mij, een dialectoloog die halverwege de jaren zeventig zijn werkterrein verlegde naar
de lexicografische akkers van de standaardtaal, vooral in het hoofdstuk dat een scharnierfunctie vervult, t.w. het hoofdstuk dat de
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wereld van het regiolect en de aard van het regiolectonderzoek
beschrijft. De scherpe observaties die CH doet, vervullen ons met
bewondering, maar nodigen ook uit tot het stellen van een aantal
intrinsieke vragen.
(1) Lezend in bijvoorbeeld de grootste verzameling van documenten vóór 1301, het Corpus-Gysseling, komt men inderdaad al snel
tot de conclusie, dat, als de leefwereld van de mensen groter wordt
en hun horizon zich uitbreidt, de behoefte groeit om met anderen te
communiceren. In alle tijden heeft allerlei soort innovatie gezorgd
voor het verdwijnen van regionale verscheidenheid. Nieuwe namen
voor objecten krijgen de naam die karakteristiek is voor de lingua
franca. Deze feiten doen mij aarzelen bij het onderschrijven van
CH's uitspraak (p. 79) dat regiolecten zich eerst aan het einde van
de vorige eeuw ontwikkelden. Is die achteruitgang van de streektalen onder invloed van maatschappelijke veranderingen werkelijk
eerst sedert de 19de eeuw in een stroomversnelling gekomen? Is het
verlies van primaire dialectkenmerken, die varianten die een
beperkte ruimtelijke verspreiding hebben, niet van alle tijden? Is het
ook niet zo dat wanneer zgn. primaire kenmerken verloren zijn
gegaan er altijd nog zoveel secundaire overblijven die dan a.h.w. tot
primaire bevorderd worden, dat het lokale c.q. regionaler taalsysteem weliswaar aan verandering onderhevig is, maar altijd karakteristiek genoeg zal blijken in vergelijking met andere lokale systemen? Eeuwen lakenindustrie, een Zuidnederlandse immigratie van
bijv. 67% in 1622, het hebben van een Academie en de massamedia
hebben in Leiden m.i. de primaire dialectkenmerken die het altijd
gekend heeft, niet noemenswaardig aangetast. Het taalsysteem van
een gesloten gemeenschap als die van Katwijk zal onbetwistbaar
door import en andere factoren die CH beschrijft, beroerd zijn,
maar of dat dan ook betekent, dat alle karakteristieke eigenschappen van dat systeem genivelleerd worden uit communicatieve
behoeften is vooralsnog niet bewezen.
(2) Vóór de regiolectische ontwikkeling begon, volgens CH dus
aan het einde van de 19de eeuw, was er sprake van tweetaligheid
waarbij dialect en algemene taal opponerende systemen vormden.
Binnen ons taalgebied zou die oppositie ten gevolge van het civilisa-

BOEKBEOORDELINGEN

171

tieproces verdwenen zijn, omdat de afstand tussen regionale taal en
nationale taal overbrugd kan worden. Ook die stelling acht ik niet
voldoende bewezen. Lokale of regionale systemen en standaardtaal
beïnvloeden elkaar wederzijds, maar of daar de generaliserende
conclusie aan verbonden mag worden, dat het lokale dialect steeds
meer en eenzijdig assimileert aan de standaard ten koste van het
eigen systeem, wordt m.i. niet afdoende bewezen door het afsterven
of onder druk staan van vele lexicale varianten, het aantasten van
het fonologische of morfologische of genussysteem vooral bij de
jongste vrouwen al dan niet met een VWO-opleiding. Welke oorzaken van taalverandering zijn er die over zo'n brede linie nivellerend
kunnen werken en op zo'n grote schaal standaardtaalfenomenen
zoveel prestige kunnen geven dat het dialect a.h.w. zijn linguïstische
DNA-structuur verliest? Wat wellicht aangetoond wordt, is dat het
aantal dialectsprekers afneemt, met taalonzekerheid en een mengtaal als gevolg, maar dat is toch iets wezenlijks anders.
(3) Op blz. 79 omschrijft eH het regiolect als in eerste instantie
een voortzetting van het vroegere dialect waarvan de secundaire
bovenplaatselijke elementen overblijven. Daarna wordt het een continuüm van tussen taalvormen. Niet geheel duidelijk wordt in zijn
boek of hij het regiolect als een geheel van regionale netwerken
beschouwt. Bestaat er zoiets als een zuidoostelijk, noordoostelijk,
zuidelijk-centraal enz. regiolect of gaat het om één abstractie die
door de standaardtaal gedomineerd wordt en waar talrijke transitoverschijnselen van zowel dialecten, groepstalen, registers e.d. de
saillantste kenmerken zijn? Het werken met het begrip continuüm in
dezen lijkt in een ruimtelijke voorstelling op het eerste gezicht
makkelijk af te bakenen met als uitersten dialect en standaardtaal.
Wij moeten evenwel bedenken, dat ook de standaardtaal een continuüm mag heten met een aantal referentiepunten van o.a. het type
regionale, sociale, individuele en andere varianten. Hoe die continua zich ruimtelijk verhouden, blijft voor ons verborgen. Figuur 6
(Het regiolectcontinuüm) op blz. 84 laat ons wat dat betreft ook in
de steek.
Hiermee is over Het regiolect natuurlijk niet alles gezegd. Paragraaf
I 0.5 een eigen Vlaamse standaard (p. 230-233) bijvoorbeeld stelt niet het
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meest onbesproken aspect van het Nederlandse lexicon aan de orde.
Zelf vind ik de uitspraak van CH "gezien de groeiende kennis van
A.N.-woorden onder de Vlamingen hoeft de standaardisering van
het lexicon niet zoveel problemen te geven" te eenzijdig, want
bekeken vanuit Noordnederlands standpunt. De zelfbewuste
Vlaamse moedertaalspreker van heden verdient voor zijn gebruik
van het Nederlands meer dan een impliciete uitnodiging zich maar
naar de Noordnederlandse norm te richten. Na de studies van
Deprez en jaspaert twijfelt toch nauwelijks iemand meer aan 24
karaats standaardvarianten die beperkt blijven tot de Nederlandssprekende gebieden van België. Het Nederlands is nu eenmaal geen
homogene eenheid.
Mijn opgetogenheid over dit boek van CH heb ik met het opwerpen van enige discussiestof een beetje willen temperen. Dat neemt
niet weg dat mijn oordeel onverdeeld gunstig blijft ook na de constatering dat de bibliografie niet alle geciteerde werken bevat (op blz.
77 wordt verwezen naar Hoppenbrouwers 1989, een verwijzing die
niet op blz. 239 waar dat zou moeten, te vinden is). Dat uit het
gebruik van het register niet duidelijk wordt op basis van welke
criteria de auteur te werk is gegaan, is een opmerking die meer met
mijn beroepsdeformatie te maken heeft. Zo miste ik bijv. deletieregel
(111), deperiferalisering (36) en diftongering (36), terwijl monoftongering en
alfabetisering wel opgenomen zijn.
Met zevenmijlslaarzen ben ik door Het Regiolect gelopen. Groter
onrecht kan men een bekwaam vakgenoot die de onderzoeksresultaten die gedurende één decennium in zijn vak zijn geboekt, wil
beschrijven niet aandoen. Misschien is door de fascinatie van de
taalfeiten en de drang die degelijk en volledig uit te stallen deze
eerste druk nog geen uitgebalanceerd handboek over het
niemandsland tussen dialect en algemeen Nederlands geworden,
maar desondanks heeft deze synthese alle eigenschappen in zich om
meer dan een gerespecteerde gids te worden bij de bestudering van
sociaal-culturele en ruimtelijke aspecten van de regionale talen en
het standaardiseringsproces in heden en verleden. Kortom een nuttige studie, die in de boekenkast van geen enkele neerlandicus mag
ontbreken.
Leiden, 31 mei 1991

P.G].

VAN STERKENBURG
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Constantijn Huygens, Mengelingh. Tekstuitgave met inleiding en
toelichtingen door A. van Strien. Amsterdam, 1990. Te bestellen door f 50.- (f 41.50 + f 8.50 verzendkosten) over te maken
op Postbankrekening 2790626 t.n.v. de Stichting Neerlandistiek
VU, Alphen aan den Rijn, onder vermelding van de titel.
Toen Huygens in 1672 de tweede druk van zijn Koren-bloemen, de
verzamelbundel van zijn Nederlandse gedichten, deed verschijnen,
was het boek aanzienlijk omvangrijker geworden dan de eerste druk
van 1658. De gedichten uit de 19 afdelingen die de eerste druk telde,
waren zorgvuldig door hem nagezien en opnieuw gerangschikt en
het nu toegevoegde materiaal, waartoe bijvoorbeeld de Zee-straet en
een grote hoeveelheid sneldichten behoorden, had de bundel doen
uitdijen tot 27 boeken, ondergebracht in twee delen. Het negende
boek van het eerste deel bevat een mengeling van allerlei gedichten
uit de periode 1654-1670 die alleen op grond van hun lengte bijeengenomen schijnen te zijn; ze zijn te lang om voor sneldicht door te
gaan en ze zijn geen van alle lang genoeg om zelfstandig een hele
afdeling uit te maken. Het zo ontstane inhoudelijk aangenaamdiverse boek Mengelingh is het onderwerp van de dissertatie waarop
Van Strien in januari 1990 aan de VU in Amsterdam promoveerde
en waarvan hier de handelsuitgave besproken wordt. In de opdracht
en in het voorwoord van zijn boek herdenkt Van Strien de hoogleraar Strengholt, zijn promotor, die niet lang voor de promotie
overleed.
Het boek is in de eerste plaats een uitvoerig toegelichte tekstuitgave van de gedichten uit Mengelingh, maar het biedt nog veel meer.
In de zes hoofdstukken die te zamen het eerste deel van de uitgave
vormen, probeert Van Strien de dichter van het boek Mengelingh te
typeren. Hij vergelijkt daartoe Huygens' werk met werk van andere
dichters, analyseert diens opvattingen over het dichten, behandelt
in den brede de lof en de kritiek van tijdgenoten op de gedichten,
onderzoekt aan de hand van welgekozen fragmenten de mogelijkheid van een evolutie van Huygens' vroege naar diens latere poëzie
en beëindigt zijn verhandeling met een voorzichtig geformuleerde
literair-historische plaatsbepaling van Huygens' latere gedichten.
TIJDSCHRIFT VOOR NLD. TAAL- EN LETTERKUNDE 108 (1992)
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Het boek Mengelingh staat in deze studie centraal, maar uit bovenstaand overzicht kan al duidelijk worden, dat Van Strien zich niet
tot de 24 gedichten uit deze afdeling beperkt. Reacties van tijdgenoten op juist deze afdeling zijn bijvoorbeeld al zeer spaarzamelijk
overgeleverd, zodat hij zich, op dat punt aanbeland, wel moet
bepalen tot redeneringen op basis van analogie. Waar er al kritiek
van tijdgenoten bestond op bijvoorbeeld bepaalde grammaticale
eigenzinnigheden in het werk van de jonge Huygens, daar zal die
kritiek in het geval van zijn latere boek Mengelingh zeker alleen maar
luider hebben geklonken, omdat men in de loop van de zeventiende
eeuw steeds meer belang aan een grammaticaal zuiver taalgebruik
ging hechten, aldus een van Van Striens redeneringen. Hij wijst
hierbij in Mengelingh een aantal constructies aan die even controversieel zullen zijn geweest als de gewraakte passages in Huygens'
vroegere poëzie. Door het wèl overgeleverde zeventiende-eeuwse
materiaal, de bestaande literatuur over deze en dergelijke kwesties
en nieuwe eigen bevindingen op bijzonder vernuftige wijze te verweven met zulke analogieconstructies weet hij een overtuigend,
coherent beeld op te roepen van Huygens' dichterschap, dat aan
overtuigingskracht nog wint door zijn gelukkige greep bij het kiezen
van voorbeelden - hij geeft er vele, zodat zijn studie niets van dorre
theorie heeft - en door zijn vlotte, enigszins essayistische stijl van
schrijven. Die schrijfstijl, die hem ruimte laat om soms bepaald
krasse beweringen te doen, voert de lezer mee in de gang van het
betoog, maar heeft tegelijkertijd de verdienste hem kritisch te laten
blijven tegenover al het geschrevene.
Het zal duidelijk zijn dat ik grote bewondering heb voor deze
boeiende inleiding, die een veel breder strekking heeft dan men zou
verwachten van een inleiding in een tekstuitgave van 24 gedichten
van Huygens. Een enkele maal echter, als hij zelf in de vaart van
zijn betoog lijkt meegevoerd te worden, komt Van Strien tot uitspraken die mij al te stellig voorkomen, al zijn ze misschien wel juist
zo onverschrokken geformuleerd om de lezer een reactie te ontlokken. Ik geef een voorbeeld. Veel van Huygens' gedichten hebben
een conversatie-karakter. De lezer heeft de indruk dat Huygens
'over zichzelf praat', dat hij met de ik-figuur in zijn poëzie zichzelf
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bedoelt en niet enig vaag personage in wiens plaats hij het woord
voert en in wiens persoon elke lezer zich moeiteloos zal kunnen
verplaatsen. Van Strien vergelijkt Huygens' dichterlijke praktijk op
dit punt met die van Cats. Hij stelt de zaken hier scherp. Cats neemt
in zijn moraliserende poëzie de les, de moralisatie aan het einde van
het gedicht, als uitgangspunt en 'illustreert' die in het voorafgaande
op didactische wijze met de wederwaardigheden en gedachtengangen van een fictionele ik-figuur met stereotiepe trekken. Huygens
daarentegen zou juist uitgaan van zijn eigen authentieke wederwaardigheden en gedachtengangen en daaraan een in beginsel persoonlijke conclusie verbinden, die zich eerst in tweede instantie zou
laten lezen als een 'les' voor de lezer. Dit lijkt mij op zichzelf al een
gedurfde voorstelling van zaken (die in mijn parafrase, het zij toegegeven, wel iets van 's schrijvers nuancering heeft verloren), maar
Van Strien gaat hier nog verder. Rad van Onrust, wel het mooiste
gedicht uit Huygens' Mengelingh - bij de bespreking waarvan Van
Strien ook geen moeite doet zijn bewondering te verbergen - , zou
volgens hem zelfs niet anders te lezen zijn dan als 'persoonlijke
expressie'. "Huygens heeft het hier alleen over zichzelf", schrijft hij
en hij speelt bovendien de te verwachten tegenwerping van tafel die
in het slot van dit gedicht toch de 'les' of de idee vanwaaruit het
geschreven zou zijn, wil zien. Dit gaat mij echt te ver. Ik zou er veel
meer nadruk op willen leggen dat Huygens ook hier bij elke pennestreek denkt aan een publiek van lezers dat hij uitnodigt hem bij elke
volgende stap in zijn persoonlijke overpeinzing te volgen, zodat zijn
eigen afsluitende conclusie voor dat publiek ook de allure van een
veel algemener geldende wijsheid kan krijgen. Huygens maakt, zelfs
hier, zijn persoonlijke ontboezeming ondergeschikt aan een zeker
betoog. Hij stelt zijn 'persoonlijke expressie' wel degelijk in dienst
van een boodschap. Zo lees ik het gedicht althans. Ik ben echter blij
dat Van Strien zijn visie hier en op andere plaatsen zo onomwonden
heeft verwoord. Hij verdient vele reacties op zijn boek, reacties van
bijval en waardering vooral, maar hij heeft ook recht op de discussies waartoe hij zelf uitnodigt.
Op de inleiding volgt de eigenlijke tekstuitgave van het boek
Mengelingh. Van Strien geeft eerst een overzicht van de bronnen en
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bespreekt de ontwikkeling van de teksten vanaf het ontwerp-handschrift (met doorhalingen, verbeteringen, toevoegingen en open
varianten) tot de gedrukte Koren-bLoemen-versie. Hij gaat hierbij uitvoerig in op Huygens' aanpassingen in spelling en interpunctie, die
aansluiten bij zijn door de tijd veranderende opvattingen daarover,
en laat ook zien dat Huygens nog in de laatste fase van kopij en druk
ingrijpt in zijn teksten. Al is Huygens dus nauw betrokken geweest
bij de uitgave en al heeft hij in dit laatste stadium nog wijzigingen
aangebracht, ook wijzigingen die substantiële varianten opleveren,
Van Strien geeft de gedichten uit naar de eerdere ontwerp-autograaf, met manuscriptologische aantekeningen aan de voet van de
bladzijden. De belangrijkste varianten in de Koren-bLoemen noemt en
bespreekt hij in een apart paragraafje in de inleiding tot elk gedicht.
Varianten in de weinige andere bronnen (twee afschriften en enkele
gelegenheidsdrukjes) worden daar eveneens besproken. Van Strien
ziet zelf in dat de keuze van het handschrift als basistekst wat
bevreemdend is in een tekstuitgave die in haar titel, in de opzet van
haar inleiding en in de samenstelling van haar corpus gedichten zo
nauw aansluit bij de latere drukversie, maar hij heeft deze keuze
toch gemaakt, omdat hij de handschriften "met alle extra gegevens
die ze leveren over de overwegingen van de auteur tijdens het
schrijven" het beste uitgangspunt voor interpretatie vindt. Als pleister op de wonde wordt de lezer bij de uitgave een los katern
geleverd, waarin een complete fotokopie van de Koren-bloemen-druk
van Mengelingh. De lezer kan nu desgewenst zelf nog wat nauwkeuriger aan het collationeren slaan, zo wordt hem voorgehouden. Erg
gelukkig kan ik met deze oplossing niet zijn. Het katern staat ook in
figuurlijke zin wat los van het boek en zijn toch al geringe gebruikswaarde wordt nog verminderd doordat er een eigen paginering en
zelfs een regelnummering bij de gedichten aan ontbreekt. Het editieprobleem had beter kunnen worden opgelost door de substantiële
varianten uit àlle belangrijke bronnen aan de voet van de tekstbladzijden te vermelden, in combinatie met de daar nu gegeven manuscriptologische aantekeningen. Dit zou in het geval van deze tekstoverlevering zeker geen ondoenlijke zaak zijn geweest. De lezer zou
dan op één bladzijde de tekst en zijn overleveringsgeschiedenis
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gecombineerd hebben gezien. De veranderingen in de gang van
ontwerp naar druk zouden dan veel inzichtelijker gepresenteerd zijn
geweest en het grote belang van de Koren-bloemen-druk in de overlevering zou aanzienlijk beter tot uitdrukking zijn gekomen.
De commentaar bij de gedichten bestaat uit verschillende onderdelen. In een inleiding bij elk gedicht apart gaat Van Strien in op tal
van relevante achtergronden en geeft hij een overzicht van de
inhoud van het behandelde gedicht. Bovendien vergelijkt hij de
thematiek van het gedicht hier vaak met die van thematisch verwante gedichten van Huygens. De gedichten zelf zijn voorzien van
een verklarende annotatie die de tekst regel voor regel volgt en de
manuscriptologische aantekeningen gaan vergezeld van beknopte
notities die ingaan op het waarom van Huygens' wijzigingen. Van
Striens werk hier kan gerust voorbeeldig genoemd worden. In de
inleidingen gaat hij in op een rijk scala van onderwerpen. Hij
volstaat niet met een nadere explicatie van Huygens' woorden,
maar laat bijvoorbeeld zien hoe die zich verhouden tot het theologische en moraalfilosofische gedachtengoed van zijn tijd. Hij laat het
niet bij de constatering dat vele passages in deze poëzie door Huygens' calvinisme geïnspireerd zijn, maar demonstreert hoe nauw ze
aansluiten bij de Institutie. Ook op biografische en literair-historische achtergronden gaat hij uitgebreid in. Zijn verhandeling over de
achtergronden van Huygens' kritiek op de retorische voordracht
van preken (in Aen sommighe Predikers) is op zichzelf al fraai, maar
krijgt nog meer glans als Van Strien weet aan te tonen dat Huygens
zich juist in dit gedicht tot in details voegt naar de eisen van de
retorische opbouw van een betoog. De discussie gaat Van Strien ook
in deze inleidingen geenszins uit de weg. Hij blijkt soms bepaald
kritisch te staan tegenover de uitgegeven dichter (zie bijvoorbeeld
zijn inleiding bij Droomen niet) en als klap op de vuurpijl spreekt hij
(naar aanleiding van het laatste gedicht, Kent u) zijn gegronde vermoeden uit dat Huygens "de resultaten van de nieuwe astronomie
inderdaad nooit echt goed gekend en begrepen heeft".
Op Van Striens annotaties kan ik evenmin wezenlijke kritiek
leveren. Ik ben bij slechts een paar versregels met kleine vragen
blijven zitten en ik meen bij enkele plaatsen een aanvullinkje te
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kunnen voorstellen. Ik doe een greep. Ook ik weet niet wie de kloeke
Noordendenaer is, maar kan hij niet afkomstig zijn van het Haagse
Noordeinde? Heeft Van Strien de burgemeester van Maassluis,
zekere Dierick, niet kunnen traceren, die volgens de stiekeme Huygens wijn schonk die maar half goe mocht heten? Als Gabriël van
Marcelis in de duinen Goud uijt Koper heeft gePlant, dan heeft dit
uiteraard betrekking op zijn beroemde Elswout, zoals Van Strien
annoteert, maar de omschrijving kan nog nader worden toegelicht
met de informatie dat de steenrijke man met de handel in koperen
kanonnen zoveel goudgeld had 'gemaakt' als nodig was voor de
aanleg (zodat Huygens hem vervolgens een alchimist kan noemen).
Margareta Kien is een 'parel' (via het Franse 'marguérite' of het
Latijnse 'margarita'), licht Van Strien toe, maar hij heeft het moeilijk met de "wonderlijke vermenging van metaforen" waarmee
Huygens zich na haar overlijden tot haar moeder richt:
Een' Peerel is uw' hand ontfutselt, een Kleinood
Ontstolen midden uijt den Moederlicken Schoot ...

De metaforiek wordt, geloof ik, iets minder wonderlijk als er verband wordt gelegd tussen de Peerel en de Moederlicken Schoot: de
bedroefde moeder is wel een 'parelmoeder' , een paarlemoerschelp
waaruit de parel is ontvreemd (al zal ik begrip hebben voor Van
Strien als hij nu nog moeite heeft met die hand in de eerste aangehaalde regel). Aan deze en andere 'mixed metaphors' wijdt Van
Strien overigens een paar zeer interessante pagina's van zijn inleiding. Het is te hopen dat het merkwaardige verschijnsel nog eens
aan een nader onderzoek zal worden onderworpen. Hier wordt al
een mooie aanzet daartoe gegeven. (De dissertatie van Michels uit
1941 waarnaar Van Strien in dit verband verwijst, blijft ongenoemd
in zijn literatuurlijst. De geciteerde passage ook in Michels' Filologische opstellen lIl, p. 118 e.v.).
Ik erken, dat dit maar kleine, wellicht al te kleine kwesties zijn. Ik
heb maar één passage aangetroffen waarbij ik een wezenlijker aanvulling meen te moeten geven. Het betreft Huygens' gedicht Weer en
Weerwill. Ik parafraseer in grove lijnen de gedachtengang van het
gedicht. 's Avonds laat wil ik niet naar bed, bekent Huygens, en
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's ochtends kan ik er niet uitkomen, en dat terwijl het wel lijkt of
iemand het leven moe is, als hij niet wil opstaan, en of iemand niet
bereid is het leven achter zich te laten, te sterven, als hij 's avonds
niet wil gaan slapen. Bij de jongste dag zullen we ons niet meer zo
weerspannig kunnen opstellen; de keuze tussen te vroeg of te laat
'opstaan' zullen we dan zeker niet hebben (Van Strien ziet terecht in
dit 'te vroeg opstaan' een wending die niet aansluit bij het voorafgaande). In de slotregels van het gedicht heeft Huygens nóg een
parallel verwerkt, een parallel die Van Strien niet nader toelicht.
Hij verbindt het eerdere beeld van de nacht (de dood) met het
verderf en dat van de dag (het leven) met het eeuwige leven. Bij de
jongste dag zal God aan eenieder een KOMT, rif GAET doen horen (op
het niveau van Huygens' laatste parallel). Een veel groter probleem
dan met de oneffenheid bij dat 'te vroeg opstaan' heb ik met deze
slotwending, die, als ik de term in dit verband mag gebruiken, toch
eigenlijk de pointe van het gedicht moet uitmaken. Deze laatste
parallel sluit immers zo kwalijk aan bij de eerdere, dat we, terugkerende naar Huygens' uitgangspunt, tot de slotsom zouden kunnen
komen dat we voortaan het bed maar helemaal moeten mijden.
Loopt Huygens' kunstige spel met parallellen hier eigenlijk niet uit
op een échec? Ik vind in ieder geval dat Van Strien, ook gezien zijn
bepaald niet kritiekloze houding elders, deze passage niet onbesproken had mogen laten.
Aan de pagina's van Van Striens boek is goed te zien dat er een
tekstverwerker en een kopieermachine naast hun wieg heeft gestaan.
Vooral in de voetnoten en bij verwijzende cijfers wordt de leesbaarheid wel eens geweld aangedaan. Ik heb begrip voor de problemen
die zich voordoen bij het uitgeven van een dergelijke studie, maar ik
betreur dit resultaat desondanks, omdat een werk met zulke kwaliteiten eenvoudigweg beter verdient. Deze tekortkoming kan het
samenvattende oordeel over Van Striens Mengelingh-uitgave intussen
geenszins wijzigen: men leze deze studie.
A.E.jACOBS
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Jan van der Noot: Verscheiden Poetixe Wercken (Keulen, 1572). Het
voorwerk. Ingeleid, uitgegeven en toegelicht door Karel Porteman en Werner Waterschoot. Leuven/Amersfoort, Acco 1990.
(Leuvense Studiën en Tekstuitgaven, Nieuwe reeks - 9). 161
blz., geïl. Prijs Bfr. 890. ISBN 90-334-2215-8.
Deze tekstuitgave bevat poëzie van matige literaire kwaliteit; toch
is ze van groot belang. Dit belang ligt in het voorbeeldige vakwerk
dat eraan is besteed (een combinatie van analytische bibliografie,
filologie en editietechniek, zoals men die zelden aantreft) en in de
nieuwe stap die in de Vander Noot-studie is gezet: een essentieel
stukje van de legpuzzel is teruggevonden, zodat we langzamerhand
zicht krijgen op de Keulse periode van de dichter en op de ontwikkelingsgeschiedenis van Het Bosken. De inleiding van W.A.P. Smit bij
Het Bosken (1953) - voor menig student de ingang bij uitstek op
Vander Noot - is nu wel aan een grondige herziening toe.
In een eerder artikel in TNTL stelde Waterschoot op grond van
een typografisch onderzoek reeds vast dat Het Bosken door twee
drukkers te Londen moet zijn gedrukt, namelijk door Henry Bynneman enJohn Day.l Het blijkt dat de dichter Het Bosken (uiteraard in
losse vellen) in 1571 heeft meegenomen naar het Rijnland en dat hij
in 1572 bij Godfried II Hirtzhorn te Keulen een vijftigtal tot nu toe
onbekende gedichten (Nederlands, Frans en een gedicht in het
Latijn) heeft laten drukken. Die nieuwe gedichten gaan - in de in
1985 door Karel Porteman te Wrodaw ontdekte bundel - vooraf
aan de bladen van het Londense Bosken. Het geheel kreeg een
nieuwe titel, namelijk: Verscheiden Poetixe Wercken. Het onbekende
Keulse materiaal is nu door Waterschoot en Porteman voortreffelijk
ontsloten (hoewel, waarom ontbreekt er een register?). Deze Keulse
gedichten functioneerden in het milieu van de calvinistische Anna
van Egmond, de moeder van de graaf van Horne, die de steun was
van de Keulse geuzengemeenschap. Anderzijds treffen we ook een
gedicht aan voor de jezuïet Johan Reidt (Rethius). Trouwens, wanneer men ook de andere geadresseerden in aanmerking neemt, die
een confessioneel gemengde groep vormen, krijgt men de indruk
van religieuze verdraagzaamheid. Het teruggevonden exemplaar
TIJDSCHRIFT VOOR NLD. TAAL- EN LETTERKU!\IDE 108 (1992)
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stamt uit het bezit van Thomas Rehdiger, geleerd koopman uit
Breslau met Antwerpse connecties, edelman, jurist en mecenas die
zich na vele omzwervingen in 1571 te Keulen vestigde, waar hij in
1576 zou overlijden.
Van de Verscheiden Poetixe Wercken (hier verder aangeduid als VPU')
was nooit eerder een exemplaar gezien. Vermeylen had indertijd
het bestaan van de VPW gesignaleerd, vermelden de tekstuitgevers,
op grond van een 'hs. aanteekening der Haagsche Bib.'. Vanwege
de vaagheid van die mededeling hebben Waterschoot en Porteman
kennelijk niet verder naar haar herkomst gespeurd. Dit is niet
terecht, zoals uit het vervolg van deze recensie mag blijken. Bij het
doorbladeren van mijn verzameling kopieën van Vander Nootexemplaren vond ik dat Vermeylens uitspraak berust op handschriftelijke aantekeningen in het exemplaar van het Franse Theatre uit de
Koninklijke Bibliotheek te Den Haag. 2 Dit exemplaar stamt uit het
bezit van George-J oseph Gérard, "wiens collectie in 1818 in zijn
geheel door de Nederlandse Staat werd gekocht en na enig geharrewar in 1832 deels in het Algemeen Rijksarchief en deels in de
Koninklijke Bibliotheek is geplaatst". 3 Op de titelpagina van de
catalogus van zijn boekenverzameling uit 1819, wordt Gérard vermeld als: "Membre de l' Académie des Sciences et Belles-Lettres de
Bruxelles, des Académies de Besançon et de Zélande, de l'Institut
des Pays-Bas, etc.".4 Het Franse Theatre vindt men er op p. 65 onder
nr. 733. Onder nr. 734 het Cort-begryp (1574 [sic]), onder nr. 735 de
Divers (Euvres poeïiques [... ] Anvers 1585 [... ] en onder nr. 736: Les (Euvres
poeïiques [... ] Anvers 1589. 5
De aantekeningen waar het ons hier om gaat en die van de hand
van Gérard zijn, vindt men op een toegevoegd schutblad aan het
begin van het boek. Dit schutblad heeft een andere kleur en watermerk, en is van een groter formaat dan de vijf schutbladen die erop
volgen. Op de rectozijde somt Gérard drie titels op: die van VPW,
van Het Bosken en die van de Lqfsang van Braband. Halverwege die
titels in potlood staat een bijzonder interessante aantekening in
potlood in een andere hand, die luidt: "Dese allen by de heer Alph.
Willems te Brussel". De auteur, die het boekje een halve slag
draaide toen hij deze potloodaantekening maakte, is niemand min-
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der dan de bekende Haagse kenner van het oude boek, M.F.A.G.
Campbell, die van 1838 tot 1890 op de Koninklijke Bibliotheek
werkzaam was. Zijn hand kon snel worden geïdentificeerd met
behulp van ander handschriftelijk materiaal dat in de KB in overvloed aanwezig is. 6 Aan het gezag van Campbell kan men niet
zonder meer voorbijgaan. Die mededeling is dus van groot belang,
niet alleen om - naast het door Porteman en Waterschoot uitgegeven exemplaar - nog een tweede exemplaar van VPW thuis te
brengen (tekstverschillen in vergelijking met het Breslause exemplaar zijn mogelijk!), maar ook voor de studie van Het Basken zelf met
zijn ingewikkelde drukgeschiedenis is Campbells mededeling van
belang. Wellicht bevinden de genoemde exemplaren zich nog steeds
in privé-bezit bij de nazaten van Alphonse Willems.
Tegelijk werpt die aantekening een nieuw licht op de verhouding
tussen Vermeylen en Willems. Een van degenen die Vermeylen
ondervroeg op zijn promotie te Brussel in 1899 was de graecus
Alphonse Willems, vader van de in de Vander Noot-studie zeer
bekende Leonard Willems en van generaal Jacques Willems.7 Het
heeft er alle schijn van dat Vermeylen noch de aantekeningen van
Gérard, noch die van Campbell ooit ter plekke heeft bestudeerd en
dat Willems, die te Brussel de geschiedenis van de Nederlandse
letterkunde doceerde, de jonge, ambitieuze promovendus niet veel
wijzer wilde maken dan die al was omtrent de vindplaats van
Van der Noot-exemplaren.
In de catalogus van de boeken van Alphonse Willems, die twee
jaar na diens dood verscheen, vinden we verscheidene Van der
Noot-exemplaren: een Frans Theatre (nr. 185), een convoluut (nr.
186) bestaande uit Cart begryp, de Lrifsang van Braband en Verscheyden
paeticsche werken (1580) en tenslotte een Nederlands Theatre (nr.
271). 8 Maar van VPW of Het Basken is in deze catalogus geen spoor te
vinden. Overigens heeft de Haagse Koninklijke Bibliotheek in 1914
niets uit de collectie-Willems gekocht. 9
Zo komt het dat Karel Porteman bij toeval in 1985 een exemplaar
van VPWheeft ontdekt, niet in Brussel op 25 km van zijn werkplek,
maar in het op 1000 km gelegen Breslau (Wrodaw). Die vondst
haalde onmiddellijk de voorpagina van alle serieuze kranten in
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België en Nederland. Toen Waterschoot indertijd het unieke exemplaar van Vander Noots Stammbuch (uitgegeven in 1971) in de
Koninklijke Bibliotheek te Brussel ontdekte, werd daar bij mijn
weten geen aandacht aan besteed. Gelukkig maar dus dat Porteman
zijn VPW niet te Brussel onder het stof vandaan haalde. Maar zijn
ontdekking bewijst wel dat er aan vondsten in de Vander Nootstudie geen gebrek is.
Dat er nog meer vondsten in aantocht zijn, nu het Ijzeren Gordijn is verdwenen, is zelfs waarschijnlijk. We kennen titels van
werken die in handschrift zijn gebleven of die mogelijk ooit zijn
gedrukt, maar waarvan geen onderzoeker ooit de tekst heeft gezien.
Zo is er in de 'Apodixe', die aan Das Buch Extasis voorafgaat, sprake
van een Europa-epos waarvan boek drie en vier al gereed zijn. IO
Nadat 'Denn Busch' (vermoedelijk VPW, de aangepaste Keulse
versie van Het Basken) is genoemd, wordt verwezen naar 'die Bücher
seiner liebdten auch drey oder vier' waarin Vander Noots geliefde
Olympia centraal staat; voorts is er sprake van de 'Ecclesiastica' dat
niet alleen zijn religieuze lyriek bevat, maar ook satiren. Verder
vermeldt de catalogus van de Frankfortse herfstmis van 1574 een in
datzelfde jaar te Keulen gedrukte tweetalige Frans-Duitse uitgave
van een werk dat sterk aan Vander Noots Theatre doet denken. We
zijn dus nog lang niet met Van der Noot klaar en dan hebben we het
nog niet eens over werken, waarvan we wel over exemplaren
beschikken, zoals de Franse en Duitse versie van het Theatre, die nog
op een heruitgave wachten.
KAREL BOSTOEN

NOTEN

W. Waterschoot, "Aksanten in 'Het Bosken' ", in: TNTL 104 (1988), 115-130.
Signatuur 1714 E 12.
3 Schriftelijke mededeling van mevrouw H.F. Peeters, Afdeling Bijzondere Collecties vap. de Koninklijke Bibliotheek d.d. 2 juli 1991.
4 Description bibliographique des livres imprimés de la bibliothèque de Jeu Mr G.]. Gerard
[.. .]. Bruxelles, 1819.
5 Van dit laatste exemplaar is de huidige KB-signatuur: 1703 A 9 (olim 765 A 21).
I
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Deze provenance van dit exemplaar was Waterschoot - die moest varen op een
mededeling vanJ.A. Gruys - niet bekend aan van der Noot: De "Poeticsche Werken".
Ed. W. Waterschoot. Gent, 1975,3 din. Zie dl. I, p. 192-193 en 192 noot 57).
6 Met dank aan mevrouw H.F. Peeters die de hand van Campbell vrijwel onmiddellijk herkende.
7 Zie mijn Dichterschap en Koopmanschap in de zestiende eeuw, Omtrent de dichters
Guillaume de Poetau en Jan vander Noot. Deventer, 1987, p. 7-8 noot 8.
B Catalogue de livres anciens rares et précieux [... ] provenant de la bibliothèque de feu
M. Alphonse Willems. Paris, 1914.
9 Mededeling mevrouw Peeters.
10 Zie hierover mijn ,Jan vander Noot's 'Europeiad': A Sixteenth-century Masterpiece Shatterd by Continental Discord", in: Standing Clear, A Festschrift for
Reidner P. Meijer. Ed.Jane Fenoulhet & Theo Hermans. London, 1991, p. 137-150
(Crossways, I).

Marnixi Epistolae. De briefwisseling van Marnix van Sint-Aldegonde.
Een kritische uitgave. Pars I (1558-1576), door Aloïs Gerlo en
Rudolf De Smet, University Press, Brussel 1990. Pp. 340. ISBN
9060044142. Prijs fl. 106 (geb.) of79.50 (ing.)

In zijn Briefwisseling van Philips van Marnix, heer van Sint-Aldegonde.
Een inventaris (Nieuwkoop, B. de Graaf, 1982) betoogde de samensteller, Aloïs Gerlo, in het voetspoor van de notoire Marnixkenners
van vroeger tijden, JJ. van Toorenenbergen en A.A. van Schelven,
de wenselijkheid van een uitgave van de volledige briefwisseling van
de belangrijke Hollandse schrijver, politicus, diplomaat en theoloog. Evenals bij het eerder door Gerlo geïnitieerde Lipsius-project
was deze inventaris bedoeld als aanloop tot de feitelijke uitgave.
Conform de intentie van de auteur leidde de inventaris, waarin al
een groot aantal niet eerder gepubliceerde brieven voorkwam, tot
het signaleren van nieuwe vondsten. De publicatie, drie jaar later,
van De onuitgegeven brieven van Marnix van Sint-Aldegonde (University
Press, Brussel, 1985) bewees, dat de inventaris in dit opzicht inderdaad zijn nut had gehad. Deze tekstkritische uitgave, nadien nog
met enkele andere inedita aangevuld, was weer de voorproef en het
model voor de uitgave van de volledige correspondentie, waarvan
de eerste band, coproductie van Gerlo en zijn leerling Rudolf De
TIJDSCHRIFT VOOR NLD. TAAL· EN LETTERKUNDE 108 (1992)
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Smet, nu verschenen is. In feite zijn de in 1985 uitgegeven brieven,
voorzover zij binnen de periode van de band vallen, dan ook in
praktisch ongewijzigde vorm ("met de nodige aanpassingen en
slechts luttele correcties en aanvullingen", p. 11), samen met de
inleiding en de annotatie, geïnserreerd in de volledige uitgave. Het
belangrijkste verschil ten opzichte van de genoemde voorproef, die
de brieven per correspondent groepeerde, is de chronologische
ordening van de correspondentie.
Alleen al de veelzijdige inhoud van de briefwisseling en de zes
talen die erin gebezigd worden, stellen de uitgevers voor een zware
taak, waarvan zij zich met grote zorg hebben gekweten. Voor de
lezer hebben zij het taalprobleem aanzienlijk vereenvoudigd door
de inleidingen en samenvattingen die de brieven voorafgaan. Zij
wekken zelfs de indruk, de nieuwste generatie lezers speciaal tegemoet te komen, door de samenvattingen uitvoeriger te maken naarmate de gebezigde taal verder van de beoogde lezer afstaat. Zo is de
summary van een Spaanse brief bijna half zolang als het origineel
(p. 270) en die van een Latijnse brief heeft meer het karakter van een
parafrase, die een volledige vertaling nabij komt, dan van een
samenvatting (pp. 285-286). De samenvattingen zijn in het algemeen echter uiteraard beknopt gehouden, zonder dat dat de bruikbaarheid of de betrouwbaarheid ervan heeft geschaad (op misschien
een enkel detail na: a Liga desertos, p. 186 r. 28, zou ik verstaan als
'door de Liga in de steek gelaten' en niet 'hebben de Liga de rug
toegekeerd'; provinciae, p. 295 r. 28, lijkt mij gewoon 'taak' te betekenen, en niet 'provincie').
De tekstkritische presentatie van die brieven die al in eerdere
uitgaven beschikbaar waren, vertoont in vele gevallen een zichtbare
vooruitgang op de eerder stadia, vooral wanneer nieuwe handschriftelijke versies in het spel zijn. Een blik op het omvangrijke kritische
apparaat bij een eerder door Groen van Prinsterer uitgegeven brief
maakt dit bij de eerste oogopslag duidelijk (pp. 320-321). Zelfs een
vrij recente editie van drie brieven bood nog alle aanleiding tot
correctie van een reeks, voor kenners van Latijn overigens nogal
gemakkelijk traceerbare, fouten (pp. 110-113; 137-139). Een punt
waarop men aanmerking zou kunnen maken, is het in de tekst
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achterwege laten van een Hebreeuws citaat, kennelijk bij gebrek
aan typografische mogelijkheden (p. 291). In een uitgave die voor
lange tijd maatgevend zal zijn, zou men voor een dergelijk probleem
een oplossing hebben moeten vinden.
Verder is bij een dusdanige hoeveelheid tekst, voor een groot
gedeelte slechts in eeuwenoud handschrift beschikbaar, een incidentele vergissing of drukfout onvermijdelijk (ik vermoed een dergelijk
mechanisme achter de Latijnse anomalieën pp. 19 nogotium; 281
Sir; 105 r. 467 abstetrices; 107 r. 531 discrepere; 111 r. 17 mesas;
158 r. 41 plerosqque; 267 r. 5 annimi; r. 9 nemirum; 268 r. 28
observamuis; r. 50 incundius; 269 r. 53 devini; 317 r. 40 eruditone; p.
298 r. 67 zou ik in plaats van quanta quam verwachten). De Griekse
spiritustekens en accenten bieden hun eigen specifieke problemen,
die op een paar plaatsen hun sporen hebben nagelaten, maar de
gemiddelde lezer zal zich daar niet al te zeer om bekommeren.
De gebruikelijke afkortingen in de tekst zijn door de uitgevers
steeds met een systeem van haken, dat ook weer aan de Lipsiusuitgave herinnert, aangevuld en opgelost. Alleen in de eerste brief
aan Jan van Nassau lijkt deze behandeling niet doorgevoerd (pp.
177, e.g. [diverse malen], Ch.g. en C.G.), dit in tegenstelling tot de
tweede Duitse brief aan dezelfde ontvanger (pp. 181-182). De context van p. 186 r. 32 vraagt mijns inziens om de aanvulling "non
t[antuJm non" en niet "non t[ameJn non", tenzij het handschrift zich
daartegen ondubbelzinnig zou verzetten.
De uitgevers, die zich uitdrukkelijk als hoofddoel stelden een
betrouwbare tekst te leveren, hebben zich bij de annotatie slechts tot
het allernoodzakelijkste beperkt. Het spreekt vanzelf dat het onmogelijk is, in deze aan ieders wensen te voldoen, maar ik heb de
indruk dat een goede middenweg gevonden is. De aantekeningen
betreffen vooral historische gebeurtenissen en eigennamen. Dat
overigens op p. 34 r. 44 met Socrates, in één adem genoemd met
Herrnes Trismegisthus, "aliosque huius farinae" (en anderen van
hetzelfde slag), de vijfde-eeuwse kerkhistoricus en niet Plato's leermeester bedoeld zou zijn, komt mij onwaarschijnlijk voor. Een
andere categorie noten vormt de identificatie van citaten, vooral
rijkelijk voorhanden in enkele brieven die de omvang en inhoud van
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theologische traktaten hebben aangenomen. Hier zou men zich een
systematischer en konsekwenter behandeling kunnen voorstellen,
zeker als het om uitdrukkelijk als zodanig aangeduide citaten gaat,
bijvoorbeeld doordat de auteur erbij wordt vermeld (o.m. p. 51 zeyt
Paulus; p. 65, met gecursiveerd citaat van Jeremia). Dat geldt met
name voor een brief als pp. 46-62, waarvan de lectuur bovendien
bemoeilijkt wordt doordat Marnix hier puntsgewijze ingaat op een
"artyckelschrift" van het Consistorie van de Nederduitse gemeente
te Londen, waarvan de tekst niet wordt bijgeleverd. Bij de lange
Latijnse brief pp. 92-108 geschiedt de annotatie met iets gullere
hand, maar desondanks niet volledig en enigszins ongelijkmatig in
die zin, dat bij de patristische teksten de vindplaats in moderne
edities nu eens wel (Augustinus, Enchiridion, r. 564-567), dan weer
niet (hetzelfde werk, r. 94-111) wordt aangegeven, en nu eens met,
dan weer zonder pagina-aanduiding. Ook andere brieven over theologische onderwerpen vertonen inkonsekwenties in de behandeling
van de citaten (Het als niet geïdentificeerd citaat p. 159 r. 80 komt
uit Psalm 21, 7, het vers dat al op p. 101 geciteerd werd als gezegd
"per spiritum Davidicum").
Het is verheugend dat de briefwisseling van een zo belangrijke en
veelzijdige vertegenwoordiger en sleutelfiguur van het zestiendeeeuwse literaire, godsdienstige en politieke leven in de Nederlanden
als Marnix nu eindelijk voor het eerst volledig en degelijk ontsloten
ter beschikking komt van literatoren, historici en alle andere geïnteresseerden, die de uitgevers oprecht dankbaar mogen zijn. Het is te
hopen dat dezen erin slagen de resterende banden te voltooien met
de voortvarendheid die eerdere projecten van het Brusselse Interuniversitair Instituut voor de studie van de Renaissance en het
Humanisme kenmerkten.
C.L. HEESAKKERS
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Onder de groene linde. Verhalende liederen uit de mondelinge
overlevering verzameld door Ate Doornbosch. Deel 1. Liederen
met magische, religieuze en stichtelijke thematiek. Ingeleid en
van commentaar en registers voorzien door Marie van Dijk, Ate
Doornbosch, Henk Kuijer en Hermine Sterringa. Amsterdam,
Uitgeverij Uniepers 1987, 362 p.
Onder de groene linde. Verhalende liederen uit de mondelinge
overlevering verzameld door Ate Doornbosch. Deel 2. Liederen
over ontluikende liefde, werving, vrijage en zwangerschap.
Ingeleid en van commentaar en registers voorzien door Marie
van Dijk, Henk Kuijer, Ernst Heins en Ton Dekker. Amsterdam, Uitgeverij Uniepers 1989, 296 p.
"Hilversum 3 bestond nog niet, maar ieder had zijn eigen stem.
Op elke steiger klonk een lied, van paljas of Jeruzalem" zong
Herman van Veen enige jaren geleden. De radio heeft bijgedragen
tot het verdwijnen van 'de eigen stem', maar gelukkig heeft een
radioprogramma ook voor het behoud van een groot aantal volksliederen gezorgd. Sinds 1957 heeft Ate Doornbosch, samensteller van
'Onder de groene linde' en medewerker van het Volksliedarchief
van het P. J. Meertens-Instituut zo'n 10.000 volksliederen op band
vastgelegd. Samen met de Muziekbibliotheek van de NOS heeft het
P. J. Meertens-Instituut het initiatief genomen om een thematisch
geordende keuze uit de verhalende liederen in boekvorm te laten
verschijnen. Van de reeks, die uiteindelijk zeven delen zal omvatten,
zijn inmiddels de delen 1 en 2 verschenen.
In het eerste deel zijn liederen met een magische, religieuze en
stichtelijke thematiek opgenomen. Het liederencorpus wordt voorafgegaan door een boeiende en leesbare algemene inleiding van de
hand van Ate Doornbosch op het volksliedonderzoek in Nederland
en meer concreet op de veranderingen die het onderzoek heeft
ondergaan in de loop van de dertig jaar die sinds de eerste uitzending van 'Onder de groene linde' zijn verstreken. Hij beschrijft de
reacties op het programma, het ontstaan van het samenwerkingsverband met het P. J. Meertens-Instituut en de praktijk van het
veldwerk en wijst erop dat, nadat in eerste instantie de nadruk lag
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op het verzamelen van materiaal, na zo'n vijftien jaar steeds meer
de nadruk ging liggen op gegevens over zangers, hun vroegere leefen werkgemeenschappen en de omgang daarin met de liederen.
Deze accentverschuiving is terug te vinden in de vorm van een
aantal bijlagen waarin de zangers aan het woord komen. Deze
authentieke getuigenissen zijn uiterst boeiende lectuur en geven het
boek een extra charme. Doornbosch besteedt ook aandacht aan de
functie, herkomst en verspreiding van de liederen, de gevolgen die
het zingen ervan voor de tekst en muziek hebben gehad. Voor leken
veel minder toegankelijk is daarentegen het navolgende, begrijpelijkerwijs, nogal technisch verhaal van Hermine Sterringa over het
muzikale aspect van het Nederlandse verhalende lied.
Bij de presentatie van de 43 liederen is steeds een vast stramien
aangehouden. Na een (globale) samenvatting van de inhoud volgt
een toelichting op de overlevering '1an het betreffende lied met
opmerkingen over het aantal vervaardigde opnamen, de varianten
in tekst en/ of melodie van het lied, de geografische verspreiding van
het lied en de sociale context waarbinnen het werd gezongen.
Vervolgens krijgt de lezer informatie over de wijze waarop het lied
moet worden gezongen, vergezeld van een muzieknotatie, terwijl
ook iets wordt verteld over de zanger(s). Informatie over al deze
aspecten wordt, indien noodzakelijk, ook weer bij de eventuele
varianten verstrekt. Hierna volgt een overzicht van de data en
plaatsen van de opname(n) en de vermeldingen in de literatuur. In
de noten wordt verwezen naar liederen waarmee het betreffende
lied overeenkomsten vertoont. Iedere paragraaf wordt afgesloten
met een verspreidingskaartje, terwijl het boek wordt afgesloten met
een bibliografie en een aantal registers die de toegankelijkheid en
bruikbaarheid voor verder wetenschappelijk onderzoek verhogen.
Het boek bevat een aantal boeiende, raadselachtige en vaak
wrede teksten, zoals over de juffrouw die met haar dienstmeid op
het kerkhof de schedels van haar overleden ouders gaat zoeken, of
over het meisje dat door de duivel wordt aangesproken en in de
gedaante van een paard naar de hel wordt meegevoerd. De varianten laten ieder op zich zien welke ontwikkelingen en omzwervingen
een tekst in een orale cultuur, al dan niet in relatie met een schrift-
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cultuur, kan doormaken. Een voorbeeld hiervan is ook het lied 'Och
dwaze mens wilt toch merken' (het doodshoofd van Coesfeld)
waarin de vader die een losbandig leven leidt door zijn dochter
tevergeefs tot inkeer wordt gemaand. Als hij met vrienden over het
kerkhof loopt, ontdekt hij een doodshoofd. Hij spreekt het spottend
toe en nodigt het doodshoofd uit om 's avonds met hem te komen
eten. Inderdaad verschijnt 's avonds een spookachtige gedaante die
zich als een van zijn voorvaderen bekend maakt. Het spook slaat de
man met zijn hoofd tegen de muur en neemt hem mee om eeuwig in
de hel te branden. Hoewel het lied voornamelijk is opgetekend uit
de mond van nazaten van Friese seizoenarbeiders in Groningen en
van Noordlimburgse schaapherders die het lied vermoedelijk naar
Vlaanderen hebben gebracht, was het bekend in heel Nederland,
omdat het ook in liedboekjes circuleerde.
Inmiddels is ook deel 2 (1989) waarin liederen over ontluikende
liefde, werving, vrijage en zwangerschap aan bod komen, verschenen. De indeling is niet gewijzigd en het geheel ziet er, door de
illustraties uit oude liedboeken die aan de tekst zijn toegevoegd, nog
aantrekkelijker uit.
Het eerste deel uit 1987 opent met een Ten geleide van de toenmalige minister van WVC Mr. Drs. L. C. Brinkman die woorden
schrijft die na het schandaal rond de presentatie van Nederland op
de Frankfurter Buchmesse en het getob over de bereikbaarheid van
onze Nederlandse Klassieken anno 1992 nog weer een keer in
herinnering moeten worden gebracht: "Een gemeenschap die zichzelf werkelijk als gemeenschap beleeft zal de culturele erfenis uit het
verleden met liefde en zorg beheren en met het eigen cultuurgoed
doorgeven aan de volgende generatie. De overheid erkent dat zij
namens de gemeenschap zorg heeft voor dat erfgoed; het is een zorg
voor de continuering van de samenleving en voor het welbevinden
van hen die na ons komen." Ten aanzien van het volkslied zijn deze
mooie woorden in ieder geval waargemaakt. De zeven delen Onder
de groene linde zullen een prachtige reeks vormen. Toegankelijk,
betaalbaar, lees- en 'zing' -baar en een onuitputtelijke bron voor
verder historisch en musicologisch onderzoek.

P. J. A.

FRANSSEN
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Jan Fontijn, De Nederlandse schrijversbiografie. HES uitgevers /
Utrecht 1992 (HES Literatuur 4), 127 blzz.; ISBN
90-619-048-6; prijs f 22,50.
Op p. 95 van zijn boekje constateert Fontijn, dat het in Nederland ontbreekt aan "een bloeiende biografie-cultuur. Er zijn te
weinig voorbeeldige Nederlandse biografieën, waardoor men zich
kan laten inspireren en er is weinig over geschreven" (versta: over
de 'schrijversbiografie' als genre, G.Z.). Hij hoopt "dat dat (sic!) dit
boekje ... stimuleert tot verder onderzoek en vooral tot het schrijven
en lezen van biografieën" (p. 9).
Wat biedt het? Na een inleiding schetst schr. de geschiedenis van
de biografie, die van het zeventiende-eeuwse, klassieke paradigma,
via het romantische, naar het moderne evolueert (H. I). De volgende vier hoofdstukken zijn vooral aan de moderne schrijversbiografie gewijd. Na enkele opmerkingen over 'theorie en praktijk'
daarvan (H. 2) komen achtereenvolgens 'verklaren in de schrijversbiografie' (H. 3), 'de relatie tussen leven en werk' (H. 4) en 'de
vormgeving van de biografie' (H. 5) ter sprake. De moderne schrijversbiografie blijkt in meer dan één opzicht van haar voorgangers te
verschillen. Hadden de schrijversbiografieën uit het verleden "voornamelijk een sociale en morele functie: het individuele leven kon een
model van leven geven", de moderne biografie tendeert sterk naar
"demytholisering (sic!) van die functie" (p. 107). Impliceert deze
ontwikkeling niet tevens de ontluistering van de schrijver als mens?
In zijn epiloog lijkt Fontijn deze conclusie inderdaad te trekken, als
hij de moderne biograaf als "een schrijversmoordenaar" karakteriseert (p. 112), misschien was 'mensenmoordenaar' nog raker
geweest. Daarmee plaatst de moderne schrijversbiografie met haar
wetenschappelijke pretenties voor een ethisch probleem of zoals
schr. het formuleert: "Een biografie schrijven is een onmogelijk
werk" (p. 112). Moet men dus concluderen, dat deze persoonlijke en
best boeiende inleiding in de Nederlandse schrijversbiografie wil
stimuleren tot het 'onmogelijke'?
Storend zijn de nagelaten of niet uitgevoerde tekstcorrecties,
enkele apodictische oordelen en niet verantwoorde vindplaatsen
van citaten.
Capelle aan den Ijssel

G. C.
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Catalogue rif Books fiom the Low Countries 1601-1621 in the British
Library. Compiled by Anna E. C. Simoni. (London:) The British
Library 1990; XVIII + 842 blzz., prijs [95,-; ISBN
0-7l23-6066-X.
Met de beschrijving van ruim 3700 drukwerken - vele voorzien
van voetnoten - wordt in de onderhavige catalogus een nagenoeg
compleet overzicht gegeven van het bezit aan in de Nederlanden
gedurende de periode 1601-1621 verschenen publicaties in de B.L.
Niet opgenomen zijn die drukwerken, welke in een niet-westerse
taal zijn gesteld of die behoren tot de British Museum's Department
of Prints & Drawings en enkele 'single maps' in de Map Library. De
catalogus is een aanvulling op de eerder verschenen Short-title catalogue rif books printed in the Netherlands and Belgium and rif Dutch and Flemish
books printed in other countries fiom 1470 to 1600 now in the British Museum
(1965). Behalve een 'Alphabetical Catalogue' (p. 1-719) bevat het
boek een 'Chronologicallist of news reports' (p. 721-768) in het
bezit van de B.L., een 'Index of printers and publishers' (p. 769-804)
en een 'General index' (p. 805-842) met "the names of additional
authors, editors, artists, translators and where known identifies
initiais, pseudonyms and mottoes" . In een 'Introduction' (p. lXXIV) worden opzet en inrichting verantwoord.
De beperking tot de periode 1601-1621 blijkt een simpele reden
te hebben: "the compiler undertook her task as she was approaching
retirement and thought it prudent not to attempt a catalogue of
Dutch books throughout the seventeenth century" (Preface-J. M.
Smethurst, VII). Samenstelster wijst terecht op een meer wetenschappelijke reden om deze catalogus tot de eerste twee decennia
van de 17de eeuw te beperken. Met het einde van het Twaalfjarig
Bestand (1609-1621) werd - bovenal in de Noordelijke Nederlanden - een in menig opzicht turbulente periode afgesloten. Door
1621 als grens aan te houden kon bijv. de pamfletlitteratuur betreffende confessionele strijdpunten - voorzover in de B.L. aanwezig
(maar dat is wel het belangrijkste deel) - in één band worden
bijeengebracht. Tegenover deze pamfletlitteratuur evenals de
wetenschappelijke drukwerken is het strikt Nederlands litteraire
drukwerk in de minderheid, maar zeker niet onbelangrijk.
Capelle aan den Ijssel
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KOPIJ
De kopij dient op één zijde van het papier (bij voorkeur A4-formaat, 21 x 29,7
cm) met ruime marges en anderhalve regelafstand getypt en persklaar in tweevoud
te worden ingezonden. De omvang van een artikel zal als regel n iet meer dan 24
blzz. druks mogen bedragen. Er wordt van uitgegaan, dat de manuscripten volledig zijn.
Wijzigingen in de te/est der proeven, anders dan verbeteringen van zetfouten, zal de uitgever,
gezien de kosten daaraan verbonden, de auteurs in rekening moeten brengen.

Titels van geciteerde boekwerken en periodieken gelieve men te onderstrepen,
titels van tijdschriftartikelen e.d . in romein tussen " ... " te plaatsen.
De auteurs wordt verzocht voor het citeren van de volgende woordenboeken en
periodieken op het geoied van de Nederlandse taal- en letterkunde gebru ik te
maken van onderstaande alkortingen:
WNT
MNW
RGl
BMDC
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HCDT
LB
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Ntg
SpL
TNTL
TT
VMA

Woordenboek der Nederlandsche taal
Middclnede rl andsch woordenboek
J. J. Mak, Rhetoricaal glossarium
Bijdragen en medede li ngen van de dialectencommissie
Forum der letteren
Handelingen van de commissie voor dialectologie en toponymie
Leuvens(ch)e bijdragen
Mededeli ngen van de Kon inklijke Nederlandse Akademie van
Wetenschappen te Amsterdam, afd. Letlerkunde
De nieuwe taalgids. Tijdschrift voor neerlandici
Spiegel der letteren
T ijdschrift voor Nederlandse taal- en letterkunde
Taal en tongval
Verslagen en mededelingen van de Koninkl ijke Academ ie
voor Nederlandse taal- en letterkunde te Gent

De medewerkers ontvangen 25 gratis overdrukken van hun artikel (8 van een
boekbeoordeling). Extra overdrukken kunnen worden besteld bij de uitgever door
middel van het bij de proef gevoegde bestelformu lier. Voor hun bijdragen wordt de
auteurs geen honorarium toegekend.
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W.M.H. HUMMELEN

HET TABLEAU VIVANT, DE 'TOOG', IN DE
TONEELSPELEN VAN DE REDERIJKERS

Het Nederlandse laat-middeleeuwse drama onderscheidt zich van
het Engelse en Franse doordat er frequent in gebruik gemaakt wordt
van tableaux vivants. Tot nu toe is deze eigenaardigheid het meest
uitvoerig beschreven door een geleerde uit de Verenigde Staten,
Georg R. Kernodle (1944, 116-129). Nederlandse auteurs negeerden het verschijnsel welsiswaar niet geheel en al, maar zelfs J J.
Mak, auteur van de (nog steeds!) meest recente monografie over de
rederijkers, vond het niet meer dan een enkele bladzij waard (1944,
66-67).1 Het lijkt alsof men de togen (om nu verder maar de door de
rederijkers-zelf gebruikte term te hanteren) als een oppervlakkige
vorm van versiering beschouwde en geen oog had voor de rol ervan
in de opvoering van de spelen.
Kernodle's belangstelling voor de togen werd gevoed door zijn
behoefte om vastte stellen wat de conventies waren van de Nederlandse - en vervolgens, bij uitbreiding, van de Elizabethaanse "stage façad~';. Trots prijst hij het derde hoofdstuk van zijn boek
aan als:
the first account in English of the plays and stages of the Societies of
Rhetoric and the first account in any language of how those stages
were relatedto the tableau tradition and to the other theatres of the
time.

Ongetwijfeld deed Kernodle pionierswerk, al was Skopnik (1938)
hem op het laatstgenoemde onderdeel al voorgegaan. De veel beknopter uiteenzetting van Skopnik is echter vrijwel onopgemerkt
gebleven in tegenstelling tot die van Kernodle, al was het alleen
maar omdat de laatstgenoemde deel uitmaakt van een grote, schitterend geïllustreerde en verschillende malen herdrukte monografie.
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Dat de studie van Kernodle een aantal niet onbelangrijke tekortkomingen vertoont, is voor een gedeelte zeker te wijten aan het
ontbreken van voorstudies waarop hij kon steunen. Voorstudies die
geschreven hadden moeten zijn door Nederlanders die beter met de
taal en met de omvang van het materiaal op de hoogte waren. Het
gevolg is geweest dat Kernodle zijn betoog baseerde op materiaal
dat voor het rederijkersdrama als geheel niet representatief is. Een
tweede punt van kritiek is, dat Kernodle de toog niet duidelijk
afgrenst tegenover andere verschijnselen die in het rederijkerdrama
voorkomen. Ik zal beide punten hieronder bespreken. Nadat ik
vervolgens een definitie heb geïntroduceerd, zal ik dieper ingaan op
de praktische resultaten van het toepassen van die definitie en op
het functioneren van de twee typen van togen die kunnen worden
onderscheiden.

Representativiteit van de gebruikte gegevens
Bij een eerdere gelegenheid en in een ander verband wees ik er al
eens op (1981, 164-165) dat Kernodle tengevolge van een feitelijke
beperking tot uitsluitend gedrukte bronnen, in hoofdzaak steunt op
een zeer speciaal gedeelte van het overgeleverde materiaal, ni. de
bundels met spelen die ter gelegenheid van bepaalde wedstrijden
zijn opgevoerd. Per definitie zijn dat zeer korte spelen (500-900
verzen), van een bepaald soort. Ze zijn ni. alle geconcipieerd als
antwoord op een daartoe door de wedstrijdorganisatie gestelde
vraag, bijv. 'waardoor wordt de stervende mens het meest getroost',
'wat wekt de mens het meest op tot kunst'. Het lijkt me wenselijk
hier nog eens wat dieper op mijn bezwaren in te gaan, teneinde
allerlei ernstige misvattingen recht te zetten die anders een eigen
leven zouden kunnen gaan leiden, en dat ten dele ook reeds doen.
De oudste door hem geraadpleegde bundel met spelen is die van
de wedstrijrl te Gent in 1539 (Rep. 3 B 1-19)2. Nu bevatte de
uitnodiging voor die wedstrijd een uitdrukkelijke aansporing om van
togen gebruik te maken, met als gevolg dat in de negentien spelen
van deze bundel in totaal ca. 80 togen voorkomen. De helft van alle
overgeleverde spelen met vier of meer togen staat in deze ene
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bundel (Hummelen 1976,48-49). Van de populariteit van de toog
geven de spelen van Gent een totaal verkeerd beeld.
Ook de afbeeldingen van toneelstellages waarop Kernodle zich
baseert zijn niet representatief. Ze stammen uit de wedstrijdbundels. Uit de vele - deels pas na Kernodle's studie ontdekte afbeeldingen van toneelopvoeringen door de rederijkers die thans
bekend zijn, blijkt dat het toneel alleen bij uitzondering zo groot, zo
complex en architecturaal geconcipieerd was als het geval is bij de
'stage façade' van Gent (1539) en Antwerpen (1561), waar Kernodle
zich in de eerste plaats door laat leiden.
Het toneel bestaat in Nederland in de l6de eeuw uit een platform
en een speelhuis. Het speelhuis is een aan alle vier zijden (meestal
met gordijnen) afgesloten ruimte, kleiner dan het platform en er zo
op geplaatst dat ervóór, en vaak ook ernaast, ruimte overblijft. 3 In
feite staat het toneel van de wedstrijd in Haarlem (1606) nog het
dichtst bij de dagelijkse werkelijkheid van de rederijkers, met dien
verstande dat de bovenverdieping ontbrak als daar geen behoefte
aan was. 4
Het is ook niet zo dat bij wedstrijden van oudsher rijke façades
voorkwamen, geïnspireerd op die welke bij de contemporaine Blijde
Incomsten werden gebruikt. Bij de wedstrijd te Antwerpen in 1496
stelde de organiserende kamer nog niet meer ter beschikking voor
de toneelopvoeringen dan twee platformen. Iedere deelnemende
kamer moest zelf maar meenemen wat men aan opbouw op die
platformen nodig had. De manier waarop deze mededeling wordt
geformuleerd, suggereert zelfs dat het treffen van deze minimale
voorzieningen door de organiserende kamer iets nieuws was (Autenboer 1978/79, 148).
In Kernodle's ogen overheerst in de dramatische produktie van
de rederijkers het soort spelen waarin togen voorkomen en daarbinnen die waarin veel togen voorkomen. Geen wonder dat het toneel
van de rederijkers in de eerste plaats moest zijn: "a show façade
which would permit a number of different tableaux to be shown
either at one time or successively" (117).5 Hij realiseert zich wel dat
de gordijnen voor de compartimenten ook wel functioneren als
deuren van huizen of kamers, en de hele façade als "front of a
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building, with the interior of that building represented on the inner
stage". Maar "the most significant use of the stage façade was not,
however, for the actual needs of the plays themselves but for the
figueren" (122-3). 6 Die conclusie sluit uiteraard zeer goed aan bij de
'stage façades' van 1539 (Gent) en 1561 (Antwerpen), die beide
tenminste zes mogelijkheden voor het tonen van togen hebben.
Typerend is dat de 'stage façade' van Haarlem (1606) in dit verband
niet wordt genoemd.
Voor zijn betoog baseert Kernodle zich uitsluitend op passages
die door toneelaanwijzingen zijn gemarkeerd. Dit heeft verstrekkende gevolgen voor de interpretatie van (alweer) de spelen van de
Gentse wedstrijd. Daarin zijn nl. bij het drukken vrijwel alle andere
toneelaanwijzingen dan die omtrent de togen weggelaten. 7 Dat zal
wel de reden zijn waarom Kernodle niet heeft opgemerkt dat het
toneel bij deze wedstrijd wel degelijk functioneert als "a setting for
the dialogue" en niet slechts als "a show-façade which would permit
a number of different tableaux to be shown either at one time or
successively" .
Het thema van de wedstrijd ('wat is de meeste troost voor de
stervende mens') leidde er namelijk toe dat een aantal kamers een
hoofdpersoon kozen voor wie de 'questie' van de wedstrijd een
theologisch probleem is, met het gevolg dat de dialoog een sterk
beschouwelijk karakter krijgt. In het spel van Brugge wordt expliciet
gezegd dat de 'questie' moet worden beantwoord omdat hij binnen
het kader van de wedstrijd is gesteld (Rep. 3 BI, vs. 39-40, 69-70).
Andere kamers echter kozen een hoofdpersoon voor wie de 'questie'
een existentieel probleem vormt. De hoofdpersoon ligt op sterven,
en dat wordt letterlijk opgevat. Men moet zich dat personage nl.
voorstellen als liggend in bed. 8 In één geval krijgt hij zelfs het
sacrament der zieken toegediend (Erné 1982, 344; Rep. 3 BlO). Het
kan niet worden uitgesloten dat het bed, zoals dat bij de rederijkers
zeer vaak gebeurde, werd voorgesteld met behulp van de compartimentsgordijnen.
In het spel van Edinge (Rep. 3 B 17) trekt de hoofdpersoon zich
terug in zijn lusthof, alwaar Schriftuere hem lastig komt vallen met
pijnlijke vragen. Later vindt een ontmoeting plaats tussen de hoofd-
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persoon en De Wet, een personage dat zich bevindt in een compartiment dat de berg Sinaï voorstelt. In het spel van Kaprijke (Rep. 3 B
13) zien we hoe de hoofdpersoon enige tijd doorbrengt in de met
behulp van een compartiment voorgestelde herberg 'de poel van
desperacyen', waarin (vanuit een hoger gelegen verdieping) later het
personage Hope afdaalt. In het spel van Loo (Rep. 3 B 15) stelt een
van de compartimenten het huis van de hoofdpersoon voor, zoals
blijkt uit het feit dat hij opdracht krijgt om bloed aan de (deur-)posten ervan te strijken. Verschillende malen spelen zich scènes af in
een hemelcompartiment. Hier zien we dat het aantal gesignaleerde
togen ook nog eens sterk afhangt van de gehanteerde definitie van
dit begrip. Mijns inziens kan in deze gevallen ni. niet van togen
gesproken worden. 9
Zijn opvatting dat de spelen van de rederijkers nauwelijks vragen
om een andere functie van het toneel dan die van 'show façade'
onderbouwt Kernod1e met een speciale theorie omtrent het ontstaan van deze spelen. De oorsprong ervan zou gelegen zijn in de
tableaux vivants van de Blijde Incomsten, waaraan in de loop van
de geschiedenis een 'uitlegger' en een representant van het publiek
zouden zijn toegevoegd.
By means of a show-façade at the back of the stage, Spiritual Understanding disclosed, one after the other, a number of tableaux to prove
his points [nI. tegenover deze vertegenwoordiger van het publiek].
Only occasionally was there any real action or story; for the most part
the spelen van sinne we re illustrated lectures in dialogue.

Blijkbaar zijn de Nederlandse allegorische spelen op een andere
wijze ontstaan dan de Franse en Engelse! Tot die merkwaardige
overtuiging kan Kernodle uiteraard slechts komen omdat hij van de
Nederlandse niet veel meer kent dan de categorie die in Engeland
en Frankrijk nu juist onbekend is, de wedstrijdspelen.
Ten opzichte van het geheel van de Nederlandse allegorische spelen echter, is zijn theorie onhoudbaar. Van de allegorische spelen
met togen heeft ongeveer de helft niet meer dan één toog. Die toog
vormt bovendien niet het uitgangspunt voor de verdere ontwikkeling van het spel, maar is er de apotheose van en staat dan ook aan
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het slot. In zeer veel van deze spelen is de inhoud van de toog:
Christus aan het kruis.
Deze stand van zaken is moeilijk te verklaren als een reductie ten
opzichte van een ouder type spelen, waarin de togen de steunpunten
voor een voortgaande redenatie vormen. Wat zou immers het
motief voor die reductie kunnen zijn? Logischer is de omgekeerde
volgorde: dat het aantal togen per spel incidenteel toeneemt onder
de druk van de verwachtingen die in de uitnodigingen voor wedstrijden werden uitgesproken en dat deze wedstrijdspelen vervolgens het
voorbeeld vormden voor auteurs die eigener beweging meer dan een
of twee togen in hun spelen opnemen. 10
Kernodle's studie heeft, zoals ik al opmerkte, andere (buitenlandse) studies sterk beïnvloed. Hardin Craig (1955, 352) vat de
situatie op het gebied van de rederijkersspelen als volgt samen:
Holland, if one excepts Elckerlijk, had nothing significant. Dutch
moralities seem to have been written on set subjects for prizes, apparently to answer to proposed questions; such as, What is the greatest
service that God has brought forth for the happiness of Man?
Een zo eenzijdig beeld van de onderwerpen van het rederijkersdrama wordt vóór Craig, alleen bij Kernodle gevonden. Het lijkt me
daarom ondenkbaar dat Craig niet steunt op Kernodle, al zegt hij
dat niet.
Kernodle's opinie over het gebruik van het toneel wordt overgenomen door Marlis Radke-Steg in haar studie over de toneelgordijnen (1978, 186 vlg.). Zij gaat zelfs nog verder, in zoverre zij twee
van de vier door Kernodle genoemde voorbeelden van in compartimenten gesitueerde interieurscènes verwerpt. Zonder nadere uitleg
poneert ze dat hier eveneens van togen sprake is, waarin een interieur wordt voorgesteld. Een ander voorbeeld van Kernodle is in
haar ogen van te late datum (1616) om in dit verband veel bewijskracht te hebben. Interieur-scènes zijn hoge uitzondering (192):
Die Bildbühnen der Rederijker jedoch sind keine Hinterbühnen, keine
Räume, welche die Vorderbühne erweitern. In ihnen wächst nicht die
Handlung sondern ruht das Bild [... ]. Der Vorhang zwischen Spi elbühne und Bildbühne ist nicht 'Zwischenvorhang', der auf gleicher
Spielebene Vorder- und Hinterbühne, Auszen- und Innenszene trennt.
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Een volledig aanvaardbaar beeld van de werkelijke stand van zaken
verkrijgt men door alle negaties uit het zojuist geciteerde weg te
strepen (vgl. Hummelen 1981, 164-181 ).11

Difznitie van het begrip 'toog'
Belangrijker vanuit het oogpunt van het onderzoek naar de togen
bij de rederijkers is mijn tweede punt van kritiek op Kernodle: het
ontbreken van een duidelijke afgrenzing ten opzichte van andere
verschijnselen in het rederijkersdrama. Wat onder togen in de spelen
moet worden verstaan, is voor Kernodle na de behandeling van de
tableaux vivants in de Blijde Incomsten niet meer problematisch.
Voor de veronderstelling dat er - in tegenstelling tot wat bij de
'dumb shows' in de Engelse spelen gebeurt - van een met gordijnen afsluitbare ruimte, een compartiment, gebruik wordt gemaakt,
liet hij zich vermoedelijk leiden door de inhoud van de toneelaanwijzingen. Die spreken nl. van openen en sluiten van gordijnen
enlof van het vertonen van wat in de rest van de aanwijzing wordt
beschreven. 12
Dikwijls betreffen die beschrijvingen bovendien geheel of gedeeltelijk statische toestanden (staan, zitten, liggen, hangen). 13 Toch is
voor Kernodle ook weer niet alles wat na het openen van gordijnen
te zien is, een toog. Daarnaast onderscheidt hij ook nog in een
compartiment gesitueerde 'interior scenes'.
In dit verband verwijst hij naar een episode in het spel dat door de
kamer van Schiedam gespeeld werd ter gelegenheid van een wedstrijd te Rotterdam (1561; Rep. 3 D 8):
Mankind and his companions start looking for a tavern and find the
sign Dark Understanding; they knock, 'and the landlord comes out and
invites them in. Inside they find a table ready and a daughter named
Strange Fancies serving. The noise of the festivities wakes up Gnawing
Conscience, who was sleeping above. He reproves the merrymakers
and draws the moral (blz. 122).14

MeI de gedachte dat hier niet van een toog gesproken kan worden, stem ik volledig in. Historisch gesproken is de interieur-scène
immers iets dat eerder in het drama voorkwam dan de toog en ook
voorkomt waar de traditie van togen onbekend is. Maar als het
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gebruik van een met gordijnen afsluitbaar compartiment wel een
noodzakelijke maar nog geen voldoende voorwaarde is om van een
toog te spreken, aan welke voorwaarde(n) moet dan nog meer
worden voldaan? Het ligt voor de hand om hier te denken aan het
zwijgen van de in het compartiment getoonde personages.
Inderdaad is zwijgen de regel. Maar daaraan dient iets te worden
toegevoegd. Dat zwijgen moet namelijk wel direct met het toogkarakter van het getoonde samenhangen en niet veroorzaakt zijn
door het feit dat de getoonde personages niet kunnen spreken omdat
ze bijvoorbeeld slapen of omdat op hetzelfde moment door andere
personages, op het voortoneel, gesproken wordt.
Het eerstgenoemde vindt men bijv. in een door Kernodle (1944,
122) binnen het kader van de interieur-scènes beschreven episode in
het spel van de Brabantse kamer van Amsterdam, gespeeld ter
gelegenheid van de wedstrijd te Vlaardingen (1616; Rep. 3 Q5, blz.
02v):
A curtain was puJled aside to discover three farmers sleeping. Two
devils pranced aroud them derisively and departed. The farmers woke,
talked for a while, and with a 'Let us go in' made their exit. 15

Het omgekeerde komt voor in het spel Mennich Mensche, Hoverdye en
Gyericheyt (Rep. 1 L 3, fol. 63v vlg.), waar de sinnekens op het
voortoneel meer dan tachtig verzen lang het hoogste woord hebben,
en de hoofdpersonen dientengevolge "binnen [... ] int stomme eeten
ende dryncken met open gordynen al" .16
In grote problemen met de afgrenzing van de toog komen we
echter omdat er, zoals Kernodle laat zien, niet altijd gezwegen
wordt. Hij wijst erop (1944, 123) dat in de spelen behalve van
geschilderde voorstellingen of beelden (een crucifix bijvoorbeeld)
ook (en om financiële redenen wel in de eerste plaats) gebruik
gemaakt werd van opstelling van acteurs in de togen. 17 Dikwijls
wordt nl. uitdrukkelijk vastgesteld dat bepaalde handelingen moeten worden uitgevoerd. Gewoonlijk werd de tekst die aan de personages in de mond werd gelegd, weergegeven op banderolles die aan
de kleding waren gehecht of aan de omlijsting van de toog. 18 Het
gebruiken van acteurs schiep echter de mogelijkheid om die tekst
ook werkelijk door de acteurs te laten uitspreken.
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Zijn voorbeelden van togen met sprekende personages ontleent
Kernodle aan de spelen van de wedstrijd te Gent (1539). Maar het
blijkt dat ook in andere spelen, van onderling totaal verschillende
herkomst, togen met sprekende personages als 'figuere', 'toog' of
'(ver)toon(ing)' worden aangeduid. 19 Het is dus in overeenstemming
met de opvattingen van de rederijkers om zwijgen en stilstaan niet
als noodzakelijke voorwaarde voor een toog te beschouwen.
Maar in welk opzicht verschillen zulke togen dan nog van gewone
scènes, in het bijzonder van interieur-scènes? Er zijn immers ook
togen denkbaar met een gegeven dat zich in een interieur afspeelt,
bijv. het Laatste Avondmaal. Het is duidelijk dat deze vraag niet
onbeantwoord kan blijven.
Als de toog niet zelf, door zijn vorm (zwijgen), te kennen geeft dat
het iets anders is dan de rest van het spel, dan moet dit buiten de
toog over de toog te kennen gegeven worden. Op toneelaanwijzingen valt geen staat te maken. Die kunnen zijn vergeten, veranderd,
weggevallen. Wil de sprekende toog als zodanig herkenbaar zijn,
dan impliceert dat het optreden van personages buiten de toog die,
op welke wijze ook, spreken over het vertonen en/ of het vertoonde.
Dergelijke personages, waarvan de ene (de 'vertoner') de 'figuere'
aanbiedt aan een ander (de 'spel-interne toeschouwer'), komen
inderdaad in tal van spelen voor en niet in de laatste plaats bij de
zwijgende togen.
Van de ca. 600 spelen, genoemd in mijn Repertorium, zijn er ca.
265 waarin togen kunnen voorkomen, in aanmerking genomen dat
ze nooit in kluchten en uiterst zelden in spelen met een bijbels
onderwerp of met minder dan vier personages worden aangetroffen.
Van die ca. 265 zijn er zo'n 110 met in totaal ca. 240 togen die door
een vertoner aan een spel-interne toeschouwer worden aangeboden.
De aanwezigheid van dit tweetal personages mag om die reden als
het voornaamste criterium worden beschouwd wanneer het erom
gaat uit te maken wat een toog is en wat niet. 20
In de praktijk gaat het optreden van vertoner en spel-interne
toeschouwer vergezeld van twee andere verschijnselen. Het ene is
dat de personages van de toog, als ze spreken, niet spreken met de
personages buiten de toog maar met elkaar;21 het andere is dat de
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vertoner de spel-interne toeschouwer niet leidt naar de gespeelde
ruimte van de toog (bijvoorbeeld de Olijfberg, Golgotha of de hof
van Josef van Arimathea) maar hoogstens naar de plaats waar de
toog wordt vertoond ("Siet oppe", "Siet binnen").22 Omdat we
veilig kunnen aannemen dat de stomme toog ouder is dan de
sprekende, is het historisch gesproken alleszins begrijpelijk dat deze
verschijnselen samengaan. In dit verband is vooral relevant dat deze
vaste combinatie van verschijnselen aantoont, dat voor het besef
van de rederijkers de toog wel degelijk iets anders is dan een gewone
scène van het spel.

Gebruik van een compartiment voor iets anders dan een 'toog' en 'interieur-scène'
Om te kunnen zien welke verschillen mijn benadering van de toog
oplevert in vergelijking met die van Kernodle, kan niet worden
volstaan met een vergelijking van definities. Weliswaar onderscheidt
Kernodle de interieur-scène van de toog, maar dat wil niet zeggen
dat hij werkt met de definitie 'toog is alles wat in een compartiment
getoond wordt, behalve interieur-scènes'. Hij gaat intuïtief te werk.
De bovenbedoelde verschillen zijn daarom alleen aan te wijzen aan
de hand van door Kernodle zelf genoemde voorbeelden van togen.
Voor een voorbeeld van het optreden van niet aan de bijbel maar
aan de klassieke mythologie ontleende personages verwijst hij naar
een 'tableau' tijdens de wedstrijd tussen Apollo en Pan. Gezeten op
de in een bovencompartiment voorgestelde Parnassus begeleiden de
negen muzen Apollo's zang al spelend en zingend en "Victoria daelt
van boven door een wolcke" om Apollo te kronen (Rep. 3 C 2, blz.
El v-2v). Kernodle blijft hier steken in een oppervlakkige analyse
van het zwijgen (althans niet-spreken en slechts zingen) van de
Muzen. Zij moeten zich echter wel beperken tot meezingen omdat
er al gezongen wordt op het voortoneel. In dit opzicht is er geen
enkel verschil tussen het optreden van de Muzen en dat van de 'int
stomme' etende en drinkende hoofdpersoonen in het spel Mennich
Mensche, Hoverdye en Giericheyt waarnaar ik eerder verwees 23 behalve
dan dat dit laatste in een benedencompartiment plaatsvindt.
Speelt het soort compartiment dat gebruikt wordt ('boven') misschien een rol? Het lijkt alsof dat dit inderdaad het geval is. Als
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voorbeeld van een toog in een spel dat niet voor een wedstrijd is
geschreven, wijst Kernodle op een episode aan het einde van Wercken der barmherticheyt VII (Rep. 3 G7, blz. T3r-T5v). Daar wordt het
bandeloze leven van Meest al de Wereld en de vroomheid van Cleyn
Menichte en Gheloovich Herte samengevat in een braspartij respectievelijk gebed om genade. Van terzijde constateren de sinnekens
dat "die Prophecye is nu al [= geheel] vervult onder die lien [=
mensen]" en daarop springt de handeling over naar het laatste
oordeel, dat zich afspeelt in een hemelcompartiment. Daarbij wordt
Meest al de Werelt vanwege zijn houding tegenover de werken van
barmhartigheid in de zes voorafgaande delen van het spel door zes
verdoemde, en Cleyn Menichte met Gheloovich Herte om dezelfde
reden door zes behouden zielen vertegenwoordigd. 24
Wat hier gebeurt, een verspringing van de handeling van de aarde
naar de hemel, is in feite niet meer dan het omgekeerde van wat
plaats vindt aan het begin van Elckerlijc. Daar verspringt de handeling na de 'Prolog im Himmel', waarmee het spel opent, immers
naar de aarde als Die Doot Elckerlijc aanzegt dat hij rekenschap
moet gaan afleggen.
Een van Kernodle's voorbeelden van een toog met sprekende
personages is het verschijnen van de Drievuldigheid op het moment
dat de hoofdpersoon van het spel tot God bidt om hem ,,'tverstant
der schriftueren" te zenden (Rep. 3 B 9, vs. 107 vlg.). God zegt hem
daarop toe het gebed te verhoren en inderdaad komt het personage
Schriftuerlic Verstant de hoofdpersoon prompt te hulp.
Het is mogelijk dat Kernodle ook deze episode beschouwt als een
toog vanwege het als hemel gebruikte bovencompartiment. Als dat
zo is, ziet hij over het hoofd dat het bovencompartiment ook door
bijvoorbeeld wachters gebruikt wordt. Het is daarom waarschijnlijker dat hij eenvoudig de aanwijzing van de Gentse drukker heeft
gevolgd, die het verschijnen van de Drievuldigheid als "Figuere"
aanduidde, alsof het een van de vele togen van de bundel betreft.
Tot verontschuldiging van Kernodle en de Gentse drukker kan
worden opgemerkt dat de combinatie van een gebed van de hoofdpersoon met een antwoord daarop uit de hemel ook de meeste van
de - overigens zeer spaarzame - episodes oplevert die zich op de
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grens van een toog en een ontmoeting bevinden omdat er verbaal
contact tussen een personage in de toog en een personage daarbuiten bestaat. 25 De Gentse drukker was het er bovendien onmiskenbaar om begonnen zijn lezers zoveel mogelijk tegemoet te komen bij
het vinden van alle togen in de spelen van de bundel. Het zoeken
naar zoveel mogelijk, ofin elk geval een minimaal aantal togen in de
Gentse spelen leidt ook heden ten dage nog tot het doen van
discutabele uitspraken en maakt het des te noodzakelijker tot een
definitie van het begrip toog te komen. 26
Dit neemt niet weg dat het in het geval van het verschijnen van de
Drievuldigheid niets anders betreft dan een bepaalde methode om
een nieuw personage op te laten komen om deel te nemen aan de
handeling op het voortoneel (en met het sluiten van de gordijnen
weer af te laten gaan). Van deze methode wordt door de rederijkers
altijd gebruik gemaakt indien het personage om een of andere reden
niet gewoon uit het speelhuis op het voortoneel kan komen. Dat
geldt voor personages die zich bevinden in een bovencompartiment,
maar ook voor hen die zich bevinden in een benedencompartiment
maar zich niet kunnen verplaatsen omdat ze bijvoorbeeld geboeid
zijn of slapen, of omdat het zitten, het zetelen, een onmisbare of
tenminste zeer wenselijke uitdrukking van hun hoge waardigheid is,
zoals bij vorsten en rechters.
Toegegeven moet worden dat deze manier van laten opkomen
van personages zeer dicht bij een toog kan komen. Bijvoorbeeld als
tegelijk met het personage in het compartiment ook een indrukwekkende entourage zichtbaar wordt in de vorm van een hofhouding of
een prachtige versiering van het compartiment, met andere woorden, als er ook grote nadruk op het visuele aspect gelegd wordt.
Verwarrend is bovendien dat er bij een ontmoeting vrijwel altijd een
personage aanwezig is dat een ander naar het compartiment vergezelt en de confrontatie met het personage in het compartiment
begeleidt.
Maar een vertoner in de door mij aangegeven betekenis betreft
het dan toch niet. Hij biedt niet aan maar brengt iemand naar een
bepaalde, vaak met (allegorische) naam genoemde plaats van handeling, naar een bepaald deel van de gespeelde ruimte. Al evenmin
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kan een personage dat een ontmoeting heeft als een spel-interne
toeschouwer worden beschouwd. En het verschil met de toog blijkt
wel het duidelijkst uit het feit dat de scheiding tussen de personages
op het voortoneel en die in het geopende compartiment pleegt te
worden overbrugd door de woorden die vanuit het compartiment
tot de toeschouwer op het voortoneel worden gericht en waarop de
toeschouwer soms ook antwoordt. 27
Het ging mij er niet om vast te stellen dat Kernodle met zijn
intuïtieve benadering van het begrip toog in moeilijkheden komt,
want het stond op voorhand al vast dat dit zou gebeuren, omdat hij
zich er geen rekenschap van geeft hoe een toog met een interieur
vaneen interieur-scène zou moeten worden onderscheiden. Ik wilde
de aard van de verschijnselen demonstreren die door Kernodle ten onrechte - tot de toog gerekend worden.
In het eerste voorbeeld wordt het compartiment gehanteerd om
aan de handeling op het voortoneel een tweede toe te voegen die
zich tegelijkertijd, en op een andere plaats afspeelt. In het tweede
geval wordt het compartiment benut om de handeling van het
spel te laten verspringen naar een andere plaats van handeling en
voort te zetten met (grotendeels) andere personages. In het
derde geval wordt de plaats van handeling door middel van het
openen van een compartiment vergroot met iets dat aanvankelijk
daarvan geen deel uitmaakte. Er bestaat in dit geval continuïteit
tussen de ruimte die op het voortoneel en die welke in het compartiment wordt voorgesteld, zodat personages de grens tussen beide zo
niet metterdaad, dan toch met het woord zonder omhaal kunnen
passeren.
Het is duidelijk dat Kernodle met 'tableau' meer aanduidt dan op
die betiteling aanspraak kan maken. Zoals ik al heb opgemerkt heeft
dat stellig mede een rol gespeeld in de dominerende plaats die hij de
toog in het rederijkersdrama toekent. Buiten de toog, zo kan vastgesteld worden, bestaat daarentegen een veel gevarieerder gebruik
van het compartiment dan alleen ten behoeve van de uitbeelding
van interieurscènes. Het is alleszins waarschijnlijk dat de toog
daarop van invloed is geweest, maar het is misleidend om ook in die
gevallen van togen te spreken.
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Wèl kan er gesproken worden van een zeker toog-effect: de
abrupte, verrassende manier waarop nieuwe personages worden
geïntroduceerd, tegelijk met een vergroting van de plaats van handeling of een uitbreiding van het aantal plaatsen van handeling. Het
rederijkersdrama beschikt daardoor over technische mogelijkheden
die onmiddellijk aansluiten bij de dramatische structuur ervan.
Zoals ik elders heb aangewezen speelt in die structuur het verspringen van het perspectief een dominerende rol (1984).

Togen zonder vertoner/ spel-interne toeschouwer, en hun Junctie
Getalsmatig is de (zwijgende of sprekende) toog met vertoner en
spel-interne toeschouwer verreweg in de meerderheid tegenover die
zonder vertoner en spel-interne toeschouwer. De scheiding tussen
beide soorten togen valt ook vrijwel samen met die tussen twee
soorten spelen, nl. de allegorische en de historiaalspelen, d.w.z. de
dramatiseringen van verhalende stof. 28 Dat is op zichzelf niet
onbegrijpelijk.
In de bewerkte verhalen komen nu eenmaal zelden situaties voor
die geschikt zijn om bij dramatisering omgezet te worden in de
situatie van een vertoner die een spel-interne toeschouwer een toog
vertoont. Zoals ik heb laten zien, impliceert de aanwezigheid van
een vertoner en spel-interne toeschouwer anderzijds een zeker verschil tussen de personages van het spel en die van de toog, in die zin
dat de eerstgenoemden wel kunnen spreken over de laatstgenoemden terwijl het omgekeerde is uitgesloten. Voor de toog zonder
vertoner en spel-interne toeschouwer geldt deze beperking niet. In
de praktijk blijkt het zelfs zo te zijn dat de personages van de toog
daar juist van hetzelfde kaliber zijn als die van het spel. Het verschil
met het spel ligt - afgezien van het zwijgen - in de inhoud van het
voorgestelde.
Dat is nl. alty'd van een zodanige aard dat het moeilijk als een
scène met tekst kan worden uitgevoerd. Het gaat vaak om episodes
met een sterk ceremonieel karakter zoals Blijde incomsten, huwelijkssluitingen, executies, rouwbetoon en dergelijke. Maar ook
andersoortige gebeurtenissen komen voor, zoals vechten met een
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beer, een roofoverval, een brand. Alle voorbeelden van togen in de
historiaalspelen worden bovendien aangetroffen in teksten van na
1610. Het betreft hier zelfs een verschijnsel dat voor een belangrijk
deel van de spelen van de hele 17 e eeuw kenmerkend is.
Het pantomimisch voorstellen van een gedeelte van het gedramatiseerde verhaal in een compartiment komt in de 16e-eeuwse historiaalspelen ook voor, maar dan in de vorm van een situatie die is
ingebed in een optreden van andere personages van het spel, die de
ingebedde situatie van commentaar voorzien. Daaronder zijn ook
gevallen van episodes die moeilijk als scènes met tekst zijn uit te
beelden (executies, geseling).29 Dat het commentaar aan de sinnekens in de mond wordt gelegd, is niet verrassend. Die zijn in die
vorm van optreden gespecialiseerd. 30
Het lijkt mogelijk dat het 17 e-eeuwse zwijgende tableau vivant
zonder vertoner en spel-interne toeschouwer zich uit dergelijke 16eeeuwse ingebedde situaties heeft ontwikkeld. Opmerkelijk is in dit
verband dat de (spaarzame) gevallen van tableaux vivants zonder
vertoner en spel-interne toeschouwer in 17e-eeuwse allegorische spelen juist voorkomen naast ingebedde situaties met dezelfde personages als die van het tableau (Rep. 3 J 7, blz. blz. P4r, Q3v; 3 Q
10(?)). De plotselinge grote populariteit van het tableau vivant zonder spel-interne toeschouwer en vertoner in de historiaalspelen na
1610 is daarmee echter nog niet verklaard. Die kwestie kan echter,
samen met de beschrijving van de tableaux vivants na 1610, in dit
verband buiten beschouwing gelaten worden.
Een punt van overeenkomst tussen de weinige overige tableaux
zonder vertoner en spel-interne toeschouwer in de allegorische spelen 3 ! en die in de historiaalspelen is dat ze een moment uitbeelden
met een exact bepaalde plaats in de chronologie van het spel, waaruit ze niet kunnen worden weggelaten. Het vertonen van de verrijzenis geeft het punt aan waarop voor de heidenen het uitzicht op
redding omslaat van negatief naar positief (Rep. 3 D 3, blz. 56r). De
confrontatie met de vertoning van de wet van Mozes geeft de
Verloren Zoon het inzicht in zijn zondige staat dat nodig is voor hij
de eerste stap kan zetten op de weg terug naar het vaderhuis (Rep. 1
M 7, 11, vs. 284).

208

W. M. H. HUMMELEN

De toog in Cornelis van Hout's sMenschen Sin en Verganckelijcke
Schoonheit (1546, Rep. 1 D 5, vs. 821)32 is niet alleen het eindpunt van
de ontwikkelingen in het spel, zij kan ook als een in het optreden van
de sinnekens ingebedde scène worden opgevat en gaat bovendien
vergezeld van het vertonen van een (vierregelig) commentaar in
versvorm, een eigenaardigheid die ook bij vele tableaux vivants van
de 17 e eeuw wordt aangetroffen. Gewapend met handdoek en wasbekken naderen de sinnekens het compartiment waarin zij de vorige
avond sMenschen Sin en Verganckelijcke Schoonheit hebben achtergelaten. Na veel aarzelen - binnen is immers nog alles in diepe
rust - openen ze de gordijnen. Maar de gelieven blijken niet te
slapen, ze zitten angstig tegen elkaar gedrukt, met afgewend hoofd
en afwerende gebaren tegenover de Dood, die op het punt staat hen
met een doodshoofd te verpletteren. En aan de wand hangt de tekst
(vs. 822-825):
Ghij minnaers van verganckelijcke schoon!!heit,
Bemint dat ewich isltzal u noot!! sijn.
Neemt ter herten tghundt dat u dit verthoon!! seijt,
Of tlOOD uws wercx sal alleen de doot!! sijn.

De sinnekens verstijven van schrik - ondertussen kan het publiek
dit versje lezen - en vluchten dan onder het uitstoten van allerlei
angstkreten van het toneel.

De Junctie van de toog met vertoner en spel-interne toeschouwer
Over de functie van het grootste deel van de togen is hiermee nog
niets gezegd. Het zijn altijd de grote aantallen, de aparte inhoud of
de technische problemen die de aandacht trekken. Ook Kernodle
merkt over de functie slechts terloops iets op. In een bepaalde groep
van spelen fungeert de toog volgens hem als climax, in andere is de
toog een illustratie van "the serrnon given to Mankind by his spiritual adviser". Toch is deze kwestie van veel belang. Ik wees er al op
dat de geringe belangstelling in Nederland voor de toog in de
rederijkersspelen iets te maken kan hebben met een bepaald vooroordeel, nl. dat het alleen maar om een uiterlijke versiering gaat.
Dit standpunt wordt in elk geval ingenomen door Günter Skopnik
(1938,419 vlg.):
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Die "vertooningen" haben nämlich innerhalb der dramatischen Struktur der allegorischen Spiele überhaupt keine Bedeutung. Sie beziehen
sich niemals auf die spärliche Handlung, sondern allein auf den Inhalt
der Reden und Zwiegespräche. Sie können fehlen, beliebig vermehrt
oder durch Gemälde, die man die Figuren der Handlung mitgibt,
ersetzt werden. Die "vertooningen" sind nicht das Erzeugnis eines
primär dramatisch-theatralischen Ausdruckwillen, sondern im
Ursprung eine speziell niederländische Uebung der bildende Kunst
[... ]. Angesichts dieser Tatsache erhebt sich die Frage, ob die "vertooningen" nicht überhaupt aus dem Gebiet der Theatergeschichte in
den Bereich der Kunstgeschichte zu verweisen sind. 33
Een dergelijke frontale aanval vraagt om een weerwoord. Dat
Skopnik zich hier uitdrukkelijk beperkt tot de allegorische spelen,
doet aan de ernst van zijn aantijging niets af. Alle togen met een
vertoner en spel-interne toeschouwer, en dat betekent bijna alle
togen in de spelen vóór 1610, komen immers in allegorische spelen
voor. 34
Op zichzelf kan de toog, evenals bijvoorbeeld het spotlight, niet
dramatisch, hoogstens theatraal genoemd worden. Veel, zo niet
alles, hangt af van de situatie waarin de toog wordt gebruikt en de
manier waarop dat gebeurt.
Het handelingsschema van de allegorische spelen is in het algemeen als volgt: het personage dat 'de mens' vertegenwoordigt geeft
toe aan de invloed van de machten van het kwaad, wordt gewaarschuwd of komt anderszins tot inkeer, en wordt door geestelijke
leidslieden op het rechte spoor gebracht. Beperkte omvang betekent
in veel gevallen dat de eerste helft van het schema ontbreekt: het
personage dat 'de mens' vertegenwoordigt bevindt zich vanaf het
begin in een problematische situatie die de activiteit van geestelijke
leidslieden - eventueel van verschillend gehalte - vereist. Hiernaast komen spelen voor met een handelingsschema dat is gebaseerd op de aanwezigheid van twee personages die (samen) het
mensdom vertegenwoordigen, waarvan de een in geestelijke zin
verloren gaat en de ander gered wordt. 35
In de spelen met slechts één toog komt die toog vrijwel altijd voor
aan het einde van het spel in de laatste scène waarin de hoofdpersoon optreedt. 36 Ook in de spelen met meer dan één toog is er
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vrijwel altijd minstens één te vinden op de zojuist aangegeven
plaats. Die scène mag daarom wel beschouwd worden als representatief voor de context van de toog.
In die scène liggen de krachtsverhoudingen vast. Aanwezig zijn,
behalve de hoofdpersoon, alleen zijn geestelijke raadslieden; er
komen per definitie geen andere personages meer bij. Aan het einde
van de scène heerst volstrekte harmonie: vaak verenigen alle personages zich in smeekgebed of adoratie. Dit deel van het spel wordt
dikwijls gekarakteriseerd door een bijzonder, meer gecompliceerd
rijmschema en eeL!. daarmee corresponderende systematische verdeling van de verzen over de personages. Met name komt hier voor het
door de hoofdpersoon, eventueel samen met de andere personages
uitgesproken referein. 37
Kijkt men vanuit dit markante punt terug in de scène, dan is
gemakkelijk te constateren dat daarin sprake is van twee dramatische situaties, een actieve en een reactieve. 38 De dramatische spanning van de eerste wordt bepaald door de druk die de geestelijke
leidslieden uitoefenen op de hoofdpersoon en de weerstand die door
de laatstgenoemde wordt geleverd. Bij 'weerstand' moet men uiteraard niet denken aan verzet, maar aan achterstand, achterblijven
door geestelijke traagheid, onkunde, onbegrip en kleingelovigheid.
Die spanning culmineert in het moment vlak voordat de weerstand definitief wegvalt en de polariteit van de eerste situatie
omslaat in de eensgezindheid van de tweede. Het bipolair karakter
van de eerste situatie en het formaat van de krachten die daar in het
spel zijn, laat zich uit de reactieve situatie na het culminatiepunt
afleiden. Aan het culminatiepunt gaat een moment vooraf waarop
de op de hoofdpersoon uitgeoefende druk voor het laatst (zo blijkt
achteraD wordt geïntensiveerd. Van deze inleiding tot het culminatiepunt nu, maakt de toog deel uit. De inhoud ervan is zeer dikwijls
een van de christelijke heilsfeiten.
Erkend moet worden dat, de hierboven aangewezen basisstructuur niet altijd even evident is als men de scène niet van achteren
naar voren maar van voren naar achteren leest. Daar zijn verschillende oorzaken voor aan te wijzen.
In de eerste plaats gaat het hier om vragen en overtuigingen die
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voor de 16de-eeuwse toeschouwer meer betekenden dan voor de
hedendaagse lezer. In de tweede plaats is die basisstructuur niet
altijd duidelijk in de tekst van het spel tot uitdrukking gebracht.
Voor het lezende oog is er geen verschil in uitgeoefende druk tussen
de eerste en de laatste stap in het betoog van de vertoners en is er
geen ontwikkeling in de geleverde weerstand, omdat bijvoorbeeld de
vragen, die nieuwe antwoorden van de vertoners uitlokken, steeds
van hetzelfde kaliber zijn. De laatste stap onderscheidt zich alleen
nog van eerdere omdat er een toog in voorkomt.
Toneelaanwijzingen - behalve die betreffende de vertoning van
de toog - plegen te ontbreken. Zelfs bij het gebed aan het slot
wordt slechts bij uitzondering de aanwijzing gegeven dat er geknield
moet worden. Dat na het openen van de gordijnen voor de toog
eerst eventjes gezwegen moet worden, ziet men gemakkelijk over
het hoofd want als het al aangegeven wordt, geschiedt dat alleen
door middel van het rijm. 39 En tenslotte: in tegenstelling tot wat
gebruikelijk is met betrekking tot de fase van de verleiding, concretiseren de auteurs in deze fase zelden de geestelijke situatie waarin de
hoofdpersoon verkeert, door hem bijvoorbeeld voor te stellen als
liggend op zijn sterfbed 4o , opgesloten in een hol of een kerker. 41
Dit neemt niet weg dat de basisstructuur die ik hierboven aanwees, wel degelijk aanwezig is, zodat een regisseur bij een opvoering
de dramatische zeggingskracht van de scène erop kan funderen. Dit
is niet alleen maar een welwillende interpretatie; allerlei kleine
varianten wijzen daarop. Zo kan de intensivering in inhoudelijke zin
gekenmerkt zijn door een met behulp van de toog voltrokken wending van prefiguratie naar geprefigureerde 42 , van metafoor naar
betekenis 43 , van dagelijkse werkelijkheid naar geestelijke zin 4 4, of
omgekeerd van rechtstreekse naar metaforische aanduiding (Rep. 1
B 12, vs. 402). De toog openbaart zelf die geprefigureerde, die
geestelijke betekenis, is zelf die metafoor, of vormt het aangrijpingspunt voor het voltrekken van de bovengenoemde wending.
Een toog zonder enige vorm van toelichting is zeldzaam. Algemeen gebruikelijk is dat de vertoner eerst een globale aanduiding
geeft van wat hij (met de toog) beoogt; vervolgens wordt de toog
vertoond en daarna volgt een nadere uiteenzetting. Wat de tekst
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betreft, lijkt de toog dan uitsluitend geïntegreerd in het streven van
de vertoner. Veelzeggend voor de wijze waarop de situatie vanuit de
spel-interne toeschouwer moet worden geïnterpreteerd, is het feit
dat de toog in twee richtingen iets kan worden opgeschoven.
Enerzijds kan de toog het culminatiepunt zijn, onmiddellijk
gevolgd door de reactie van de spel-interne toeschouwer, eventueel
samen met die van de vertoner. 45 Van belang is in dit verband dat
de toog zo dikwijls Christus zelf laat zien, aan het kruis, verrezen of
zittend ter rechterhand Gods, want daardoor kan de reactie zijn:
een rechtstreeks aanspreken van Christus door het personage dat
'de mens' vertegenwoordigt. 46 Als de auteur bovendien de Christusfiguur nog tot de mens gerichte tekst in de mond legt, overschrijden
we de grens tussen een confrontatie met een (heils-)feit en een
ontmoeting. In een ander opzicht wordt de limiet bereikt wanneer
het tonen van de toog de bekroning van de (sterk door de hoofdpersoon geleide) ontwikkeling is, realisering in het stervensuur van wat
hij eerder al beleden heeft (Rep. 3 BlO, vss. 459).47
Anderzijds kan de toog het intensiveringsmoment zijn dat de stap
tot het culminatiepunt inleidt. Dat is het duidelijkst wanneer de toog
het antwoord vormt op een vraag van de spel-interne toeschouwer
(Rep. 3 D 1, blz. 25v bijv.). Zonder meer wordt door het vragen de
betrokkenheid van de spel-interne toeschouwer reeds geaccentueerd. 48 De plotselinge, onaangekondigde overgang van verbaal
naar visueel antwoord vormt een element van verrassing, van overrompeling, dat uitdrukking is van de intensivering. Het is een
afdoend antwoord, zeker als we erop letten dat na het openen van
de gordijnen eerst eens even gezwegen wordt. Alle commentaar dat
de vertoner er nog aan toevoegt is in feite ondergeschikt, wordt als
het ware fluisterend uitgesproken. Een enkele maal blijkt commentaar dan ook te ontbreken (Rep. 3 B 17, vs. 475).
Dramatisch gesproken zeer effectief is het wanneer de intensivering die inzet met een vraag, gecombineerd is met een wending in
inhoudelijke zin. Het personage dat 'de mens' vertegenwoordigt
vraagt: "Hoe soudick myselven timmeren tot eenen Gheestelicken
huyse?" en het antwoord is een toog met "Gheloovich Mensche,
staende op den steen Christus" (Rep. 4.09, blz. D2r). Na uitleg van
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de specifieke betekenis van elk van de zeven onderdompelingen van
Naäman in de Jordaan, is de vraag: waar komt deze Jordaan vandaan? Het antwoord: een toog van Christus aan het kruis, met het
bloed vloeiend uit zijn zijde (Rep. 1 D 8, vs. 715).
In spelen met meer dan één toog blijkt het hoge aantal vaak mede
veroorzaakt te zijn door een vermeerdering van het aantal togen in
de laatste scène met de hoofdpersoon. Ruimte voor een dergelijke
stapeling van togen kan in spelen van beperkte omvang worden
verkregen door geen fase van verleiding vooraf te laten gaan.
Geliefd is de uitbreiding met prefiguratieve episodes. Visueel mag
dit een verrijking zijn, dramatisch is het dat alleen indien de reeks
kan worden gezien als in stijgende mate overtuigend. Veelal betreft
het echter niet meer dan een verlevendiging van de dialoog door
visualisering van de informatie. Belangrijk is dan alleen nog of het
verstrekken van informatie zo is geordend dat er telkens een nieuwe
toog kan worden· opgenomen. 49
De grote groep van togen die vallen buiten de beschrijving die ik
hierboven heb gegeven, kan globaal geordend worden door te letten
op de afwijkende plaats waar ze in het spel zijn opgenomen en,
meestal in samenhang daarmee, op de afwijkingen wat vertoner en
spel-interne toeschouwer betreft. Vrijwel uitsluitend in de spelen
met meer dan één toog vinden we de toog ook toegepast in andere
fasen van het spel dan de laatste scène met de hoofdpersoon. Zo
komt de toog voor in de fase dat er nog een keus gemaakt moet
worden (aan de hand van de toog, Rep. 3 C 38, blz. kIr) ofin de fase
van de verleiding (toog gepresenteerd door de sinnekens)50, of als
het nog 240 verzen moet duren voordat een lelijke dwarskijker als
Pynelicke Vreeze er het bijltje bij neerlegt (Rep. 3 B 7, vs. 158) of bij
de inzet van de bekeringspogingen (gepresenteerd door personages
die in deze fase beter als waarschuwers kunnen worden beschouwd,
de Dood bijv.)51. In het spel van Oudenaarde (Gent 1539, Rep. 3 B
14, vs. 446) vindt de vertoning van de laatste toog plaats nadat het
personage dat 'de mens' vertegenwoordigt, is gestorven of tenminste
het bewustzijn heeft verloren, zodat in feite het publiek van het spel
als spel-interne toeschouwer fungeert.
Voor een ongewone vertoner is gekozen als het personage dat 'de
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mens' vertegenwoordigt zelf door middel van een toog van de
zondeval aan zijn geestelijke leidslieden duidelijk maakt dat hij
belast is met de erfzonde (Rep. 3 B 3, vs. 72). In een ander spel toont
Johannes de Doper, een lang verhaal kort makend, aan Wet en
Genade een toog met het Lam Gods als antwoord op de vraag naar
de inhoud van zijn verkondiging. (Rep. 1 D 6, fol. lOr).
Met dit zeer globale overzicht van de functies van de togen in de
allegorische spelen moet ik volstaan. De werkelijkheid is zo veelvormig dat ik, althans op dit moment, geen kans zie die diepgaander te
beschrijven zonder op vele tientallen gevallen afzonderlijk in te
gaan. De strekking van mijn betoog kan ik samenvatten met de
beschrijving van een zeer frappante toog. Dat biedt mij tevens de
mogelijkheid om de bruikbaarheid van de door mij geïntroduceerde
onderscheidingen te toetsen. Die toog komt voor in het spel De
Wellustige Mensch 52 , geschreven ca. 1550 door Jan van den Berghe,
factor van de rederijkerskamer De Violieren 53 te Antwerpen.
Gramschap Goods, die de Wellustige Mensch met behulp van de
Dach van Tribulatie uit de herberg "Die hant vol sonnen" verjaagd
heeft, sleept hem voor de rechterstoel van d'Opperste Mogentheijt.
Daar wordt hem de voet dwars gezet door Gratie Goods, die zich
daarbij beroept op een nieuwe overeenkomst, tussen God en mens
gesloten. Uitgedaagd door Gramschap Goods om dit bewijsstuk te
overleggen, toont zij, bij wijze van toog, "theilich sacrament en den
kelck". Aan haar commentaar - een parafrase van de instellingswoorden van het Avondmaal- verbindt zij een aansporing aan de
Wellustige Mensch om op grond van deze overeenkomst te bidden
om genade. Dat gebed (in de vorm van een referein) wordt door
d'Opperste Mogentheijt verhoord.
De toog komt voor in de laatste scène van het spel waarin de
hoofdpersoon optreedt. Wat ik hierboven als het basispatroon daarvan heb aangeduid, is onder de beschreven gang van zaken nog
duidelijk te herkennen. In allerlei opzichten is bij de verwerkelijking
van dat patroon echter tevens gevariëerd op wat het meest gebruikelijk is. Het onderwerp van de toog is uniek; tableaux zonder personages zijn zonder meer toch al een uitzondering. 54 Het volhouden
van de concretisering van de geestelijke situatie van het 'de mens'
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vertegenwoordigende personage na de verleidingsfase is ongewoon;
de concretisering zelf, een variant op het hemelproces, verrast en
overtuigt.
Binnen die concretisering is niet de Wellustige Mensch, maar
Gramschap Goods de spel-interne toeschouwer, de dramatische
situatie niet bipolair maar door de positie van d'Opperste Mogentheijt als "arbitre de la situation" (Souriau 1950, 79) tripolair. Het
tonen van de toog wordt uitgelokt door een vraag; het antwoord
snoert de vragende partij in één keer de mond (culminatiepunt) en
wordt vervolgens gebruikt als intensiveringsmoment dat een tweede
situatie inleidt. Die is actief in plaats van reactief en culmineert in de
vrijspraak door d'Opperste Mogenheijt.
Dat er zo creatief met de toneelconventies van de toog wordt
omgegaan, is bepaald een uitzondering. Maar waarom zou de
beoordeling van 'de' functie van de toog in 'het' rederijkersdrama
gebaseerd moeten zijn op de middelmaat en niet op de beste representanten, zoals de togen van sMenschen Sin en Verganckelijke Schoonheit
en van De Wellustige Menseh? In geen geval kunnen ze bij zo'n
beoordeling onbesproken blijven. Het bestaan ervan vormt op zichzelf al een weerlegging van Skopnik's stelling dat de toog in de
allegorische spelen geen dramatische functie heeft. Het lijkt vooralsnog niet nodig om als theaterhistoricus het bijltje erbij neer te
leggen en de bestudering van de togen aan kunsthistorici over te
laten.
Adres van de auteur:

Vinkenlaan 10
6581 CK Malden

NOTEN
I Uitvoeriger, maar over tableaux in een beperkte groep van spelen: Hummelen
1976, Erné 1982, I, blz. 32-35, 441-42 en in de inleidingen op de afzonderlijke
spelen.
2 Hiermee wordt verwezen naar het nummer van deze spelen in mijn Repertorium
van het rederijkersdrama (1968).
3 Zie de afbeeldingen in Hummelen 1981, Fig. IX-I, IX-3.
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4 Vgl. Kernodle 1944, fig. 46. Het doel van deze wedstrijd was het bijeenbrengen
van geld voor een door brand geteisterd naburig dorp. Het zou met dat doel niet
stroken om veel geld voor een rijk versierd, hoog op gebouwd toneel uit te geven.
5 Bepaald onjuist is de mededeling dat er weinig spelen met een bijbels onderwerp
zijn, vgl. de lijst daarvan in Hummelen 1988, Appendix 8a.
6 'Figuere' is de term die tot het midden van de 16e eeuw gebruikt wordt voor de
inhoud van de toog, vgl. "Hier thoocht de fyguere" (Rep. I B 19, vs. 667) en " De
fyguere inden thooch moet wesen .. " (Rep. I B 23, vs. 498). Binnen de dramatische
literatuur komt de term in deze betekenis voor het eerst voor in het oudste ons
bekende spel met een toog, een spel van Anthonis de Roovere (overl. 1482) (Rep. I B
I, vs. 862). Maar ook een heel spel of een spel-in-het-spel kan als 'figuere' worden
aangeduid (Rep. I M 7, I oe 8). In technische zin wordt het tableau vivant een
'toog' genoemd, een woord dat op het einde van de 16e eeuw verdrongen wordt door
'vertooning', zoals ook het werkwoord 'togen' voor' [ver-] tonen' moest plaatsrnaken.
7 Dit blijkt uit de verschillen tussen de eerste, Gentse, druk en de jongere,
Antwerpse, van de spelen van de kamers van Antwerpen, Tienen en Brussel. Kennelijk greep men voor de jongere druk niet alleen op de eerste terug maar ook op de
daaraan ten grondslag liggende handschriften of op de herinnering aan de
opvoering.
8 Rep. 3 B 8, vs. 332,481; 3 B 12, vs. 498; 3 B 14, vs. 437. In 3 B 12 ligt hij zelfs
eerst (vs. 194) op een bed "van onvrede" in "sdoots camer" en wordt hij later (vs.
497) op een bed "van payze" gelegd.
9 Zie beneden, blz. 203 vlg.
10 Ik signaleer nog een aantal feitelijke onjuistheden in Kernodle's betoog. De
wildeman en wildevrouw die te zien waren bij een toog die vertoond werd bij de
Blijde Incomst van Karel V te Brugge in 1515 zijn geen vertoners; ze waren geschilderd op de buitenzijde van de deuren van de toog. Het 'poëtisch punt', door
Kernodle als het archetype van het Nederlandse allegorische spel beschouwd, komt
niet voor bij de meeste wedstrijden, maar uitsluitend bij die te Antwerpen in 1561.
De 'presentatie' is niet het gedicht waarmee het 'poëtisch punt' wordt uitgelegd,
maar dat waarmee de kamers een exemplaar van hun blazoen aanboden aan de
kamer die de wedstrijd organiseerde.
11 Er is dan ook geen reden om de these van Flemming (1923,288 vlg.) over het
ontstaan van het jesuïtentoneel uit het toneel van de rederijkers te betwijfelen. In
tegendeel, die these wordt in het licht van jonger onderzoek alleen maar
waarschijnlijker.
12 Soms blijkt het gebruik van een compartiment alleen uit de dialoog, uit
opdrachten als "Siet binnen" of "Schuuft die gardynen". In het materiaal waarop ik
mij baseer, nam ik tevens een aantal gevallen op waarin het voorkomen van togen
alleen kan worden afgeleid uit aanwijzingen omtrent de bij de togen te gebruiken
opschriften of uit duidelijke analogieën met andere passages van hetzelfde spel of
van verwante spelen.
13 Uniek is de aanwijzing van wat onmiskenbaar een toog is maar die begint met
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"Hier comen .. " (Rep. 3 D 5, blz. 95r). Sporadisch komt pantomimisch optreden
buiten een compartiment voor. Ik heb zulke gevallen geheel buiten beschouwing
gelaten, Kernodle nam er tenminste een van in zijn materiaal op (Rep. 3 J 8, blz.
Tir). Doordat er tevens sprake is van "uutcommen" zou hier eerder van een 'dumb
show' moeten worden gesproken.
14 Een van zijn overige voorbeelden voor het gebruik van compartimenten voor
interieur-scènes ontleent Kernodle aan de zogenaamde 'factie' van de kamer van
Leuven, gespeeld ter gelegenheid van de wedstrijd in Antwerpen (1561; Rep. 3 e 41).
Hij citeert echter uit de 'factie' van de kamer van Zoutleeuw (3 e 18) en ziet over het
hoofd dat de 'facties' niet gespeeld werden op het officiële toneel maar "achter
straten" (=Iangs de weg), en dus in elk geval niet op het toneel dat in de uitgave van
de spelen staat afgebeeld, maar op een toneel van vermoedelijk veel eenvoudiger
karakter.
15 Het betreft hier overigens geen echte interieur-scène. Kernodle's 'three farmers' zijn in feite een boer, een rentenier en Ghemeente, die samen de Nederlandse
samenleving representeren. Het compartiment is de akker 'Batavia' (=Nederland),
waarin de duivel het onkruid van de godsdienstige tweedracht zaait, gebruik makend
van de tijdens de wapenstilstand met Spanje (1609-1621) verslapte waakzaamheid
van het Nederlandse volk. Terecht echter heeft Kernodle de misleidende formulering "In verthoninge", die de toneelaanwijzing inleidt, genegeerd. Een ander voorbeeld van het gebruik van deze formulering voor wat feitelijk alleen maar een in een
compartiment gesitueerde scène is, treft men aan in Rep. 4. 33, blz. G I r.
16 Andere voorbeelden: Rep. I D 4, fol. 5r; I U 19, fol. 7v; I M 6, fol. 106r.
17 Een uitzondering zal om die reden ook het gebruik van wasfiguren hebben
gevormd. Jonckbloet (1881/86, 11, 463) vermeldt de vertoning door de kamer van
Nijvel bij het landjuweel te Antwerpen in 1496 van haar antwoord (de penitentie)
"int was",

Vgl. de beschrijvingen van de togen in de Gentse spelen van 1539.
Kernodle noemt: Rep. 3 B 9, vs. 103; 3 B 12, vs. 290, 368; 3 B 19, vs. 413.
Andere gevallen: Rep. 1 B 14, vs. 679; I oe 8, vs. 648, 830; I U 17, fol. 14r (l9r); 3 e
52, blz. M4v; 3 Lil, blz. Kkk4v; 4.09, blz. A4v, F3v.
20 De verhouding tussen 'play' en 'play in the play' (binnenspellbuitenspel) stemt
in veel gevallen volledig overeen met die tussen vertoner en spel-interne toeschouwer enerzijds en toog anderzijds. Het punt van verschil is hier het gebruik van een
compartiment met gordijnen bij de toog. Soms blijkt dat uit de tekst zelf, door
imperatieven als 'schuuft die gardyne' of 'siet binnen'. Maar in veel gevallen moet
hier afgegaan worden op toneelaanwijzingen en grootte-verhoudingen.
21 Het gaat hier erom dat verbale communicatie eigenlijk principieel uitgesloten
is, en niet alleen maar incidenteel, bijvoorbeeld op grond van het feit dat degenen
die getoond worden, slapen. Bij het laatste kan bijvoorbeeld gedacht worden aan de
op het bed vastgekluisterde Venus en Mars, die door Vulcanus aan Mercurius en
Neptunus worden getoond (Rep. 1 D 11, vs. 1025). In tegenstelling tot wat gebeurde
bij een recente opvoering van het spel (4 juni 1991, in het kader van het te
18
19

218

W. M. H. HUMMELEN

Groningen gehouden colloquium Het theater van late Middeleeuwen en Renaissance, onder
regie van Femke Kramer) moeten de gordijnen van Venus' slaapvertrek hier geopend worden. Het wijdse gebaar waarmee Vulcanus zijn vrouwen Mars aan Neptunus en Mercurius presenteert, met een viermaal herhaald "Siet hier. .. " (vs.
1025-1037), en de aan Mars gerichte tirades van de beide laatstgenoemden (vs.
1045-1077), doen niet alleen sterk aan een toog denken maar zijn ook moeilijk
verenigbaar met communicatie door niet meer dan een "venster" (=spleet in de
gordijnen?). Er is tevens een radicaal verschil met het eerdere optreden van de
sinnekens bij dezelfde kamer, die elkaar (geheel conform de traditie bij zulke
gelegenheden) steeds aansporen om de kans om naar binnen te kijken nog eens aan
te grijpen. Dat suggereert een soort ongemak en verheimelijking, die bij Neptunus
en Mercurius geheel ontbreken.
22 Terwijl Neptunus en Mercurius gevoerd worden naar (en naar binnen mogen
kijken in) het slaapvertrek van Venus, kijken de personages uit de context van een
toog naar binnen in een compartiment, waarin vervolgens een bepaalde plaats van
handeling wordt voorgesteld. Alles wat in het compartiment wordt voorgesteld is
daar niet incidenteel aanwezig, maar in principe altijd beschikbaar, zodra de gordijnen maar worden opengedaan.
23 Zie hiervoor, na noot 15. Dat er tijdens togen of door personages van de togen
gemusiceerd of gezongen wordt, komt herhaaldelijk voor, met name als de hemel of
de zondige wereld moet worden voorgesteld (Rep. I OC 8, vs. 926-961; 3 D 3, blz.
56; I V 4, fol. 272; 3 L 10, blz. Eee 2rv; I OA 8, fol. 133r; I ON 2, fol. 47v; 2.01, vs.
498).
24 Andere voorbeelden, met de personages uit het voorafgaande zelf in hemel en
hel: Rep. I V 3, blz. 239 en I M 6, fol. 113r. In I M 6 treft men wel een vertoner en
een toeschouwer aan maar die behoren tot het buitenspel en niet tot het binnenspel
dat met scènes in de hemel en de hel wordt afgesloten. Met een "gecroont sieltgen"
als representant van de hoofdpersoon: Rep. I OB 8, fol. 118v. Nog_duidelijker een
voortzetting van de handeling op aarde is het door tussenkomst van Engelen opklimmen van de Armen naar de geopende hemel (Rep. 3 L 8, blz. Ss3r). Helemaal aan de
andere zijde van het spectrum staat Rep. 1 OA 8, waar het personage dat 'de mens'
vertegenwoordigt door een vertoner de beloning voor zijn standvastigheid wordt
getoond en zich een dialoog tussen de eerstgenoemde en personages in de hemel
ontwikkelt zonder dat hij naar de hemel verplaatst wordt (fol. 133v). Soms vindt een
voortzetting op aarde plaats na afloop van een scène in de hemel waarin Geloof,
Hoop en Liefde naar de aarde worden gezonden (Rep. I M 7, 11, vs. 148 vlg.). Niet
ongebruikelijk is het inlassen van een scène in dl; hemel met een reactie op de
gebeurtenissen op aarde, die uitmondt in het zenden van een afgezant (Rep. I OA 6,
vs. 833 vlg.; I P 15, fol. 231r vlg.; 3 B 12, vs. 241 vlg.). 'Op aarde' wordt de
handeling intussen pantomimisch voortgezet.
25 Het zijn er drie. Het betreft steeds het verschijnen van Christus, die een tekst
uitspreekt waarin Joh. 14:6 ("Ik ben de weg, de waarheid en het leven") en Matth.
II :28 ("Komt tot mij, allen die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust geven")
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centraal staan (vgl. Rep. 2 A 3, blz. 41 en I M 7,11, vs. 920 vlg.). In twee gevallen zijn
vertoners aanwezig (Rep. 3 B 12, vs. 368 vlg.; I OD 9, fol. 146r vlg.). In dit
laatstgenoemde geval vertrekt de vertoner na het contact tot stand te hebben
gebracht en wordt er eerst iets aangewezen dat gezien moet worden (resp. Christus
aan het kruis en Christus met een victorieteken). In het derde geval (Rep. 4.09, blz. B
3r vlg.) wordt eerst een gebed uitgesproken en dan pas Christus vertoond, "staende
in de duere". Deze vertoning wordt ook uitdrukkelijk als "Figuere" aangeduid. Het
vierde mij bekende geval van verbaal contact over de grens van de toog heen
noemde ik al in noot 24 (Rep. I OA 8).
26 Zo noemt Erné (1982, 32) de interieur-scène van het spel van Caprijcke (Rep. 3
B 13, vs. 225-425) een toog.
27 Soms blijft het bij gebaren, vgl. Rep. I C I.
28 Ik laat hier buiten beschouwing de togen met vertoner en spel-interne toeschouwer die soms voorkomen in de prologen en epilogen (of daarmee vergelijkbare
gedeeltes van het spel), vgl. Rep. I OA 4, vs. 1005; I S 4, fol. 75; en I U 11, vs. 2146,
2165.
29 Rep. I OA 3, fol. 46v vlg.; 3 A I, blz. 358.
30 Vgl. noot 16.
31 Ik laat hier buiten beschouwing de gevallen waarin de geestelijke raadgever
van het personage dat 'de mens' vertegenwoordigt een uiteenzetting geeft zonder
expressis verbis te verwijzen naar een tegelijkertijd vertoonde toog. In de Gentse
spelen vindt men daarvan verschillende voorbeelden en men kan ook wijzen op
sommige spelen van Cornelis Everaert, waarvan het aantal togen dat erin voorkomt
onder de tekst is opgegeven maar waar het onmogelijk is om aan de hand van de
tekst uit te maken op welk moment die togen vertoond zijn. Men zou kunnen zeggen
dat elke verwijzing door de geestelijke leidsman naar een gegeven uit het Oude of
Nieuwe Testament zich in beginsel leent voor een dergelijke hantering van de toog.
Die zou inderdaad weggelaten kunnen worden, zonder dat dit aan de tekst van het
spel te merken is. Eveneens buiten beschouwing laat ik het gebruik van het tableau
vivant voor de uitbeelding van twee apocalyptische visioenen (Rep. 3 P 2, blz. 11 r,
K I v), waar - uiteraard - geen vertoner aan te pas kon komen.
32 Vertaald onder de titel Man's Desire and Fleeting Beauty, (PotterlStrietman 1984)
en in die vorm voor veel lezers nog wel zo toegankelijk als het origineel.
33 Alweer op grond van voornamelijk de spelen van de wedstrijden meent ook
Skopnik dat, althans in de allegorische spelen, de "Hinterbühne" slechts bij uitzondering voor iets anders dan een toog wordt gebruikt. De niet-allegorische spelen
werden volgens hem op een heel ander soort toneel gespeeld ("f1ächige Simultanbühne", à la Valenciennes), waarbij de "Hinterbühne" wèl voor de uitbeelding van
interieur-scènes wordt gebruikt. Radke-Steg citeert alleen van Skopnik wat in haar
kraam te pas komt (1978, 192), en vergeet wat hij meedeelt over het gebruik van
gordijnen in de niet-allegorische spelen.
34 De allegorische spelen zijn in Skopniks ogen overigens zelf ook al nauwelijks
theater. "Ihre dialogische Form ist nicht Ausdruck einer wesenhaft dramatisch-
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theatralischen Grundhaltung, sondern etwas durchaus Zufälliges" (417). Voor een
tegenovergestelde opvatting zie Hummelen 1984.
35 Vgl. Helmich 1976, 172-3, 177, 179. Het type spel met twee hoofdpersonen is
in Nederland veel minder verbreid dan in Frankrijk. Ook dit lijkt een kwestie die met
de lengte van de spelen (in Frankrijk in het algemeen veel langer) samenhangt.
36 Dat is meestal ook de laatste scène van het spel; het is echter mogelijk dat er
nog een optreden-onder-elkaar van de sinnekens volgt. Ik laat buiten beschouwing
het gedeelte waarin de personages van het spel zich met een afsluitend woord richten
tot de toeschouwers. Er zijn ook spelen die slechts uit één scène bestaan; de toog die
ik bedoel staat in zulke gevallen binnen de laatste honderd verzen van het spel. Een
apart geval vormen de twee spelen van Everaert waarin Maria vergeleken wordt met
de troon van Salomo (Rep. I B 19) en met een schip (Rep. I B 21) en waar troon en
schip vrijwel vanaf het begin en gedurende het hele spel getoond worden.
37 Merkwaardig genoeg ontbreekt het referein vrijwel geheel in de Gentse spelen,
wat zou kunnen samenhangen met de aan de spelen opgelegde beperkingen in lengte
(500 vss.).
38 Beckerman, aan wie ik deze begrippen ontleen (1970, 89-98), zou de tweede
situatie overigens waarschijnlijk slechts de 'decrescence' van de eerste noemen. Naar
mijn mening is het meer in overeenstemming met zijn eigen uitgangspunten om hier
twee segmenten te onderscheiden.
39 Hierop werd de aandacht gevestigd door Erné 1982, 10.
40 Zie de in noot 7 genoemde gevallen.
41 Rep. 3 B 13, vs. 50 I, 530; 2.22, vs. 1002.
42 Rep. I U 11, vs. 2146.
43 Rep. I B 33, vs. 736; I D 9, vs. 746; 1 S 4, fol. 75r; 3 D 5, blz. 97r.
44 Rep. I G 4, vs. 389; 3 G I, blz. C5v; 3 G 4, blz. I2v.
45 Rep. 3 B 13, vs. 530, 3 B 17, vs. 475.
46 Rep. I OA 7, fol. 121 v; 3 B 18, vs. 477; 3 G 6, blz. Q3v). Naast andere scènes uit
het Oude en Nieuwe Testament kunnen ook allegorische togen voor. In allegorische
spelen opent dat de mogelijkheid van een vermenging van spel- en toog-personages
met als frappantste voorbeeld dat van het spel van Deinze (1539; Rep. 3 B 19).
Levende Hope die Christus van het kruis heeft afgenomen en in wier schoot Hij (in
een volgende toog) tot leven is gekomen, werpt zich vervolgens op als geestelijke
raadsvrouw van het personage dat 'de mens' vertegenwoordigt. Zie nog Rep. I 3 J 2,
blz. E2r (personages van het spel + Deuchdelijcke Instructie); I D 5, vs. 821 (idem +
Doot); 2.0 I, vs. 809 ("een ghemaecte werlt daer de duvel en tvleesch [personages
van het spel] uytsien sullen" enJesus (toogpersonage) redt uit die wereld een ziel); I
OR I, fol. 68r ("Oorloch leght onder de voeten der princen" [==personages van het
spel]). Een heel bijzonder geval is de toog van Liefde aan Mensche, waarin een
getoogde Liefde bij een getoogde Mensche met "drije stralen" de namen van de
zeven vrije kunsten op zijn kleed raakt (Rep. 3 c 11, blz. Bb2v).
47 Ten onrechte meent Erné (1982, I, 32) dat deze toepassing van de toog, die
overigens slechts bij uitzondering voorkomt, door Mak (1944,67) beschouwd wordt

HET TABLEAU VIVANT, DE 'TOOG'

221

als de oervorm. De laatstgenoemde maakt slechts een onderscheid ten opzichte van
meer ingewikkelde togen, waaronder die met sprekende personages, welke een
overgang vormen naar het spel-in-het-spel.
48 Ik heb hier natuurlijk niet op het oog die gevallen waarin de spel-interne
toeschouwer aan de vertoner vraagt om zijn uiteenzettingen met een toog te
verduidelijken.
49 Spelen die helemaal zo geordend zijn: Rep. 1 M 4, I M 5, I Y 2. Het
herhaaldelijk tonen van dezelfde toog blijft voor 1610 een uitzondering (Rep. I OB
11, vs. 462 en 475: toelichting op twee verschillende niveaus; I M 4: herhaling van
de vijfde en zesde toog samen met de zevende, waarvan de eerdere twee prefiguraties
zijn.)
50 Rep. 1 OF 11, fol. 167r, 169v, 174r.
51 Rep. 1 B 14, vs. 653; I OC 3, fol. 34v; I ON 2, fol. 38r. In het laatstgenoemde
geval "rijst Menich Mensch op om de vertooningen [de arme Lazarus in Abrahams
schoot en de Rijcke Vreck in de hel] te sien", d.w.z. hij komt uit het compartiment
waar hij zijn geld zat te tellen naar buiten om de (op twee verdiepingen?) vertoonde
togen te aanschouwen. In een ander spel zit de hoofdpersoon in een gevangenis,
zodat hij niet op het voortoneel kan komen. Het is vermoedelijk in verband daarmee
dat de vertoner tegen hem zegt "Wilt de se figuere inwendich aenschouwen (Rep. 2.22,
vs. 1003).
52 Rep. 1 OA 6, I U 16. Voor een vertaling van dit spel zie King 1986.
53 Blijkens afbeeldingen van het blazoen van de kamer gaat het hier om de
Cheirantes Cheiri (nederl.: 'muurbloem', 'steenviolier'). Ter voorkoming van verwisseling met de Disanthus CaryoPhyllus (nederl.: 'anjelier') moet (in tegenstelling tot wat ik
eerder deed (1981, Fig. IX-5)) bij vertaling in het Engels aan 'wallflower' de
voorkeur worden gegeven boven 'gillyflower'.
54 Andere gevallen: een fontein met zeven tuiten (Rep. I D 7, fol. 17r), een bok (I
OA 4, fol. 63v), "een swaert met een geessel in de hant" (IOC 3, vs. 683), een schip
(I B 21, vs. 39, 3 C 17, blz. Ooolr), Gods naam in hebreeuwse letters, in een wolk
omringd met cherubijnen (3 C 30, blz. Ppp3r), "tserpent [... ] rijsende in 'tmiddel
van des we rits prieel" (I P 3, fol. 80r).
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DE CODEX ADRIAEN WILS
De codex Adriaen Wils wordt onder nr. 15663 bewaard in het
handschriftenkabinet van de Koninklijke Bibliotheek te Brussel. De
tussen 1599 en ca. 1630 samengestelde bundel bevat 8 spelen (waarvan de meeste tafelspelen zijn), 50 refreinen, 7 liederen en nog
enkele andere gedichten. Tot het begin van deze eeuw, en zelfs nog
later, heeft men gedacht dat het handschrift alleen eigen werk van
de kopiist bevatte, zoals ondermeer blijkt uit de bijdragen van J. F.
Willems 1, Frederiks en Van den Branden 2 , Te WinkeP en Prims 4 .
Lyna was de eerste die erop wees dat in het manuscript veel werk
van andere auteurs voorkomt, namelijk in zijn in 1922 verschenen
artikel over het Brussels handschrift 11 119. 5 Van Eeghem voerde in
1939-1940 voor de spelen argumenten aan om ze alle aan andere
dichters toe te schrijven. Over de herkomst van de refreinen sprak
hij zich niet uit. Hij beloofde dat te doen in een later te verschijnen
studie, die echter nooit is gepubliceerd. 6
Intussen was in 1936 in de Koninklijke Bibliotheek te Brussel een
tentoonstelling gehouden van documenten in verband met de
Nederlandse taal- en letterkunde in België. In de catalogus werd de
bundel Wils kort besproken en een overzicht van de inhoud gegeven, waarbij de nadruk op de toneelstukken viel. 7
In zijn proefschrift over Anna Bijns gaf Roose een erg beknopte
inhoudsopgave van de codex en schreef de refreinen van fol. 89r. tot
en met fol. 124v. aan Wils toe. 8 Coigneau onderscheidde in zijn
dissertatie over de refreinen in het zotte een reeks refreinen (en één
lied) op fol. 113r.-126v., waarvan er 9 (samen met het lied) van de
hand van de kopiist zouden zijn. Wat het auteurschap van de spelen
betreft herhaalde hij terecht Van Eeghems stelling dat Wils ze
slechts verzameld en gekopieerd heeft, maar niet zelf geschreven. 9
Hummelen hield het in zijn repertorium van het rederijkers-
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drama bij een korte beschrijving van het handschrift en een bondige
inhoudsopgave, zonder informatie over de mogelijke auteurs van de
door Wils bijeengebrachte toneelstukken. lo Een gelijkaardige
beschrijving vindt men ook in Pikhaus' studie over het tafelspel.
Voor het auteurschap van de door haar bestudeerde spelen ging ze
bij Van Eeghem te rade. ll
In bijna al deze bijdragen komen onnauwkeurigheden en onjuistheden voor. Het gaat daarbij om biografische gegevens, de beschrijving van het handschrift en het auteurschap. Bovendien beperkt
men zich bij de inhoudsopgave bijna altijd tot de spelen. Het is dan
ook de bedoeling in dit artikel één en ander recht te zetten en tevens
dieper in te gaan op de refreinen, liederen en andere gedichten uit
de codex. De spelen zullen in een later artikel aan bod komen.
1 Biografische gegevens
Adriaen Wils werd in 1580 geboren, zoals we kunnen afleiden uit
de Antwerpse stadsprotocollen van 1626 en 1630, waarin telkens
zijn leeftijd wordt vermeld. 12 Waar en wanneer dat precies
gebeurde, heb ik niet kunnen achterhalen, aangezien de doopregisters van dat jaar niet voor alle Antwerpse parochies bewaard zijn
gebleven. Zijn vader was Jan Wils, kleermaker en gezworen lakenmeter van de stad Antwerpen. 13 Zijn moeder heette Maria Braem,
van wie de naam als acrostichon voorkomt in het laatste gedicht uit
de bundel. Zij overleed in 1609. 14 Jan Wils hertrouwde daarna met
Elisabeth Baten. Beiden zijn in 1633 kort na elkaar overleden. 15
In 1603 huwde Adriaen Wils in de Onze-Lieve-Vrouwkerk met de
zes jaar oudere Maria Eygements. Uit het huwelijk werden twee
zoons Uan en Merten) en twee dochters (Maria en Elisabeth) geboren. Maria Eygements stierf op 31 december 1619 en werd te
Berchem begraven. Twee en een halve maand later trad de dichter
opnieuw in de echt, weer in Onze-Lieve-Vrouw, met Barbara Vits,
die hem twee zonen (Ferdinand en Cornelis) schonk die echter
allebei niet lang in leven bleven. Al deze gegevens deelt Wils zelf
mee op fol. 127v.-129r. van de codex. Deze genealogische notities
worden op fol. 130r. en v. verdergezet door de oudste zoon Jan Wils
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vanaf zijn huwelijk in 1634 tot de dood van zijn vrouw Barbara
Granvelle in 1664. 16
Uit de opsomming van de verschillende parochies waar de kinderen van Adriaen Wils gedoopt werden, blijkt dat hij vrij veel verhuisd moet zijn. Hij heeft zelfs een tijdje te Berchem verbleven,
namelijk omstreeks 1619. Eind 1619 is zijn eerste vrouw daar begraven en in augustus van dat jaar wordt hij in de schepenregisters
vermeld als daar wonende,l7 Wellicht houdt dat verblijf verband
met de functie van 'collecteur' van de halve bier- en wijnaccijns van
Berchem, die hij in 1621 waarnam. 18
Van 1626 af (of enkele jaren daarvoor) tot 1631 (of tot aan zijn
dood) is hij te Antwerpen werkzaam als 'zegelaer' van de bieraccijns. 19 Zijn oorsponkelijk beroep, - dat hij zeker van 1605 tot
1612 heeft uitgeoefend 2o , -- was dat van kaffawerker, wever van
kaffa (een zijden stof).21
Hij heeft blijkbaar ook behoord tot het gilde van de 'busschieters'
of kolveniers, de jongste van de Antwerpse schuttersgilden, zoals
blijkt uit de recepten en raadgevingen op fol. l56v.-162v. 22 Elke
kolvenier diende inderdaad zijn kruit zelf te maken. Ze moesten het
elkaar leren, maar mochten het niet aan anderen bekend maken. De
dichter heeft zijn taak als kolvenier in ieder geval ter harte genomen, want op fol. l62v. schrijft hij: "probatum est I Jck hebt
beproeft" .
Een dergelijke notitie kan de indruk wekken dat hij op zijn minst
enige woorden Latijn kende, maar erg groot was zijn kennis zeker
niet. Op fol. 162r. lezen we immers "prebatum est" . Wel was hij
goed vertrouwd met het Frans, wat bewezen wordt door de in die
taal gestelde rekenoefeningen in verband met financiële transacties,
waar fol. 92r.-1O Iv. en fol. 109r.-ll Or. aan gewijd zijn. Ondanks die
degelijke theoretische kennis schijnt Wils voor de bereddering van
zijn eigen zaken wel niet zoveel behendigheid aan de dag gelegd te
hebben, zoals blijkt uit zijn talrijke en grote schulden. 23 Te oordelen
naar de 125 gulden die hij in 1621 aan herbergier Franchoys
Diericx moest betalen voor "verteerde costen ende verdroncken
gelach", krijgt men zelfs de indruk dat hij een vrij lustig leventje
heeft geleid. 24
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Bovendien blijkt hij in zijn functie van 'zegelaer' van de bieraccijns niet altijd even integer geweest te zijn, aangezien hij er in 1631
van beschuldigd werd op "heylichdagen" diverse keren bier te
hebben laten "passeren ende gesegelt". De herbergier die dat bevestigde, verklaarde daarenboven dat Wils samen met twee "toesienders ouer de defraudatie vanden ... bierassyse" twee keer zijn herberg had bezocht en er rijkelijk gedronken, met de bedoeling dat hij
zou zwijgen tegenover de tresoriers en rentmeesters van de stad. 25
Wat zijn godsdienstige overtuiging betreft, laat Wils zich uiterlijk
kennen als een rechtgelovig katholiek, zowel bij zijn twee huwelijken
als bij de geboorte van zijn kinderen, die allen gedoopt werden. In
zijn laatste wilsbeschikking voorziet hij zelfs het vooraf reserveren
van 25 gulden voor zielmissen en 25 gulden voor de armenzorg. 26
In navolging van wat J. F. Willems over het leven van de Antwerpse rederijker-kopiist meedeelde, neemt men gewoonlijk aan dat
hij tussen 1634 en 1638 stierf. Volgens de Antwerpse schepenregisters was hij in november 1633 nog in leven.27 In april 1636 was hij
al overleden. 28 Daar in de bundel de aantekening over het huwelijk
van zijn oudste zoon Jan Wils op 12 februari 1634 van diens hand is,
lijkt het me dat Adriaen Wils eind 1633 of begin 1634 overleden is
en het handschrift aan Jan heeft nagelaten. Aangezien niet meer alle
overlijdensregisters van de stad Antwerpen voor die periode voorhanden zijn, heb ik niet kunnen terugvinden waar en wanneer de
dichter gestorven is. Eigenaardig is wel dat zijn grafsteen niet
bewaard is, terwijl dat voor zijn vader en ook voor zijn oudste zoon
wel het geval is. 29
Men aanvaardt over het algemeen ook dat Wils factor van 'De
Goudbloem' is geweest, hoewel daar geen echt overtuigende argumenten voor aan te voeren zijn. Dat hij lid was van die rederijkerskamer lijdt echter geen twijfel. 30 Als hij .ooit factor geweest is, dan
moet hij die functie tussen ca. 1600 en 1610 uitgeoefend hebben. 31
In 1620 was hij waarschijnlijk geen lid meer, aangezien hij toen als
"perticvlier" met een refrein en een lied deelnam aan het blazoenfeest van de Mechelse 'Peoene'.32 Dat is ook het enige werk van hem
dat uit een andere bron bekend is.
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2 Beschrijving van het handschrift
De codex Wils is ingebonden in een negentiende-eeuwse halfband, die 32 bij 20,5
cm meet. De rug is uit dieprood schapeleder met zeven vergulde filets.
Het manuscript bestaat uit één voorblad, 166 stevige papieren folio's en twee
schutbladen van jongere datum (één voor en één achter). Ieder blad is in de
rechterbovenhoek in potlood gefolieerd (I, en van I tot 166), duidelijk niet door de
kopiist, maar in een latere hand.
De opbouw van de codex is niet zo eenvoudig, daar de katernen uit een onregelmatig aantal diplomata bestaan en bladen bijgevoegd (fol. 9, 48, 92-93, 94, 107,
108, 127, 154, 159, 160) en weggesneden zijn (achter fol. 128 en achter fol. 129).
Bovendien heeft de binder veel lijm gebruikt en is de rug met strookjes papier
versterkt, wat het onderzoek bemoeilijkt. De opbouwformule ziet er als volgt uit:
IV, IV + I, 2V, III, IV + I, V, I1, 2V, III + I + I, V, IV + 2, IV, IV + I - 2, 2V, IV
+ 3, III.
leder diploma heeft een dubbel watermerk: op de linkerhelft een chrismon met
vrij onduidelijk de letters D en A, en op de rechterhelft een klauwende leeuw in een
cirkel. In de bestaande repertoria kon ik dit merk niet terugvinden, te meer daar
dergelijke watermerken op het einde van de 16de eeuw legio waren, maar in
Heawood's catalogus trof ik onder nummer 3121 een variant aan, waarbij vermeld
wordt "Douai 1607".33 Daarnaast werd nog een tweede soort papier gebruikt (dat
echter erg weinig voorkomt), namelijk voor fol. 86, 91,92,93,95, 96, 103, 104, 107,
109,112,116,117,118,119,120 en 121). Daar vindt men een klauwende leeuwen
een chrismon met de letters D en W samen op éénzelfde folio. Het monogram is ook
groter dan in het andere merk. Heawood beeldt een gelijksoortig watermerk af
onder nummer 3127 en lokaliseert en dateert het als "The Hague 1599". Eén folio,
namelijk 108, heeft geen watermerk.
Afgezien van de door Jan Wils gemaakte genealogische notities kunnen we in de
bundel vijf schrifttypes onderscheiden, zonder dat daarbij aan verschillende handen
hoeft gedacht te worden, aangezien de verschillen te gering zijn. Deze variaties in de
ductus van de hand wijzen er alleen op dat de verzameling zeker niet in betrekkelijk
korte tijd tot stand is gekomen. Waar ze precies voorkomen, wordt in de inhoudsopgave aangeduid.
Zowel Adriaen Wils als zijn zoon Jan gebruiken een gotisch cursief schrift met
humanistische trekken. De schriftspiegel werd bij het kopiëren niet afgelijnd, zodat
daar geen precieze afmetingen van te geven zijn. Laat het volstaan mee te delen dat
een bladzijde 31 bij 19,5 cm meet en een aantal regels bevat dat, zowel voor de
spelen als de refreinen en andere gedichten, varieert van 25 tot 35. Over het
algemeen is iedere pagina over de hele breedte beschreven, met links een marge van
ongeveer 4 cm. Bij de 6 liedekens op fol. 151 v.-154v. is de tekst echter over twee
kolommen verdeeld, en bij het laatste lied op fol. 154r. zijn de vierde en vijfde strofe
verticaal in de rechterrand bijgevoegd.
Naar de vorm is de codex tamelijk verzorgd. Er zijn inderdaad verscheidene
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pogingen tot versiering merkbaar. Een aantal initialen zijn met goud opgesmukt,
namelijk op fol. 7v., 8r., 16v. en 17r. Bovendien heeft Adriaen Wils op fol. Ir. zijn
naam in gouden letters aangebracht en de hoofdletter A daarbij nog met bloemmotieven versierd. Dergelijke met overvloedig penwerk geornamenteerde beginletters
komen ook voor aan het begin van sommige spelen en als eerste letter van alle
strofen van Cornelis Cruis Geestelijeken ABC (behalve de laatste twee). Men vindt ze
op fol. I v., 2r., 26v., 46r-51 v. en 52v. Ze zijn echter niet met goud verlucht en alleen
in zwarte inkt uitgevoerd.
Verder is de kopiist, zoals uit de inhoudsopgave zal blijken, nogal kwistig omgesprongen met blanco bladzijden, dit met de bedoeling de verschillende spelen en
afdelingen duidelijk van elkaar te scheiden. Ook komen aan het einde van de
refreinen en spelen meestal sierlijke krullen voor, en zijn de stokregels en de deviezen
bijna altijd in humanistisch schrift geschreven, wat het geheel overzichtelijker
maakt. Bovendien begint een nieuwe strofe van een refrein of lied zeer dikwijls met
een hoofdletter.
De afschriften zelf zijn soms echter wel wat slordig. Niet alleen is de spelling
onstabiel, omslachtig en 'retoricaal' , maar daarenboven telt de tekst vrij veel schrijffouten en onvolmaaktheden. In enkele gevallen heeft Wils achteraf zelf correcties
aangebracht. Zo duidt hij wat bijgevoegd moet worden met '<' aan, en geeft het
ontbrekende in de rand of onderaan de bladzijde op (zie bijvoorbeeld fol 117r.).
Woorden die overbodig offout zijn, worden niet doorgehaald, maar krijgen erboven
of eronder een streep om aan te duiden dat de lezer er geen rekening mee hoeft te
houden (zo bijvoorbeeld op fol. 82v.). Deze correcties zijn, voor zover ik dat kan
beoordelen, altijd in dezelfde inkt aangebracht als de rest van de tekst, waaruit we
kunnen afleiden dat de kopiist ieder stuk onmiddellijk herlas. Erg grondig is hij
daarbij jammer genoeg niet te werk gegaan. Ook ontbreken niet zelden verzen of
strofen, of zijn versregels als proza gekopieerd.
Abbreviaturen en stenografische tekens komen slechts weinig voor. Het zijn die
welke men in ieder handschrift uit die periode aantreft. Leestekens ontbreken. Hier
en daar, hoewel erg zelden, leest men een pauzeteken (I). Rijmstreepjes zijn met
mate gehanteerd.
Het gebruik van hoofdletters beantwoordt aan geen enkele wetmatigheid. Naast
gewone kapitalen komen aan het begin van een vers dikwijls sierletters voor, die de
grootte van een majuskel maar de vorm van een minuskel hebben. In het manuscript
wordt geen onderscheid gemaakt tussen eigennamen en andere woorden; ze zijn niet
onderstreept en krijgen zelden een hoofdletter. Het woord 'prince' heeft er gewoonlijk wel een; soms wordt het echter ook met een kleine letter gespeld, meer bepaald
van fol. 8gv. tot 153v. (met uitzondering van L op fol. 120r.). Afwisseling van
majuskels en minuskels komt in de spelen ook voor bij het aanduiden van de
personages.
Over de toestand waarin het handschrift verkeert, kan ik kort zijn. Het is vrij goed
bewaard. Wel is de inkt hier en daar verbleekt, terwijl ze op andere plaatsen
doorslaat. Enkele vochtvlekken, inktvlekken, vuile vegen en gaatjes in het papier
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komen voor, en soms ontbreekt wel eens een hoekje. Dat alles beïnvloedt de
leesbaarheid echter nauwelijks, behalve op fol. 64r., regel 12, waar het eerste woord
"G ... k" ten gevolge van een inktvlek niet meer te ontcijferen valt. Ook zijn de
scharnieren aan één zijde van de rug gebroken, zodat het voorplat niet meer aan het
boekblok vastzit.
Over de geschiedenis van de codex is weinig bekend. Jan Wils schijnt hem van zijn
vader geërfd te hebben. Maar wat er daarna mee gebeurde en hoe hij in het bezit
van Karel van Hulthem is gekomen, blijft een raadsel. Voisins catalogus van de
Bibliotheca Hulthemiana helpt ons in ieder geval niet verder, want onder nummer
200 lezen we alleen: "Gedichten van Adriaen Wils, facteur van de rethorykkamer de
Goudbloem te Antwerpen, in fol. vel".34
In 1836 werd Van Hulthems bibliotheek door de Belgische staat aangekocht35 en
in 1842 werd de codex Wils in de catalogus der manuscripten van de Koninklijke
Bibliotheek te Brussel opgenomen onder nummer 1563. 36

3 Inhoudsopgave
Van de spelen wordt alleen de titel vermeld. Een gedetailleerde
inhoudsopgave van de refreinen en andere gedichten vindt men bij
de bespreking van de datering en het auteurschap. 37

Schrifttype 1 (1959)
fol. Ir.

fol. Iv.
fol. 1r.
fol. Iv.

fol. 6r.-7r.
fol. 7v.

fol. 15v.-16r.
fol. 16v.

fol. 25v.-26r.

Hoort toe ghij liefhebbers Alle gelijcke
bewaert retorijka in Eeren net
want sij woort geacht in alle wycke
voor Een vrij kunste toch hier op let
(blanco)
1599 I Adriaen Wils
(A) (Christusmonogram 38) I Een present spel van twee persoonagen. I de namen syn dese te weten. I den sorchvuldigen mensche een
I Man slechtelyck gecleet. I troost der schrifture een man I degelyck
gecleet - . (197 regels 39)
(blanco)
(B) Een present spel van drij persoonen. I Sottelijck voorts tel eenen
sot. I warachtige liefde een vrouwe. I goetwilligen dienst een man I
Statelijck gecleet. - . (40 I regels)
(blanco)
(C) Een present spel van drij I persoonen I metken bouwens I
slimmen diel en lange lauw. I Een taeffel gedeckt daer op geset I
Een stuck vlees een gerymte I van een kiecken. Rys olyuen I bier
wyn twee gelasen en I Een pinte met een Cruyke I Neuen de taeffel
- . (360 regels)
(blanco)
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(D) Hier begint een speel van I twee peersonnagien eenen I schoenlapper met syn wijf (267 regels)

Schrifttype 2 (1600)
fol. 32v.

fol. 39r.
fol. 39v.

fol. 45r. en v.

(E) Een battement spel Van I twee personnagien eenen boer I
gemaenpt Duypen en een Vrou I genampt gebuerinne I 1660 (281
regels)
(blanco)
(F) 5. / I Een battement spel van drij peersonnasien I wel ge manniert een vrowe beleeft van seden eenen I man stadelyck gecleet
botverstant eenen I boer wtt plomperdyen - - - I 1600 (256
regels)
(blanco)

Schrifttype 1 (1599)
fol. 46r.-79v.

(refreinen e.a. I tot XXVIII)

Schrifttype 2 (1600)
fol. 79v.-84r.
fol. 84r.

(refreinen XXIX tot XXXIII)
(blanco)

Schrifttype 3 (1600-1610)
fol. 84v.
fol. 84v.-88v.

(voor de helft blanco)
(refreinen XXXIV tot XXXVII)

Schrifttype 4 (ca. 1626)
fol. 89r.-91 v.
fol. 92r.-1 0 1v.
fol. 102r.-I07v.
fol. 108r. en v.
fol.
fol.
fol.
fol.
fol.

109r. en v.
IIOv-112r.
112v.-126v.
127r.
127v.-129r.

fol. 129v.
fol. 130r.
fol. 130v.

(refreinen XXXVIII tot XL)
(rekenoefeningen in het Frans over bewerkingen met breuken, regel
van drie, interestberekening e.d.)
(blanco)
(ingeplakt blad) (afschriften van kwijtingen afgeleverd aan Adriaen
Wils 40)
(rekenoefeningen in het Frans)
(blanco)
(refreinen e.a. XLI tot LVII)
(blanco)
(aantekeningen van Adriaen Wils over zijn familie en die van zijn
vrouw Maria Eygements, tot 1626; strookje ingeplakt op fol. 128r.)
(blanco)
(aantekeningen van Jan Wils jr. over zijn gezin, tot 1664)
(voor de helft blanco)
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fol. 131 r.-136r. (blanco)
fol. 136v.
(C) Een batte ment spel van twee peersonagien I te weetten eenen
bour genaempt I botverstant op syn bours gecleet I met een Ruyspijp dander I personagie gecleet ghelyck Een I Eelman - I genampt
cloueken geest (368 regels) 41
fol. 144v.-147r. (blanco)

Schrifttype 5 (na 1626)
(H) Een battement spel van 2 I personasien te wetten vastelauont I
eenen man bouerdelijck gecleedt I de vasten een baghyn met een I
corfken en een cruyssefickx I daer jnne - (224 regels)
fol. 15Iv.-154v. (liederen e.a. LVIII tot LXIV)
fol. 155r.-156r. (blanco)

fol. 147v.

Schrifttype 2 (1600)
fol.
fol.
fol.
fol.
fol.
fol.
fol.

156v.-161 r.
161r.-162r.
162r.
162v.
163r.
163v.-166r.
166v.

(69 genummerde recepten voor 'busschieters')
(14 ongenummerde recepten voor 'busschieters')
finnis est prebatum est I AD WILS
(I ongenummerd recept) probatum est IJck hebt beproeft
(blanco)
(decoratief loofwerk en bloemen in potlood, bruine en zwarte inkt)
(stuntelige pentekening, een naakte vrouw met een riem over de
rechterschouder voorstellend. Op de achtergrond dieren. Linksonder een jongetje met vleugels en pijlenkoker 42 Daaronder de stempel van de Koninklijke Bibliotheek 43 en een onvolledig onderschrift)
Orloof ghy coopmans goet houdt middelmaet voor ooghen I Want
die grooter handel doet dan wtwyst syn vermoghen I vindt hem int
lest bedroghen I ghelyck dedalus de

4 Datering en auteurschap

Hoewel Van Eeghems bijdrage over de spelen 44 zeker voor kritiek
vatbaar is, beperk ik me hier tot de refreinen en andere gedichten,
omdat die tot nu toe nogal stiefmoederlijk behandeld zijn.
In zijn studie over Anna Bijns onderscheidt Roose 45 in de codex
Wils twee reeksen refreinen, één van fol. 53r. tot fol. 88v., "boven
de meeste waarvan staat: 'Reffereyn tbelieft den Heere' of 'Reffereyn Alst godt belieft' ", en één van fol. 89r. tot fol. 124v., "waarvan
de meeste ondertekend zijn: by my adriaen wils godt kent alle
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herten". In de eerste serie heeft Roose ondermeer gedichten teruggevonden uit de gedrukte werken van Anna Bijns, uit het handschrift British Library, Sloane nr. 1174 en uit de bundel vanjan van
Doesborch. Voor de andere reeks kon hij geen varianten ontdekken,
wat hem tot de conclusie brengt "dat dit tweede deel Wils' eigen
pennenvruchten [sic] bevat, wat hij dan trouwens met zijn handtekening zou hebben duidelijk gemaakt".
Wat de varianten bij Van Doesborch betreft, bedoelt Roose
eigenlijk Van Stijevoort. Bovendien houdt hij geen rekening met de
twee (zij het onvolledige) refreinen op fol. l25v.-126v. en ten slotte
komt er in de tweede reeks wel degelijk één of meer dan één gedicht
van andere auteurs voor.
Coigneau 46 heeft de conclusies van Roose enigszins genuanceerd.
Hij onderscheidt een eerste reeks met 37 refreinen, van fol. 52v. tot
91 v., en een tweede serie van dertien refreinen en één lied, van fol.
113r. tot 126v. De eerste reeks bevat onder andere refreinen van
Anna Bijns en uit Van Doesborch en Van Stijevoort, en vertoont
bovendien gebreken naar inhoud en vorm, zodat het geen eigen
werk van Wils kan zijn. In de andere serie, die veel minder onvolmaaktheden vertoont, vindt men bij negen refreinen en het lied een
toevoeging als "fecyt by my adriaen wils", met of zonder zijn
spreuk, wat impliceert dat ook daar wellicht nog vier refreinen het
werk van een ander zijn.
Coigneau heeft de bewering dat er refreinen uit Van Doesborch
voorkomen blijkbaar overgenomen en verliest ook uit het oog dat er
in de eerste reeks twee refreinen voorkomen die door Wils wel
ondertekend zijn, namelijk op fol. 89r.-90v.
Als men zich op de schrifttypes en de toevoegingen baseert komt
men eigenlijk tot drie reeksen gedichten.

4.1 De eerste reeks
Schrijttype 1 (1599)
[ol. 46r.

[ol. 52r.

(I) (C. Crul: Den geestelijeken ABC) (25 x 13 regels)
(ababbcbccdcdd)
(begin) Aenhoort doch heere uwen dienaer belast
(einde) Godt sal uJnder eeuwicheyt oock beschermen 1- Fynijs F-
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fol. 52v.
fol. 53r.

fol. 54v.

fol. 55v.

fol. 56v.

fol. 57v.

fol. 58v.

fol. 59v.

fol. 60v.

fol. 61v.

fol. 62v.

fol. 63v.

fol. 64v.

fol. 65v.
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Hier begint de Reffereijnnen IJnt wyse voor alle lief I hebbers der
retorycke die I haer cunste verbreijen IJn alle wijcken
(I1) (refr.) 0 euwige wijsheyt alder opperste medecyn
(stok) 0 heer en spreckt maer een waart jck sal genesen sijn (4 x 19
regels, prince 18 regels) (ababbcbccdeddedeeff47)
(lIl) (refr.) 0 Vloeyende goetheyt des heeren exeelent
(stok) Ter noot soa kent elck synen vrient warachtieh (4 x 16 regels)
(ababbcbccdcddede)
(IV) (refr.) Ontwaeckt broeders die daer licht gebonden
(stok) wandelt jnt licht wanneer ghyt siet sehynen (4 x 16 regels)
(ababbcbccdcddede)
(V) (refr.) Cranck kattyuich vleesche mensche besmet
(stok) van deerts lichaem sondich soa verloost my heere (4 x 17
regels) (aabbaabbbbcbceded 48 )
(VI) (refr.) 0 Dierbaer siele nae godts belde geschapen
(stok) de syne en sal godt jnder noot niet laten (4 x 15 regels)
(ababbcbccdcddee)
(VII) (refr.) 0 heere jn wyens handen alle ontfermen is
(stok) heere dwerek uwer handen en wilt niet versmaden (4 x 15
regels) (ababbcbcedcddee)
(VIII) (refr.) 0 Abrahams godt ysacks godtJacopts godt
(stok) En straft mij niet heere jn uwen tharen (4 x 17 regels)
(ababbcbccdcddefef)
(IX) (refr.) Aenhoort my heere al cam me jck laete
(stok) Alleen om een druppelken van dynen bloede (4 x 17 regels)
(abaabbcbccdcddede)
(X) (refr.) Jck ben alpha I et I 0 I sonder begin die eerste
(stok) dus gelooft en betrout mij jck wil dyn sonden vergeuen (4 x
17 regels) (abaabbcbccdcddede)
(XI) (refr.) 0 Du valsche tonge vreet en quaet
(stok) Tgebreck en is nochtans jnde blommen niet (3 x 12 regels,
prince II regels) (ababbcbecdcd)
(XII) (refr.) Wee v lieden die hier jn swerrels welden leeft nu
(stok) want dat elek hier nu saeyt namaels hij mayen sal (4 x 16
regels) (ababbebecdcddede)
(XIII) (refr.) eenen vader hebben wij saeehtmoedieh bevonden
(stok) syn waart alleen myn siele verblyden doet (4 x 17 regels)
(abaabbcbeedcddede)
(XIV) (refr.) Lof eeuwich waart des vaders bouen alle erachten
craehtich
(stok) dan na dwoort godts den wech der warheyt en dleuen (2 x 17
regels, I x 16 regels, prinee 17 regels) (abaabbcbcedcddede)
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fol. 66v.

fol. 67v.

fol. 68v.

fol. 70r.

fol. 70v.

fol. 71 v.

fol. 72v.

fol. 73v.

fol. 74v.

fol. 75v.

fol. 76v.

fol. 77v.

fol. 78v.
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(XV) (refr.) 0 hemelsehe vader hofman jnder sielen
(stok) des mols wroeten haet den hofman seere (4 x 16 regels)
(abaabbebeededdee)
(XVI) (refr.) Om dat dat esdros Raet alomme verjaecht is
(stok) dit deert u Retorica nu aldermeest (4 x 17 regels)
(abaabbebeededdede)
(XVII) (refr.) Paulus waart totten Romeynen dat wort nu vervuelt
(stok) want bij godts oordeel sal u den eedt gestraft syn (5 x 15
regels) (aabaabbebecdcdd)
(XVIII) Den Pater Noster - (17 regels) (ababbebecdcddedee)
(begin) Onse vader ghij syt jnde hemelen
(einde) Segt samen amen wilt godts waart niet versmaden
(XIX) Aue Marya (14 regels) (abababebcedcdd)
(begin) Weest gegroet reyn goddelyeke maecht verheuen
(einde) Amen bij u daer ghy sijt jn deuchden grayende
(XX) (refr.) Als godt hadde geschepen hemel en eerde
(stok) dats die menscheyt ehrystij gedoot en verresen (4 x 17 regels)
(aabaabbcbccdcddee)
(XXI) (refr.) Bermhertige heere Rijek hemelsche vadere
(stok) Syt heere mij arm sondich mensche genadich (4 x 17 regels)
(aabaabbebecdeddee)
(XXII) (refr.) Veel sMenschen synder jnt eertsehe foreest hier
(stok) die girige en sal nemmermeer geit sat woorden (4 x 18 regels)
(aabbaabbbecbcccdcd)
(XXIII) (refr.) Dalder quaetste quaetheyt quaet om vernilen
(stok) Een dubbel geueyst hertte geen Arger quaet (4 x 15 regels)
(aabaabbcbccdcdd)
(XXIV) (refr.) Om dat het waart was jnden beginii.e
(stok) deur tvast geloouich hertte christus triumpheert (4 x 16
regels) (ababbcbccdcddede)
(XXV) (refr.) Godt is die liefde en wij jnde liefde stijf
(stok) Aen de wercken men de broederlycke liefde kent (4 x 16
regels) (ababbcbccdcdddee)
(XXVI) (refr.) 0 genadige heere 0 minnelyeke vadere
(stok) Tis myn schuit heer jek bidde om gratie (4 x 15 regels)
(ababbcbecdcddee)
(XXVII) (refr.) 0 Wysheyt bouenalle wysheyt groott
(stok) Want tmoet al steruen dat leuen heeft (4 x 13 regels) (aabaabbeededd, aabaaceddefef, aabbbbcbccdcd, aabbaaaddede 49 )
(XXVIII) (refr.) Als jek ouermereke hoe dat alle dieuersche dieren
(stok) 0 doot ghij moet wel een bitter marseel syn (3 x 21 regels,
prinee 10 regels) (aabaabbcbeedecdddddede) (pr.: aabaabbebe)
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Schrifttype 2 (1600)
fol. 79v.

fol. 80v.

fol. 81 v.

fol. 82v.

fol. 83v.

fol. 84r.

(XXIX) (refL) Hert en sin moet jeucht en eracht
(stok) den tyt is nakende den eeuwighen dach I 1599 (3 x 12 regels,
prince 9 regels) (ababbcbccdcd) (pL: ababbcbcb)
(XXX) (refr.) 0 mensche die in sonden swaerlyck sneeft
(stok) alst compt een vre die betaelet al I 1600 (22, 20, 22 en 20
regels) (aabaabbbcbbcccdccdddee)
(XXXI) (refr.) 0 glorieus godt der hemelsche weelde
(stok) altoos om grattie heere ende niet om recht I 1600 (4 x 15
regels) (ababbcbccdcddee)
(XXXII) (refL) 226v 1Verloeren siele ontweecht weder omme keert
(stok) tes beetter heden als morghen ghedaen 11600 (4 x 15 regels)
(ababbbcbbcccdcd)
(XXXIII) (refr.) Lof alder bedruckste moeder bevonden
(stok) Loof heylige noott godts ghebenedijt
(onvolledig, I strofe van II regels) (ababbcbccdd)
(blanco)

°,

Deze eerste reeks gedichten, gekopieerd in 1599 en 16005 omvat
bijna uitsluitend refreinen in het vroede, afgezien van de nummers
I, XVIII en XIX. Het eerste gedicht is Cornelis CruIs Geesteli.Jcken
abc, volgens Roose omstreeks 1534 geschreven. 51 Beide andere
stukjes zijn een parafrase van het Onze Vader en van het Wees Gegroet.
XIX (en dus waarschijnlijk ook XVIII) werd vermoedelijk geschreven door een lid of factor van 'De Goudbloem', zoals men kan
afleiden uit vers 9 "ende gebennedyt reyn goublomme voorwaer"
en vers 14 "Amen bij u daer ghy sijtjn deuchden groyende".52 Dat
beide van de hand van Adriaen Wils zouden zijn, lijkt me weinig
plausibel.
Boven 28 van de 30 refreinen uit deze serie heeft de kopiist hetzij
"Reffereyn tbelieft den heere" (nrs. II en lIl), hetzij "Reffereyn Alst
godt belieft" (nrs. IV tot XVII, XX tot XXXIII, behalve XXVII en
XXVIII) toegevoegd. "Dbelieft den heere" was het devies van een
lid van de Antwerpse kamer 'De Olijftak', 53 "Alst God belieft" was
de spreuk van Frans Fraet. 54 Het ligt dus voor de hand te veronderstellen dat deze refreinen aan beide Antwerpse rederijkers mogen
toegeschreven worden. Wat Fraet betreft meent Roose dat deze
hypothese niet houdbaar is, aangezien er in de groep refreinen met
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de toevoeging "Alst godt belieft" "enkele staan die gemakkelijk als
werk van verschillende auteurs te vereenzelvigen zijn ... ".55 Dat
geldt echter slechts voor één refrein, namelijk nummer XXVI, dat
eerst in plano verscheen bij Jan van Ghelen (die als drukker van
1553 tot 1583 werkzaam was 56) en later onder nummer 45 in Anna
Bijns' derde boek refreinen (1567) opgenomen werdY Men kan zich
daarbij de vraag stellen waarom Wils een rooms refrein opzettelijk
zou willen laten doorgaan voor het werk van een hervormingsgezind
rederijker, terwijl hij zich toch goed bewust was van het verdacht
karakter van zijn verzameling wegens de grote interesse voor de
nieuwe leer die eruit blijkt. 58 Ik meen dan ook dat Wils dit stuk
gekopieerd heeft naar een bron die het ten onrechte aan Frans Fraet
had toegeschreven. Een analoge verklaring past ook voor nummer
II dat niet van "Dbelieft den heere" is, maar weer van de Antwerpse
schooljuffrouw, en dat als nummer 4 7 in het derde boek refreinen is
afgedrukt. 59
Laten we nu voor de andere refreinen nagaan wat pleit tegen het
toeschrijven ervan aan Fraet en "Dbelieft den heere" en laten we
ook proberen argumenten te verzamelen die deze toeschrijving
kunnen staven.
Van Fraet is één refrein bekend waarbij onderaan zijn naam en
de datum van ontstaan of kopiëring (1549) vermeld worden, namelijk het gedicht op de stok "Mensche siet / / van wat niet / / dat ghy
gecomen sijt". Daarvan zijn drie lezingen bekend: één in het handschrift Sloane 1174 (fol. 122v.), één in de bundel Jan Michiels (fol.
140r.) en één in de drie edities van de zogenaamde Dordtse bundel
met schriftuurlijke refreinen. 60 De kans bestaat dus dat deze drie
verzamelingen nog ander werk van de Antwerpse drukker-rederijker
bevatten.
Zeven refreinen uit het handschrift Wils vinden we terug in de
eerste editie van de Dordtse bundel (1558), namelijk de nummers
III, IV, V, VI, X, XV en XXV.6! Twee daarvan (IV en VI) komen
niet meer voor in de latere uitgaven van 1580-1581 en 1592. 62
Roose die de verscheidene edities van deze hervormingsgezinde
verzameling bespreekt, betoogt dat de stukken die erin opgenomen
zijn omstreeks het midden van de 16de eeuw gedicht zijn. 63 Dit
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stemt overeen met De Vooys' situering van het ontstaan van de
refreinen uit de uitgave van 1592 (nI. ca. 1540).64 Beide auteurs zijn
het er ook over eens dat deze verzameling werk bevat afkomstig uit
Zuid-Nederland.
De nummers 111 en X zijn ook in de codex Jan Michiels (van
omstreeks 1600) opgenomen. 65 Het eerste refrein (met de toevoeging "tbelieft den heere") komt ook in het handschrift Sloane
1174 voor. 66 Het tweede in de minder bekende bundel van
Arekin van Wynendale, die omstreeks 1529 samengesteld werd. 67
Dat wijst erop dat de Dordtse bundel en zijn voorlopers oudere
gedichten bevatten dan tot nu toe werd aangenomen. Nummer V
ten slotte komt in de drie edities van de Dordtse bundel vlak voor
het enige (al vermelde) refrein van Frans Fraet, waar zijn naam
onder staat. In dat laatste refrein wordt de mens als "catyvich
wormken" betiteld, in het gedicht uit de bundel Wils als "kattyvich
vleesche mensche", maar daar houdt de overeenkomst dan ook mee
Op.68

In het handschrift Sloane 1174 - dat uit het derde kwart van de
l6de eeuw dateert 69 - komt ook refrein XXIV uit de codex Wils
voor JO Te oordelen naar v.63 ,Jck segge prinche dit op uwer
vragen" moet het vervaardigd geweest zijn voor een ons onbekend
refreinfeest. De vraag moet geluid hebben "Waerdoor Christus
aldermeest triumpheert?", aangezien we in de stokregel lezen:
"deur tvast geloouich hertte christus triumpheert".
De nummers VII en XXXII treft men ook aan in de tussen 1579
en 1583 aangelegde verzameling Jan de BruyneJ 1 Wellicht zijn dit
de gedichten van Frans Fraet waar L. Wil1ems en Roose tevergeefs
naar gezocht hebben. 72 Het laatste van beide refreinen is ook door
Jan Michiels gekopieerd 73 en door de Utrechtse vicaris Jan van
Stijevoort, die zijn codex op 27 juni 1524 heeft "volent met
diligentie" . 74
Van Stijevoorts handschrift bevat ook een versie van het in de
zestiende eeuw erg populaire refrein XXVIII75 met het acrostichon
RISELE. Of daarmee Antonius (Toenken) of Colijn van Rysele
bedoeld wordt, valt niet uit te maken. 76 Als we er rekening mee
houden dat eerstgenoemde in 1505 lid werd van de Broederschap
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der Zeven Weeën en laatstgenoemde in 1498 77 , dan komen we tot
de conclusie dat het bewuste werkje zeer waarschijnlijk tussen 1490
en 1524 ontstaan is.
Het stuk dat Wils als nummer XXX gekopieerd heeft, is een
corrupte en lichtjes gewijzigde versie van het achtste refrein uit het
volksboek Vanden X Esels. Het origineel dateert volgens Van Elslander van vóór juni 1530.7 8
XIV kan bij benadering gedateerd worden, doordat in v.38 het
woord "euangilisscher" vermeld wordt. Hoewel deze term volgens
het WNT pas in 1651 voor het eerst aangetroffen werd 79, moet hij
blijkbaar toch allang daarvoor in gebruik zijn geweest. Het woord
"evangelischen" betekende aanvankelijk 'sacramentariërs' , maar
met de opkomst van andere confessies ging het geleidelijk aan
'lutheranen' betekenen, terwijl het nog later ook op de calvinisten
toegepast werd. 80 Blijkens v.47 "Dit leert ons godts wo ort jn ons
moeder tale plat", zal het gedicht wellicht na 1522 geschreven zijn.
In dat jaar drukte Jacob van Liesvelt immers de Nederlandse vertaling van de vier evangeliën, terwijl hij in 1522-1523 de Brieven van
de Apostelen liet verschijnen. In 1526 bezorgde hij de uitgave van
de eerste volledige Nederlandstalige bijbel. 81
In refrein XVI, een klacht over de minachting en het verval van
retorica, worden duidelijke toespelingen op de Spaanse overheersing en de plakkaten gemaakt. Het moet dus na 1555 geplaatst
worden, het jaar waarin Karel V te Brussel afstand deed van de
regering van de Nederlanden. Bij het dichten van zijn eigen refrein
XLV heeft Wils zich door dit stuk laten inspireren. De eerste vier
verzen van beide gedichten vertonen een onmiskenbare verwantschap en beide stukken hebben ook hetzelfde rijmschema.
Nummer XVII is gericht tegen het "caynis bruetsele" (v.2, lees:
cayms bruetsele), de katholieken die hun hervormde broeders ter dood
laten brengen. De dichter verwijt hun vooral hun lichtvaardig zweren van eden en hun vloeken.
Refrein XX is waarschijnlijk een wedstrijdgedicht. Het is een
antwoord op de vraag "Welck het fraeyste schepsel en het meeste
miraculoos wondere was dat godt triumphantelyck oyt schiep". Als
oplossing wordt gegeven: "Dwoort der belooften" dat vlees gewor-
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den is, gestorven en verrezen. Over het refreinfeest zelf heb ik geen
gegevens kunnen vinden.
In refrein XXII komen in v.39 een aantal benamingen van munten voor, namelijk "Angelotten Roosenobels Cruijsaden". De woorden 'angelot' en 'crusaat' worden in Nederlandse teksten van ca.
1490 af vermeld, terwijl men 'rozenobels' voor het eerst in 1520 in
bronnen uit ons taalgebied aantreft. 82
Het vrij corrupte nummer XXIX is één van de weinige gedichten
in de codex met een prince die korter is dan de andere strofen. Het
dateert dus waarschijnlijk van vóór 1530. 83 Het feit dat het onmiddellijk voorafgegaan wordt door een refrein van ca. 1490-1524 (het
refrein van Risele, ook met kortere prince) en gevolgd door een
refrein van vóór 1530, lijkt deze datering enige kracht bij te zetten.
Refrein XXXI ten slotte is een raadselachtig geval. Een deel van
de eerste strofe (v.1-8) vertoont een treffende overeenkomst met de
prince (v. 49-55) van een stuk uit de bundel Jan Michiels, op de stok
"Den geest js gewillich maer tvleesch js cranck". 84 De tweede strofe
is in mindere mate verwant met een refrein uit Jan Baptist Houwaerts De vier wterste, met een bijna identieke stokregel "Dus bid ick
v om gratie I en niet om recht". 85 Men kan daar natuurlijk allerlei
hypothesen op bouwen, maar in ieder geval staat het vast dat het
hier om een zestiende-eeuws refrein gaat.
Samenvattend kom ik voor deze eerste serie refreinen tot de
volgende conclusies.
We weten dat Frans Fraet van ca. 1505 tot 1558 geleefd heeft. 86
Over "Dbelieft den Heere" zijn veel minder biografische gegevens
beschikbaar, maar hij is duidelijk een iets jongere tijdgenoot van de
onfortuinlijke drukker. Hij leverde een bijdrage voor het landjuweel
van 1562 87 en werkte in 1574 mee aan de loterij bundeltjes ten
voordele van de Antwerpse Sint-Jacobskerk. 88 Geen enkele datering
van de refreinen die Wils aan beide dichters toeschrijft, is met deze
data in tegenspraak.
Of "Dbe1ieft den Heere" sympathie voor de hervormde leer
koesterde is niet bekend. Zijn medewerking aan voornoemde loterijbundeltjes hoeft alvast niet als een onomstotelijk bewijs van rechtgelovigheid geïnterpreteerd te worden, aangezien ook zijn weinig
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orthodoxe 'kamergenoot' "Verbeyt den tyt" en de lutheraan Willem van Haecht bijdragen leverden. 89 Aan Fraets hervormingsgezindheid kan in ieder geval niet getwijfeld worden. 90 Als men de
eerste reeks refreinen in de bundel Wils doorleest, merkt men dat ze
bijna alle reformatorische opvattingen verraden. Alleen de nummers 11, XII, XX, XXI, XXII, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX.
XXX en XXXII ademen een roomse geest. 91 Vergeten we daarbij
niet dat de refreinen 11 en XXVI eigenlijk van de hand van Anna
Bijns zijn, en dat XXVII en XXVIII niet van een devies voorzien
zijn. Er blijven dus zeven refreinen met Fraets kenspreuk over, die
we wegens hun godsdienstig karakter op het eerste gezicht moeilijk
op zijn actief kunnen plaatsen. Bij een aandachtige lectuur merkt
men echter dat deze 'roomse' gedichten meer gekenmerkt worden
door de afwezigheid van hervormde opvattingen dan door het
behandelen van typisch katholieke geloofswaarheden. Hun inhoud
beperkt zich meestal tot algemeen religieuze principes die ook door
de hervormden aanvaard werden. Bovendien was het Roose ook al
opgevallen dat het enige tot nu toe bekende refrein van Fraet op het
eerste gezicht "een algemeen-christelijke levensvisie vertolkt" en
dat men de hervormingsgezinde details pas ontdekt als men met
"gegevens buiten het refrein" rekening gaat houden. 92
Er zijn echter, wat Fraet betreft, nog andere argumenten. Het kan
niet toevallig zijn, dat de meeste varianten van de refreinen die ik
aan hem zou willen toeschrijven, voorkomen in een van de voorgangers van de Dordtse bundel met schriftuurlijke refreinen en in de
codices Sloane 1174 en Jan Michiels, precies die verzamelingen
waarin het enige refrein is opgenomen waarvan we tot nu toe met
zekerheid wisten dat het door Fraet gedicht werd. Bovendien staat
het vast dat Fraet nauwe contacten met 'De Goudbloem' heeft
onderhouden. Zijn Present van Godt Loondt, Grammerehijs Besoios Manos
werd immers door de 'Goudtbluemkens' opgevoerd. 93 Het hoeft
dan ook niet te verwonderen dat Wils in zijn codex vrij veel plaats
heeft ingeruimd voor het werk van de Antwerpse hervormingsgezinde drukker-rederijker.
Dat Wils ook twee refreinen van Anna Bijns opgenomen heeft,
kan wellicht op een gelijkaardige manier verklaard worden, name-
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lijk door de band die via Pater Bonaventura Vorsel met 'De Goudbloem' bestond. 94 Hoe het mogelijk is dat beide gedichten ten
onrechte aan respectievelijk Frans Fraet en "Dbelieft den Heere"
toegeschreven werden, heb ik hiervoor al uiteengezet.
Ik ben er me van bewust dat niet elk van de hierboven aangevoerde argumenten even overtuigend is, maar als men ze samen
neemt, bieden ze, naar mijn mening, wel voldoende garantie om het
ceuvre van "Dbelieft den Heere" met één refrein en dat van Frans
Fraet met 25 nieuwe refreinen uit te breiden.

4.2 De tweede reeks
SchriJttype 3 (1600-1610)
fol. 84v.

fol. 85v.

fol. 86v.

fol. 87v.

(voor de helft blanco)
(XXXIV) Reffereyn vergevet der joncheyt I hier vortyts doen jck
was Een jonck geselleken
(stok) och Manneken soon waerdy oyek soo gehout (4 x 15 regels)
(ababbebeededdee)
(XXXV) (refr.) Die niet en wiel sorgen hoe sou hy bedyen
(stok) Want men seet goy gilden het syn quaey huyslyen (4 x 17
regels) (aababbcbeedcddede)
(XXXVI) (refr.) Doen jek Cleyn was en jek moest gaen scholen
(stok) Dan werd jek altoos met royen gesmetten (2 x 14 regels, I x
11, prinee 15 regels) (ababbebccdcddee)
(XXXVII) (refr.) Den Roep van Antwerpen 95 I Doen jek alder eest
tanwerpen quam woonen
(stok) wie ramp sou tanwerpen syn gelt behouden (19,16,13,17
regels, prince 18 regels) (ababbebecdcddedeeff96)

Wat deze tweede serie gedichten betreft kan ik kort zijn. Deze vier
refreinen in het zotte zijn al evenmin door Wils gedicht; daarvoor
zijn ze te corrupt (verzen zijn bijvoorbeeld weggevallen en versregels als proza gekopieerd). Ze stammen waarschijnlijk alle uit Antwerpen. De Scheldestad wordt immers in XXXV (v. 14) en in
XXXVII (v. 1 en de stokregel) vernoemd, terwijl boven XXXIV
staat: "Reffereyn vergevet der joncheyt", het devies van een verder
onbekend lid van de Antwerpse kamer 'De Violieren'.97 Nummer
XXXVII is zeker van vóór 1574, aangezien een Antwerpse ordon-
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nantie van 26 september van dat jaar verkopers van rattenkruit (zie
verzen 21-22) verbood hun waar nog op straat rond te venten. 98

4.3 De derde reeks
Schriftttype 4 (ca. 1626)
fol. 89r.

fol. 90r.

fol. 91r.

fol. 112v.

fol. 113r.

fol. 114r.

fol. 115v.

fol. 116v.

fol. 117v.

(XXXVIII) (refr.) xenophon I Nemeroth soo ons xenophon sehryt fier
bou
(stok) dat smensehen hert verveuIt geen heersehappye (4 x 16
regels) (ababbcbccdcddede)
(XXXIX) (refr.) 0 belsika bedruekte kaersouwe fier
(stok) als godt dlant placht benempt hy tsheeren wysheyt (4 x 16
regels) (ababbcbcededdede)
(XL) (refr.) Al heeft die boosheyt douerhandt gewonnen nou
(stok) al loept den cloot hier wie weet waer byeenden sal (4 x 16
regels) (ababbcbcedcddede)
(XLI) balade (8 regels) (ababbcbe)
(begin) Dracht constant v cruijs volcht den heere alleene
(einde) maer ghij sult deur den enggen wech in vreden gaen
(XLII) Rondeel (9 regels) (aBaAabABb)
(begin) Dracht constant v cruys wilt v verblijen doch
(einde) want wie opt zant fondeert den arbeijt verlooren is
(XLIII) balade (8 regels) (ababbcbe)
(begin) weest toch cloeekmoedich brouders vailliant nu
(einde) wensehen dat godt ons peijs laet diet nieu jaer mereken
(XLIV) (refr.) Als iek myn oogen op allen staetten keere
(stok) godt proeft den vrindt die hem mint dan geeft hij loone (4 x
17 regels( (aabaabbcbccdcddee)
(XLV) (refr.) Om dat esdras Raet alomme veriaeeht is
(stok) om alleen ghemeen Cristelycken te steruen (3 x 17 regels,
prinee 16 regels) (abaabbebeededdede)
(XLVI) (refr.) Onlanekx droomde iek salt gewaegen
(stok) den droom maeekt seroom maer sout moeghen waer sijn (17.
16 en 2 x 17 regels) (abaabbcbccdeddede)
(XLVII) (refr.) Een paer joncx volckx die eertyts gerust wa eren
(stok) men moet somtyts wat doen om beters wille (4 x 16 regels)
(ababbcbccdcddede)
(XLVIII) (refr.) Een bruerken van sinte fransieus eontvent
(stok) tis hedendaeh eunst naer alle mans mondt te preken (4 x 13
regels) (aababbcbceded)99
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fol. IIBv.

fol. Iigv.

fol. 120v.

fol. 121 v.

fol. 122v.

fol. 123v.

fol. 124v.

fol. 125v.

fol. 126r.
fol. 126v.

fol. 127r.

243

(XLIX) (refr.) Och jupiter laet toch den geest oprysen
(stok) maer alceste admeten meest liefde heeft betoont (4 x 17
regels) (abaabbcbccdcddede)
Den tweeden prijs op de vrage wat vrouwe I ter werelt meest liefde
heeft betoont aen I haeren man ende eenen tennen beker voor I het
schoonste verschiren van de namen
(L) Een nieu liedeken op de wyse hansken lans gebuermans soon
jek heb hem liefloo (10 x 5 regels) (aabcb)
(begin) 0 heer almachtich vadere gebenedijt
(einde) Soa en gaet ghij niet verlooren
(L1) (refr.)Jnden beginne wast waart en twoort was by godt
(stok) dwoort dan de eracht godts is den menseh ter saellicheijt (4 x
17 regels) (aababbebecdeddede)
(LIl) (refr.) 0 laet ons op trompetten maeeken geclanck
(stok) niet ons heer maer v sij loff glorie en eer (4 x 17 regels)
(aababbcbccdcddede)
(L1I1) (refr.) Godt is de liefde verstaet diet woort
(stok) daer liefde is daers godt / daer godt is daers vrede (4 x 17
regels) (abaabbebcededdede)
(L1V) (refr.) hert hert is bedroeft die Consiensie cnaght
(stok) oeh wie sal my toch hier in goeden Raet geuen (4 x 17 regels)
(abaabbcbcededdede)
(LV) (refr.) Als godt syn mogentheyt wilde volvueren
(stok) Om dat tvlees eerts / en tot sonden genegen / is (4 x 17
regels) (aababbcbcededdede)
(LVI) (refr.) Die heere diet deur syn woort al heeft volbracht
(stok) niet te geloouen dat godt waerachtich / is (onvolledig, 3 x 17
regels) (aababbcbcededdede)
(voor de helft blanco)
(LVII) (refr.) wat sietmer al in haer opini volheirden
(stok) proeft alle dingen en behout het goede (onvolledig, 2 x 17
regels) (aababbcbccdeddede)
(blanco)

Schrifttype 5 (na 1626)
fol. 151v.

(LVIII) Een ammoureus Liedeken en gaet op I de wyseJck clagh v
venus dierken I allen myn Iyen grootlOl (5 x II regels)
(abcabecdede)
(begin) Aenhoort liefste myn claghen
(einde) seijdij lief my vwen sin
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(LIX) Een ammoureus Liedeken en gaet I op de wyse si cest pour
mon puceliagie 102 (9 x 6 regels) (abbaab)
(begin) Ken can my niet bedancken seere
(einde) al met v liefde wielt my verstaen
152v.
(LX) Een ammoureus Liedeken en gaet op de wyse lick aerm
schapken aen gheen groen heijde I waer saljck hennen gaen 103 (9 x
8 regels) (ababbccb)
(begin) Venus wanneer salt wesen
(einde) help me jn liefde strijen
153r.
(LXI) Een geestelyck ammoureus Liedeken I op de wyse vanden 6
salm I dauid wilt my niet straffen I heere die misdaen heb soo
seere 104 (7 x 6 regels) (aabccb)
(begin) Wasser oyt minnaer schoone
(einde) vader soon heyligen geest
153v.
(LXII) Een ammoureus geestelyck Liedeken I en gaet op de wyse
van musika (4 x 13 regels. prince ontbreekt) (aaabaaabbcccb)
(begin) Brouders syt niet vol Rouwen
(einde) al van dat hels gerucht
154r.
(LXIII) Een ammoureus Liedeken En gaet I op de wyse 0 heere
wanneer I salt wesen een vreedtsamich I nieuwe jaer - (7 x 7
regels) (ababccc)
(begin) Venus jeertsche goddinne
154r.
(einde) en sy brocht hem jnt verdriet
(LXIV) (acrostichonvers Maria Braem) (10 regels) (aabaabbcbc)
(begin) Maria een wortel wt iesse geboeren
(einde) Mackt dat ghy compt j n haer constistorie (de resterende
helft van fol. 154v. is blanco)
155r.-156r. (blanco)

fol. 152r.

fol.

fol.

fol.

fol.

fol.

fol.

De meeste stukken in deze reeks zijn door Wils "ondertekend"
met zijn naam, of met zijn devies "godt kent alle herten" 105, of met
beide samen. Het zijn de nummers XXXVIII, XXXIX, XLI-XLVI,
XLIX-LV en LVIII-LXI. Er is geen enkele reden om voor deze
gedichten Wils' auteurschap in twijfel te trekken. De stukken zijn
immers niet van elders bekend, ze vertonen weinig of geen onvolmaaktheden en veel refreinen uit deze reeks hebben eenzelfde rijmschema, bijvoorbeeld ab aab bc bc cd cd de de (XLV, XLVI, XLIX,
LIII en LIV), aab ab bc bc cd cd de de (LI, LIl en LV) en ab ab bc bc
cd cd de de (XXXVIII en XXXIX).
Deze 19 door Wils als eigen werk bestempelde gedichten stammen alle uit het eerste kwart van de zeventiende eeuw. 106 Ze precie-
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zer situeren lS erg moeilijk. Ik beperk me dan ook tot enkele
gegevens.
Zoals blijkt uit v.61 "arnestus is gestorven ... " dateert XXXIX
zeker van na 1595, het jaar waarin aartshertog Ernst van Oostenrijk
stierf, en aangezien het volgend vers luidt: "waer arrabertus vaert
my niet aen en leyt" komt men tot een terminus a quo 1621, het jaar
waarin Albrecht van Oostenrijk overleed.
XL tot XLV zijn qua inhoud, vorm en woordgebruik nauw met
elkaar verwant en bevatten toespelingen op de nog steeds voortdurende strijd tussen Noord en Zuid en de moeilijke positie
van de hervormden in de Zuidelijke Nederlanden, zodat ik
het ontstaan ervan vóór het Twaalfjarig Bestand (1609-1621)
plaats. XLIV is een omwerking in hervormingsgezinde zin van
nummer 23 uit het tweede boek refreinen van Anna Bijns. l07 Daarbij heeft Wils in de meeste gevallen alleen het einde van de verzen
behouden.
Nummer XLIX is een bijdrage voor een refreinfeest op 8
augustus 1610 georganiseerd door de Antwerpse papkamer 'Het
Leliken van Calvarien' (In liefde groeyende).108 Wils behaalde niet
alleen de tweede prijs, maar ook een tinnen beker voor "het schoonste verschiren van de namen", zoals blijkt uit het onderschrift op fol.
119r.
Refrein LI werd zeer waarschijnlijk ook voor een wedstrijd
gedicht, namelijk die ca. 1613 door het Bredase gilde 'De Berkenrys'
uitgeschreven op de vraag "Welck is de eracht Gods hier den
mensch ter saligheyt?" .109 De stokregel luidt immers: "dwoort dan
de eracht godts is den mensch ter saellicheijt".
LIl is het enige refrein in de codex dat niet alleen met Wils' naam
en devies, maar ook met 'goublomme' ondertekend is. Dat wijst
erop dat het waarschijnlijk van vóór 1621 dateert, aangezien de
dichter in dat jaar als particulier deelnam aan het feest van De
Peoene en toen blijkbaar geen lid meer was van 'De Goudbloem'.
Het is een aardig staaltje van Wils' vaardigheid als compilator. De
prince bevat bijna uitsluitend fragmenten uit de lofzang aan het
einde van spel A, waarvan de volledige versie voorkomt in de bundel
Jan Michiels. 1lo De rest is grotendeels gebaseerd op brokstukken uit
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Cornelis CruIs Den geestelijeken ABC, meer bepaald op verzen
222-228, 274-286, 261-267, 287-289, 292-295, 300 en 309-310.
Van Eeghems bewering dat LIl het niet-corrupte origineel zou zijn
van de hymne in spel A klopt dus niet. III
De liederen LVIII, 1IX en LX vertonen erg veel verwantschap
met elkaar qua inhoud en woordgebruik. De wijze van 1IX, "si ce st
pour mon pucellagie" komt in Frankrijk voor het eerst in 1603 voor
en zou kort vóór 1608 in de Nederlanden geïmporteerd zijn, waarna
ze een enorm succes kende. 112
Van de 27 gedichten uit de derde reeks zijn er echter ook acht
door Adriaen Wils niet gesigneerd. Het zijn de nummers XL,
XLVII, XLVIII, LVI, LVII, LXII, LXIII en LXIV.
XL is het werk van Willem van Haecht en werd in 1578 gepubliceerd in het bundeltje Een dialogus van Twee Personaggien ... Gheeomponeert op de wonderly'eke verlossinghe van Leyden anno M.D.LXX]]]] den ]]]
Oetob . ... , z.pl., z.n. Het refrein werd in 1570 gedicht, waarschijnlijk
naar aanleiding van het Generaal Pardon dat op 16 juni van dat
jaar te Antwerpen werd afgekondigd. 113
Coigneau meent dat XLVII en eventueel ook XLVIII aan Wils
kunnen toegeschreven worden. 114 Deze hypothese komt echter weinig aannemelijk over. De stok van het eerste refrein bevat immers
een toespeling op "Om beters wille" - het devies van de Brusselse
kamer 'Den Boeck' liS - terwijl bij het tweede het rijmschema van
de prinee niet in orde is.
Refrein LVI en LVII lijken me daarentegen wel van Wils' hand te
zijn. Beide stukken hebben bijvoorbeeld hetzelfde (vrij zeldzame) I 16
rijmschema als de door Wils gesigneerde nummers 11, LIl en LV,
namelijk aab ab bc bc cd cd de de. N ummer LVI schijnt een
bijdrage te zijn voor een mij onbekende wedstrijd, met als vraag
"Wat den mensch aldermeest schadelyck is?". Nummer LVII vertoont een opvallende en woordelijke gelijkenis met fragmenten uit
strofen 23,25,44 en 45 vanjan Baptist Houwaerts De vier wterste. 117
Wellicht was het de bedoeling ze net als de vorige stukken met
"fecijt Adriaen Wils" te ondertekenen, maar beide refreinen zijn
niet volledig gekopieerd, hoewel er ruimte voorzien was voor de
ontbrekende strofen.
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De twee liederen LXII en LXIII zou ik ook tot het (ruvre van
Wils willen rekenen. Het eerste behandelt hetzelfde thema als L en
LXI, en wel dat van barmhartige Christus die mens geworden is en
stierf om de zondaars te verlossen. Ook de stijl, de woordkeuze en
de rijmklanken vertonen veel verwantschap met de overige, door
Wils ondertekende liedjes in de bundel. Dat geldt ook voor LXIII,
waarvan verzen 29-32 woordelijk overeenstemmen met verzen
12-13 en 15-16 van het door Wils gesigneerde nummer LVIII.
Bovendien is in de linkerrand naast strofen 2, 3 en 4 van LXIII het
aantal syllaben per versregel aangeduid en zijn ook woorden doorgehaald en bijgevoegd om tot het gepaste aantal lettergrepen te
komen, zodat men de indruk krijgt met een klad te doen te hebben.
Dat is misschien ook de reden waarom dit lied en ook het vorige
onvoltooid zijn gebleven en niet ondertekend werden.
Het laatste gedicht in deze derde reeks hoefde niet gesigneerd te
worden. De beginletters van ieder vers vormen van boven naar
onderen gelezen de naam van Adriaen Wils' moeder, Maria Braem,
die op 21 augustus 1609 overleed. I 18

5 Adriaen Wils als verzamelaar
Als we de samenstelling van de bundel nader bekijken, merken we
dat de kopiist langer aan zijn codex gewerkt heeft dan tot nu toe
algemeen werd aangenomen. Tussen 1599 en ca. 1630 verzamelde
hij blijkbaar alles wat hem interessant leek, en dat niet alleen op
letterkundig gebied. Oorspronkelijk nam hij alleen werk van anderen op, maar van 1610 af begon hij ook eigen werk te kopiëren. Bij
het afschrijven heeft hij wel geprobeerd gelijksoortige teksten te
groeperen (bijvoorbeeld spelen en refreinen afzonderlijk), wat hem
echter niet altijd gelukt is.
De codex was duidelijk voor eigen gebruik bedoeld. Dat blijkt niet
alleen uit de lange tijd die Adriaen Wils erover gedaan heeft om zijn
verzameling aan te leggen, maar vooral uit de aanwezigheid van
tekstmateriaal met een zuiver particulier en niet-literair, praktisch
karakter. Dat verklaart ook waarom de bundel minder verzorgd is
dan sommige andere handschriften die uitsluitend literaire teksten
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bevatten. De afschriften zijn niet zelden slordig en corrupt, hoewel
dat gedeeltelijk ook aan de 'Vorlagen' te wijten zal zijn.
Inzake de maatstaven die Wils hanteerde, zijn er wel een aantal
constanten terug te vinden. De codex heeft een overwegend Antwerps of op zijn minst Brabants karakter en wordt gekenmerkt door
een traditionalistische visie op de literatuur. De Renaissance heeft
Wils, op enkele oppervlakkigheden na, volledig onberoerd gelaten.
Waar hij echter wel grote belangstelling voor koesterde, is de religieuze problematiek. Hoewel niet uitsluitend op de nieuwe leer
gericht, heeft de codex een niet te miskennen reformatorische
inslag. Wat de spelen betreft ging Wils' voorkeur blijkbaar uit naar
gelegenheidsstukjes, bedoeld voor opvoering op bruiloften, op Vastenavond of andere feesten, en waarvoor slechts een kleine bezetting
nodig was. 119
Het is vooral omwille van die spelen dat de codex onze belangstelling verdient. De refreinen, liederen en andere gedichten hebben
veeleer een literair-historische waarde, al kan een onbevooroordeeld hedendaags lezer ook daar misschien nog wel een zeldzame
'parel' ontdekken.
Adres van de auteur:
Gruuthuselaan 40
B-8020 Oostkamp (België)
NOTEN
I J. F. Willems, "Berichten wegens oude Nederduitsche dichters", in: Belgisch
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<:,uidnederlandsche letterkunde, 2Amsterdam, z.j. (1888-1892), p. 892.
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1924, p. 46.
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5 F. Lyna, "Onuitgegeven refereinen. Brussel hs. 1I, 119", in: Revue beige de
philologie et d'histoire, I (1922), p. 297. Dat refrein nr. 29 uit dit handschrift ook in de
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6 W. van Eeghem, "Contrabandetooneel (Antwerpen ca. 1600)", in: De Vlaamsche
gids, 28 (1939-1940), p. 25-39 en 512-537.
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p.23.
31 F. Puts, "Geschiedenis van ... De Goudbloem", p. 21. Toen wist ik echter nog
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32 De schadt-kiste der philosophen ende poiiten ... , Mechelen, Hendrick Iaye, 1621, p.
96-98.
33 E. Heawood, Watermarks mainly of the 17th and the 18th centuries, Hilversum 1950,
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56.
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IiI en 113.
39 Ik vermeld het aantal tekstregels.
40 Dergelijke ingeplakte kwijtingen vindt men wel meer in literaire handschriften.
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43 Dezelfde als op fol. Ir.
44 Zie noot 6.
45 Zie noot 8.
46 Zie noot 9.
47 Omwille van de overzichtelijkheid heb ik bij de rijmschema's geen rekening
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49 Het oorspronkelijk schema heb ik niet kunnen reconstrueren.
50 Refrein XXIX vormt de overgang tussen schrifttypes I en 2. Qua ductus hoort
het bij het tweede type uit 1600, maar onderaan heeft het de datering van het eerste
type. Wellicht werd het dus helemaal op het einde van 1599 gekopieerd.
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53 Zie Spelen van sinne ... Ghespeelt ... binnen der stadt van Andlwerpen op dLant-Juweel ...
MDLXJ ... , Antwerpen, Willem Silvius, 1562, fol. M2v.
54 Zie L. Roose, "De Antwerpse hervormingsgezinde rederijker Frans Fraet", in:
Jaarboek ... "De Fonteine" 1969-1970, XIX-XX (2de reeks: nr. 11-12), p. 97.
55 L. Roose, "De Antwerpse hervormingsgezinde rederijker Frans Fraet", p. 101.
56 L. Roose: Anna Bijns ... , p. 54.
57 A. Bogaers en W. L. van Helten, Refereinen van Anna Bijns ... , p. 377-379 (de
tweede strofe ontbreekt bij Wils). Het refrein komt ook voor in: hs. Gent, U.B. 1404
(einde 16de eeuw), fol. 21 L-23L en in: hs. 's-Gravenhage, K. B. 71 E 57 (bundel Jan
MichieIs, ca. 1600), fol. 41 L-42L
58 Vandaar dat hij op fol. Iv. ook het teken van de 'Societas Jesu' heeft aangebracht als voorzorgsmaatregel voor het geval het handschrift ooit onder vreemde
ogen of in vreemde handen zou komen (meer daarover in ,V. van Eeghem: "Contrabandetooneel ... ", p. 31). Het gevaar dat een verzameling voor privé-gebruik
bedoeld in Wils' tijd nog met de censuur zou te maken krijgen, was inderdaad niet
denkbeeldig. Zie bijvoorbeeld het handschrift Berthelmeus Boecx (H. Thys, "Berthelrneus Boecx en zijn Lierse gedichten", in: '1 Land van Ryen, 10 (1960), p. 68-69.
59 A. Bogaers en W. L. van Helten, Refereinen van Anna Bijns ... , p. 383-386. Het
refrein komt ook voor in: hs. Gent, U.B. 1404, fol. 23L-26L en in de bundel Jan
MichieIs, fol. 53L-54v.
60 L. Roose, "De Antwerpse hervormingsgezinde rederijker Frans Fraet", p.
98-99. Het refrein is naar het Sloane-handschrift uitgegeven in: L. Roose, "Het
refrein en het presentspel van Frans Fraet", in: Jaarboek ... "De Fonteine" 1975, deel J,
XXV (2de reeks: nr. 17), p. 122-125.
61 Veel Schoone Gheestelijcke ende SchriJtuerlijcke Refereynen / ... , z.pl., 1558, nrs. 40, 37,
47,28,60,52 en 36 [= Amsterdam, U.B., nr. 2350 G 5].
62 Veel schoone Christelijcke ende SchriJtuerlicke Refereynen / ... , Delft, Aelbert Hendricxsz., z.j. (1580 of 1581), 's-Gravenhage, K.B., nr. 47 T 28, Veel schoone Christelijcke
ende Schrijiuerlijcke ReJereynen / ... , Dordrecht, jasper Troyen, 1592, 's-Gravenhage,
K.B., nrs. 839 F 44 en 174 D 75, nrs. 30, 36, 48, 41 en 28. Nummer VI in het
handschrift Wils komt ook voor in hs. 's-Gravenhage, K.B. 134 C 55, fol.
263L-263v. (bundel Constantijn Huygens, eerste helft 17de eeuw). Van nummer IV
heb ik geen varianten kunnen vinden.
63 L. Roose, "Voorlopers van de Dordtse bundel met schriftuurlijke refreinen",
in: SpL, 4 (1960), p. 218.
64 C. G. N. de Vooys, "De Dordtse bundel met 'christelycke en schriftuerlycke
refreynen''', in: Nederlandsch archief voor kerkgeschiedenis, N.S., 21 (1928), p. 274.
65 Hs. 's-Gravenhage, K.B. 71 E 57, fol. 118r.-119r. en fol. 143v.:-144v.
66 Hs. London, British Library, Sloane 1174, fol. I 02v.-1 04v.
67 Hs. Brussel, K.B. Il. 117, fol. 12v.-14L Voor de datering zie L. Stijns, "A. van
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Elslander. Het refrein in de Nederlanden tot 1600", m: Scriptorium, 8 (1954), p.
332-334.
68 Roose wees daar al op, maar vermeldde niet dat het refrein uit de Dordtse
bundel en zijn voorlopers ook in de codex Wils voorkomt. Zie "De Antwerpse
hervormingsgezinde rederijker Frans Fraet", p. 100.
69 A. van Elslander en L. Roose, "Het handschrift der zogenaamde 'refereynen
van Cornelis Crul' ", in: De gulden passer, 27 (1949), p. 38.
70 Hs. London, British Library, Sloane 1174, fol. 112v.-114v.
71 Hs. Brussel, K.B. II. 1695, fol. 41 v.-42v. (refrein nr. XX) en fol. 545v.-55v.
(refrein nr. XXIX). K. Ruelens, Rifereinen en andere gedichten uit de XVlde eeuw, verzameld
en afgeschreven door Jan de Bruyne, dl. I, Antwerpen 1879, p. 59-62 (nr. XIV) en dl. II,
Antwerpen 1880, p. 1291-194 (nr. LXXXIII). Voor de datering van het handschrift:
K. Ruelens, a.w., dl. I, p. XIX en XXII.
72 K. Ruelens vermeldt in zijn inleiding tot de verzameling De Bruyne dat ze ook
werk van Fraet bevat (K. Ruelens, Rifereinen en andere gedichten ... , dl. I, p. XXIV). Zie
L. Roose, "De Antwerpse hervormingsgezinde rederijker Frans Fraet", p. 101.
73 Hs. 's-Gravenhage, K.B. 71 E 57, fol. 226r.-226v.
74 Berlijn, Staatsbibliothek PreuBischer Kulturbesitz, ms. germ. quart., nr. 651,
fol. 651, fol. 226v.-228r. (nr. CLXII). F. Lyna en W. van Eeghem, Jan van Stijevoorts
ReJereinenbundel. Anno MDXXIV, dl. II, Antwerpen, s.d. (1930), p. 55-57 (voor de
datering zie p. 269).
75 Berlijn, Staatsbibliothek PreuBischer Kulturbesitz, ms. germ. quart. nr. 651,
fol. 234v.-236v. (nr. CLXVII). F. Lyna en W. van Eeghem, Jan van Stijevoorts
ReJereinenbundel ... , dl. II, p. 67-70. Het gedicht is ook opgenomen in: hs. Brussel,
K.B. II. 270 (1503-1530), fol. 82v.-83v. (onvolledig), hs. Brussel, K.B. II. 119
(midden 16de eeuw), fol. 68v.-70r., hs. Brussel, K.B. 16910-13 (ca. 1563), fol.
2621'.-262v. (uitgegeven in P. Leendertz, "EFnige geneuchlijke dichten", in: TNTL,
20 (1901), p. 71-73.
76 Volgens Van Eeghem zou het refrein van Colijn van Rysele toe te schrijven zijn
en omstreeks 1500 gedicht: W. van Eeghem, Brusselse dichters, 5de reeks, Brussel
1963, p. 175-177.
77 W. van Eeghem, "Rhetores Bruxellenses", in: Revue beige de philogie et d'histoire,
14 (1935), p. 446-447.
78 A. van Elslander, Het volksboek Vanden, X, Esels, Antwerpen 1946, p. XVII.
79 WNT, dl. lIl, kol. 4273, i.v. evangelisch, A 2 b 0..
80 L. M. van Dis: Rqàrmatorische rederijkersspelen uit de eerste helft van de zestiende eeuw,
Haarlem z.j. (1937), p. 10. A. L. E. Verheyden, De Hervorming in de Zuidelijke
Nederlanden in de XVlde eeuw, Brussel 1949, p. 134. J. Lindeboom, De confessioneele
ontwikkeling der Riformatie in de Nederlanden, 's-Gravenhage 1946, p. 19.
81 C. C. de Bruin: De Statenbijbel en zijn voorgangers, Leiden 1937, p. 186, 193 en
200.
82 MNW, dl. I, i.v. angelot, kol. 419, dl. VI, i.v. rosenobel, kol. 1632, dl. lIl, i.v. crusaet,
kol. 2182. WNT, dl. XIII, i.v. rozen abel, kol. 1554, dl. lIl, i.v. crusaat, kol. 2167. H. A.
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E. van Gelder, De Nederlandse munten, 7Utrecht-Antwerpen 1980, p. 73, 257, 267 en
258.
83 Zie A. van Elslander, Het refrein in de Nederlanden tot 1600, p. 82, en C. Kruyskamp, De refreinenbundel van Jan van Doesbareh, dl. I, Leiden \940, p. XXV.
84 Hs. 's-Gravenhage, K.B. 71 E 57, fol. 205r.-205v.
85 F. van Vinckenroye, J. B. Houwaert. De vier wterste, dl. Il, p. \84-\85, strofen
367-370, v. 4759-48\0.
86 L. Roose, "De Antwerpse hervormingsgezinde rederijker Frans Fraet", p.
96-97.
87 Zie noot 53.
88 A. van Elslander, Het refrein in de Nederlanden ... , p. 26\, noot 180.
89 A. van Elslander, Het refrein in de Nederlanden ... , p. 260.
90 Hij was ofwel doopsgezind of lutheraniserend: L. Roose, "De Antwerpse
hervormingsgezinde rederijker Frans Fraet", p. 97 en 100.
9t De nummers XVIII en XIX zijn geen refreinen en evenmin "gesigneerd".
92 L. Roose, "De Antwerpse hervormingsgezinde rederijker Frans Fraet", p.
99-\ 00.
93 P. Pikhaus, Het tafelspel bij de rederijkers, dl. Il, Gent, 1989, p. 444-445, met de
daar geciteerde literatuur.
94 M. Vinck-Van Caekenberghe, "Het leven van Cornelis van Ghistele, rederijker
en humanist (1510/11-1573)", in: Jaarboek ... "De Fonteine" 1982-1983, XXXIII (2de
reeks: nr. 25), p. 77.
95 Uitgegeven door F. Puts, "Een zestiende-eeuws Antwerps refrein met straatroepen", in: Volkskunde, 92 (1991), p. 122-128.
96 Gereconstrueerd schema met 19 verzen.
97 In vers 390 van spel B uit de bundel wordt met "Tis te vergeuen soa wat de
jonckeyt doet" een toespeling op deze kenspreuk gemaakt. B, een bruiloftsspel uit de
eerste helft van de 16de eeuw, behoorde net als het jongere C waarschijnlijk tot het
repertoire van 'De Violieren'. Zie W. van Eeghem, "Contrabandetooneel (Antwerpen ca. \600)", p. 519-520.
98 Antwerpen, Stadsarchief, Privilegekamer nr. 916, Gebod- of ordonnantieboek C,
fol. 177v.
99 Uitgegeven door]. Fr. Willems, "Berichten wegens oude Nederduitse dichters", in: Belgisch museum, I (1837), p. 367-368.
tOD Geen tekst en melodie bekend. Dezelfde wijze vindt men o.a. in De schadt-kiste
der philosophen ende poeten ... , p. 222 en in]. Ysermans Trivmphus Cupidinis ... , Antwerpen, Wed. Jacob Mesens, 1628, p. 170.
tOt Deze wijze komt tussen 1590 en 1635 enkele keren voor, o.a. in P. L. van dt>r
Goes, Een nieu liedt-boeck, genaemt den Druyuen-tros der amoureusheyt, z.pl., 1602, p. 76. De
volledige tekst vindt men in het Nieu groot Amstelredams Liedt-boeck ... , Amsterdam,
Hendrick Barentsz, 1605, p. 156.
t02 Zie F. H. Matter, G. A. Bredero's Boertigh, Amoreus, en Aendachtigh Groot Lied-Boeck.
De me/odieerl van Bredero's liederen ... , 's-Gravenhage, 1979, p. 50-51.

254

FREDDY PUTS

103 Oudste melodie in Souter-Liedekens ghemaect ter eeren Gods ... , Antwerpen, Symon
Cock, Ps. 7. Oudste tekst in Een schoon liedekens. Boeck ... , Antwerpen, Jan Roulans,
1544 (Antwerps liedboek). Zie Fl. van Duyse, Het oude Nederlandsche lied. Wereldlijke en
geestelijke liederen uit vroegeren tijd ... , 's-Gravenhage-Antwerpen 1903-1908, dl. I, p.
393 en dl. 11, p. 1574.
104 Psalm 6 van Petrus Dathenus (1566).
105 Deze kenspreuk (waarschijnlijk gebaseerd op Hand. I :24 en 15:8, of Luc.
16: 15) komt samen met Wils' naam ook voor in De schadt-kiste der philosophen ende
poeten ... , p. 97 en 98. P. de Keyser, "Bijdrage tot de blazoenkunde van de rederijkers", in: Jaarboek ... "De Fonteyne" ... 1946-1947, p. 61 schrijft Wils ten onrechte nog
een andere zinspreuk toe, namelijk "Hoop verwacht troost", daarbij verwijzend
naar De schadt-kiste ... , p. 95.
106 Voor deze datering baseer ik me op Wils' geboortejaar en op het feit dat ze
tussen 1610 en 1626 of nog later gekopieerd werden.
107 A. Bogaers en W. L. van Helten, Rifereinen van Anna Bijns ... , Rotterdam, 1875,
p. 178-180.
108 W. Kops, Schets eener geschiedenisse der rederijkeren, Leiden z.j. (1774). p. 288. Ph.
Blommaert, "Rhetorykkamer De Fonteine", in: Belgisch museum, 10 (1846), p. 405, in
voetnoot, en G. D.]. Schotel, Geschiedenis der rederijkers in Nederland, dl. 11, 2Rotterdam
1871, p. 42 en 233. Keersmaekers meent, volgens mij ten onrechte, dat het refreinfeest werd ingericht door de Leidse kamer De Oranje Lelie, een 'Vlaamse' kamer
met hetzelfde devies 'In liefde groeyende'. Zie A. A. Keersmaekers, "Geschiedenis
van de Antwerpse rederijkerskamers in de jaren 1585-1635", in: Bijdragen tot de
geschiedenis bijzonderlijk van het Oud-Hertogdom Brabant, 3de reeks, 4 (1952), p. 144 en A.
A. Keersmaekers, De dichter Guilliam van Nieuwelandt en de Senecaans-classieke tragedie in
de Zuidelijke Nederlanden. Bijdrage tot de studie van de Zuidnederlandse literatuur der zeventiende
eeuw, Gent, 1957, p. 15. D. Coigneau, Refreinen in het zoUe bij de rederijkers, dl. I, p. 196
en dl. 111, p. 594 vermeldt ook een wedstrijd voor boertige refreinen op 9 oktober
1610 door het Leliken van Calvarien georganiseerd.
109 G. D.]. Schotel, Geschiedenis der rederijkers ... , dl. 11, p. 12 vermeldt geen jaartal.
Uit de tekst krijgt men echter wel de indruk dat het feest omstreeks 1613 plaatsvond.
110 Hs. 's-Gravenhage, K.B. 71 E 57, fol. 304r.-304v.
III W. van Eeghem, "Contrabandetooneel (Antwerpen ca. 1600)", p. 36.
112 F. H. Matter, G. A. Bredero's Boertigh, Amoreus, en Aendachtigh Groot Lied-Boeck. De
melodieën van Bredero's liederen ... , 's-Gravenhage 1979, p. 50-51.
113 G.]. Steenbergen, "Refereynen en andere kleine gedichten van Willem van
Haecht", in: Ntg, 42 (1949), p. 168. Het refrein werd uitgegeven door]. van Vloten,
Nederlandsche geschiedzangen, 2Amsterdam 1864, p. 378-380.
114 D. Coigneau, Rifreinen in het zotte bij de rederijkers, dl. lIl, p. 587.
115 F. van der Haeghen, Dictionaire des devises, Bruxelles 1876, p. 65.
116 Bij S. A. P.]. H. lansen, Verkenningen in Matthijs Casteleins Const van Rhetoriken,
Assen 1971, p. 276-340 komt het niet voor. J. Geurts, Bijdrage tot de geschiedenis van het

DE CODEX ADRIAEN WILS

255

rijm in de Nederlandsche poëzie, 2 din., dl. I, Gent 1904, p. 299 vermeldt het slechts
eenmaal.
117 Zie F. van Vinckenroye, J. B. Houwaert. De vier wterste, dl. Il, Gent 1965, p. 12,
13,22 en 23.
118 Zie noot 14.
119 W. M. H. Hummelen wees daar al op in, "Sporen van gebruik in handschriften van rederijkersspelen" , in: H. Heestermans (red.), Opstellen door vrienden en vakgenoten aangeboden aan Dr. C. H. A. Kruyskamp ... , 's-Gravenhage 1977, p. 108.

TIJDSCHRIFT VOOR NDL TAAL- E:\ LETTERKUNDE 108 (1992)

G. R. W. DIBBETS

MOONENS 'NEDERDUITSCHE SPRAEKKUNST' (1706)
IN BRIEVEN AAN VOLLENHOVEI
Op 12 juni 1894 werd in Leiden op het adres Oude Rijn 33a door
de firma's E.]. Brill en Burgersdijk & Niermans een verzameling
handschriften geveild. Zij had toebehoord aan de Alkmaarse officier
van justitie, tevens lid van de Staten-Generaal, mr. Gerrit van
Leeuwen, en Maria Jacoba Vollenhove, die op 24 juni 1824 in het
huwelijk waren getreden. De laatste was een afstammeling 2 van de
bekende zeventiende-eeuwse predikant, dichter en moedertaalkenner Joannes Vollenhove, wiens naam hieronder nog verschillende
keren zal vallen. Na de dood van genoemd echtpaar was het erfgoed
ten deel gevallen aan de twee nog levende zonen uit dit huwelijk:
officier van justitie Dirk François van Leeuwen en koopman Gerrit
Jacob van Leeuwen. De handschriften waren terecht gekomen bij de
kinderloze Dirk François die zich in 1894 blijkbaar zorgen heeft
gemaakt over de toekomst van dit kostbare bezit uit de jaren
1429-1769, dat grotendeels door zijn verre voorvader Joannes was

bijeengebracht en in 1826 door zijn vader in de familiepapieren was
hervonden 3: "Ie dernier détenteur de ces précieux papiers ... désire
les voir, avant sa mort, passer en bonnes mains. De là la vente" ,
lezen we in het voorwoord tot de catalogus die voor de veiling werd
gedrukt.
Een exemplaar van deze catalogus van 91 bedrukte bladzijdes,
waarin per kaveling - er waren er 367 - de naam van de koper is
opgetekend mét de prijs die ervoor werd betaald, bleef bewaard in
de bibliotheek van de Vereeniging ter bevordering van de belangen
des boekhandels te Amsterdam (thans UB Amsterdam, sign. Nv
3048):
CATALOGUE

d'une splendide collection de LETTRES AUTOGRAPHES et de
provenant de la succession de

DOCUMENTS HISTORIQ,UES ET LITTÉRAIRES
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Chapelain du Stadhouder Guillaume 111,
roi de Angleterre - poète hollandais célèbre. (1632-1708)4.

JOHANNES VAN VOLLENHOVEN

Uit deze catalogus van de 'Vente des lettres autographes; collection
Vollenhove'5 blijkt dat de cultuurhistorisch zo interessante collectie
uiteen is gevallen: o.a. de bibliotheek van het Algemeen Rijksarchief, die van de Maatschappij der Nederlandsche letterkunde te
Leiden en verschillende antiquaren (onder wie de firma Brill zelD en
particulieren hebben zich in het bezit weten te stellen van delen
ervan, waarna sommige opnieuw van eigenaar zijn gewisseld. Zo
bevat de handgeschreven 'Lijst van handschriften, ingekomen na
het afdrukken van het Supplement op den Catalogus, Maart 1887'
van de Leidse universiteitsbibliotheek op p. 46 de vermelding van de
aankoop van 12 brieven van Nylöe aan Vollenhove: "Gekocht in
auctie der autographen van Joh. van Vollenhoven. Leiden, E.].
Bril!. Juni 1894. Cata!. no. 234". Volgens genoemde 'Lijst' was dit
- naast de brieven van Sluiter aan Vollenhove - de enige aankoop
door de Maatschappij der Nederlandsche letterkunde te Leiden op
deze veiling gedaan, wat overeenkomt met de aantekeningen in het
bovenvermelde exemplaar van de catalogus (brieven van Nylöe fl.
7,-; brieven van Sluiter fl. 6,50). Het blijkt echter dat veel aankopen
die in 1894 op naam van Brill zijn genoteerd, later terecht zijn
gekomen in het handschriftenbezit van de Leidse (en Amsterdamse)
universiteitsbibliotheek. Daar en elders zijn de loten veelal nog
herkenbaar in de verzamelingen aan hun omslag en aan hun etiket
met kavelnummer en in het Frans gestelde beknopte inhoudsaanduiding.
Behalve uit allerlei andere manuscripten heeft de totale verzameling bestaan uit een groot aantal particuliere brieven over allerhande onderwerpen, aan de geëerbiedigde dominee, de vooraanstaande dichter of de gerespecteerde taalbeheerser Joannes
Vollenhove. Onder andere voor de geschiedschrijving van de
Nederlandse taal- en letterkunde uit de tweede helft van de zeventiende en de aanvang van de achttiende eeuw is de inhoud van de
gemelde correspondentie van belang: de briefschrijver kan zich
immers met inachtneming van de heersende codes meestal vrij uiten
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in een particuliere brief, waarmee de "ruimtelijke gescheidenheid
van adressant en adressaat, die elkaar niet langer langs orale weg
(konden) bereiken en aangewezen (waren) op een schriftelijke fixatie van de taalboodschap"6 wordt opgeheven; de brief kan zo
nieuwe, persoonlijke informatie toevoegen aan ons bekende gegevens uit openbare bronnen. Wanneer bijvoorbeeld een vanJoannes
Vollenhoves zonen vanuit Den Haag een gooi doet naar een ambt in
Overijssel, durft de Assense dominee Jacobus Nylöe zijn Haagse
verwant onder couvert te berichten:
De Heren Drost en Gedeputeerde Sichterman hebben dit werk met
groten yver behartigt, en buiten de byzondere genegenheit dezer
Heren zou Neef (t.w. de zoon) het bezwaarlyk te boven zyn gekomen,
waarvan zyn Edelheit Uwe Eerwaardigheit zelf nader berecht zal doen.
De Heer Sichterman heeft 'er in geyvert als of het zyn eige zaak was,
en het alles ten meesten voordele van Neef geschikt, daar al vry wat
toebehoort heeft; omdat de Commys Hopping door aanbieding van
1500 gulden enige ogen, wat sterk op het geit ziende, hadde naar zich
getrokken
(brief 20 maart 1706)7. De laatste mededeling lijkt hem echter wat
zwaar op de maag te hebben gelegen: "Sed haec inter nos" ('onder
ons gezegd en gezwegen'), heeft hij er tenminste snel aan toegevoegd om de vertrouwelijkheid van de mededeling te beklemtonen.
De gekwalificeerdheid van de zoon, de inzet van diens twee voorstanders én het laakbare gedrag van Hopping hebben in deze brief
een heldere (wellicht wat subjectieve) belichting gekregen, - evenals de angstige aard van Nylöe. Een ander voorbeeld, uit dezelfde
kring. In de brief van Arnold Moonen aan Geeraert Brandt van 15
juni 1682, bewaard gebleven in de Leidse UB (sign. PAP 15), lezen
we in diens eigen hand de verklaring
Het is zoo, als de Heer Vollenhove Uwe Eerwaerde berecht heeft, dat ik
eenige kennis met Vader Vondel gehadt hebbe, en zyne Edele eenige
myner vaerzen gezien en geprezen. \Vat daer van zy, zal ik Uwe
Eerwaerde zoo veel my de geheugenis toelaet, kont doen.
Zo blijkt dat het vaak genoemde contact tussen de oude, katholieke
Vondel en de jonge, protestante dominee Moonen niet erg intensief
is geweest. Dat valt ook in het vervolg van de brief te lezen: in 1671
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heeft Moonen Vondel voor het eerst ontmoet in Amsterdam, en
vervolgens nog een of twee keer: precies wist Moonen het zich niet
te herinneren! En de door Brandt in zijn Leven van Vondel (Amsterdam, 1682) aangehaalde opmerking van Vondel aangaande Moonens 'Herderszang ter bruilofte van den Heere Bernhart Vollenhove
... en Joffrou Elisabeth Braem' (1670): "dat die rustigh ('idyllisch')
was, en dat die staen moght tegen de Ouden", blijkt tijdens die
eerste ontmoeting te zijn gemaakt en door Brandt niet aan het
publieke verhaal maar ... aan Moonens vermelde brief te zijn ontleend ~ en kan dus door Moonen van een persoonlijke interpretatie
..
.
ZIJn voorZIen.
Ter illustratie van de interessante gegevens die de correspondentie aan Vollenhove bevat 8 , én om bij te dragen tot het beeld van de
geschiedenis van de Nederlandse taalkunde rond 1700, beperk ik me
hier tot informatie die ik heb aangetroffen rond Moonens Nederduitsche Spraekkunst, in 1706 voor het eerst verschenen.
Arnold Moonen 9 had in zijn Pocq (1700) aan het slot van het
'Berecht aen den Leezer' zijn grammatica al aangekondigd:
verwacht ook, zoo Godt my tyt en leven gunt, de Nederduitsche
Spraekkunst, in de ledige uuren myner lastige ('zware') bedieninge
ontworpen, en langzaem tot haere uitgave geraekende om ('als gevolg
van') de menigte van noodiger bezigheden.

In datzelfde jaar heeft ook David van Hoogstraten ~ wellicht op
instigatie van François Halma, de uitgever van Moonens Pocq en
Van Hoogstratens eigen boek ~ in de 'Voorrede' tot zijn Aenmerkingen over de geslachten der zelfstandige naemwoorden (1700) gewag gemaakt
van het op handen zijn van een spraakkunst van Moonen (zie
verderop). Het zijn de "eerste signalen die de buitenwereld ontvangt
van Moonens grammaticale bezigheden", volgens F.A.M. Schaars,
die in zijn proefschrift De Nederduitsche Spraekkunst (1706) van Arnold
Moonen (1644-1711) (Wijhe, 1988) ook aandacht heeft gevraagd
voor de ontstaansgeschiedenis van Moonens spraakkunst (p. 44-50),
waarbij hij kon wijzen op twee tot dan toe onopgemerkte handschriftversies ervan.
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Tussen deze 'eerste' aankondigingen van het werk en de verschijning ervan zijn nogal wat jaren gepasseerd. Men zou hieruit kunnen
afleiden dat Moonen tussen 1700 en 1706 maar weinig "ledige
uuren" gegund zijn geweest ter voltooiing van zijn Nederlandse
spraakkunst. Maar was er wellicht meer aan de hand? De correspondentie die Joannes Vollenhove van verschillende zijden heeft
bereikt rond 1700, behelst enkele gegevens die nieuw licht werpen
op de genese van Moonens werk. Ik heb deze hier in de chronologische volgorde bijeen geplaatst.
Uit de handschriftencollectie van J oannes Vollenhove bezit de
Leidse universiteitsbibliotheek o.a. 11 brieven van de Amsterdamse
drukker François Halma aan Vollenhove (sign. BLP 885). In die van
28 mei 1699 schrijft Halma:
Onzen vriend, den heer Moonen, heb ik eindelijk daar toe gebracht,
dat zijn Eerwaarde een volkomen ('volledige') Spraakkonst onzer Taal
heeft ondernomen ('aangevangen'), die dan voor ('vóór') zijne Poëzij
door mij staat gedrukt te worden, als wanneer ('waarna') ik hoop in
onze uitmuntende taal noch grooten voortgang te doen ('voortgang te
maken').

Hieruit blijkt dat Moonen niet zozeer vanuit eigen initiatief maar op
aansporing van Halma al in het voorjaar van 1699 is begonnen aan
het schrijven van zijn spraakkunst, en dat deze volgens de aanvankelijke plannen gedrukt zou worden met zijn gedichten die in 1700 als
POè"<Ji zijn gepubliceerd 10.
In het Rijksarchief Overijssel te Zwolle worden o.a. 25 brieven
bewaard die de Deventer dominee Arnold Moonen aan zijn Haagse
ambtgenoot en vriend heeft gericht in de periode 1666-1705. Moeilijk te vinden als ze zijn - ze kunnen bijvoorbeeld ook nu nog niet
bereikt worden via de geautomatiseerde Catalogus Epistolarum Neerlandicarum (CEN) - , werden ze door Schaars niet opgemerkt 11.
Door een gelukkig toeval viel in 1991 mijn oog op een vermelding
ervan toen ik bladerde in het Register van charters en bescheiden, het al
eerder vermelde werk van A. baron van Dedem. Daarin wordt de
collectie - inderdaad: afkomstig uit de 'Vente des autographes' van
l894!: lotnr 228 - onder nr 967 vermeld. Op 23 oktober 1698 (een
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half jaar voor Halma's verheugende mededeling dus!) schrijft
Moonen aan Vollenhove:
Nu zal onder myn opzicht ('toezicht') myne Poëzy hier te Deventer
gedrukt worden op kosten van onzen Vrient Halma; die my met eene
geduurige drift ('niet aflatende aandrang') noopt tot het voltooien der
Nederduitsche Spraekkunst. Ik wenschte, kon het Uwe Eerwaerdes
Zoon wachten ('er zorg voor dragen'), tot dit werk wel het behulp
Uwer aenmerkingen, door zyne Edele afgeschreven.

Het plan, de spraakkunst in de gedichtenbundel te integreren, is dus
nog niet opgegeven - anders zou uitgever Halma immers niet zo
hoeven insisteren - , maar men beluistert toch dat Moonen zich
voor problemen gesteld heeft gezien. Halma dwingt hem tot doorwerken en notities die Vollenhove - hij was dus een ingewijde hem blijkbaar heeft toegezegd, hebben hem nog niet bereikt: laat
uw zoon uw aantekeningen nu toch eens afschrijven en opsturen! 12
Een wolkeloze hemel doet de opmerking van Halma vermoeden
in zijn brief van 7 juli 1699:
terwijl zijn Eerwaarde onophoudelijk aan de Nederlandsche spraakkonst arbeidt, waar toe ik alle hulpmiddelen t'zamenbrenge.

Wat Moonen in oktober 1698 ervoer als een "geduurige drift" van
de zijde van Halma, blijkt in de ogen van de laatste te resulteren
in een constante arbeid van Moonens kant aan de Nederduitsche
Spraekkunst.
Op 29 oktober 1699 volgt er dan een brief van Moonen aan
Vollenhove, die ik hier in extenso afdruk:
Eerwaardige Heer en Vader,
Ik ben tegenwoordig ('op dit moment') te Amsterdam; voor den Winter tot geen ander einde herwaert gekoomen, dan om met de liefhebberen over myne Spraekkunst te raetpleegen. Wy, dat is, de Heere
Francius en Hoogstraeten en ik, zullen dieshalve heden het middagmael by den Heer Brant houden, en wenschten wel, dat Uwe Eerwaerde
de wyste Man en de Voorzitter in onzen Parnasraet moght zyn. Dewyl
ondertusschen ('echter') dit niet zyn kan, verlange ik naer Uwe Waerneemingen over onze tael, en hoope die, zoo zy afgeschreven zyn,
aenstaenden Zaterdagh te ontfangen ten huize van Sr. François Halma
op de hoek van de Zwaenenburgerstraet, daer ik gehuisvest ben. Na
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dien tyt kunnen ze gezonden worden aen den Professor Francius. De
kunstgenooten groeten u, en voor allen ik, die na verzoek van een
gedicht voor myne Poëzy, die ten einde spoede, blyve, Eerwaerde
Vader, Uwe Eerwaerdes Verplichte dienaer en Leerling.

Duidelijk wordt dat Moonen zijn Nederduitsche Spraekkunst niet in
eenzaamheid heeft geschreven, maar gesteund werd door een
Amsterdamse 'adviesraad' waarmee hij in gesprek kon treden. Het
wordt niet duidelijk of het overleg met enige, laat staan grote
regelmaat heeft plaatsgevonden, maar uit de brieven wordt wel
duidelijk dat Moonen het Amsterdamse gezelschap gedurende een
aantal jaren heeft bezocht. Hij heeft er overleg gevoerd met de
Amsterdamse hoogleraar in de welsprekendheid Petrus Francius l 3,
die in hetzelfde jaar als waaruit de zojuist geciteerde brief van
Moonen stamt, in zijn 'Aan den lezer' bij Gregorius Nazianzenus. Van
de mededeelzaamheidt, uit het Grieksch in het Neêrlands overgebragt (Amsterdam, 1699) een aantal taalkundige opmerkingen, vooral met betrekking tot de spelling van het Nederlands had gemaakt 14 ("de schoonste mogelijk van alle Europesche (talen)"; p. 26). David van
Hoogstraten, hierboven al genoemd, kon als ingewijde in het
'Berecht' van zijn Aenmerkingen over de geslachten der zelfstandige naemwoorden (Amsterdam, 1700: **4v) 15 dan ook schrijven 16:
Boven dit alles wachten wy eene niewe Spraekkunst van den Heer
Arnold Moonen, Leeraer van Godts Kerke te Deventer, uitblinkende
als een kostelykJuweel in het kleen getal der Nederduitsche Dichteren,
waer in men zien zal hoe men de gronden der tale moet leggen, en
reden vinden van de geslachten der Naemwoorden, waer van wy hier
de getuigenissen hebben bygebracht ... Tot het uitkomen dezer
Spraekkunst is te grooter hoope, om dat wy reeds het grootste en
zwaerste gedeelte daer van gezien hebben.

Halma's steun lijkt bij deze gelegenheid ook te hebben bestaan in
het bieden van onderdak en adres, zodat Vollenhove wist waar hij
zijn taalkundige post kon laten bestellen. EnJoannes Brandt zal niet
alleen voor het spek en de bonen worden vermeld, hoewel in de
bewaard gebleven brieven van Brandt aan Vollenhove van rond
1700 (UB Amsterdam, sign. 0 22), waarin wel van Brandts contacten met o.a. Van Hoogstraten en Francius melding wordt gemaakt,
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met geen woord over Moonens werk wordt gerept. Vollenhoves
aantekeningen lijken nog steeds niet te zijn gearriveerd, tenzij er
nieuwe zijn toegezegd.
Enkele maanden later, op 15 februari 1700, is de arbeid aan de
bundel Poè'q nagenoeg afgerond, ... maar de grammaticabezigheden slepen zich voort: Moonen aan Vollenhove:
De Nederduitsche letterkunst ('grammatica') gaet om ('wegens') myne
Poëzy, die ten einde gebraght, alleen naer ('op') eenige Aentekeningen
wacht om uitgegeeven te worden, langzaam voort, en maekt my meer
zwarigheits, als ik voorheen my inbeeldde. Voor alle de gezondene
Aenmerkingen op onze tael blyve ik Uwe Eerwaerde dankbaer, en zal
'er my naer vermogen van dienen.

Hierop volgt een aantal taalkundige opmerkingen die, gezien enkele
formuleringen, een reactie lijken te zijn op kritische kanttekeningen
van de zijde van Vollenhove, die dus door Moonen mondeling of
schriftelijk benaderd is met een grammaticaconcept of een aantal
taalkundige kwesties. In een aantal gevallen betreft het onderwerpen die in Vollenhoves gedicht 'Aan de Nederduitsche schryvers'17
aan de orde waren gesteld. Duidelijk wordt ook dat het hele karwei
Moonen - die zijn handen ook vol moet hebben gehad aan het
gereedmaken van de bundel Poiiq die onder zijn wakend oog in
Deventer werd gedrukt - bitter tegenvalt. De brief is geschreven in
dezelfde tijd als waarin de bundel met gedichten verschijnt waarin
nog met enig optimisme van de aanstaande spraakkunst gewaagd
wordt met de woorden die hierboven al uit het 'Berecht aen den
Leezer' zijn aangehaald.
Het nieuws van een Nederlandse spraakkunst-in-wording blijkt
zich te hebben verspreid, niet als een lopend vuur maar als een
ondergrondse heidebrand. De Katwijkse predikant Adriaan Pars
was een van de velen die grote bewondering koesterden voor de
taalkennis van J oannes Vollenhove: "het Sieraad en Pronkpijlaar
der Haagse en Nederlandse leeraren, het Ogelijn ('puikje') der Digt
en Letterkunde" noemde hij de Haagse predikant in een aan deze
gerichte brief van 24 augustus 1697 (10 brieven van Pars aan
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Vollenhove in UB Amsterdam, sign. 0 27). Moonen achtte hij
nauwelijks lager: "den vermaarden Heer Monen, nevens, of liever
onder U we Edele, het ander ogelijn der Nederlandse Digtkonst",
lezen we in zijn brief aan Vollenhove van II juni 1699. En een goed
half jaar later brengt hij beiden - in een brief van 12 december
1699, waarin hij Vollenhove voor taalkundige opmerkingen
bedankt18 - onder één noemer: "de allernetste suiveraars der
Nederlandse taal de H.H. Vollenhove en Monen". In een brief van
18 maart 1700 - wellicht nog geschreven juist voordat Moonens
POé"<J is verschenen - treffen we een (in het begin wat ongrammaticale) passage aan waaruit blijkt dat Pars het gerucht ter ore is
gekomen van Moonens bedrijvigheid:
Dog in mijn Hoofdstuk van de Nederlandse Taal meen ik uit de Voorreden vanden Heer Francius voor sijn vertolkte Nasiansenus, met Uwe
Eerwaardes als ook des Heren MONENS welverdiende lof vervuld, en
indien het waar is, dat ('wat') [ik] van ter sijden gehoort heb, van
samen met enige verdere hoofdmannen 19, een Nederduitse Letterkunde te willen toesteken ('verschaffen'), wilde [ik] wel geern daar van
versekerd wesen door Uwe Eerwaarde om van so een loffelijk voornemen met eren te gewagen, het welk met de eerste gelegendheit sal
afwagten.
Het moge duidelijk zijn dat aan Pars is verteld dat Moonen zich met
anderen ("hoofdmannen" nog wel) in het taalkundige avontuur
heeft gestort. In zijn befaamde Index Batavicus, of Naamrol van de
Batavise en Hollandse schrijvers (Leiden, 1701: 456) brengt hij deze
informatie - wellicht bevestigd door Vollenhove - ter kennis aan
een breder publiek:
Monen ... beloovd een Nederduitsche Spraakkunst ... Lang leve sijn
Edele en alle die so de eeuw, en ons Batavien vercieren.
Enkele jaren later vinden we ook in de brieven van Jacobus Nylöe
aan zijn verwant J oannes Vollenhove, afkomstig uit de Leidse verkoping van 1894 en aanwezig in de Leidse universiteitsbibliotheek
(sign. LTK 1235)2°, opmerkingen die op Moonens spraakkunst
betrekking hebben. Nylöe, de auteur van de in 1703 anoniem ver-

MOONENS 'NEDERDUITSCHE SPRAEKKUNST'

(1706)

265

schenen Aanleiding tot de Nederduitsche taal21 , deelde in de 'Voorrede'
tot dat werk mee (p. ++ lr-v):
Nu heeft het (het vervaardigen van een spraakkunst van het Nederlands) de Heer Monen onder handen, doch hoe verre het gevordert zy,
en wanneer het den Liefhebberen der Nederduitsche tale, die daar zeer
naar verlangen, zal medegedeelt worden, weet ik niet.

Aan Vollenhove berichtte hij op 4 november 1703:
De Heer Francius schrijft my ook dat hij de Apologeticus (sic) van
Tertulliaan in Nederduitsch overzet; dat stuk is't wel waardig, maar
daar hoort al wat kracht van taal ('taalvermogen') toe. Ook meldt hij
dat hem de Heer Monen zyne Grammatica heeft gezonden, om van de
Liefhebbers gelezen te worden 22 , en te zien hoe verre men het eens kan
worden. Ik ben begerig om dat werk eens te zien; te meer om dat mij zo
vele zwarigheden voorkomen in goede regels van alle de naam- en
werkwoorden te geven dat ik er noch niet kan doorzien ('geen inzicht
in heb').

Francius, die we hierboven in de brief van Moonen van 29 oktober
1699 al genoemd zagen, blijkt dus in het begin van november 1703
over een (volledige?) versie van Moonens spraakkunst te hebben
beschikt, hem door de auteur bezorgd ter bespreking met de
Amsterdamse taalkundige vrienden. De formulering "te zien hoe
verre men het eens kan worden" wijst er m.i. op dat het gezelschap
het tot dan toe onderling niet geheel eens was en ook niet verwachtte dat men geheel op één lijn zou komen zitten. Hoewel niet
duidelijk wordt of het hier een geschreven of een gedrukte tekst
heeft betroffen, lijkt het me - gezien de brief van 10 juni 1704 van
Van Hoogstraten die hier nog ter sprake zal komen - nogal waarschijnlijk dat het om een manuscript gaat. Men zou hier kunnen
denken aan het oudste door Schaars in museum 'De Waag' te
Deventer ontdekte handschrift van de Nederduitsche Spraekkunst. Maar
dan zou Moonen eind 1703 nog geen gebruik hebben gemaakt van
de Aenmerkingen van zijn vriend en taalkundige raadgever Van Hoogstraten, al drie jaar eerder (1700) verschenen, want "invloed van het
werk van Van Hoogstraten ontbreekt geheel" in dit eerste handschrift, terwijl in het omvangrijkere tweede door Schaars hervonden
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handschrift van Moonens grammatica "ruim de helft van Van
Hoogstratens woordenlijst" is opgenomen (Schaars o.c. p. 44).
Uit de geciteerde brief spreekt ook Nylöe's wens het handschrift
in te mogen zien: heeft hij wellicht de hoop gekoesterd dat zijn
invloedrijke en bij de Nederduitsche Spraekkunst betrokken ambtgenoot
op een of andere manier ter zake zou hebben willen bemiddelen?
Getuige de briefvan David van Hoogstraten aan Vollenhove, d.d.
10 juni 1704, bewaard onder sign. 72 D 20: 43 in de Koninklijke
Bibliotheek te 's-Gravenhage, is Moonen met de opmerkingen van
zijn Amsterdamse vrienden aan het werk getogen:
... als ik iets goedts zie in de Duitsche ('Nederduitse') poëzij, waer van
ik de liefde noit verlaten zal, byzonder van Uwe Eerwaerde uitgewerkt,
die nu schier het eenigste voorbeelt is van wel ('correct') te schrijven,
en de eigenschap ('het eigene') der tale waer te nemen ('in acht te
nemen') en voor te staen. Tot welker opbou veel van Uwe Eerwaerde
gedaen is, en nog gedaen wordt, hier in braef ('ten volle') gevolgt van
den Heer Moonen, wiens Spraekkunst nu alhier onder de pers
gebracht word, zynde de Schryver, onlangs hier geweest, door onze
vermaningen ('aandrang') zoo verre gebracht, dat hij gewaegt heeft
eenige bladen over te zenden, waer mede de drukker werk beginnen
kan. Dan zal het tijdt zijn hier over Uwe Eerwaerde aenmerkingen te
hooren, om te zien, hoe verre deze regelen aen den man willen.
Allereerst blijkt hier dat ook Van Hoogstraten grote bewondering
heeft gekoesterd voor Vollenhoves taalkennis en taalgebruik dergelijke formuleringen lijken haast een topos rond 1700! Tevens
wordt duidelijk dat in de zomer van 1704 bij Halma een deel van
een manuscript van Moonens grammatica heeft gelegen (het tweede
overgebleven handschrift, dat immers sporen vertoont dat het als
legger voor een druk heeft gediend? V gl. . in Schaars 1988: 44 de
opmerking dat op fol. 16 van dit hs. bij de 'Talletteren' de aantekening staat: "het tegenwoordig jaer duizent zevenhondert en vier"),
in de tekst waarvan de auteur ernstig rekening had gehouden met
op- en aanmerkingen van zijn Amsterdamse gesprekspartners.
Nadat dit deel van het manuscript zou zijn gedrukt, zou het Vollenhove worden toegezonden om hem in staat te stellen zijn kijk erop te
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presenteren vóórdat de definitieve druk tot stand zou worden
gebracht.
Het gerucht dat Moonens spraakkunst bij de drukker lag, heeft
ook Ny1öe in het afgelegen Assen bereikt. In de enige Latijnse brief
aan Vollenhove die we van hem kennen, schrijft hij op 17 november
1704:
Ex litteris bibliopolae Amstelodamensis F. Halma intellexi Grammaticam Belgicam Domini Monenii jam prelo esse subjectam. Vehementer
cupio illam videre; quamvis pulchre norim Eum in multis à nobis
discrepare; modo libellum meum non mordeat lima censoria 23 .

Intussen bleef Ny1öe in spanning zitten: op 22 juli 1705 schrijft hij
uit Assen aan Vollenhove:
De nieuwe Spraakkunst van den Here Monen komt noch niet te
voorschyn, hoewel die al een geruimen tyt by Halma onder de pers
geweest is: ik ben zeer begerig om dat werk te zien, schoon ik wel
vooraf weet dat wy in vele dingen verschillen: en de Heer Monen zal
krachtige redenen moeten hebben, wil hy ons overtuigen dat men
overal twe vocalen voor ene moet gebruiken. Ook zie ik dat zyn
Eerwaarde schryft Okeaan, Makedonien, voor Oceaan, Macedonien. Ik zal
niet lichtelyk besluiten zulke harde klanken in te voeren: ... en dan
moet men met zyn Eerwaarde ook skepter schryven; en skandaal... Mogelyk heeft zyn Eerwaarde een' regel, dat men de woorden uit andere
talen overgenomen moet schryven volgens de spelling in die talen
gebruikelyk: doch dit gaat niet algemeen door, en dan is skepter niet
goet ... Doch terwyl ik dezen schryve, kryge ik enen brief van Deventer
van enen myner goede vrienden, die my onder andere beregt, dat hy
enige bladen gezien heeft van den Heer Monens Grammatica, waarin
hy my over het spellen met ene vocaal in myne Aanleiding dapper
('flink') hekelt, en my van ontrouw ('misleiding') beschuldigt in het
aantrekken ('citeren') van Vondels berecht over de Nederduitsche
misspelling 2 4, omdat ik daar de nette ('precieze') spelling van Vondel
niet hebbe behouden, maar eenige, voorneemen, Heere, grooter, en andere
woorden met ene vocaal hebbe geschreven: het geen van my om gene
andere reden geschiet is, als om de gelykheit van spellinge in myn
gehele schrift te behouden, maar niet ter quader trouwe. Ik late Uwe
Eerwaardigheit eens oordelen of ik dit met myne Aanleiding by den
Heer Monen verdient hebbe, die immers niet als tot zynen lof heb be
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geschreven 25 . Maar ik hebbe daar al voor gevreest, dat die scherpe pen
myn onnozel ('onbelangrijke') schrifje (sic) steken zou? Als ik het boek
zelf in handen kryge, zal ik 'er mogelyk wel meer in vinden, want ik
kenne zynen aart wel; mogelyk zal zyn Eerwaarde zich aan een' paal
wryven die harder is dan hy meent, en ik twyfele niet, of ik zal in die
Grammatica overvloet van stoffe vinden om de ene vrientschap met de
andere te vergelden.

Een jaar na de brief van Van Hoogstraten bevestigt Nylöe als het
ware diens informatie omtrent het in druk zijn van Moonens spraakkunst. We mogen uit het tweede deel van deze brief zelfs afleiden
dat de eerste gedrukte proeven pas in de zomer van 1705 zijn
verschenen, - tenzij er verschillende redacties van dergelijk
gedrukt voorwerk moeten worden aangenomen. Ook blijkt dat
Nylöe geenszins gerust was op wat hij meende persoonlijk van
Moonen in diens spraakkunst te moeten verwachten aangaande zijn
manier van spellen en zijn Aanleiding. Hij zoekt als het ware steun bij
de alom zo gerespecteerde Vollenhove (" wil hy ons overtuigen", "Ik
late Uwe Eerwaarde eens oordelen of ik dit met myne Aanleiding by
den Heer Monen verdient hebbe"), en het blijkt dat hij uit gedrukt
werk van zijn Deventer ambtgenoot enkele van diens spellingregels
heeft afgeleid (de spelling van een enkele of dubbele vocaal in open
lettergreep, en de c of k in bastaardwoorden). En zo te lezen had
Nylöe niet veel op met de persoon Moonen ("ik kenne zynen aart

wel"!); de manmoedige dreiging in de laatste hierboven aangehaalde zin is onverholen 26 .
Een half jaar later, in een brief van 23 januari 1706 aan Vollenhove, toont Nylöe zich wat minder ongerust, dank zij informatie die
hij van Halma, de uitgever van Moonens spraakkunst, heeft
ontvangen:
Halma schryft my ook, dat ik in de Heer Monens Grammatica niet met
zo een zwarte kool getekent sta als men my berecht heeft; maar dat hy
de spelling met ene klinkletter, by my verdedigt, met redenen tegenspreekt, zonder persoonlyke bitterheit. Wat hiervan zy, zal ik zelf bèst
zien, als ik het boek, dat nu haast ten einde is, in handen kryge.

Nylöe blijft een wantrouwende Thomas, die zijn tegenstander, zijn
'vijand' zou men bijna denken, van kwade bedoelingen verdenkt.
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Acht weken later beschikt hij over nieuwe informatie: in een brief
aan Vollenhove van 20 maart 1706 maakt hij melding van het
bezoek dat een van de zonen van Vollenhove hem gebracht heeft:
Neef de Agent heeft den Heer Monen te Kampen gesproken, die zyn
Edelheit zeide, dat Uwe Eerwaardigheit en ik in zyn boek zouden komen,
Uwe Eerwaarde mogelyk met name, maar ik op deze of diergelyke
wyze: De schryver van de Aanleiding, die een vrient is van den Here Vollenhave,
doch ::;ynen naam ver:::;wygt27 . Zou 'er ook watjalouzy onder lopen, omdat
ik Uwe Eerwaarde hier en daar zynen verdienden lofhebbe gegeven, en
den Heer Monen in zyne mening zo veel niet toestemme ('instem met'),
als Uwe Eerwaarde? my dunkt het schier ('bijna'); en als wy het boek in
handen krygen, zal 't mogelyk niet duister blyken. Als ik dat werkje
gelezen hebbe, zal ik de vryheit nemen, om Uwe Eerwaarde eens nader
daarover te schryven, blyvende ondertusschen met aanbiedinge van
onzen verderen dienst aan Uwe Eerwaardigheit en de Nichten, en
toewensching van alle heil,

etc. Veel goeds verwacht de dominee uit Assen nog steeds niet van
zijn Deventer collega: zelfs het respecteren door Moonen van de
anonimiteit waarmee Nylöe zijn Aanleiding in 1703 had laten verschijnen, wordt hem nu ten kwade geduid. 28 En aangekondigd
wordt niet een openlijke pennetwist of zelfs maar een briefwisseling
met de ambtgenoot, maar een brief naar Vollenhove, die in feite
buiten het geharrewar van zijn twee correspondenten lijkt te zijn
gebleven. Om de een of andere reden zat de angst de ziekelijke
Nylöe diep in het hart!
Hiermee is de informatie uit het brievenbestand dat ooit aan
Vollenhove heeft behoord, met betrekking tot de verschijning van
Moonens Nederduitsche Spraekkunst ten einde. Ze voegt geen schokkende maar wel interessante gegevens toe aan de bekende feiten
zoals die door Schaars in zijn proefschrift (1988) op een rijtje
werden gezet. Ze verhelderen de ontstaansgeschiedenis van een
werk dat van zo grote betekenis is geweest voor de grammaticastudie van het Nederlands in de achttiende eeuw, en laten zien dat
Moonen niet in een cultureel isolement in Deventer het initiatief tot
de Nederduitsche Spraekkunst heeft genomen maar daaraan is begon-
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nen op aandringen van Halma en bij zijn werk heeft kunnen terugvallen (en terug is gevallen!) op een - zeker in taal- en letterkundig
opzicht - gerespecteerd gezelschap, dat vooral in Amsterdam
huisde. Schaars' uitspraak "In 1700 worden de eerste signalen aan
de buitenwereld gegeven dat Moonen met een spraakkunst bezig
is", gebaseerd op gedrukte bronnen, wordt zo wat bijgesteld: in
1698 al is Moonen, op verzoek van Halma, aan het werk gegaan, en
gedurende een reeks van jaren heeft hij er zich over verstaan met
een aantal anderen: Joannes Brandt, Petrus Francius, François
Halma, David van Hoogstraten, Joannes Vollenhove. De centrale
en invloedrijke figuur die Vollenhove rond 1700 is geweest in het
taalkundig leven in Nederland - waaraan ik al eerder aandacht
heb gegeven, in Vondels zoon en Vondels taal. ]oannes Vollenhove en het
Nederlands (1991) - , kreeg van allerlei kanten informatie aangereikt
omtrent een werk dat blijkbaar al de belangstelling van verscheidenen had getrokken toen de schrijver er nog maar net aan was
begonnen: dank zij de bewaarzucht van Vollenhove en zijn nakomelingen hebben die inlichtingen ons bereikt. Helaas heeft een jongere
generatie het geheel van brieven laten verstrooien op de veiling van
12 juni 1894 bij Brill en Burgersdijk & Niermans, waardoor samenhangende gegevens los van elkaar zijn geraakt en het overzicht
verloren is gegaan. Ook voor historisch georiënteerde taalkundigen
blijkt gesnuffel in dergelijke paperassen interessante informatie op
te kunnen leveren.
Malden - Nijmegen
7 december 1991
Adres van de auteur:
Vinkenlaan 3
6581 CJ Malden

NOTEN
1 Drs. RJ.G. de Bonth (Nijmegen), dr. J.L.M. Hulsker (Renkum) en drs. BJ.P.
Salemans (Nijmegen) dank ik voor hun reacties op een eerdere versie van dit artikel.
2 Van het gemeente-archief te Alkmaar ontving ik een kopie van de trouwakte
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van Gerrit van Leeuwen en Maria Jacoba Vollenhove, en een kopie van haar
overlijdensakte. Zij was een dochter van Johannes Adriaan Vollenhove uit 'sGravenhage, "onderkoopman en 2de pakhuismeester der OIC te Colombo, die op
14 september 1783 te Colombo" in het huwelijks was getreden metJacoba Cornelia
Coquaart, die te Galle (Sri Lanka) op 29 januari 1769 was gedoopt, en overleden is
te Semarang op II januari 1812; uit dit huwelijk werden 4 kinderen geboren, van
wie Maria Jacoba de jongste was (zie F.H. de Vos, 'Genealogische en heraldieke
aanteekeningen aangaande Hollandsche familien op Ceylon', in De navorscher 54
(1904): 172-182 en 376-386, inz. p. 181 en 381). Omtrentjohannes Adriaan Vollenhove, die in Harderwijk had gestudeerd (zie]. Belonje, 'Een kapitein te Groot-Lith',
in De brabantse leeuw 13 (1964): 54-55), is bekend dat hij te Rijswijk bij Batavia op
Java (het huidige Indonesische Jakarta) in november 1807 is overleden.
3 Zie ook P. van Bemmelen, 'Levensbericht van Mr. Gerrit van Leeuwen', in
Levensberichten der afgestorvene medeleden van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde.
Leiden, 1872: 245-276.
4 Deze bibliotheek beschikt ook over een onbeschreven exemplaar van de veilingcatalogus (sign. D 126( I )). Zie ook de Catalogus van de Vereeniging ter bevordering van de
belangen des boekhandels te Amsterdam, dl. 4. Amsterdam, 1934: 304.
5 Een exemplaar van een door Brill gedrukte lijst met deze titel waarop de
opgebrachte prijzen ('Prix d'adjucation') per kavel zijn gedrukt, trof ik aan bij kavel
228, aanwezig in het Rijksarchief Overijssel te Zwolle; zie A. baron van Dedem,
Register van charters en bescheiden berustende bij de Vereeniging tot Beoefening van Overijsselsch
Regt en Geschiedenis te Zwolle. Kampen, 1913: 354 nr. 967. Het betreft hier brieven van
Arnold Moonen (zie verder) aanJoannes Vollenhove.
6 Zie W. van de Berg, 'Briefreflexie in briefinstructie' , in Documentatieblad van de
werkgroep 18e eeuw 10 (1978): 1-22, inz. p. 1.
7 In zijn brief van 23 januari van hetzelfde jaar had Nyläe Vollenhove ook al voor
deze Hopping gewaarschuwd: "Ik hope dat het verzoek van Neef Uw Eerwaardigheits
zoon, wegens het Agentschap, van goeden uitslag zal zyn. Daar is geen tegenparty
van belang, als de Heer Hopping: doch die heeft onlangs by de Heren van de
Landtschap een ac te van survivance of belofte dat zyn ampt op zyn zoon zal vallen na
zyn overlyden (om dit op Duitsch te zeggen) verkregen, waarmede hy zich behoorde
te vergenoegen; en dat ook van enige Heren reets tegen zyn verzoek wort
ingebragt" .
8 AI in 1740 heeft Jacob Spe x voor zijn uitgave Het leven van Geeraert Brandt,
beschreven door Joan de Haes ('s-Gravenhage, 1740) gebruik gemaakt van de verzameling toen hij correspondentie tussen Brandt en Vollenhove toevoegde aan de uitgave
van de biografie. Op p. ** I r-v schrijft hij hierover: "De spelling is doorgaens gevolgt
zooals die in eiken brief voorquam: zynde het grootste gedeelte der geenen, die uit
de zeer edele en netversnede penne van den beroemden HeereJoannes Vollenhove
gekomen zyn, naer de kladpapieren of eerste ontwerpen gedrukt; voor gunstige
mededeelinge van welke de heuscheit en letterliefde des HeerenJakob Vollenhove,
waerdigen zoone van zynen grooten vader, opentlyk alhier gedankt zy".
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9 Ik wijs er hier op dat deze familienaam, ook door de dominee zelf, nu eens met
één dan weer met twee o's wordt geschreven. In een brief aan François Halma d.d.
17 juni 1700 heeft Moonen meegedeeld dat hij in het vervolg zijn naam met een
dubbel teken geschreven wenst te zien, conform de spelling die hij in zijn geschriften
hanteert.
10 Uit de zeventiende eeuw zijn me geen Nederlandse gevallen bekend waarin de
uitgave van een gedichtenbundel werd gecombineerd met die van een spraakkunst.
Uit de achttiende eeuw breng ik in herinnering de Proef van een nieuwe Nederduitsche
spraekkonst van Kornelis Elzevier bij diens Drie dichtproeven (Haarlem, 1761), en de
Nederduitsche spraekkunst van Frans de Haes in diens Nagelaten gedichten (Amsterdam,
1764).
II Waarschijnlijk is het deze collectie die door J. Lindeboom werd geraadpleegd
voor zijn bijdrage 'Arnold Moonen, 1644-1711', in Mededelingen der koninklijke Nederlandse akademie van wetenschappen, afd. letterkunde NR 21, no 3. Amsterdam, 1958. Toen
J. Spex zijn 'Aen den lezer' schreef dat voorafgaat aan zijn uitgave]. Vollenhoves
Kruistriomf en gezangen. 's-Gravenhage, 1750 kon hij nog gebruik maken van de
volledige collectie brieven.
12 Joannes Vollenhoves zoon Jacob vervulde dergelijke afschrijverstaken wel
vaker: in een exemplaar van Nylöe's Aanleiding tot de Nederduitsche taal (1703) in de
Amsterdamse UB, sign. 6FI, staan in de marge tal van aantekeningen vanJoannes.
Het schutblad bevat de tekst: "De aantekeningen op dit boekje zyn door myn Vader
zaliger op verzoek van den schryver G. Nylöe) die zyn oordeel daar over verzocht
had, gemaakt, en door my, eerze afgezonden wierden, hierby afgeschreven. Jacob
Vollenhove" .
13 Met hem had Moonen al langer contact. Brieven van Francius aan Vollenhove
uit de periode 1673-1700 in de UB Leiden, sign. BPL 885, laten dat zien, bijv. de
brief van 21 juli 1692 waarin Francius aan Vollenhove verzoekt Moonen de groeten
over te brengen wanneer deze in Den Haag is. Ook uit andere brieven van Francius
aan Vollenhove blijkt dat Francius en Moonen veel contact onderhielden.
14 Uit Francius' brief aan Vollenhove d.d. 26 juni 1699 blijkt dat hij zijn vertaling
toen - in handschrift of als drukproef? - aan Vollenhove heeft toegezonden "om
gelezen en verbetert te worden. In veelen, en in het voornaamste zullen we overeenkomen: omtrent de spelling zal eenig onderscheid zijn". In het 'Aan den lezer' bij
zijn vertaling gaat hij op p. 63 e.v. op de spelling van het Nederlands in, die z.i. nog
zeer verward is (p. 67). Waar Francius in dit 'Aan den lezer' spreekt over
taal(gebruik), ontleent hij verschillende van zijn opvattingen aan Vollenhoves
gedicht 'Aan de Nederduitsche schryvers', waaraan ik elders aandacht heb besteed
(zie noot 17), zonder dit gedicht overigens te noemen. AI evenmin gewaagt Francius
van Moonens bezigheden. "men leeze de voortreffelijke Predikatien van de Heeren
Vollenhove en Monen" op p. 36 is de enige verwijzing naar werk van de beide
dominees.
15 Uit het 'Berecht' (p. *2r) blijkt dat dit boek (mede) is ontstaan naar aanleiding
van een gesprek tussen Van Hoogstraten en Francius, o.a. over diens vermelde
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vertaling. Van Hoogstraten heeft een bescheiden begin gemaakt: "Dit werk oordeelden Taelkundigen van zulk eene nuttigheit te zyn, dat ik sedert de opstellinge
('geordende verzameling'), by my begonnen, vergrootte" (p. *4r).
16 Vgl. naar aanleiding van het volgende citaat ook wat Moonen in het 'Berecht
aen den leezer' van zijn Nederduitsche Spraekkunst (p. *8r) schreef: " ... deeze Spraekkunst ... tot wiens volmaeking in en omtrent de Geslachten der Zelfstandige Naemwoorden my de voornoemde Heer Hoogstraten rustigh en vaerdigh de hant boot in
zyne voorhene gepreeze Aenmerkingen over die Geslachten". In de tweede druk van
zijn boek (1710: *2v) wijst Van Hoogstraten de gebruiker naar de spraakkunst van
Moonen: "om dat sedert dien tydt de Heer Arnold Moonen, op wien nu oogt al wat
tael- en dichtkunde bemint, zyne lang verwachte Spraekkunst in het licht gaf, en by
die gelegenheit de stoffe dezer Geslachtwoorden genoegh uitputte: brengende aan
den dagh de regels der geslachten, die nu door myne exempelen bevestigt worden".
Maakte Moonen in 1706 gebruik van Van Hoogstratens gegevens, in 1710 profiteert
Van Hoogstraten van Moonens werk: " ... de beroemde Heer Moonen zich zoo verre
queet, om het werk aen den gangh te helpen, dat hy my overzond eene verzameling
van woorden uit Vondel" (p. *3r), en: "den Heer Moonen, die ons hier tot voorganger en leitsman dient" (p. *6r).
17 Zie G.R.W. Dibbets, Vondels zoon en Vondels taal. ]oannes Vol/enhove en het Nederlands. Amsterdam, 1991.
18 Vgl. ook de brief van Pars aan Vollenhove d.d. 18 maart 1700: "so veel
geleerde aanmerkingen, rakende de Nederlandse taal en spelkunde, waaromtrent wij
in sommige dingen, maar niet in alles eens sijn".
19 In zijn nog te vermelden Index Batavicus spreekt hij van "de eerste hoofdluiden
en bewindhebbers der konst, de H.H. Francius, Broekhuisen, Vollenhoven, Rotgans, en andere" (p. 456).
20 Ze zijn ontgaan aan F.A.M. Schaars en M. te Wilt in hun bijdrage Jacobus
Nyläe (1670-1714) en zijn Aanleiding tot de Nederduitsche taa!', in Wat duikers vent is dit!
Opstellen voor W.M.H. Hummelen, onder redactie van G.R.W. Dibbets en P.W.M.
Wackers. Wijhe, 1989: 267-294, inz. p. 272.
21 In zijn brief van II augustus 1703 biedt hij Vollenhave overwacht dit boekje
aan. De regels erin zijn, zegt de auteur in deze brief, o.a. gebaseerd op lezing van het
werk van Vondel, Hooft, Brandt, Vollenhove en Moonen. Daar al blijkt dat Moonen
en Nyläe niet op één lijn zullen zitten: "Ik weet wel dat het den Heer Monen overal
geen voldoening zal geven, doch dat moet ik mij troosten ('voor lief nemen'), en het
zal 'er op aan komen ofvoor zijn Eerwaarde of voor mijne gedachten het gebruik en
goede redenen meest pleiten".
22 Dat strookt met een klein stukje uit de voorrede van David van Hoogstraten tot
het Nieuw woordenboek der Nederlantsche en Latynsche tale (Amsterdam-Dordrecht, 1704)
van Samuel Hannot. In deze voorrede, gedateerd I april 1704, schrijft Van Hoogstraten met betrekking tot de problemen rond het gebruik van sof z: "Maer de Heer
Arnold Moonen, welsprekend Predikant te Deventer, tekent aen in zyne Nederduitsche Spraekkunst, die nu onder my berustende ik wenschte dat haest het licht mag

274

G. R. W. DIBBETS

zien", waarna hij citeert wat we in Moonens werk in 1706 kunnen lezen. Ik dank drs.
RJ.G. de Bonth voor deze aanvulling op een eerdere versie van dit artikel.
23 Vertaling: 'Uit een brief van de Amsterdamse boekverkoper F. Halma maak ik
op dat de Nederlandse spraakkunst van de heer Moonen ter perse is. Reikhalzend zie
ik er naar uit, hoewel ik me moet realiseren dat er veel punten van verschil tussen
hem en ons bestaan. En laat de censorvijl zich niet aan mijn boekje vergrijpen'.
24 Bedoeld is Vondels Noodigh Berecht over de Nederduitsche misspellinge dat werd
afgedrukt achter diens Lucifer (Amsterdam, 1650) en dat nogal wat commotie heeft
veroorzaakt.
25 In de 'Voorrede' tot zijn Aanleiding (1703) vermeldde hij Moonen naast anderen
vol waardering (+4r): "Op Hooft en Vondel zijn gevolgt de Heren]. Vollenhove, A.
Monen, G. Brandt ... enen doorluchtigen lof verdienende, zo ten aanzien hunner
dichtkunstige schriften, als van dieze in prose of ongebonden stijl hebben uitgegeven. Behalve de poëtische werken dezer beroemde Dichteren, zijn 'er van Vollenhove en Monen deftige predikaatsien over verscheide stoffen". En op p. 3 rekent hij
Moonen tot "de beste Schrijvers die in het Nederlantsch geschreven hebben en
boven anderen hier in (in het gebruiken van "goet en zuiver Duitsch") uitmunten".
26 En wat kwam ervan? In de tweede druk van de Aanleiding (1707: A3v) schreef
Nyläe: "hoewel ik met zyn Eerw. juist in alles niet overeenstemme, vooral niet in de
spellinge: doch het lust my niet hierover veel te twisten; ik hebbe myne mening met
redenen gesterkt, en late het oordeel aan den Taalkundigen Lezer".
27 Het werd op p. *5v van Moonens Nederduitsche Spraekkunst: "de Aenleiding tot de
Nederduitsche tael, van zynen eerwaerdigen bloetverwant, die den naem verbergt,
geschreeven". In het licht van de klacht in Nyläe's brief van 22juli 1705 (zie boven)
wijs ik er op dat Moonen op zijn beurt de spelling van de titel van Nyläe's boekje
heeft aangepast aan die uit de Nederduitsche Spraekkunst: Aanleiding, taal werden Aenleiding, tael.
28 Op II augustus 1703 had Nyläe hierover aan Vollenhove geschreven: "Uw
Eerwaarde ziet dat ik deze bladen hebbe uitgegeven zonder naam, waar van de reden
is, om dat ikjuist bij ieder een niet wil bekent staan voor den schrijver van dit boekje,
niet om dat ik het mij schame, maar om de praat van onverstandige menschen te
ontgaan zo lang mijne onpaslijkheit (Nyläe was erg ziekelijk en kon als gevolg
daarvan de verplichtingen die hij ten opzichte van zijn kerkelijk ambt had, niet
nakomen wat tot klachten en conflicten heeft geleid) noch duurt, waar aan ik hope
dat Godt eerlang een einde zal geven".
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predikant te Assen; dichter, en auteur van enkele theologische traetaten (ook
preken) en van een taalkundig werkje over het Nederlands
PARS, ADRIAAN: 's-Gravenhage, 16 oktober 1641 - Katwijk, 30 maart 1719; predikant te Katwijk; dichter, schrijver van theologische werken, historicus
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predikant te Vledder, Zwolle en Den Haag; dichter, en auteur van theologische
verhandelingen (o.a. preken); gerenommeerd kenner van het Nederlands
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NIEUWE ZAKELIJKHEID. VROEGER EN NU
n.a.v. Jaap Goedegebuure, Nieuwe Zakelijkheid
Hes Uitgevers, Utrecht 1992; 117 blz., prijs

f 22,50.
I
Gaandeweg on tstaat in de laatste jaren meer aandacht voor de
kunststroming Nieuwe Zakelijkheid. In Nederland en in Duitsland
zijn verschillende publikaties over dit onderwerp verschenen, zowel
over de schilderkunst als de architectuur, foto- en filmkunst zowel
als letterkunde. De recent verschenen studie van Goedegebuure,
Nieuwe Zakelijkheid, is toegespitst op dat laatstgenoemde gebied, de
letterkunde, en dan speciaal het verhalend proza van Nederlandse
schrijvers in het interbellum. Dat wil niet zeggen dat de auteur niet
over de grenzen kijkt; noch geografisch, noch kunsthistorisch toont
hij zich eenkennig. Dat kan ook niet wanneer het om Nieuwe
Zakelijkheid gaat: hoewel ontstaan in Duitsland tijdens de Republiek van Weimar (1918-1933) zijn er waarschijnlijk weinig artistieke stromingen die zo opzettelijk internationaal zijn geworden als
nu juist de Nieuwe Zakelijkheid. Goedegebuure besteedt daar
ampel aandacht aan; hij wijst o.m. op het verschijnsel van de
modernistische slavofilie van de jaren twintig met de verhoogde
belangstelling voor Russische films en architectuur, het Amerikanisme van diezelfde tijd (en de afwijzing daarvan o.a. door Ter
Braak) en het ontstaan van de Chaplin-cultus, en ook Duitse en
Franse literatuur worden bij herhaling ter vergelijking erbij
betrokken.
Belangrijk is ook Goedegebuures beschouwing over de vervloeiende grenzen tussen verschillende kunststromingen in die interbellumtijd: de grenzen tussen expressionisme en Nieuwe Zakelijkheid zijn veel diffuser dan doorgaans in de literatuurgeschiedenis
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wordt voorgesteld en dat geldt evenzeer voor andere avant-gardestromingen uit dezelfde tijd zoals futurisme en surrealisme. De
Nieuwe Zakelijkheid vertoonde zoveel facetten dat het engagement,
de sociale betrokkenheid van prozaïsten die zich tot deze stroming
aangetrokken voelden, vanuit sterk uiteenlopende politieke overtuigingen gevoed kon worden: het antikapitalisme van een man als
Albert Kuyle was fascistisch gekleurd, terwijl dat van J ef Last door
het toenmalige communisme geschraagd werd. De Nieuwe Zakelijkheid vormde zeker geen gesloten geheel; zo was er bij voorbeeld veel
meer continuïteit met vroegere stromingen dan men in die tijd zelf
dacht. Ondanks de programmatische artikelen en radicale beginselverklaringen uit de jaren twintig, waarin het oude verworpen en het
nieuwe verheerlijkt werd, blijkt dat juist dat oude veel sterker door
bleef werken dan men destijds zelf kon zien. Revis, die met zijn
eerste boek het schoolvoorbeeld van Nieuwe Zakelijkheid in het
verhalende proza leverde, schrok bij voorbeeld niet terug voor het
citeren van bijbelteksten, evenmin trouwens als John Dos Passos of
Alfred Döblin. En ook was men niet wars van metafysische preoccupaties en bestond er veel meer aandacht voor geestelijk leven en
voor causale en psychologische verbanden dan verenigbaar leek met
de roep om zakelijkheid en reportage techniek.
Al dit inzicht is typisch het inzicht van een halve eeuw na dato.
Wat de auteurs van het interbellum zich niet of weinig bewust
waren, wordt voor de latere beschouwer duidelijk. In dit verband is
Goedegebuures visie op de zgn. epigonen, de schrijvers van het
tweede en derde plan, naar mijn mening zeer juist. Het harde
optreden van invloedrijke critici als Ter Braak en Du Perron heeft
schrijvers als Wagener, Stroman, Revis, Last e.a. naar de achtergrond gedrongen, maar het is juist die grote meerderheid van epigonen waaraan de meeste literatuurhistorici voorbijgaan, die de zuiverste vertegenwoordigers van vernieuwingsbewegingen omvat.
Tegen de achtergrond van deze mindere goden is bovendien pas bij
latere beschouwing begrip voor de authenticiteit van een schrijver
als Bordewijk mogelijk.
Hoezeer de beschouwing van nu verschilt met die van vroeger
blijkt bij een vergelijking van Goedegebuures studie, geschreven
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vanuit een wetenschappelijk literairhistorisch perspectief, met het
boekje van C. Tazelaar, Het proza der nieuwe-zakeliJkheid, dat in 1935,
dus in de beschreven periode zelf, verscheen. Goedegebuure noemt
deze voorganger niet in zijn notenapparaat (een literatuuropgave
ontbreekt helaas in zijn boek) en hij heeft daar gelijk in, want
Tazelaar is alleen historisch gezien nog curieus te noemen. Curieus
omdat dit boekje aantoont wat de tijdgenoot in de jaren dertig in
zijn beschouwing betrok. Men staat ervan te kijken: de auteur ziet
de Nieuwe Zakelijkheid (hij spelt dit trouwens zonder hoofdletters)
als een reactiebeweging die alles wat "overbodig, onnut, onbegrijpelijk" was, verwierp om er "het direct-nuttige, het zakelijke voor in
de plaats te stellen" (blz. 7). Onder de prozaschrijvers die hij
bespreekt treffen we de bekende namen aan van Stroman, \Vagener,
Last, maar ook Albert Helman, Henriëtte van Eyk, Eva Raedt de
Canter, Marianne Philips, Fré Dommisse en Theun de Vries (met
Rembrandt); onder de buitenlanders John Dos Passos en Hans Fallada, maar ook Vicky Baum, E. M. Remarque, Feuchtwanger en
zelfs Hans Grimm, die met zijn langdradige Volk ohne Raum van 1299
compres bedrukte bladzijden wel heel ver afstaat van alles wat de
Nieuwe Zakelijkheid als ideaal voor ogen stond. Bordewijk wordt
door Tazelaar in een voetnoot op blz. 12 vermeld als T. Bordewijk
(sic!); Revis ontbreekt.
Toegegeven, in de inleiding relativeert de auteur zijn bedoelingen: hij wil alleen wat aantekeningen geven over het nieuwste proza
en beseft dat alles nog in wording is. De tijd voor een samenvattend
essay is nog niet gekomen, maar het kan van nut zijn bouwstof te
leveren voor de historiografie van deze periode, aldus de auteur.
Dat neemt niet weg dat Tazelaar veel van dit nieuwe proza afwijst
omdat hij er te weinig van het evangelie in vindt. De vernieuwingsgedachte die hij aantreft is hem te 'diesseitig' en waardering en
aanvaarding door de christen is zijns inziens dan ook uitgesloten.
Ook tegenwoordig zijn er nog 'gelovigen', zij het van andere signatuur, die kritiek op de Nieuwe Zakelijkheid hebben op ideologische
gronden. Goedegebuure noemt een aantal critici die van mening
zijn dat de schrijvers van de Nieuwe Zakelijkheid onvoldoende
maatschappijkritisch zouden zijn geweest en daarom niet tot de
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avant-garde gerekend kunnen worden. Hij bestrijdt deze opvatting;
zeer terecht naar mijn mening. Niet alleen is er voldoende sociale
geïnvolveerdheid bij veel representanten van de nieuwe stroming
aantoonbaar aanwezig, maar ook valt bij een overzicht van een
halve eeuw later moeilijk vol te houden dat de Nieuwe Zakelijkheid
uitsluitend 'diesseitig' zou zijn geweest, zoals Tazelaar meende.
Goedegebuure toont duidelijk aan dat dit niet het geval is geweest.
De beschouwer van nu heeft het makkelijker dan die van vroeger,
dat is onmiskenbaar. Dat betekent niet dat het hele complex Nieuwe
Zakelijkheid er nu eenvoudiger is gaan uitzien. Integendeel, het
verschijnsel is veel ingewikkelder en diffuser dan de eigentijdse
beschouwers en de manifestenschrijvers van destijds meenden. Het
is de grote verdienste van Goedegebuures studie dit duidelijk te
hebben gemaakt. Heel verhelderend is ook zijn stelling dat in
Nederland zakelijkheid een betekenis heeft die verbonden is met
begrippen als efficiëntie en economische bedrijfsvoering. Het Duitse
Sachlichkeit daarentegen is veel sterker gerelateerd aan het begrip
'Sache' in de zin van object, ding, en vormt daardoor een oppositie
tot 'Geist' , dat vooral sleutelwoord van symbolisme en expressionisme was (blz. 90J.Juist in Nederland heeft die alledaagse betekenis
van zakelijkheid aanleiding gegeven tot een terminologische verwarring en begripsversluiering die tot op de huidige dag doorwerkt. De
verschillende betekenissen die van vroeger tot nu aan Nieuwe Zakelijkheid zijn gehecht, vormen een interessant stukje 'history of
ideas'.

II

Als terminus technicus is Nieuwe Zakelijkheid lange tijd onduidelijk gebleven. Zelfs Constant van Wessem, die door Goedegebuure
(blz. 17) gezien wordt als de belangrijkste importeur van het avantgardistisch ideeëngoed - met Van Doesburg - heeft naar zijn
mening heel wat alledaags water in zijn artitieke wijn gedaan wanneer hij in een polemiek met Van Vriesland schrijft:
Ik haal dit "geval" tevens aan om den heer van Vriesland te bewijzen, dat ik
zakelijkheid niet zie in verband met een vormprobleem, dat in het Duitsch "neue
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Sachlichkeit" is betiteld, maar dat ik het ronduit en Hollandsch bedoel als:
wees nu eens zakelijk, klets er niet langer omheen, zeg waar het om gaat. Geef
niet in twintig bladzijden wijdloopige welbespraaktheid, wat in één enkele
bladzijde zakelijke zegging kan worden uitgedrukt.
(C. van Wessem, commentaar op Van Vriesland 'Onzaakkundige zakelijkheid',
De Vrije Bladen 7 (1930), 127)

Deze banalisering van 'zakelijkheid' treft des te sterker omdat Van
Wessem elders uit lijkt te zijn op een nieuwe, modernistische
poëtica.
Voor zijn kunstbroeder J ef Last was enkele jaren later de term
duidelijk bruikbaar voor een kunststroming, zonder de connotatie
van vermijding van onzakelijk gedrag. In een roman, die zelf als een
representant van de Nieuwe Zakelijkheid beschouwd kan worden,
laat hij een van zijn personages in een dialoog zeggen:
Wat op dien grondslag gebouwd zal worden, romantiek of nieuwe zakelijkheid
of neo Classicisme, daarover kunnen de meeningen uiteenlopen.
U. Last, Partij remise, Amsterdam 1933, blz. 302)

Weer een andere kunstbroeder, Kettmann, nog juist geen lid van
de NSB, maar wel al fascist, gebruikt de term in zijn 'alledaagse'
betekenis, om het zo maar te noemen; een romanfiguur heeft bij
hem:
[... ] de gestalte van een correct gekleed heer, het smetteloos boordwit scherp
afgelijnd tegen de gebruinde huid, gedekt door een slappen vilthoed, die ernst
en elegance vereenigend, den kop het karakter der nieuwe zakelijkheid
verleende.
(G. KettmannJr., Maan op het dak, Amsterdam 1931, blz. 174)

Nog wel zo interessant is het gebruik van de term in een meisjesboek uit het midden van de jaren dertig. Een opgroeiend meisje
heeft een kantoorbaan aangenomen met veel overwerk. Haar baas
heeft daarvoor telefoon laten installeren in haar huis. Wanneer nu
de moeder van het meisje zich zorgen daarover maakt, zegt haar
voogd tot de moeder:
[... ] maak je geen muizenissen meer. Heb je wel eens van wat ze noemen
nieuwe zakelijkheid gehoord? Nee? En van efficiency? Ook niet?
(Willy Pétillon, Secretaresje, tweede druk, Amersfoort z.j. blz. 83)
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In een ander meisjesboek uit de crisisjaren wordt van het meisje
Nancy verteld:
"Dat was kinderverliefdheid!" dacht ze en trok meetkundige figuren met haar
potlood op een vloei. ZÓÓ is alles in haar geworden: strak, recht, duidelijk.
Nieuw-zakelijk, wordt dat tegenwoordig genoemd. Ouderen noemen het kortweg: hard, koud.
(Ems I. H. van Soest, Alleen in 't volle leven, Alkmaar, z.j. blz. 148)

Die meisjesboeken uit het interbellum vormen tijdsdocumenten
waarvan naar mijn mening nog onvoldoende gebruik wordt
gemaakt bij de beeldvorming van de geschiedenis van de crisistijd.
Uit de twee laatste citaten blijkt dat men hier onder Nieuwe Zakelijkheid ~ met en zonder hoofdletters ~ niet veel anders verstaat
dan zakelijkheid die nieuw is, moderne efficiency.
Wèl benul van Nieuwe Zakelijkheid als kunststroming hadden
haar bestrijders en dat waren niet in de laatste plaats de nationaalsocialisten, die hier een bedreiging van de volkse waarden vreesden.
Al lang voor de oorlog werd in gelederen van de NSB stelling
genomen tegen het nieuwe:
Geen wonder dus, dat de kunst ten slotte bij de zoogenaamde nieuwe zakelijkheid aanbelandde. [... ] Zoo kregen we gebouwen die niets anders waren dan
betonconstructies, aangevuld met wat glas; muziek die bestond uit logisch
geconstrueerde geluidsrhythmen, een plastische dans die eigenlijk bij de acrobatiek thuis hoort of een beeldende kunst die met drooge preciesheid het
kiektoestel concurrentie tracht aan te doen.
(H. B. Wolbert, in: Nieuw Nederland, October 1934, blz. 325-326)

Die afkeer nam nog toe in de oorlogsjaren, speciaal waar het de
architectuur betrof:
Men kan wellicht terecht betoogen, dat de nieuwe zakelijkheid, met haar stalen
meubelen en gestapelden-kistjes-stijl noodzakelijkheid is geweest, waaruit dan
iets anders zou moeten opgroeien; m.i. kan men haar hoogstens een uit den
nood geboren zakelijkheid noemen.
(Ed. Gerdes, Kunst in de samenleving, 's-Gravenhage 1943, blz. 8-9)

Vooral in kringen van de SS, gekenmerkt door een xenofobe houding tegenover alles wat internationaal kon heten, en vervormd
door rabiaat antisemitisme weerde men zich:
De joden zelf hebben nimmer een eigen kultuur gehad. Dat is de reden, dat zij
vijandig staan tegenover iedere volksche kultuur, die voor hen totaal vreemd is,
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en waaraan zij geen deel hebben. [... l Daarom streeft de jood ook op kultureel
gebied naar een "reform", d.w.z. naar een internationale eenheidskunst. Deze
reform staat dan gelijk met verval en verrotting. Het product van joodsche
bemoeienis op bouwkundig gebied is een wansmakige en stijllooze anarchie en
heet "nieuwe zakelijkheid".
(Storm 11-6-43, blz. 9)

Het opmerkelijke is echter dat ook in onze dagen dezelfde onduidelijkheid nog bestaat, die dunkt me kenmerkend is voor taalgebruikers van buiten het kamp van de kunstkenners. Die laatsten weten
nu wel dat Nieuwe Zakelijkheid een bepaalde kunststroming is,
maar buiten die gelederen blijkt de onderhavige woordgroep nog
steeds (of weer?) gebruikt te worden in de zin van 'moderne efficiency'. Zo althans moeten we een krantekop als de volgende
interpreteren:
De nieuwe zakelijkheid neemt bezit van het voetbal.

(NRC-Hbl. 26-5-88)

Het artikel handelt namelijk vooral over financiële aspecten van het
topvoetbal. Dezelfde betekenis moet wel bedoeld zijn in een stuk
over bezuinigingen in de sociale werkplaats:
Maar is de nieuwe zakelijkheid te verenigen met de sociale doelstellingen van
de werkplaats?

(NRC-Hbl. 8-12-88)

Een andere nuance wordt gesuggereerd in een stuk over de
Amsterdamse wethouder Ada Wildekamp:
Ze is als de dood voor persoonlijk contact met de mensen met wie ze werkt [... l
Anderen blijken meer moeite te hebben met Wildekamps 'nieuwe zakelijkheid'.
Met argumenteren heeft ze het moeilijk.

(NRC-Hbl. 14-11-88)

Het is een weinig vleiende karakterschets: zelfgekozen isolement en
autoritair gedrag worden als nieuwe zakelijkheid bestempeld.
Neutraler lijkt het volgende voorbeeld, handelend over het
Nederlands drugsbeleid:
Het beleid is na de euforie van de jaren zestig in de ban geraakt van de 'nieuwe
zakelijkheid' .

(NRC-Hbl. 26-9-89)
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Hier wordt duidelijk gedoeld op de instelling die men in de jaren
tachtig als 'no nonsense-houding' heeft leren kennen. Efficiëntie
dus.
En helemaal terug in de jaren dertig (men denke aan het citaat
van Kettmann) wanen we ons in de volgende passage:
Mannen met aktetassen vliegen in soepele zijden pakken de hele wereld over.
Vol enthousiasme wordt er in modekringen gesproken over 'de nieuwe zakelijkheid'. Niet zo verwonderlijk dat ook de das weer meer aandacht krijgt.
(NRC-Hbl. 30-11-89)

Het hele citaat lijkt trouwens wel afkomstig uit een roman uit 1934
of daaromtrent. Maar er is duidelijk sprake van het gebruik, of het
misbruik, van een bekende, bestaande term (vandaar die aanhalingstekens), die men niet toepast op een artistieke stroming, maar
op een vaag besef van modern no nonsense-gedrag. Dat gebruik is
terug te voeren op het onbegrip dat vanaf het begin in Nederland
heeft bestaan. Uit de letterlijke vertaling van Neue Sachlichkeit ontstond het kunstbegrip Nieuwe Zakelijkheid, een stroming die we nu pas
gaan doorgronden - mede dank zij Goedegebuure - en daarnaast
bleef de woordgroep nieuwe zakely'kheid (zonder hoofdletters gespeld)
in zwang voor 'moderne zakelijkheid, efficiency, no nonsense'. Beiderlei gebruik bleef naast elkaar voorkomen, niet bevorderlijk voor
een duidelijke begripsbepaling, maar verwarringscheppend. Niet
erg zakelijk dus.

BOEKBEOORDELINGEN
MIKEL MARIO KORs, De Middelnederlandse Brieven van Gerlach Peters
(t 1411). Studie en tekstuitgave. Een wetenschappelijke proeve op het
gebied van de letteren (Middeleeuwse Studies, Band VII), Nijmegen, Katholieke Universiteit. Centrum voor Middeleeuwse Studies, 1991, 488 p., f 90,~.
Met de kritische uitgave van de twee Brieven die de Windesheimer reguliere kanunnik Gerlach Peters, een van de belangrijkste
vertolkers van de Moderne Devotie, schreef aan zijn zuster Lubbe,
procuratrix in het Meester Geertshuis te Deventer, beoogt Kors een
drieledig doel: onderzoek naar de bronnen van beide rond 1403 te
dateren Brieven, de ontstaansgeschiedenis ervan, en de kernpunten
van de geestelijke leer, zoals die in de Brieven tot uiting komt.
Gerlachs twee andere, in het Latijn gestelde werken, het Breviloquium
en het Soliloquium, ontstonden respectievelijk vóór en na de Brieven,
en komen in dit proefschrift ook geregeld en ruimschoots ter sprake.
De Brieven zijn in het verleden slechts tweemaal eerder voorwerp
van studie geweest, door Willem Moll in 1859, en zijdelings door
J. J. Mak in 1936. Zij zijn in achttien handschriften overgeleverd,
waarbij van de eerste Brief twee redacties bestaan.
Ongeveer de helft van de tekst van de Eerste Brief komt overeen
met de eerste zestien hoofdstukken van het Breviloquium. Voor de
Tweede Brief is de inhoudelijke parallel met het Soliloquium aantoonbaar. Ten aanzien van de receptie blijkt de Eerste Brief hoofdzakelijk in vrouwelijke kringen veelvuldig gelezen en gekopieerd te zijn,
de Tweede Brief daarentegen vooral in mannelijke kringen. In de
Eerste Briefkomt een drietal thema's uitvoerig aan de orde: verbanning, zuiverheid van hart en liefde Gods. De Tweede Brief, die
formeel gezien eerder tractaat dan brief is, bespreekt het 'ghemeine
leven' in het algemeen. Het blijkt dat Gerlachs mystiek in belangrijke mate beïnvloed is door de leer van Florens Radewijns en
Ruusbroec ~ van wie overigens geen letterlijke citaten zijn gevonTIJDSCHRIFT VOOR NDL TAAL- E:"i LETTERKUNDE 108 (1992)
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den - , en zich uitdrukkelijk bezighoudt met twee karakteristieke
thema's: de pelgrim en de speciale rol van de engelen.
Na een korte inleiding schetst Kors op basis van de schaarse
bronnen het leven van Gerlach Peters. Vervolgens gaat hij uitvoerig
in op diens werken, waarbij hij achtereenvolgens lijsten van zijn
Middelnederlandse Brieven en zijn Latijnse werk, en ten onrechte
aan hem toegeschreven of ongeïdentificeerde werken publiceert.
Zes handschriften, die voor de tekstuitgave van belang zijn, worden
codicologisch beschreven. In het derde deel van deze studie worden
de Brieven nader bestudeerd en kritisch uitgegeven, waarbij een
woordenlijst met de belangrijkste termen inzicht biedt in het taalgebruik van Gerlach. Registers van handschriften, incipits en namen
completeren het werk.
De codicologische beschrijving van de handschriften en de teksteditie van de Brieven is voorbeeldig. De stijl van het betoog is maar dat lijkt onvermijdelijk bij dergelijk onderzoek - nogal eens
stroef, en wordt helaas enkele malen ontsierd door ongelukkig of
foutief taalgebruik, zoals 'de Tweede Brief, die bol staat van mystiek' (p. 186), 'Handschrift L 1 heeft het nodige weg van een rapiarium' (p. 235), 'makkelijk' [i.p.v. 'gemakkelijk'] (p. 2412, 242), 'moet
je hem [i.p.v. haar] juist meer liefde betonen' (p. 242), 'wens hen
[i.p.v. hun] evenveel voortgang in het geestelijk leven toe' (p. 243),
'appeleren' [i.p.v. appelleren] (p. 249). Ook enkele verkeerde afbrekingen komen voor, zoals 'Begaardenk-looster' (p. 236), 'hie-rin' (p.
246), 'hie-ronder' (p. 250). In het register van namen ontbreken de
namen van plaatsen, en blijken de personen nu eens gerangschikt
volgens familienaam, dan weer volgens doopnaam; dit is weinig
gelukkig, omdat daardoor bv. een verder onderzoek naar de verspreiding van Gerlachs geschriften via de bezitters van handschriften met zijn werk aanzienlijk bemoeilijkt wordt. Maar met voorbijzien aan deze detailkritiek kan geconcludeerd worden, dat Kors met
zijn dissertatie een wezenlijke bijdrage geleverd heeft aan het ontsluiten van het geestesgoed van de Moderne Devotie, dat ten aanZIen van Gerlach Peters nu betrouwbare fundamenten gekregen
heeft.
PAUL BEGHEYN

SJ
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BOEKBEOORDELINGEN
F. DE JONGHE, Eline Vere bij de psychiater, Bloemendaal 1991:
Aramith. 94 blz. Prijs f 21,50.

Eline Vere mag zich de laatste jaren in een grote belangstelling
verheugen. Door de verfilming van Couperus' romandebuut leefden
duizenden bioscoopbezoekers mee met het Haagse meisje dat alles
lijkt te hebben om gelukkig te worden, maar uiteindelijk jong sterft.
Van de uitgave van de Volledige Werken zijn in korte tijd vele tienduizenden exemplaren verkocht, inclusief een filmeditie met de hoofdrolspeelster Marianne Basier op het omslag, waardoor Couperus
zowaar in de Boeken-Top Tien verscheen! En of dat nog niet genoeg
was, heeft de psychiater Frans de Jonghe nu een buitengewoon
helder boekje geschreven, waarin Eline als patiënte bij hem op
spreekuur verschijnt.
De Jonghes boekje bevat zes hoofdstukken. Na een Inleiding gaat
hij in op De depressie van Eline. Vervolgens behandelt hij in hoofdstuk
3 De persoonlijkheidsstoornis van Eline en in hoofdstuk 4 De structuurpathologie van Eline. Alvorens zijn verhaal samen te vatten in enkele
Slotbeschouwingen vertelt hij uitvoerig over De behandeling van Eline, dat
wil zeggen: de behandeling die Eline gekregen zou hebben als zij
honderd jaar later geleefd zou hebben.
DeJonghe heeft, als medicus, de roman met grote nauwgezetheid
gelezen. Hij staaft zijn betoog, of liever zijn diagnose, voortdurend
met citaten uit Eline Vere, die cursief in zijn eigen betoog zijn
opgenomen. Daardoor kan de lezer zijn overwegingen op de voet
volgen.
E1ine vertoont bij haar terugkeer uit Brussel alle kenmerken van
een depressie, en wel van "een enkelvoudige, chronische depressie
in engere zin met vitale kenmerken". Het ziektebeeld daarvan blijkt
Couperus in detail beschreven te hebben een eeuw voordat de
psychiaters het naar behoren wisten te beschrijven. Dat is een van
de meest opmerkelijke conclusies van DeJonghe en roept natuurlijk
direct de vraag op hoe dat mogel~jk is. Heeft Couperus zelf aan een
dergelijke depressie geleden of heeft hij in zijn naaste omgeving een
jong meisje hieraan zien lijden?
Behalve de kenmerken van een depressie vertoont Eline ook
TIJDSCHRIFT VOOR NOL. TAAL- EN LETTERKUNDE 108 (1992)
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karaktertrekken van de theatrale, van de narcistische en van de
borderline persoonlijkheidsstoornis, karaktertrekken die wel al in
1880 door Amerikaanse psychiaters beschreven zijn. Ook deze diagnose beschrijft De Jonghe zeer gedetailleerd en begrijpelijk voor
iedere niet-medicus.
Ten slotte benadert de schrijver het geval-Eline Vere op psychoanalytische wijze. Op grond van een hypothetische reconstructie
van de moeder-kind- en vader-kind-relatie, zo stelt hij, kan men
vermoeden, dat Elines ontwikkeling in een vroeg stadium verstoord
raakte, waarschijnlijk op grond van verwaarlozing. In haar relaties
die zij als volwassen vrouw aanknoopt, klinkt deze stoornis door.
In het hoofdstuk over De behandeling van Eline gaat De Jonghe
uitvoerig in op de vraag hoe Eline thans succesvol behandeld zou
kunnen worden. Hoe interessant ook, persoonlijk zou ik in dit
hoofdstuk wat meer gehoord willen hebben over de stand van de
psychiatrie in Elines tijd. Dat zij toen niet behandeld kon worden,
ook niet door een moderne arts als dr. Reijer, is wel zeker. Gelukkig
maar, schrijft DeJonghe met ironie, want anders zou Couperus zijn
roman niet geschreven hebben. "Is het niet een droefstemmende
gedachte, dat Eline, indien zij goed was behandeld, helemaal niet
bestaan had?" (blz. 84).
Een boek als dit is voor het Couperus-onderzoek van groot
belang. We wisten al, dat de Haagse romancier in Eline Vere de
Haagse werkelijkheid van rond 1885 tot in details nauwkeurig
beschreven heeft (Klein & Ruijs 1981 *). De medische kant van Eline
Vere hebben Klein en Ruijs onbesproken gelaten. DeJonghes boek is
derhalve een welkome aanvulling op hun boek en laat zien hoe
nauwgezet Couperus ook psychiatrische ziektegevallen moet hebben geobserveerd. Zowel de literatoren als de medicus komen tot
dezelfde conclusie: Eline Vere staat machteloos in haar strijd tegen
haar noodlot (blz. 88). Dat Eline niet machteloos gestaan zou hoeven te hebben als zij in deze tijd geleefd zou hebben, doet daar
natuurlijk niets aan af.
Als Couperus-onderzoeker kan ik alleen maar wensen, dat De
Jonghe ondanks zijn drukke werkzaamheden als psychiater ooit nog
tijd vindt om zijn visie te geven op enkele andere psychiatrische
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ziektegevallen in Couperus' romans (bijvoorbeeld Hugo Aylva, die
in Jovletamorfoze een diepe depressie doormaakt, en Gerrit en Ernst
Van Lowe in De kleine zielen).
M. KLEIN

* M. Klein & H. Ruijs, Over Eline Vere van Louis Couperus. Amsterdam 19811
Wetenschappelijke Uitgeverij (Synthese-reeks).

ERRATUM

In de druk van deel 108, afl. 2 zijn. enkele storende 'zetfouten'
geslopen, in het bijzonder in enkele koptitels. Men leze de kop titel
op p. 131, 133, 135, 137, 139 en 141 als volgt: 'Diederic vanden
Berne' en 'Ette1s orloghe', die op p. 157, 159, 161, 163, 165 en 167
als: Melis Stoke en J acob van Maerlant.

KOPIJ
De kopij dient op één zijde van het papier (bij voorkeur A4-formaat, 21 x 29,7
cm) met ruime marges en anderhalve regelafstand getypt en persklaar in tweevoud
te worden ingezonden. De omvang van een artikel zal als regel niet meer dan 24
blzz. druks mogen bedragen. Er wordt van uitgegaan, dat de manuscripten volledig zijn .
Wijzigingen in de tekst der proeven, anders dan verbeteringen van zetfouten, zal de uitgever,
gezien de kosten daaraan verbonden, de auteurs in rekening moeten brengen.
Titels van geciteerde boekwerken en periodieken gelieve men te onderstrepen,
titels van tijdschriftartikelen e.d . in romein tussen" ... " te plaatsen.
De auteurs wordt verzocht voor het citeren van de volgende woordenboeken en
periodieken op het gebied van de Nederlandse taal- en letterkunde gebruik te
maken van onderstaande afkortingen :
WNT
MNW
RGI
BMDC
FdL
HCDT
LB
Med. KA, Letl.
Ntg
SpL
TNTL
TT
VMA

Woordenboek der Nederlandsche taal
Middelnederlandsch woorden boek
J. J. Mak, Rhetoricaal glossarium
Bijdragen en mededelingen van de dialcctencommissie
Forum der letteren
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MAERLANT, HERAUT GELRE EN DE
'KORTE KRONIEK VAN HOLLAND'
1 Inleiding
Heraut Gelre (ca. 1345-1414), vanaf ca. 1402 in Hollandse dienst
en dan luisterend naar de ambtsnaam 'Beyeren' , heeft voor zover
bekend twee keer eigenhandig de Korte kroniek van Holland (hierna
afgekort als: KkvH) opgeschreven. 1 Dit paarsgewijs rijmende kronieIge, waarin een inleidende passage over de oorsprong van het
graafschap Holland wordt gecombineerd met een gravenlijst, komt
voor in de autografen Brussel, Koninklijke Bibliotheek (KB) Albert
I, 15.652-56 (beter bekend als het Wapenboek Celre (hierna afgekort
als: WC)), f6vb-9rb en Den Haag, KB, 131 G 37, f19va-23ra. 2 De
KkvH in het WC eindigt met Margaretha van Beieren (zie ook
hierna); de versie in hs. 131 G 37 is aan het slot uitgebreid met
beschrijvingen betreffende de graven Willem V van Holland en
Albrecht van Beieren.
In het WC volgt de KkvH direct op de Korte kroniek van Brabant
(hierna afgekort als: KkvB) (fAra-6vb). Ook in het Haagse hs. 131 G
37 volgt de KkvH op de KkvB - die in flink uitgebreide vorm ook in
dit handschrift voorkomt - , zij het echter niet direct. 3 Voorafgaand aan de KkvH vindt men een vijftal genealogische overzichten
(fI9ra-19va), die inhoudelijk met de KkvB samenhangen. Hs. 131 G
37 kwam in twee afzonderlijke fasen tot stand aan het hof van
A1brecht van Beieren, graaf van Holland (t 16 december 1404), en
diens zoon en opvolger Wil1em VI. De katernen 1 en 2 (= eerste
fase) dateren van ca. 1402/04, katern 3 (= tweede fase) werd daaraan ca. 1405 toegevoegd. Aan het eind van de eerste fase werden de
genealogische overzichten vermoedelijk als een soort bladvulling
opgenomen.
De dynastieke lijnen in de KkvB en de KkvH worden zowel in het
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Afb. I: begin van de Korte kroniek van Holland in hs. De Haag, Koninklijke Bibliotheek,
131 G 37, f. 19v, met het wapen van graaf Dirk I van Holland.
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WC als in hs. 131 G 37 met een reeks gekleurde wapentekeningen
geïllustreerd (zie afb. 1 en 2). Heraldische onderzoekingen laten
zien dat de twee wapenseries in hs. 131 G 37 zijn op te vatten als
herziene versies van de overeenkomstige wapenseries in het WC. 4
Zo werd in hs. 131 G 37 bij voorbeeld een fout hersteld die in het
WC was gemaakt met het wapen van Robert de Fries. Hieruit valt
op te maken dat de KkvB en de KkvH in het WC eerder te dateren
zijn dan de overeenkomstige kroniekjes in hs. 131 G 37. De hier
voorgestelde relatieve chronologie vindt bevestiging in het feit dat
heraut Gelre pas in hs. 131 G 37 voor het eerst gebruik maakt van
een in de vroege vijftiende eeuw nog zeldzaam helmtype, de zgn.
traliehelm (f.19va, f.22vb en f.24ra). 5 De KkvB en de KkvH werden
vermoedelijk ca. 1395/96, ofkort daarna, in het WC genoteerd, dus
nog in de tijd dat heraut Gelre aan het hof van hertog Willem I van
Gelre verbonden was. 6
Over het ontstaan van de KkvB zijn we redelijk goed ingelicht. De
tekst is te karakteriseren als een uittreksel van de tweede versie van
de Brabantscheyeesten (1318).7 Het kroniekje kan worden toegeschreven aan Jan van Boendale en kwam in 1322 te Antwerpen tot
stand;8 omstreeks 1332/33 werd de KkvB door een anonieme continuator (of was het gewoon ook Boendale?) bijgewerkt tot in de eigen
tijd. 9
Over de totstandkoming van de KkvH is daarentegen nauwelijks
iets bekend. De tekst is anoniem overgeleverd; over de datering kan
alvast het volgende worden opgemerkt. M. Carasso-Kok gaat er
vanuit dat de vroegste versie van de KkvH tot 1355 loopt (vgl. de
versie in het WG).l0 Deze eindigt met de beschrijving van de regeringsperiode van Margaretha van Beieren:
Margriet siin zuster, nemet goom,
Hadde Lodewiic den keyser van Room
Ende hertooch van Beyercn was be cant.
Zi wart gravinne ontfaen int lant
Ende zi regneerde voir waer
Bicant in Hollant wel X jaer. 11

De in de tekst genoemde regeringsperiode van tien jaar is feitelijk
echter onjuist. 12 Na de dood van haar broer graaf Willem IV van
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Afb. 2: slot van de Korte kroniek van Holland in het Wapenboek Gelre (Brussel,
Koninklijke Bibliotheek Albert I, 15.652-56, f.9r), met de wapens van de Hollandse
graven Jan 11, Willem 111, Willem IV, gravin Margaretha van Beieren en graaf
Willem V.
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Holland in 1345, werd Margaretlla van Beieren in 1346 door keizer
Lodewijk van Beieren, haar echtgenoot, beleend met de graafschappen Holland en Zeeland en de heerlijkheid Friesland. 13 Na het
uitbreken van de Hoekse en Kabeljauwse twisten voerde Willem V,
door een staatsgreep, vanaf 1351 het bewind als graaf van
Holland. 14 In de !t7wH in hs. 131 G 37 staat vermeld dat graaf
Willem V, na een regeringsperiode van 37 jaar (vs. 359), in 1388
(vs. 366-367) kwam te overlijden. Van deze 37 jaar was hij Vljaer in
goeden live (vs. 360), daarna was hij Siinre sinne [... ] onmachtich
(vs. 368). Het sterfjaar 1388 en de regeringsperiode van 37 jaar
verwijzen, in combinatie, terug naar het jaar 1351. De zes jaar die
graaf Willem in goeden live regeerde, verwijzen eveneens naar 1351:
in 1357 werd hij geestesziek. IS De in de KkvH genoemde tien jaar
voor de regeringsperiode van Margaretha van Beieren moet dus
feitelijk vijf jaar zijn. De onjuistheid valt te verklaren door een
verlezing aan te nemen van (Romeinse) X voor (Romeinse) V.
Vormt 1351 dus de terminus a quo van de vroegste versie van de KkvH,
uit het voorkomen van de tekst in het WC kan worden afgeleid
dat het kroniekje nog vóór het eind van de veertiende eeuw is
ontstaan.

2 De bron van de KkvH: Melis Stoke ofJacob van Maerlant?
Toch blijkt het mogelijk zowel over het auteurschap als de datering nadere uitspraken te doen. De KkvH dient hiertoe te worden
vergeleken met de (hoofd)bron, zodat de bewerkingstechniek in
beeld kan worden gebracht. Historici hebben hiervoor sinds de
vorige eeuw eensluidend op de Rijmkroniek van Melis Stoke gewezen. 16 Toch was J te Winkel reeds in een vrij vroeg stadium een
andere mening toegedaan. In zijn dissertatie Maerlant's werken,
beschouwd als spiegel van de dertiende eeuw identificeerde hij Maerlants
Spiegel historiael (SpHJ als bron voor de KkvH. 17 Het was voor hem
trouwens de enige reden waarom hij de KkvH ter sprake bracht in
zijn Maerlantstudie. Uit de SpH zijn twee opeenvolgende capita van
belang: 4e partie, Ie boek, cap. 45 (Hoe Hollant eerst grave began te
hebbene) en 46 (Wie graven van Hollant waren). 18 Net zoals in de KkvH
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wordt een passage over de oorsprong van het graafschap Holland
gecombineerd met een gravenlijst. Het dynastieke overzicht bij
Maerlant eindigt met graaf Willem 11 van Holland (t 1256).
Om Te Winkels gelijk te illustreren, spits ik de vergelijking van de
KkvH met Maerlant en Stoke toe op de inleidende passage over de
oorsprong van het graafschap Holland. 19 De openingsverzen (vs.
1-8) komen niet voor bij Stoke, wel in de KkvH. Hetzelfde geldt voor
SpH, 4e partie, le boek, cap. 45, vs. 21-22, waarin graaf Dirk I door
Maerlant wordt omschreven als:
Enen edelen man van groten magen,
Alse wi den jeesten horen gewagen.

Deze karakterisering van de vroegste graaf van Holland is op te
vatten als een samenvattende echo van twee wat langere passages in
de Rijmkroniek (de in het citaat genoemde jeesten) waarin Stoke argumenten aandraagt voor de door hem veronderstelde aanzienlijke
afkomst van de Hollandse graven. 20 Verder komt ook de argumentatie dat Karel de Kale en Lodewijk de Duitser Holland in leen
gaven, omdat ze liever leenhulde ontvingen voor het gebied dan dat
ze het zelf moesten verdedigen tegen de invallen van Noormannen
en Denen (SpH, 4e partie, Ie boek, cap. 46, vs. 47-56), niet voor bij
Stoke, maar wel in de KkvH.21
Maerlant breidt zijn voorbeeldtekst niet alleen maar uit. De tekst
van de schenkingsoorkonde van Lodewijk de Duitser aan Dirk I
(Rijmkroniek, bk. 1, vs. 405-445) wordt door hem bekort. 22 Hetzelfde
geldt voor het direct daarop volgende tekstgedeelte, waarin Stoke
stilstaat bij de broer van Dirk I (vs. 463-467) en Dirks echtgenote
(vs. 468-469), en bij de vondst door een non van het gebeente van
St.-Adelbert alsmede de overbrenging daarvan naar Egmond, waar
op last van Dirk I een houten kerk wordt gebouwd (vs. 470-490).
Dezelfde bekortingen komen ook steeds voor in de KkvH.23
Omdat Maerlant de schenkingsoorkonde van Lodewijk de Duitser in bekorte vorm geeft, ziet hij zich genoodzaakt de verzen
waarin Stoke zijn publiek meedeelt de oorkonde integraal te zullen
vertalen (vs. 403-404), achterwege te laten. De beide verzen ontbreken (dan) ook in de KkvH.
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fig. 1
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markeert bekorting.

Hoewel desgewenst ook de gravenlijst nog in de vergelijking kan
worden betrokken, leveren bovenstaande voorbeelden al meer dan
voldoende bewijs om er bij de bestudering van de bewerkingstechniek vanuit te mogen gaan dat de samensteller van de KkvH zich
inspireerde op de SpH van Maerlant.

3 De oorspronkelijke versie van de Korte kroniek van Holland
Om de bewerkingstechniek zuiver in beeld te kunnen brengen,
zou het nodig zijn de oorspronkelijke versie van de KkvH met de SpH
te vergelijken. De autograaf van het kroniekje is echter niet overgeleverd, de tekst moet dus worden gereconstrueerd op basis van de
twee overgeleverde versies (voorzover deze niet significant van
elkaar verschillen, is er nauwelijks sprake van een probleem). Uit fig.
1 kan worden afgelezen dat dit tegen de achtergrond van de SpH
zeer wel doenlijk is, doordat hs. 131 G 37 met de passage over de
oorsprong van het graafschap Holland (met een vraagteken bij vs.
135-136) de oorspronkelijke versie van het kroniekje representeert. 24
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Uit fig. 1 kan ook worden afgeleid dat de KkvH in hs. 131 G 37
geen afschrift kan zijn naar de versie in het WC: een aantal overeenkomsten tussen de KkvH in hs. 131 G 37 en Maerlants SpH ontbreekt
in de versie in het WC (vgl. hs. 131 G 37, vs. 64, vs. 87-134, vs.
137-144).25 Zoals hierboven echter werd betoogd, is het WC een
aantal jaren vroeger te dateren dan hs. 131 G 37. Hieruit volgt dat de
twee overgeleverde versies van de KkvH als afschriften met een gemeenschappelijk voorstadium opgevat dienen te worden. Naar het zich laat
aanzien (zie hierna) heeft heraut Gelre daarbij twee keer van
dezelfde legger gebruik gemaakt.
Met het aannemen van een gemeenschappelijk(e) voorstadium
(legger) dient zich een nieuwe vraag aan: waarom schreef heraut
Gelre de KkvH in hs. 131 G 37 niet over uit het WC, dat hij als
ambtsdocument, naar mag worden aangenomen, toch steeds onder
handbereik had? Een mogelijke verklaring zou kunnen luiden dat
hij zich voor hs. 131 G 3 7 (ontstaan aan het Hollandse hof) wenste
te baseren op een zo compleet mogelijke tekst: hij wist dat de versie
in het WC (genoteerd in zijn Gelderse tijd) ingrijpend was bekort.
Heraut Gelre vervolgt de KkvH bovendien tot in de eigen tijd,
door in hs. 131 G 37 beschrijvingen toe te voegen van Willem V van
Holland en Albrecht van Beieren (respectievelijk vs. 357-370 en vs.
37l-390). Genoemde verzen zijn niet direct na het voorafgaande
gedeelte van het kroniekje genoteerd. 26 Het lijkt aannemelijk dat
heraut Gelre voldoende ruimte, ongeveer twee kolommen (f.22vb en
f.23ra), vrij hield met het oog op de twee beschrijvingen die hij nog
moest verzinnen, om eerst verder te gaan met de volgende tekst in
het handschrift, de Korte kroniek van Vlaanderen. De inkt waarmee de
vs. 357-390 zijn genoteerd, is namelijk lichter van kleur dan de inkt
waarmee het voorafgaande gedeelte van het kroniekje en de volgende tekst is geschreven. 27 Bovendien wijst de afwijkende vorm van
de paragraaftekens ter hoogte van vs. 365, vs. 379 en vs. 385 (in het
voorafgaande gedeelte van de KkvH komen in het geheel geen
paragraaftekens voor!) op een aparte afwerkingsfase van het handschrift. De legger die heraut Gelre ca. 1405 tot zijn beschikking had
toen hij de KkvH in hs. 131 G 37 noteerde, bevatte dus een voorbeeldtekst die tot 1351 liep.
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De toegevoegde beschrijvingen van Willem V en Albrecht van
Beieren behoren met respectievelijk 14 en 20 versregels tot de
langste beschrijvingen; in het voorafgaande gedeelte van de KkvH
vormen de 16 versregels van de beschrijvingen van Dirk I en Willem
I het maximum. De bijzondere aandacht voor Willem V en Albrecht van Beieren blijkt mede uit het feit dat heraut Gelre voor
beide Hollandse graven niet alleen het ster~iaar, maar ook de sterfdatum opgeeft: het zijn de twee enige beschrijvingen in de KkvH waarin
dit zo precies gebeurt. Voor Willem V geeft hij als sterfdag de l5e
kalende van april 1388 op.28 Als mogelijke bron voor dit gegeven
komt de Tabuia Egmundana in aanmerking, waarin dezelfde datum
wordt genoemd. 29 Hoewel heraut Gelre als ambtenaar in Hollandse
dienst het overlijden van Albrecht van Beieren (t 16 december 1404)
van zeer nabij heeft meegemaakt, vergist hij zich in hs. 131 G 37
desondanks een etmaal bij het opgeven van de sterfdag: in plaats
van de nacht van 15 op 16 december, heeft hij het over de nacht die
daaraan voorafgaat. 3o In het kort daarna ontstane Kladboek noemt
hij de correcte datum, die vandaaruit vervolgens wordt overgenomen in de Hollantsche cronike. 31
4 Bewerkingstechniek

De meest opvallende verschillen tussen de SpH en de KkvH blijken
zich voor te doen in de gravenlijst. De vergelijking tussen beide
teksten dient in beginsel beperkt te blijven tot dát gedeelte van de
lijst dat eindigt met Willem 11 van Holland (t 1256), die door
Maerlant als laatste wordt genoemd. Pas daarna kan worden nagegaan of bepaalde tendensen zich ook voordoen in de beschrijvingen
die de periode 1256-1351 beslaan.
Naar het oordeel van Te Winkel is bij de bewerking sprake van
gedeeltelijke bekorting, maar ook van gedeeltelijke uitbreiding. 32
Een interessante toevoeging is te vinden, volgend op de beschrijving
van Dirk VII, in de gravenlijst ter hoogte van Ada van Holland.
Hugenholtz neemt aan dat Jan Gerbrandszoon van Leiden in de
tweede helft van de vijftiende eeuw de eerste kroniekschrijver was
die Ada een plaats gunde in de Hollandse gravenrij .33 Zoals uit
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fig. 2
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fig. 2 kan worden afgelezen, komt deze eer toe aan de samensteller
van de KkvH. Naar diens oordeel ontbrak er een beschrijving in de
SpH, die hij er vervolgens zelf aan toevoegde:
Ada siin dochter, siit zeker das,
Had Lodewiic van Loon, die grave was,
Die te manne hoir was gegheven.
Onder hoir jaren liet si hoir leven.

Het lijdt geen twijfel dat Ada van Holland centraal staat in deze
beschrijving. Een regeringsperiode wordt door de samensteller niet
genoemd, maar daar wordt als 'originele' verklaring voor gegeven
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dat Ada stierf voordat ze meerderjarig werd. De samensteller van
het kroniekje stelt het zo voor, alsof het pas Ada's overlijden is dat
Willem I de rechtmatige basis verschaft om als graaf van Holland op
te kunnen volgen (vgl. het bijwoord doe in de beschrijving van
Willem I, dat terugverwijst naar Ada's overlijden). De beschrijving
van Ada van Holland wordt in beide bewaard gebleven handschriften voorafgegaan door het bijbehorende wapen. 34
De samensteller van de KkvH streeft, meer dan Maerlant, naar
gelijkvormige beschrijvingen. Door toevoegingen en weglatingen
streeft hij er bewust naar in elke beschrijving bepaalde informatie aan
bod te laten komen. Hij presenteert de door hem geselecteerde
gegevens bovendien in een bepaalde volgorde. In een aantal gevallen
voldeed de SpH blijkbaar reeds aan zijn verwachtingen; de resterende beschrijvingen worden systematisch door hem aangepast. De
regelmatigheid waarmee Maerlants gravenlijst wordt bewerkt, toont
aan dat de samensteller zich rekenschap had gegeven van het
gewenste eindresultaat. De nagestreefde gelijkvormigheid komt ook
tot uitdrukking in de zes beschrijvingen ná 1256, de periode dus
waarvoor Maerlant als bron verder geen diensten kon bewijzen.
Het basispatroon van de KkvH kan als volgt worden samengevat:
I Introductie
a naam graaf! gravin
b verwantschap tot (één van) de vorige(n)
II Biografica betreffende het leven
a naam echtgeno(o)t(e) van de sub Ia genoemde
b status/herkomst van (verwanten van) de sub Ha genoemde
c regeringsperiode
III Biografica betreffende het levenseinde
a plaats van overlijden
b sterfjaar
c doodsoorzaak anders dan natuurlijk
De belangrijkste verandering in vergelijking met de gravenlijst bij
Maerlant is de consequente scheiding tussen gegevens uit II en IIl.
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Biografische gegevens over het leven gaan steeds vooraf aan gegevens over de dood, zodat een chronologische orde van de feiten
ontstaat. Dit ordeningsprincipe vormt ook het uitgangspunt voor de
beschrijvingen tussen 1256 en 1351. Het voorop plaatsen van gegevens uit I hebben de SpH en de KkvH gemeenschappelijk.
De samensteller verraadt een bijzondere belangstelling voor lIb.
Vergeleken met Maerlant geeft hij een belangrijk aantal aanvullingen: de beschrijvingen van Dirk 11, Arnulf, Dirk V, Floris 11, Dirk
VI, Dirk VII en Willem I worden ermee uitgebreid. In een enkel
geval is er zelfs sprake van een stapeleffect. Maerlant deelt over de
echtgenote van graaf Arnulf mee dat ze de dochter van de keizer
van Griekenland was. In de KkvH wordt daaraan toegevoegd dat ze
ook nog de zuster van de keizerin van Rome was. Merkt Maerlant
op dat Willem I getrouwd was met Aleid van Gelre, in de KkvH
vervalt weliswaar de voornaam, maar wordt opgemerkt dat ze een
dochter was van de graaf van Gelre. 35 De samensteller wilde met
deze aanvullingen vanzelfsprekend het prestige van de Hollandse
graven vergroten. 36 De extra aandacht in de KkvH voor kruistochtactiviteiten van Dirk 111 en Willem I wijst in dezelfde richting.
IIb komt altijd voort uit lIa. Dat de naam van de echtgenote of
echtgenoot (IIa) tot het impliciete schema van de samensteller
behoort, kan worden afgeleid uit het feit dat hij, in afwijking van
zijn bron, expliciet vermeldt dat Dirk IV geen vrouw had. Over
Willem I wordt toegevoegd dat hij na het overlijden van zijn eerste
echtgenote voor de tweede keer in het huwelijk trad.
Ook de gegevens onder IIc hebben de aandacht van de samensteller. Maerlant wordt op dit punt verschillende keren aangevuld.
Over Floris 1 wordt meegedeeld hoe lang hij in Oost-Friesland
regeerde en ook de beschrijving van Willem 11 wordt uitgebreid met
tweemaal de vermelding van een regeringsperiode. De samensteller
heeft een merkbare voorkeur voor het ww. regneren. 37 Ook in het
merendeel der beschrijvingen tussen 1256-1351 wordt ervoor gekozen. 38 Bij Maerlant komt het in geen enkele beschrijving voor.
De onderdelen lIa ti m c worden door de samensteller van de
KkvH niet volgens een vast patroon geordend. Hoogstens kan worden opgemerkt dat IIa en IIb steeds nauw met elkaar samenhangen
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- zoals op grond van de inhoud te verwachten valt - , en dat Hc
nooit tussen Ha en Hb voorkomt.
Voor III heeft de samensteller blijkbaar geen systematische
belangstelling: Maerlants beschrijvingen worden met dit soort informatie althans niet uitgebreid. Voor lIla en IlIc zou dat trouwens
niet altijd mogelijk zijn, omdat niet elke graaf op een 'vermeldenswaardige' plaats en/ of wijze aan zijn einde kwam. De samensteller
kiest in lIc, in afwijking van de SpH, twee keer voor het voltooid
deelwoord vermoort. 39 Het woord komt ook een keer voor in de
beschrijvingen tussen 1256 en l35l. 40
Het sterfjaar (b) trekt in 111 nog de meeste aandacht. Vergelijking
met de SpH wijst evenwel uit dat het gegeven in de beschrijvingen
van Floris I, Godfried met de Bult (zie de beschrijving van Dirk V),
Dirk VII en Floris IV achterwege wordt gelaten. In de beschrijving
van Dirk I wekt de samensteller aanvankelijk nog de indruk dat ook
IlIb zijn bijzondere aandacht heeft, als hij zegt Dirks sterfjaar niet
te kennen. Deze in de KkvH ingevoegde opmerking kan echter op
een andere wijze worden verklaard. De beschrijving van Dirk I is
één van de twee voorbeelden waarin de regeringsperiode (Hc) niet
wordt opgegeven 41 , een gegeven waarvoor de samensteller van de
KkvH - zoals hiervoor werd aangetoond - bijzondere aandacht
heeft. Als de samensteller het sterfjaar van Dirk I had geweten, dan
had hij dit kunnen combineren met het aanvangsjaar 863 om
zodoende alsnog Hc te achterhalen.
De matige belangstelling voor sterfjaren komt ook tot uitdrukking
in de beschrijvingen tussen 1256 en 1351: in de zes beschrijvingen
wordt het gegeven slechts één keer vermeld, in het gedeelte over
Willem IV.
Bij de vermelding van het sterfjaar maakt Maerlant regelmatig
gebruik van de uitdrukking ons Heren jaer, die door de samensteller
van de KkvH bijna geheel wordt weggewerkt. 42 In de enige beschrijving tussen 1256 en 1351 waarin het sterfjaar wordt vermeld, komt
de uitdrukking niet voor.
Tot zover konden in de KkvH (in het gedeelte tot 1256, maar ook
in de zes beschrijvingen daarna) dus drie opvallende tendensen
worden aangewezen: (1) de informatie wordt zoveel mogelijk chro-
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nologisch geordend, (2) het aanzien van de Hollandse graven en
gravinnen wordt nog sterker benadrukt door extra aandacht te
besteden aan de status en/ of herkomst van hun echtgeno( 0 )t( e) (of
aan verwanten ervan), (3) regeringsperiodes worden belangrijk
geacht.
Ter illustratie volgt hieronder de beschrijving van Floris III volgens de SpH, alsmede de bewerkte versie daarvan in de KkvH. Uit de
opeenvolgende citaten valt af te lezen welke informatie de samensteller toevoegt en hoe hij zijn gegevens herordent:
SpH:

KkvH:

Dese grave Florens staerf int here
Indat lant van over mere,
Daer keyser Vrederic verdranc,
Ende was begraven eer iet lanc
tAntoengen in die stat.
Teenen wive haddi ghehat
Des coninx dochter van Scollant,
Die vrouwe Ade was ghenant.
Hi staerf alsemen sereef vorwaer
Xlc ende XC daer naer.
XXXIII jaer hilti in hant
Dat gravescap van Hollant.

Dese Florens, die Diederie soon was,
Siin wiif hiet Ada, als iet las,
Kueninc Heinrix dochter van Seotlant,
Seven ende twintich jair regneerde m
Hollant.
Dese Florens voer mit sinen here,
Met keyser Vrederie over mere,
Die in die zelve vaert verdrane.
Doe starf de es grave eer yet lanc
Tot Anthioee in der stede,
Men sereef Xlc ende tnegentieh mede.

Niet op een aparte plaats in het schema onder te brengen, is de
bijzondere belangstelling van de samensteller van de KkvH voor
allerlei Friese aspecten van de Hollandse gravengeschiedenis. In de
KkvH wordt opvallenderwijs een consequent onderscheid gemaakt
tussen Oost-Friesland en West-Friesland, waar in de SpH in algemene zin over 'Friesland' wordt gesproken (zie ook de beschrijvingen van Arnulf, Floris I en Willem lI). In de beschrijving van Dirk
III wordt vermeld dat hij in Friesland streed, maar dat hij werd
teruggeslagen; zijn vader, die in West-Friesland om het leven kwam,
liet hij ongewroken. Bij het vermelden van de bijnaam van de
regerende echtgenoot van Geertruid van Saksen - Robbrecht die
Vriese - merkt de samensteller van de KkvH op dat deze Hollant int
verliese bracht. Voordat Willem I in Holland aan de regering kwam
was hij graaf van Oost-Friesland. Graaf Willem II sneuvelde in het
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Friese Hoochhoutwoude. Al deze gegevens zijn toegevoegd in vergelijking met Maerlant.
In de beschrijvingen van Geertruid van Saksen, Robert de Fries,
Godfried met de Bult en Floris II heeft de samensteller (relatief)
weinig veranderingen aangebracht. Opgemerkt kan worden dat de
beschrijvingen van de drie eerstgenoemden direct op elkaar volgen.
In het vervolg van deze bijdrage hoop ik voor de nauwe relatie met
Maerlant in juist déze passage nog een verklaring te geven.

5 Van doorlopende kroniek naar zelfstandige beschrijvingen
Gelijkvormigheid van de afzonderlijke beschrijvingen is niet het
enige resultaat van de bewerkingstechniek die door de samensteller
wordt toegepast. Een aantal wijzigingen (weglatingen en vervangingen) heeft namelijk tegelijkertijd tot gevolg dat de beschrijvingen meer
op zichzelf komen te staan. De relationele structuur in de SpH wordt
tot een minimum gereduceerd (te weten: Ib) en bestaat alleen nog
uit retrospectieve verwijzingen. Ondanks deze veranderingen blijft
de genealogische lijn tussen de opeenvolgende graven duidelijk
zichtbaar. Door een terloopse toevoeging in de beschrijving van
Dirk IV wordt diens verwantschapsrelatie zelfs nog iets duidelijker
tot uitdrukking gebracht: de samensteller markeert deze 'dode' tak
in de stamboom impliciet met de mededeling dat Dirk zonder
nakomelingen stierf. 43
Allereerst nu de groep weglatingen. In de beschrijving van graaf
Arnulf in de SpH staat vermeld dat deze een zoon had bij zijn
vrouw, waarbij tevens de naam van deze toekomstige opvolger
wordt vermeld:
An hare wan hi enen sone,
Diederic so hiet die ghone.

Met het verstrekken van deze informatie slaat Maerlant als het ware
een brug naar de volgende beschrijving, waarin de zoon zelf centraal zal staan. De samensteller van de KkvH laat zulke 'vooraankondigingen' doorgaans achterwege, men vergelijke verder de beschrijvingen van Dirk III, Floris I, Dirk VII, Willem I, Floris IV en
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Willem Il.44 In de beschrijving van Dirk V heeft de KkvH het minder
specifieke Hi liet oor alst wel sceen. In de beschrijvingen van Floris Il
en Dirk VI bleef de naam van de opvolger tegen de verwachting in
staan. De beschrijving van Floris Il sluit, zoals reeds eerder is
opgemerkt, in zijn geheel vrij dicht bij de voorbeeldtekst aan. De
beschrijving van Dirk VI verdient evenwel aparte aandacht.
De samensteller neemt de vooraankondiging van Maerlant over,
maar lijkt haar bovendien met een biografisch gegeven te hebben
uitgebreid. Dit lijkt regelrecht in strijd met de gesignaleerde tendens
tot verzelfstandiging. Stuiten we hier op een tegenvoorbeeld?
SpH:

KkvH:

Diederic, grave Florens sone
Des Vetten, die was die ghone
Die grave was XLV jaer,
Ende staerf, lesen wi voer waer,
Int jaer Gods M ende honden
Ende LVII, wien soes wondert.
Een wijf haddi, hiet Saffie,
Daer hi met wettelike vrie
Enen sone ane wan.
Florens was geheten die man. 45

Dese Diederie, als iet versta,
Was Florens soon ende hi quam na
Ende regneerde XXXVI jair.
Sophie hiet siin wiif voir wair,
Graef Qtte van Rinegge was hoir vader
Ende palensgrave weet algader.
Dese Diederic, dese grave,
Dese sciet siins levens ave
Alsmen elfhondert screef
Ende LVII, een soon hem bleef
Hiet Florens ende voer mit sinen here,
Met keyscr Vrederic over mere. 46

De KkvH wordt hier geciteerd naar de versie in hs. 131 G 37,
waarbij moet worden opgemerkt dat de laatste twee regels niet
voorkomen in het WGo De twee extra versregels in hs. 131 G 37
blijken te zijn veroorzaakt door een (lees)fout van heraut Gelre:
enkele regels verderop, in de beschrijving van Floris lIl, luidt de
KkvH:
Dese Florens voer mit sinen here,
Met keyser Vrederie over mere.

In hs. 131 G 37 komen in de directe omgeving nog enkele andere
onregelmatigheden voor die, gecombineerd, een verlaagde concentratie van de afschrijver doen vermoeden: vs. 243 en vs. 244 worden
omgewisseld, in vs. 275 wordt het woord vaert abusievelijk tweemaal
gekopieerd en in vs. 287 wordt van het woord was de 's' vergeten,
die later alsnog boven de regel wordt toegevoegd. 47 De gecursi-
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veerde mededeling in de SpH werd in de oorspronkelijke versie van
de KkvH dus bekort tot een soon hem bleef.
Na de weglatingen dan thans aandacht voor de vervangingen. In
de SpH komt een aantal beschrijvingen voor waarin een vooraankondiging ontbreekt. De eropvolgende beschrijvingen kunnen in
zo'n geval beginnen met een qua inhoud en strekking vergelijkbare
indirecte inleiding, die niet vooruitwijst naar een volgende beschrijving maar terugkoppelt op de vorige. In de beschrijving van Dirk I
ontbreekt bij voorbeeld een vooraankondiging. Maerlant begint de
volgende beschrijving (Dirk II) met de mededeling:
Dese wan an sinen wive
Enen sone, die Diederic hiet,
Dien hi tlant van Hollant liet.

Zulke indirecte inleidingen, waarin de vader en/ of moeder in subjectspositie verschijnen, worden in de KkvH weggewerkt. 48 Ze worden vervangen door zinnen waarin de graaf die beschreven wordt
zelf het onderwerp vormt. Het resultaat na bewerking ziet er in het
geval van Dirk II, kort en direct, als volgt uit: Diederic siin zoon, maee
ie u kont, [... ].
Maar ofhet nu gaat om vooruitwijzingen (die worden weggelaten)
of terugkoppelingen (die worden vervangen), het resultaat blijft
hetzelfde: de samenhang tussen de opeenvolgende beschrijvingen
wordt tot een minimum gereduceerd. De tendens van toenemende
verzelfstandiging kan evenwel ook nog aan de hand van andere
voorbeelden worden gedemonstreerd.
Maerlants beschrijving van Dirk V opent met de mededeling:
Int jaer M LXX ende vive
Sciet met mesfalIe vanden live
Metter buien Godevaert.

Het sterfjaar van Godfried met de Bult functioneert tegelijkertijd als
aanvangsjaar van de regeringsperiode van Dirk V. In de KkuR wordt
het gegeven achterwege gelaten. Het wordt ook niet opgenomen in
de beschrijving van Godfried met de Bult zelf. Zoals ik eerder al heb
laten zien, had de samensteller voor dergelijke informatie geen
systematische belangstelling.
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De korte beschrijving van Geertruid, de weduwe van Floris I,
wordt gevolgd door de beschrijving van Robert de Fries, die in de
SpH als volgt begint:
Int jaer ons Heren LX ende drie
Ende M, dus lesen wie,
Quam van Vlaendren grave Boudens sone,
Een hiet Robbrecht, ende nam de gone
Te wive [... J.

Hoewel de beschrijving van Robert de Fries één van de vier voorbeelden is die dicht bij Maerlant aansluiten, laat ook hier de bewerking zijn sporen na. In de KkvH luidt de overeenkomstige passage:
Int jair van dusent, gelovets mi,
Ende vier ende viertich, so les en wi,
Quam van Risele Boudiins zone,
Robbrecht hiet hi ende was die gone
Die Geertruud truwede [... J.

Bij Maerlant heeft de gone de functie van een aanwijzend voornaamwoord en verwijst naar Geertruid in de voorafgaande beschrijving.
De samensteller handhaaft de verwijzing in rijmpositie maar kent
deze een andere functie toe: die van bepalingaankondigend voornaamwoord. In de KkvH slaat het dus terug op Robert de Fries. De
naam van zijn echtgenote wordt in de daaropvolgende regel
geëxpliciteerd.
Over Willem I vermeldt de SpH:
Witlem, Floreins sone ende Aden,
Sijil broeder, was dies beraden,
Dat hi Hollant onder hem dede.
Twee jaer hadde tlant vrede,
Ende daer naer es hi doot bleven
XX jaer na sijns broeder leven. 49

De relationele tijdsaanduiding ten opzichte van zijn broer (Dirk
VII) - die centraal stond in de voorgaande beschrijving - maakt
in de KkvH plaats voor een exacte aanduiding van de regeringsperiode: Ende regneerde negen en twintich jair.
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Zijn alle tot nu toe genoemde voorbeelden van inhoudelijke aard:
er is ook een formele wijziging waarin de tendens tot toenemende
verzelfstandiging van de afzonderlijke beschrijving duidelijk tot uitdrukking komt. Het gaat hierbij niet zozeer om de aanpassing van
gegevens binnen een beschrijving, maar om een herordening die deze
grens overschrijdt. Volgend op de beschrijving van Dirk III opent
de beschrijving van Dirk IV in de SpH als volgt:
Twee sonen hi* doe na hem liet,
Daer doutste Diederic af hiet,
Dien bleef van Hollant den cheins;
Entie ander hiet Floreins,
Die wart up Vrieselant gegoet.

*Dirk III

Na deze inleiding vervolgt de beschrijving met de eigenlijke gegevens over Dirk IV. Daarna volgt de beschrijving van Floris I, waarin
niets wordt medegedeeld omtrent zijn afzonderlijke regering over
Friesland. De geciteerde inleiding komt in de KkvH te vervallen, de
erin vervatte informatie wordt verdeeld over twee afzonderlijke
beschrijvingen.
In totaal zijn er zestien veranderingen die de tendens van toenemende verzelfstandiging illustreren. Tegen deze achtergrond is een
drietal toegevoegde vooruitwijzingen des te opvallender. Ze komen
alle drie voor aan het slot van een beschrijving. In de twee vroegste
beschrijvingen, die van Dirk I en Dirk 1I, stuiten we al direct op de
twee eerste voorbeelden. Mogelijk wilde de samensteller zijn publiek
bij de structurele overgang van het gedeelte over de oorsprong van
het graafschap Holland naar de gravenlijst een extra handreiking
doen. Hiervoor pleiten een aan de eerste beschrijving toegevoegde
herhaling van de leenverhouding tussen Dirk I en Karel de Kale en
een herhaling van het feit dat Dirk I de eerste graaf van Holland
was. Ook aan het eind van de beschrijving van de usurpator Godfried met de Bult wordt door de samensteller een vooruitwijzing
toegevoegd. In de drie beschrijvingen die eraan voorafgaan is de
regelmatige gravenlijn echter verbroken, die wordt pas weer hervat
met Dirk V, de opvolger van Godfried met de Bult. Ook hier was
een extra structurerende opmerking dus alleszins op zijn plaats.
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Opvallend genoeg zijn de beschrijvingen van Geertruid van Saksen,
Robert de Fries en Godfried met de Bult juist voorbeelden waarin
de samensteller zich dicht aan zijn voorbeeldtekst hield. De loop
van de geschiedenis was hier blijkbaar te onoverzichtelijk om in zijn
basisschema te worden ingepast.

6 Functie van de oorspronkelijke versie
Zestien ingrepen in de voorbeeldtekst dienen een tweeledig doel:
de beschrijvingen worden gelijkvormiger en tevens zelfstandiger. In
plaats van een doorlopend verhaal te geven, krijgt het kroniekje
veeleer het karakter van een verzameling gestandaardiseerde
bijschriften bij de in de tekst voorkomende wapentekeningen.
S. Muller heeft de KkvH terecht getypeerd als een serie ,,[ ... ] bijschriften bij elk schild, dat het portret van iederen graaf of gravin
vervangt".50
De wapentekeningen kwamen vermoedelijk dus niet alleen voor
in de afschriften van het kroniekje in het WC en hs. 131 G 37. Het
lijkt veeleer het idee van de samensteller van het kroniekje te zijn
geweest om ze in de oorspronkelijke versie op te nemen. Er zijn
verscheidene inleidende zinnen die beginnen met een aanwijzend
voornaamwoord dat in de context niet anders kan worden opgevat
dan als een verwijzing naar de voorafgaande wapentekening. De
beschrijving van Floris 1 opent bij voorbeeld met de woorden: Dit
was Florens Diederics broeder. 51 (Waar zo'n formulering in het geval
van Floris 111 ook al bij Maerlant voorkomt, kan deze worden
opgevat als een tekstinterne verwijzing.) Ook in de periode
1256-1351 is de samenhang tussen tekst en beeld evident. 52 De
nauwe relatie tussen de wapenschilden en de bijgeschreven tekst
heeft vanzelfsprekend consequenties voor onze visie op de door de
samensteller geïntendeerde wijze van functioneren. Hij stelde het
kroniekje samen met het oog op een leespubliek, dat om te beginnen
de inleiding over de oorsprong van het graafschap Holland las, om
daarna één voor één de wapens te bekijken en de bijschriften te
lezen. 53 Het lijkt voor de hand te liggen dat men daarvan iets heeft
opgestoken. Dat is echter iets geheel anders dan dat men het kro-

DE 'KORTE KRONIEK VAN HOLLAND'

309

niekje uit het hoofd zou moeten leren, een gedachte die Romein een
moment heeft overwogen. 54
Op een leespubliek wijst tevens het voorkomen van het woord
voirscreven in de beschrijving van Willem I:
Willam hoir oom was tsgraven broeder
Diederiics voirscreven, siit des vroeder. 55

De zeldzaamheid van het woord binnen de KkvH wekt het vermoeden dat er op deze plaats iets bijzonders aan de hand is. Bij Maerlant volgt de beschrijving van Willem I direct op die van zijn broer
Dirk VII. De combinatie van sterfjaar en regeringsperiode in de
beschrijvingen klopt ook zonder enig probleem. Zoals hiervoor
opgemerkt, voegde de samensteller van de KkvH na Dirk VII echter
de beschrijving van Ada van Holland toe. Dat Willem I hoir oom was,
zoekt men vanzelfsprekend tevergeefs in de SpH. Met het toegevoegde woord voirscreven sloeg de samensteller een brug naar de
beschrijving die in zijn bron direct aan de beschrijving van Willem I
voorafging.
In het afschrift van de KkvH in het WG heeft heraut Gelre de
oorspronkelijke combinatie van tekst en bijbehorende afbeelding in
alle gevallen bewaard. Ook daar waar een volgende graaf het wapen
van een voorganger onveranderd overnam, werd de afbeelding
herhaald. Zoals hiervoor kon worden vastgesteld, werd (het begin
van) de tekst evenwel bekort.
In hs. 131 G 37 kiest heraut Gelre voor een omgekeerde houding.
Wapens worden alleen overgenomen in zoverre ze veranderen, voor
wat de tekst betreft kiest hij echter een zo oorspronkelijk mogelijke
(= langere) versie van de KkvH als uitgangspunt. Het informatieve
aspect staat dus sterk op de voorgrond in hs. 131 G 37, maar dat
blijkt ook al uit de aard en opzet van het handschrift als geheel. Het
vormde een bronnenverzameling die goede diensten kon bewijzen
bij de verdere historiografische activiteiten van heraut Gelre aan het
Hollandse hof. De combinatie van tekst en wapens, een nieuwe
ontwikkeling in de historiografie van de Noordelijke Nederlanden
rond 1400, keert enkele jaren later terug in de Hollantsche cronike
(1409), waarvan de autograaf van heraut Gelre bewaard bleef (Brus-
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sel, KB Albert I, 17.914).56 Vanuit deze kroniek werd het idee
vervolgens overgenomen in de kroniek van de Clerc uten Laghen
Landen. 57

7 Identiteit van de samensteller
Tegen de achtergrond van de vrij strakke structurele organisatie
die het gevolg is van de toegepaste bewerkingstechniek, figureert
een op zichzelf weinig betekenend gegeven in de beschrijving van
Dirk V. In de SpH besteedt Maerlant onder meer aandacht aan
diens echtgenote. Hij vermeldt dat ze van hoge afkomst is en noemt
tevens haar naam:
Hi nam eene vrouwe hoghe,
Die Otilt bi namen hiet.

De samensteller van de KkvH neemt, zoals kan worden verwacht
(Ha), de naam over. De door Maerlant aangeduide hoge afkomst
voorziet hij van een nadere explicatie: Othilt is de dochter van de
hertog van Saksen. Maar ook voegt hij twee versregels toe die
inhoudelijk niets met het schema te maken hebben. Ze completeren
een rijmpaar, maar dat lijkt dan ook hun enige functie. Aan het eind
van een versregel komen wel vaker stoplappen voor in de KkvH,
complete versregels die rijmparen moeten opvullen zijn evenwel
uitzonderlijk.
Othilt hiet sine vrouwe,
Die hi minde met goeder trouwe.
Die hertooch van Zassen was hoir vader,
Dus muech diit weten algader. 58

Zoals ik hiervoor aannemelijk heb gemaakt, hoeft over het
auteurschap van de twee laatste beschrijvingen in de KkvH in hs. 131
G 37 geen twijfel te bestaan: ze kunnen worden toegeschreven aan
heraut Gelre. Met het oog daarop komt vooral de eerste opvulregel
in het zojuist gegeven citaat een bijzondere betekenis toe: deze keert
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bijna letterlijk terug in de beschrijving van Albrecht van Beieren en
bovendien in een overeenkomstige positie (tussen Ua en Ub):
Margriet zo hiet siin ander vrouwe,
Die hi minde mit herten trouwe,
Graef Alofs dochter van Cleve. 59

De treffende overeenkomst kan gelden als een (klein) eerste argument in een serie, die aannemelijk maken dat het heraut Gelre is die
kan worden aangemerkt als de samensteller van de KkvH. In de
beschrijvingen van Willem V en Albrecht van Beieren komt informatie aan bod (in een volgorde) die op grond van de bewerkingstechniek verwacht zou mogen worden. Bij het noemen van het
aantal regeringsjaren van Albrecht van Beieren wordt zelfs het ww.
'regeren' gekozen. De meeste aspecten van de bewerkingstechniek
lijken heraut Gelre, als heraut, bovendien op het lijf te zijn geschreven. De belangstelling voor de 'adelsbrieven' van de aangetrouwde
partij, aandacht voor titulatuur, het zo duidelijk mogelijk laten
uitkomen van de genealogische lijn, het met de tekst combineren
van een serie wapentekeningen: het zijn evenzovele aspecten die
vanuit Gelres herautenambt aannemelijk kunnen worden gemaakt.
Bijzondere aandacht voor Friesland en het Heilige Land zijn voorts
bekend uit zijn overige werk.

8 Nogmaals: de datering
In de inleiding van deze bijdrage heb ik aangetoond dat de
terminus a quo van de vroegste versie van de KkvH op 1351 kan
worden gesteld en dat het kroniekje nog vóór het eind van de
veertiende eeuw moet zijn ontstaan. Maerlants SpH werd door de
samensteller omgewerkt en uitgebreid met aanvullende informatie.
Een paar details lijken te zijn ontleend aan een laat-veertiendeeeuwse bron, die ons dus mogelijk in staat stelt de datering van de
KkvH vrij scherp te begrenzen.
In de Rijmkroniek van Melis Stoke regeren Dirk I en Dirk II bij
elkaar 125 jaar, met vife in rijmpositie (bk. 1, vs. 799). Enkele jaren
nadien neemt Maerlant het gegeven onveranderd over in de SpH.
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De samensteller van de KkvH gaat echter uit van 120 jaar. Dezelfde
periode keert terug in de kroniek van de Clerc uten Laghen Landen 60 , die teruggaat op de Hollantsche cronike van heraut Gelre (Beyeren) waarin eveneens een regeringsperiode van 120 jaar wordt
vermeld (Brussel, KB Albert I, 17.914, f.30r). Voor de Hollantsche
cronike heeft heraut Gelre gebruik gemaakt van teksten die hij kort
tevoren had verzameld in het Kladboek; dit handschrift bevat echter
voornamelijk gegevens uit de veertiende eeuwen kan hier dus
verder geen rol spelen. H. Bruch gaat ervan uit dat er een handschrift van de Middelnederlandse Beke heeft bestaan - hij spreekt van
het M*-handschrift - , waarin de variant' 120' voorkwam. 61 Als dat
klopt dan is het zeer waarschijnlijk dat heraut Gelre dit specifieke
gegeven bij het samenstellen van de KkvH aan de Middelnederlandse
Beke heeft ontleend. Dat zou betekenen dat de KkvH gedateerd moet
worden ná 13 juli 1393, de datum waarna de Middelnederlandse Beke
tot stand kwam. De oorspronkelijke versie van de Middelnederlandse
Beke moet echter '125' jaar hebben gehad: zowel in de thans
bekende handschriften van Bekes ChronograPhia als in alle overgeleverde handschriften van de Middelnederlandse Beke wordt deze periode
(of een corrupte variant daarvan) genoemd. 62
De KkvH moet dus omstreeks het midden van de jaren negentig
van de veertiende eeuw zijn samengesteld. 63 Gezien de bijzondere
aandacht die heraut Ge1re toont voor met name de Friese aspecten
van de Hollandse geschiedenis, zou het kroniekje geschreven kunnen zijn ten tijde van de Friese oorlogen (1396-1401) van Albrecht
van Beieren, of tijdens de voorbereidingen daartoe (1395/96). Dat
was de tijd dat hij nog verbonden was aan het hof van hertog Willem
I van Gelre. 64 Heraut Gelre had in zijn Gelderse ambiance dus
opvallend snel de beschikking over een handschrift dat de Middelnederlandse Beke bevatte. 65

9 Een onbetrouwbaar Maerlanthandschrift als legger
Nu kon worden vastgesteld dat heraut Gelre een geschikte kandidaat is als samensteller van de KkvH, is het van belang nog eens stil
te staan bij het feit dat de KkvH in hs. 131 G 37 geen afschrift is naar
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het WC. Heraut Gelre heeft zich bij het werken aan hs. 131 G 37
kunnen baseren op een derde handschrift met de KkvH, dat in het
stemma vooraf gaat aan beide bewaard gebleven afschriften. Dat dit
derde handschrift zoveel jaren eerder ook de legger was voor de
KkvH in het WC (vermoedelijk ging het dus om de oorspronkelijke
tekst van de KkvH in autograaf) zou kunnen blijken uit het volgende.
Wanneer men let op de jaartallen die het einde van een regeringsperiode aanduiden (in bijna alle gevallen gaat het om het sterfjaar
van de betrokkene) en op de duur van de regeringsperiodes zelf, dan
is het opvallend dat er tussen de twee overgeleverde versies inhoudelijk maar weinig verschillen zijn te constateren. 66 Van de 22 vergelijkbare regeringsperiodes, dus vanaf de gecombineerde regeringsperiode van Dirk I en Dirk 11 tot 1351, zijn er 21 gelijk. Van de 13
einddata over dezelfde periode zijn er 11 gelijk.
De regeringsperiode van 22 (i.p.v. 21) jaar voor Willem 11 is
waarschijnlijk onjuist overgenomen in hs. 131 G 37. Maerlant geeft
als sterfjaar voor Willems voorganger Floris IV '1234', de datum
wordt in de KkvH evenwel achterwege gelaten. Met betrekking tot
het sterfjaar van Willem 11 zijn Maerlant en beide versies van de
KkvH eensluidend: '1255'. Het verschil tussen de genoemde jaartallen, 21 jaar, levert de regeringsperiode op van Willem 11, die correct
wordt vermeld in het WGo
De twee andere onregelmatigheden komen voor in het afschrift
van de KkvH in het WGo De einddatum '1012' voor Dirk V, die
voorkomt ná de einddatum' 1051' voor Robert de Fries, moet door
heraut Gelre onjuist zijn overgenomen (hs. 131 G 37 heeft i.p.v.
'1012' '1064'). De einddatum' 1133' voor Willem I kan niet anders
dan een verschrijving zijn voor '1233' (zoals in hs. 131 G 37 staat
vermeld).
Uit de nauwe overeenkomst tussen beide versies van de KkvH kan
worden afgeleid dat de oorspronkelijke versie van de KkvH wat de
getallen betreft nagenoeg identiek moet zijn geweest. Als men deze
getallen vervolgens in verband brengt met het cijfermateriaal in de
SpH, stuit men echter op een onverwachte uitkomst.
In de SpH zijn de gecombineerde einddata steeds in overeenstemming met de bijbehorende regeringsperiodes. 67 Maerlants grave-
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nlijst vormt in dit opzicht een uitgebalanceerd geheel. 68 In de KkvH
is het verband tussen de gecombineerde einddata en regeringsperiodes, afgezien van twee uitzonderingen, volledig verbroken. 69 Bij
een confrontatie van deze gegevens met de getallen in de SpH blijkt
dat in de KkvH slechts zes van de vijftien vergelijkbare regeringsperiodes en zeven van de tien vergelijkbare einddata correct (dat wil
hier zoveel zeggen als: in overeenstemming met Maerlant) zijn
weergegeven. Op een totaal van 25 vergelijkingen betekent dat een
verschil van zo'n 50%. De onbetrouwbaarheid van de KkvH op dit
punt wordt des te opvallender nu hierboven kon worden aangetoond dat de samensteller juist bijzondere waarde hechtte aan het
opgeven van regeringsperiodes (Hc). De mogelijkheid om naar een
andere bron te corrigeren liet hij onbenut. Als men aanneemt dat hij
bij het samenstellen van de oorspronkelijke versie even nauwkeurig
te werk is gegaan als bij het vervaardigen van de twee bewaard
gebleven afschriften, dan is er maar één conclusie mogelijk: hij
baseerde zich op een (in elk geval voor wat de getallen betreft)
onbetrouwbaar Maerlanthandschrift. 70
10 Besluit

Het lijkt aannemelijk in de KkvH een ca. 1395/96 door heraut
Gelre samengesteld kroniekje te zien, waarvoor hij als uitgangspunt
twee capita uit de SpH van Jacob van Maerlant koos,71 Uit de
bestudering van de gevolgde bewerkingstechniek komt naar voren
dat het heraut Gelre te doen was om een reeks gelijkvormige,
opzichzelf staande gravenbiografietjes. De beknopte levensbeschrijvingen functioneerden als bijschriften bij de heraldische wapenreeks
die heraut Gelre opstelde en met de tekst combineerde. De gravengeschiedenis over de periode 1256-1351, waarvoor de SpH niet als
bron kon functioneren, werd door heraut Gelre volgens hetzelfde
stramien uitgebreid, de informatie daarvoor moest echter aan
andere bronnen worden ontleend. Het heraldische document dat zo
ontstond (en dat wellicht circuleerde op enkele losse bladen?) was
bestemd om door belangstellenden te worden gelezen en bekeken.
Het autografische handschrift met de oorspronkelijke tekst van de
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KkvB is niet overgeleverd. Bewaard bleven een bekortend afschrift
in het WC en een aan het slot met twee levensbeschrijvingen tot in
de eigen tijd uitgebreide versie. De bekorte versie werd door heraut
Gelre voorzien van een uitputtende wapenreeks (elke graaf een
wapen), de uitgebreide versie voorzag hij daarentegen op een meer
economische wijze van wapens. Zoals uit de aard van beide handschriften valt te verwachten, ligt de nadruk in het WC (= ambtsdokument) sterker dan in hs. 131 G 37 (= verzameling historische
bronnen) op het visuele aspect.
Het is niet bekend of heraut Gelre een opdracht kreeg om het
kroniekje samen te stellen. Zijn herkomst uit Holland maakt een
bijzondere historische belangstelling in deze richting op zichzelf
overigens al aannemelijk. Hertog Willem I van Gelre was in 1379 in
het huwelijk getreden met Katharina (t 1400), een dochter van
Albrecht van Beieren en zoals uit de rekeningen blijkt was hij een
bekende gast in Den Haag. Vormt het opnemen van Ada van
Holland in de canonieke gravenrij wellicht een aanwijzing voor een
opdracht van de zijde van de Hollandse graaf, of althans voor een
functioneren van de KkvB aan het Haagse hof? De gedachte dat Ada
van Holland in de traditie diende te worden opgenomen, leefde aan
het Hollandse hof aan het eind van de veertiende eeuw: in het oksaal
van de hofkapel te Den Haag bevond zich oorspronkelijk een serie
houten gravenbeeldjes, waarvan ook Ada deel uitmaakte. 72 Uit de
tekststudie is bovendien gebleken dat heraut Gelre voor hs. 131 G
37 uitging van dezelfde legger als voor het WC. Vond hij de oorspronkelijke versie terug in Den Haag, toen hij daar vanaf ca. 1402
ging werken? Het prompte afschrift in zijn eigen wapenboek lijkt er
in elk geval op te wijzen dat de tekst in het verloren handschrift in
eerste instantie niet voor eigen gebruik was samengesteld.
Een opdracht van Hollandse zijde zou in zekere zin nog een
onverwacht licht kunnen werpen op het slot van de KkvH. Nu
aannemelijk kon worden gemaakt dat heraut Gelre het kroniekje in
de jaren negentig van de veertiende eeuw heeft samengesteld, mag
het immers opvallend heten dat Willem V in de oorspronkelijke
versie ontbrak en dat heraut Gelre het kroniekje liet eindigen met de
beschrijving van diens moeder Margaretha van Beieren. In verband
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met de geestesziekte van Willem V merkt Van Oostrom op dat
historische bronnen, waar het de taboesfeer betreft, nauwelijks
enige informatie prijsgeven. Als kroniekschrijvers zich al begeven op
het pad der verklaringen, dan zijn ze meestal afkomstig van elders. 73
Was de schaamte over de in 1389 overleden dolle graaf aan het
Haagse hof (bij zijn broer Albrecht van Beieren?) aan het eind van
de veertiende eeuw wellicht nog zo groot dat Willem V beter ongenoemd kon blijven?74 En was de situatie onder Willem VI zodanig
veranderd dat heraut Gelre de in het WC nog ontbrekende graaf in
hs. 131 G 37 zonder problemen kon toevoegen?75
De naar zijn ontstaansmilieu als 'hofs' te typeren KkvH heeft een
indrukwekkende voorgeschiedenis en vindt zijn uiteindelijke oorsprong in het klooster Egmond. Via de SpH van Maerlant en de
eerste versie van de Rijmkroniek van Stoke is de informatie voor het
grootste gedeelte terug te voeren op het Chronicon Egmundanum, dat
op zijn beurt schatplichtig is aan de vroeg-dertiende-eeuwse Annales
Egmundenses. In de vijftiende eeuw heeft het kroniekje bovendien een
aantal interessante sporen nagelaten, die om nader onderzoek vragen. 76 De samensteller van de KkvH stond, kortom, middenin de
traditie en spon zijn eigen draden in het web van de Hollandse
historiografie.
Leiden, 14 augustus 1991
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Rijksuniversiteit Leiden
Vakgroep Nederlands
Postbus 9515
2300 RA Leiden
NOTEN
1 Het betreft M. Carasso-Kok, Repertorium van verhalende historische bronnen uit de
middeleeuwen. Heiligenlevens, annalen, kronieken en andere in Nederland geschreven verhalende
bronnen, 's-Gravenhage 1981 (Bibliografische reeks van het Nederlands Historisch
Genootschap 2, nr. 359.
2 Over het autograafkarakter van het WC nader in W. van Anrooij, Spiegel van
ridderschap. Heraut Celre en zijn ereredes, Amsterdam 1990 (Nederlandse literatuur en
cultuur in de middeleeuwen I), p. 94-101; het Haagse hs. 131 G 37 wordt als
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autograaf geïdentificeerd in W. van Anrooij, "Het Haagse handschrift van heraut
Beyeren: de wordingsgeschiedenis van een autograaf", in: TNTL 104 (1988), p.
1-20. De KkvH is volgens het WC uitgegeven door V. Bouton in Wapenboeck ou
armorial de 1334 à 1372 [... ]. Précédé de poésies héraldiques par Celre, héraut d'armes, dl. I,
Paris 1881, p. 21-32 (een nieuwe editie van de teksten in het WC is in voorbereiding);
de KkvHvolgens hs. 131 G 37 is toegankelijk in [B.J.L. de Geer van Jutfaas] (ed.),
Codex diplomaticus Neerlandicus. Verzameling van oorkonden, betrekkelijk de vaderlandsche
geschiedenis, Utrecht 1862 (Werken uitgegeven door het Historisch Genootschap, 2e
serie, 6), p. 68-79 (met vanaf vs. 270 een fout in de versnummering). In beide
gevallen wordt evenwel geciteerd volgens het handschrift (abbreviaturen worden
stilzwijgend opgelost en interpunctie, hoofdlettergebruik en spelling van i/j en u/v /
w worden aangepast aan het moderne gebruik); tenzij anders vermeld, kies ik hs. 131
G 37 als uitgangspunt.
3 Het volgende berust op Van Anrooij, "Haagse handschrift" (zie n. 2).
4 L.Jéquier en W. van Anrooij (ed.), "Les généalogies armoriées de I'armorial du
héraut Gelre et du manuscrit 131 G 37 de la Bibliothèque Royale de La Haye", in:
Archives héraldiques suisses 101 (1987), afl. I, p. 3-44, vooral p. 26 en (aansluitend)
p.30.
5 Van Anrooij, "Haagse handschrift" (zie n. 2), p. 10 en de bijbehorende n. 15.
Zie inmiddels ook W. van Anrooij, "De Memorietafel van de heren van Montfoort
en het Hollandse gravenhof omstreeks 1400", in: Madoc 3 (1989), nr. 2, p. 22-28.
Voor de traliehelm op f.19va zij men verwezen naar afb. 1.
6 Zie voor de voorgestelde datering Van Anrooij, Spiegel van ridderschap (zie n. 2),
p. 104-114.
7 R. Stein, "Wanneer schreefJan van Boendale zijn 'Brabantsche yeesten'?", in:
TNTL 106 (1990), p. 269-270.
8 C. Lemaire, "Een kroniek vol 'Quade truffen' ", in: E. Cockx-Indestege en F.
Hendrickx (red.), Miscellanea Neerlandica. Opstellen voor dr. Jan Deschamps ter gelegenheid
van zijn zeventigste verjaardag, dl. 2, Leuven 1987, p. 279-281 wijst op Boendale als
auteur. De KkvB kan worden toegevoegd aan het door J. Heymans, "Geschiedenis in
'Der leken spiegel' ", in: G. R. W. Dibbets en P. W. M. Wackers (red.), Wat duikers
vent is dit! Opstellen voor W. M. H. Hummelen, Wijhe 1989, p. 25-40 gegeven overzicht
van de Antwerpse literaire productie in de eerste helft van de veertiende eeuw.
9 Het is deze bijgewerkte versie die is overgeleverd in het WC en hs. 131 G 37, vgl.
Jéquier en Van Anrooij, "Généalogies armoriées" (zie n. 4), p. 6.
10 Carasso-Kok, Repertorium (zie n. I), nr. 359.
11 WC, vs. 290-295.
12 Dezelfde fout in de KkvH in hs. 131 G 37, vs. 356.
13 H. M. Brokken, Het ontstaan van de Hoekse en Kabeljauwse twisten, [Zutphen 1982],
p. 27-30.
14 Brokken, Hoekse en Kabeljauwse twisten (zie n. 13), resp. p. 45-86 en p. 87-108.
15 Nader hierover bij F. P. van Oostrom, Het woord van eer. Literatuur aan het
Hollandse hof omstreeks 1400, 3e dr., Amsterdam [1992], p. 9-11.
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16 J. F. Willems (ed.), "Wapenlied van Jan den IIIe, hertog van Braband", in:
Belgisch museum I (1837), p. 288; De Geer van Jutfaas, Codex diplomaticus Neerlandicus
(zie n. 2), p. VI, alsmede de aantekeningen op p. 68 en p. 71; J. van Malderghem
(ed.), La bataille de Sta veren 26 septembre 1345. Noms et armoiries des chevaliers tués dans cette
journée, Bruxelles 1869, p. XVI; S. Muller, Lijst van Noord-Nederlandsche kronijken, met
opgave van bestaande handschriften en litteratuur, Utrecht 1880 (Werken uitgegeven door
het Historisch Genootschap, nieuwe reeks, 31), p. 32; J. H. Gallée (ed.), "Een
fragment van Seghers Parlement van Troyen, volgens een Utrechtsch handschrift",
in: TNTL 2 (1882), p. 119; S. Muller, "Die Hollantsche cronike van den Heraut.
Eene studie over de Hollandsche geschiedbronnen uit het Beijersche tijdperk", in:
Bijdragen voor vaderlandsche geschiedenis en oudheidkunde, 3e reeks, 2 (1885), p. 10, n. I; J.
Romein, Geschiedenis van de Noord-Nederlandsche geschiedschrijving in de middeleeuwen.
Bijdrage tot de beschavingsgeschiedenis, Haarlem 1932, nr. 40; F. Lyna, Catalogue des
manuscrits de la Bibliothèque Royale de Belgique, dl. 12, Renaix 1936, p. 132, n. 5;
Carasso-Kok, Repertorium (zie n. I), nr. 359.
17 J. te Winkel, Maerlant's werken, beschouwd als spiegel van de dertiende eeuw, 2e,
omgewerkte dr., Gent [enz.] 1892 (fotomechanische herdr. Utrecht 1979), p.
501-502, vooral n. 5 op p. 501. Te Winkel verzuimt de KkvH in het WG te noemen.
In de eerste druk van zijn dissertatie (Leiden 1877) presenteerde Te Winkel zijn visie
overigens nog met de nodige terughoudendheid (p. 418, vooral n. 2). Op de SpH als
bron wordt voorts gewezen door W. G. Bril! (ed.), Rijmkroniek van Melis Stoke, Utrecht
1885,2 din. (Werken uitgegeven door het Historisch Genootschap, nieuwe reeks, 40
en 42) (fotomechanische herdr. Utrecht 1983, 2 din. in I bnd.), dl. I, p. LXXXVII
en p. XCIII-XCIV; L. D. Petit, Bibliographie der Middelnederlandsche taal- en letterkunde,
dl. 2, Leiden 1910, nr. 1523, b en E. Verwijs en J. Verdam, Middelnederlandsch
woordenboek, dl. 10, 's-Gravenhage 1927-1941, nr. 241, II, F, 2 en nr. 488, 4.
18 Naar de SpH wordt geciteerd (soms onder stilzwijgende aanpassing van het
hoofdlettergebruik) of verwezen volgens M. de Vries en E. Verwijs (ed.), Jacob van
Maerlant's Spiegel historiael, met de fragmenten der later toegevoegde gedeelten, bewerkt door
Philip Utenbroeke en Lodewijc van Velthem, Leiden 1863, 3 din. (fotomechanische herdr.
Utrecht 1982).
19 Naar de RiJmkroniek wordt geciteerd of verwezen volgens de editie-Brill (zie n.
17). F. W. N. Hugenholtz, "Melis Stoke en Jacob van Maerlant", in: D. E. H. de
Boer en J. W. Marsilje (red.), De Nederlanden in de late middeleeuwen, [Utrecht [etc.]
1987], p. 17-23 maakt aannemelijk dat Maerlant kon beschikken over de eerste
versie van de Rijmkroniek. Deze eerste versie, die eindigde met vs. 242 van bk. 4,
ontstond vermoedelijk tussen 1278 en 1282, en werd door Stoke opgedragen aan
Floris V. Deze voorstelling van zaken wordt geproblematiseerd in H. Bruch, "De
kroniek van Melis Stoke", in: TNTL 106 (1990), p. 85-106: Maerlant en Stoke
zouden, onafhankelijk van elkaar, teruggaan op een anonieme Middelnederlandse
vertaling plus vervolg (tot 1256) van het Chronicon Egmundanum. In "De verhouding
tussen Melis Stoke enJacob van Maerlant", in: TNTL 108 (1992), p. 156-167 heb ik
echter mijn bezwaren tegen de zienswijze van Bruch geformuleerd.
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20 Brill, Rijmkroniek (zie n. 17), bk. I, vs. 447-462 en vs. 599-650. E. H. P.
Cordfunke, Gravinnen van Holland. Huwelijk en huwel&'kspolitiek van de graven uit het
Hollandse Huis, [Zutphen 1987], p. 17 wijst op deze argumentatie van Stoke; zie
eerder reeds F. W. N. Hugenholtz, "Wat Stoke wegliet uit het Chronicon Egmundanum", in: Nederlands archievenblad 84 (1980), p. 302-311, vooral p. 305. De beide
verzen kunnen worden opgevat als een argument tegen de visie van H. C. Peeters, De
Rijmkroniek van Holland, haar auteur en Melis Stoke, Antwerpen 1966, p. 186-191 die
probeert aan te tonen dat de auteur van de Rijmkroniek hier Maerlant heeft benut en
niet andersom. Zie voor meer uitgebreide kritiek op het standpunt van Peeters de in
Hugenholtz, "Melis Stoke enJacob van Maerlant" (zie n. 19), p. 23, n. 3 genoemde
recensies. Hugenholtz (p. 22-23) acht het echter wél aannemelijk dat Maerlants SpH
van invloed was op de later tot stand gekomen versie BC van de Rijmkroniek; tussen
Stoke en Maerlant heeft met andere woorden een interessante wisselwerking
plaatsgevonden.
2l Alleen overigens in de KkvH in hs. 131 G 37 (onder toevoeging van vs.
135-136). Ik ga er echter vanuit dat de versie in hs. 131 G 37 in dit opzicht de
oorspronkelijke versie representeert en dat de versie in WG een bekorting is (zie ook
het vervolg van deze bijdrage).
22 Peeters, Rijmkroniek van Holland (zie n. 20), p. 186-191 gaat voorbij aan het feit
dat Maerlant, in vergelijking met Stoke, enkele gelijkluidende zinsneden en rijmwoorden heeft, waaronder zelfs een stoplap.
23 Vgl. de opm. in n. 21.
24 Wanneer Carasso-Kok, Repertorium (zie n. 1), nr. 359 de KkvH in het WG de
'oudst bekende versie' noemt en de KkvH in hs. 131 G 37 karakteriseert als een
'latere versie', dan geldt dat dus alleen voor het slot van het kroniekje (i.c. de
beschrijvingen van Willem V en Albrecht van Beieren).
25 Het weesrijm live in vs. 63 van het WG (dat volgens de SpH en hs. 131 G 37 in
de volgende regel zou moeten rijmen op blive) berust op een (Iees)fout van heraut
Gelre. Deze kan worden verklaard door het bijna identieke rijmwoord bliven in de
eerste regel van het volgende rijmpaar. Wellicht was heraut Gelre iets minder
geconcentreerd omdat hij in het WG juist na vs. 63 van f. 7ra naar f. 7rb moest
verspringen. Voorts zij opgemerkt dat ook voor de KkvB in hs. 131 G 37 geldt dat
deze niet is overgeschreven uit het WGo
26 De kwestie wordt gedetailleerd besproken in Van Anrooij, "Haagse handschrift" (zie n. 2), p. 5 e.v.
27 J. P. Gumbert, The Dutch and their books in the manuscript age, [London 1990], The
Panizzi lectures 1989, plate VII (na p. 54) geeft een afbeelding in kleur van hs. 131 G
37, f.23r - met het slot van de KkvH en het begin van de Korte kroniek van Vlaanderen
_. waarop de paleografische 'breuk' duidelijk zichtbaar is.
28 A W. E. Dek, Genealogie der graven van Holland, 4e, verb. dr., Zaltbommel 1969,
p. 62 gaat er vanuit dat Willem V kort voor 15 maart 1389 overleed. In paragraaf I
is reeds gebleken dat heraut Gelre bij het vaststellen van de regeringsperiode van
Willem V uitging van 1388 als sterfjaar. Het verschil van een jaar kan begrijpelijk
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worden gemaakt, door te veronderstellen dat in de door heraut Gelre benutte bron
de paasstijl werd gehanteerd, die vervolgens abusievelijk als jaardagstijl werd
opgevat.
29 A. Hulshof (ed.), "Egmondsche annalen uit de veertiende eeuw", in: Bijdragen
en mededeelingen van het Historisch Genootschap 35 (1914), p. 80. De datum komt naderhand ook voor in één van de twee bewaard gebleven versies van de kroniek van de
Chronogrammist (vgl. J. F. Willems (ed.), "Nederlandsche gebeurtenissen, van 972
tot 1409, getrokken uit eene oude onuitgegevene wereldkronyk", in: Belgisch museum
4 (1840), p. 211). In "Heraut Beyeren en de sterfdatum van Albrecht van Beieren",
in: Spiegel der letleren 31 (1989), p. 308-309 heb ik geprobeerd aannemelijk te maken
dat de kroniek van de Chronogrammist tot stand kwam aan het Hollandse hof ten
tijde van Willem VI.
30 Vgl. uitgebreider Van Anrooij, "Heraut Beyeren" (zie n. 29), p. 307-308.
31 Van Anrooij, "Heraut Beyeren" (zie n. 29), p. 304-306.
32 Te Winkel, Maerlant's werken (zie n. 17), p. 501, alsmede de bijbehorende n. 5.
Te Winkel noemt overigens alleen de KkvHin hs. 131 G 37.
33 F. W. N. Hugenholtz, "Vorstin: Ada van Holland", in: R. E. V. Stuip en C.
Vellekoop (red.), Middeleeuwers over vrouwen, dl. I, Utrecht 1985 (Utrechtse bijdragen
tot de mediëvistiek 3), p. 25.
34 Vgl. Jéquier en Van Anrooij, "Généalogies armoriées" (zie n. 4), p. 22, resp.
nr. 1804 en nr. 48.
35 Ook in de beschrijving van Godfried met de Bult wordt de titulatuur (hertog)
toegevoegd (het betreft Ia).
36 Hugenholtz, "Wat Stoke wegliet" (zie n. 20), p. 302-311 signaleert dezelfde
tendens ook al in de Rijmkroniek van Stoke. Vgl. tevens A. L. H. Hage, Sonder favele,
sonder lieghen. Onderzoek naar vorm en functie van de Middelnederlandse rijmkroniek als
historiografisch genre, Groningen 1989 (Historische studies 48), p. 176-177.
37 WG, vs. 107, 127, 136, 141, 147, 181,200,211,221,233 en 245 / hs. 131 G 37,
vs. 166, 186, 195,200, 206, 240, 259, 272, 282, 294 en 306. In WG, vs. 251 / hs. 131
G 37, vs. 312 bovendien het woord regnaci.
38 WG, vs. 261, 280, 283 en 294 / hs. 131 G 37, vs. 322, 341, 344 en 355. In WG,
vs. 268 / hs. 131 G 37, vs. 329 bovendien het woord regiment.
39 WG, vs. 149 en 176/ hs. 131 G 37, vs. 208 en 235.
40 WG, vs. 263 / hs. 131 G 37, vs. 324.
41 Het andere voorbeeld is de beschrijving van Ada van Holland (vgl. het begin
van deze paragraaf).
42 SpH,4epartie, leboek,cap.46,vs.22,61, 106, 143, 174, 184, 191 (IntjaerGods
[... ]), 225 en 255. De uitdrukking komt ook voor in SpH, 4e partie, I e boek, cap. 46,
vs. 133, 214 en 243, maar omdat het sterfjaar in de overeenkomstige passages in de
KkvH achterwege wordt gelaten, is een vergelijking op dit punt niet mogelijk. De
uitdrukking ons Herenjaer in SpH, 4e partie, I e boek, cap. 45, vs. 13 (het betreft geen
sterfjaar) wordt in de KkvH achterwege gelaten (vgl. WG, vs. 13-14 / hs. 131 G 37, vs.
13-14). Slechts twee keer blijft de uitdrukking gehandhaafd. De eerste keer gaat het
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om een 'citaat', te weten het jaar waarin de schenkingsoorkonde van Karel de Kale
aan Dirk I wordt uitgevaardigd (vgl. SpH, 4e partie, Ie boek, cap. 45, vs. 79/ WG,
vs. 78 / hs. 131 G 37, vs. 79). De tweede keer betreft het sterfjaar van Dirk Il.
43 Ná 1256 vergelijke men de beschrijvingen van Jan I en Willem IV.
44 In de beschrijvingen van Dirk VII en Willem Il blijft de expliciete naam van de
opvolger achterwege.
45 Curs. van mij, WvA.
46 Curs. van mij, WvA.
47 Voor dergelijke verbeteringen boven de regel vergelijke men tevens vs. 122,
193 en 336.
48 Vgl. de beschrijvingen van Arnulf en Dirk VII.
49 Curs. van mij, WvA.
50 Muller, "Hollantsche cronike" (zie n. 16), p. 10.
51 Vgl. tevens de beschrijvingen van Dirk IV, Floris III en Floris IV.
52 Vgl. de beschrijvingen van Floris V,Jan II en Willem lIl.
53 Het ww. horen in WG, vs. 150 / hs. 131 G 37, vs. 209 wijst dus niet op een
mondelinge voordracht, maar is te vertalen met 'vernemen'.
54 Romein, Geschiedenis (zie n. 16), p. 107.
55 Het woord komt ook voor in de beschrijving van Willem Il, maar alleen in het
WG; het is dus niet zeker ofhet ook al voorkwam in de oorspronkelijke versie van de
KkvH.
56 Het anonieme Brabantse gedicht Van den ever (1334), dat is overgeleverd in het
WG, is het vroegste voorbeeld in de Nederlanden waarbij tekst en wapens een
duidelijke samenhang vertonen (vgl. Van Anrooij, Spiegel van ridderschap (zie n. 2), p.
98).
57 Zie [B.]. L. de Geer vanJutphaas] (ed.), Bronnen van de geschiedenis der Nederlanden
in de middeleeuwen. Kronijk van Holland van een ongenoemden geestelijke (gemeenlijk geheeten
Kronijk van den Clerc uten Laghen Landen bi der see), Utrecht 1867 (Werken uitgegeven
door het Historisch Genootschap, nieuwe reeks, 6), p. VII. Zie voor de verhouding
tussen heraut Beyeren en de Clerc uten Laghen Landen]. M. C. Verbij-Schillings,
"Heraut Beyeren en de Clerc uten Laghen Landen. Hollandse kroniekschrijvers ca.
1410", in: TNTL 107 (1991), p. 20-42.
58 Curs. van mij, WvA. Zoals steeds citeer ik naar hs. 131 G 37. De twee laatste
regels uit het citaat heb ik omgedraaid, conform de m.i. oorspronkelijker volgorde in
het WG.
59 Curs. van mij, WvA.
60 De Geer van Jutphaas, Kronijk van Holland (zie n. 57), p. 32.
61 H. Bruch (ed.), Johannes de Beke, Croniken van den Stichte van Utrecht ende van Hollant,
's-Gravenhage 1982, Rijks geschiedkundige publicatiën, grote serie, 180, p. LI (vgl.
tevens het 'stemma codicum' op p. XLVIII).
62 Bruch, Johannes de Beke (zie n. 61), p. XXXIV, aantekening bij rgl. 7-8.
63 Deze late datering van het kroniekje vormt een argument tegen de veronderstelling van K. Helm, "Zu Suchenwirts Ehrenreden", in: Beiträge zur Geschichte der
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deutschen SPrache und Literatur 62 (1938), p. 386 - overgenomen in S. C. van D'Elden,
Peter Suchenwirt and heraldic poetry, Ann Arbor 1974, diss. Minnesota, p. 156 - dat de
Oostenrijkse heraut Peter Suchenwirt (ca. 1320/30-1395) zich voor zijn vroege
Lofdicht op Margaretha van Beieren mogelijk onder meer inspireerde op de KlwH.
Eerdere kritiek op de visie van Helm is te vinden bij U. Müller, Untersuchungen zur
politischen 0rik des deutschen Mittelalters, Göppingen 1974, Göppinger Arbeiten zur
Germanistik 55/56, p. 442 en T. Nolte, Lauda post mortem. Die deutschen und niederliindischen Ehrenreden des Mittelalters, Frankfurt am Main [enz.] [1983], Europäische Hochschulschriften, Reihe I, 562, p. 21.
64 Vgl. in bredere zin Van Anrooij, Spiegel van ridderschap (zie n. 2), p. 104-114.
65 Het bestaan van het Kladboek lijkt erop te wijzen dat het M*-handschrift zich
niet aan het Hollandse hof bevond, noch dat het een privé-handschrift was van
heraut Gelre dat hij meenam in Hollandse dienst.
66 Romeinse cijfers zijn immers maar al te vaak een bron van vergissingen.
67 Ik heb hiervoor de editie-De Vries en Verwijs met het handschrift Den Haag,
KB, KA 20 vergeleken, en vastgesteld dat deze voor wat regeringsperiodes en
einddata betreft volledig betrouwbaar is. De capita 45 en 46 uit het Ie boek van de
4e partie zijn alleen in bovengenoemd handschrift overgeleverd (vriendelijke mededeling van drs. J. A. A. M. Biemans (Amsterdam)).
68 Het sterfjaar' 1075' van Godfried met de Bult, gecombineerd met de regeringsperiode van Dirk V van 15 jaar, leidt op het eerste gezicht niet naar het verwachte
sterfjaar' 1091' voor laatstgenoemde. Maerlant merkt echter op dat de regering van
Dirk V pas een jaar na de dood van Godfried begon.
69 De twee uitzonderingen zijn de opvolging Dirk II - Arnulf (988 + 5 = 993) en
de opvolging Geertruid van Saksen - Robert de Fries (1044 + 7 = 1051).
70 Een dergelijk handschrift van de SpH zou men aan het Hollandse hof niet
verwachten: daar had men vermoedelijk nog de beschikking over het dedicatieexemplaar van de tekst die graaf Floris Vaan Maerlant in opdracht had gegeven.
Men zou kunnen veronderstellen dat het hier om een Gelders Maerlanthandschrift
gaat.
71 Het kroniekje vormt thans de vroegste aanwijzing voor de invloed van Maerlant op het werk van heraut Gelre.
12 De reeks houten gravenbeeldjes wordt genoemd door L. J. van der Klooster,
"De hofkapel", in: R. J. van Pelt en M. E. Tiethoff-Spliethoff (red.), Het Binnenhof.
Van grafelijke residentie tot regeringscentrum, [Dieren 1984], p. 37-38.
73 Van Oostrom, Woord van eer (zie n. 15), p. 9 noemt als treffend voorbeeld de
anonieme vijftiende-eeuwse continuator van Boendales Brabantsche yeesten, die zelfs
als er al ruim een halve eeuw verlopen is nog opmerkt dat hij over de oorzaak van
Willems ziekte er liever het zwijgen toedoet.
74 In de KkvH in het WG wordt opvallenderwijs wel het wapen van Willem V
afgebeeld (Jéquier en Van Anrooij, "Généalogies armoriées" (zie n. 4), p. 26, nr.
1814) (zie afb. 2), het resterende gedeelte van de kolom (f.9rb) bleef- met het oog
op een mogelijk vervolg? - onbeschreven.
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75 Men zou zelfs kunnen veronderstellen dat de foutieve regeringsperiode van
Margaretha van Beieren (tien jaar i.p.v. vijf jaar) niet op een verschrijving van
(Romeinse) X voor (Romeinse) Vberust (vgl. de inleiding van dit artikel), maar juist
bewust werd gekozen om de regeringsperiode van Willem V (die overigens geen vijf,
maar zes jaar bedroeg) stilzwijgend te overbruggen. Is het immers toevallig dat
genoemde periode van tien jaar juist naadloos aansluit bij de dood van Margaretha
van Beieren in l356?
76 Ook mw. drs. J. M. C. Verbij-Schillings (Leiden) houdt zich thans met deze
materie bezig.
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G. H. P. SONNEMANS

MIDDELNEDERLANDSE VERSPROLOGEN
DE OORSPRONKELIJKHEID VAN DE
OVERGELEVERDE REDACTIES

De Middelnederlandse letterkunde is voornamelijk overgeleverd
in handschriften die niet de originele versie van een tekst, de
autograaf, bevatten. De teksten zijn van kopie op kopie overgeschreven en hebben daarbij heel wat averij opgelopen in de vorm
van tekstcorruptie. Globaal genomen zijn er drie soorten corrupties
die in teksten kunnen optreden. Op de eerste plaats kunnen
kopiisten al schrijvend fouten maken: door woorden verkeerd
over te nemen, verzen per ongeluk weg te laten, etc. 1 Dergelijke
fouten kunnen door goed oplettende kopiisten weer verbeterd
worden, waarbij niet altijd de originele versie wordt hersteld. Dat
is de tweede vorm van corruptie. Op de derde plaats kunnen
kopiisten bewust inhoudelijke wijzigingen in een tekst aanbrengen_ 2
Wie zich, zoals ik in mijn onderzoek naar de functie van prologen,
wil verdiepen in de intenties van de oorspronkelijke auteurs van
teksten, dient wel zeer behoedzaam met het voorhanden zijnde
materiaal om te gaan. Voor je het weet, baseer je de uitkomsten van
je onderzoek op een bewerking van het origineel, die een heel
andere tijd en een heel ander milieu representeert dan die van de
auteur.
De meningen over de frequentie van corrupties zijn echter sterk
verdeeld, hetgeen heeft geleid tot heftige discussies in de vakliteratuur. Dat is voor mij reden geweest mijn onderzoeksmateriaaP zelf

* Dit artikel vloeit voort uit mijn promotieonderzoek over de Middelnederlandse
versprologen, gesubsidieerd door NWO. Ik dank Geert Claassens, Paul Wackers en
Wilma Wissink voor hun stimulerende kritiek op een eerdere versie van dit artikel.
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te toetsen op de mate waarin het aangetast is door tekstcorrupties. 4
Aan de basis van dit artikel liggen drie grondvragen.
1. Is het mogelijk om aan de hand van de overgeleverde handschriften de auteursversie van de Middelnederlandse prologen te
bepalen? Ik ga daarbij uit van de volgende hypothese: als de frequentie van varianten in een proloog waarvan verschillende redacties zijn overgeleverd, relatief klein is, dan kan dat (onder enig
voorbehoud) positieve consequenties hebben voor de betrouwbaarheid van de overgeleverde lezingen van die proloog. Die betrouwbaarheid zou bovendien vergroot worden, indien er sprake blijkt te
zijn van een algemene tendens van sterk aan elkaar verwante redacties van prologen. Als immers voor al de onderzochte prologen een
overlevering met weinig varianten geconstateerd zou worden, dan
kan daar een positief oordeel ten aanzien van het vakmanschap van
de hele beroepsklasse van kopiisten uit afgeleid worden. Daarmee
zouden zelfs indirect uitspraken afgeleid kunnen worden over de
originaliteit van de prologen die in slechts één redactie zijn overgeleverd. Ondubbelzinnige bewijzen kunnen op deze manier uiteraard niet geleverd worden, het gaat hier uitsluitend om het vaststellen van tendensen.
2. Wat valt er te zeggen over het karakter van eventuele bewuste
ingrepen in prologen? In eerste instantie beperkte deze vraag zich
tot het achterhalen van de inhoudelijke patronen die er uit de
bewuste ingrepen te destilleren zijn. Regelmatig wordt bijv. de
hypothese geopperd dat bepaalde teksten geen informatie over het
oorspronkelijke mecenaat verschaffen, omdat een kopiist, die vond
dat de primaire functie van bepaalde passages (of zelfs een hele
proloog) verloren gegaan was, dat soort gegevens welbewust uit zijn
tekst verwijderd heeft. 5 Is dat inderdaad op enige schaal het geval?
3. Voor een aantal bewerkingen bleek het gaandeweg het onderzoek ook mogelijk om uitspraken te doen over de persoon die voor
die bewerkingen verantwoordelijk gesteld moet worden.
Deze uitgangspunten zijn terug te vinden in de struktuur van dit
artikel. Ik heb mij bij mijn onderzoek voornamelijk gebaseerd op ca.
25 prologen, die in twee of meer redacties zijn overgeleverd (met als
absolute topper de proloog van de Rijmbijbel, die in maar liefst
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vijftien redacties is overgeleverd). De meeste redacties zijn in autopsie van het handschrift onderzocht, maar om praktische redenen
moest ik mij bij een aantal handschriften wenden tot microfilms en
soms zelfs beperken tot edities.
I De frequentie van corrupties in Middelnederlandse prologen
De vraag naar de mate waarin kopiisten al dan niet bewust de
tekst uit hun legger corrumpeerden, zou een zeer uitgebreide presentatie van de onderzoeksgegevens vereisen, ware het niet dat zo'n
uitgebreide weergave een bijzonder saai betoog zou opleveren,
omdat er sprake is van een opmerkelijke consistentie. Ik beperk mij
daarom tot een bespreking van de tekstoverlevering van de proloog
van de Dietsche doctrinael, aangevuld met een uitzonderlijke variant
uit de Rijmbijbel-proloog. Hiermee wordt een representatief beeld
geschetst van de overlevering van de Middelnederlandse prologen
in haar totaliteit.
De proloog van de Dietsche doctrinael is overgeleverd in tien complete handschriften en een fragment, 6 en daarnaast nog eens in drie
(Neder)duitse vertalingen en bewerkingen.7 In de Middelnederlandse redacties zijn varianten op meerdere niveaus te vinden. Er is
een aantal variante lezingen op woord- of zinsniveau, in enkele
handschriften zijn een of meer verzen weggelaten, en er bestaan een
lange en een korte versie van de proloog.
De hele proloog kent slechts een gering aantal variante lezingen
(zeker wanneer men bedenkt hoe groot het aantal redacties is), te
weten 42 over de eerste 54 verzen, en 13 over vs. 55-80 (die slechts
in vier handschriften zijn overgeleverd). De verschillende lezingen
variëren van evidente fouten,8 en een aantal net iets andere zegswijzen, waarvan het moeilijk (en vanuit inhoudelijk standpunt bezien
ook overbodig) is uit te maken welke de originele lezing bevat, 9 tot
kleine inhoudelijke wijzigingen, al dan niet het gevolg van een
kopiistenfout. 10
Naast deze weinig ingrijpende varianten zijn er in drie handschriften enkele verzen weggevallen. Het ontbreken van vs. 27 in hs
C, mag ongetwijfeld als een slordigheid van de kopiist beschouwd
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worden en hetzelfde geldt waarschijnlijk voor het ontbreken van de
vss. 15-16 in hs E. De eerste weglating heeft immers geen enkele zin,
en levert bovendien een weesrijm op. De tweede levert weliswaar
geen onzinnige lezing op, maar er is ook geen enkele reden om de
betreffende bijzinnen bewust weg te laten. De weglatingen van de
vss. 49-50 en 53-54 in hs H zijn wellicht deels verklaarbaar uit
inhoudelijke en deels uit codicologische overwegingen. Om met dat
laatste te beginnen; doordat vier verzen (aan het slot van de proloog)
weggelaten zijn, eindigt de proloog precies onderaan fol 4v, en
begint de narratio bovenaan fol. 5r met een hoofdstuktitel in rubriek
en een twee regels hoge 10mbarde. 11 Dit kan een reden geweest zijn
om te besluiten de proloog, juist and het eind, met enkele verzen in
te korten. De keuze van de verzen die weggelaten zijn, is van dien
aard dat het publiek van dit handschrift niet in de gaten heeft dat er
iets ontbreekt:
47

Daer om is sine name wale
Ghehieten die duutsche doctrinale
Want doctrinale alsict versta
Dat es comen van doctrina
Ende doctrina dats leringhe
Nv helpt god dat ict volbringhe
Soe dat sijs te beter wesen
Alle diet horen ende lesen
(De inspringende verzen bevatten de weglatingen, en zijn geciteerd naar de
editie Jonckbloet)

De tussenstap in de etymologie van de titel en de wens voor het
welzijn van het publiek waren binnen dit slot van de proloog blijkbaar de minst onmisbare verzen.
De belangrijkste variant in de Dielsche doctrinael-redacties is het
uitgebreide slot van de proloog in drie handschriften. 12 In 26 verzen
wordt het boek opgedragen aan hertog Jan III van Brabant. 13 Deze
Jan III stierf in het jaar 1355, tien jaar na de totstandkoming van de
Dielsche doctrinael. Het lijkt daarom zeer waarschijnlijk dat de
opdracht toe te schrijven is aan de auteur van de tekst, en niet aan
een kopiist die een wit voetje bij de hertog wilde halen. Dit wordt
alleen maar aannemelijker, wanneer men bedenkt dat de tekst in
Brabant l4 geschreven is, en dat de epiloog (óók in de andere hand-
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schriften) andermaal Jan III eervol vermeldt, ditmaal in het kader
van de datering van de tekst.
Het feit dat alle redacties (op de weggelaten opdracht aanjan III
na) dezelfde lezing bevatten, zegt in principe nog niets over het al
dan niet corrupt zijn van die lezing. Het kan natuurlijk zo zijn dat er
in de eerste kopie die van het origineel gemaakt is, enkele enorme
corrupties zijn ingeslopen, en dat al de overgeleverde redacties teruggaan op die kopie, maar dat is wel heel erg hypothetisch. Bovendien zitten er tussen de overgeleverde redacties enkele zeer oude, te
weten hs. F uit 1367 en hs. I uit 1374. 15 Daarnaast kunnen twee van
de drie (Neder)duitse versies opgevoerd worden als getuigen voor
dezelfde tekstvastheid. De Ripuarische versie bevat de bijna geheel
woordelijk omgezette korte versie van de proloog (54 vss.), 10 terwijl
de Middelnederduitse versie, afgezien van een korte inleiding van de
vertaler van tien verzen, de lange versie vrijwel letterlijk omzet, met
uitzondering van vs. 39-40 (de verwijzing naar Antwerpen als de
plaats waar de tekst geschreven is) en de laatste acht verzen van de
opdracht aan Jan lIl. 17 Slechts de relatief late Middelhoogduitse
prozabewerking van Erhart Gross uit Neurenberg (1443) houdt zich
niet letterlijk aan zijn voorbeeld, al volgt ze dit wel in grote lijnen.
Al met al wijst alles erop dat de originele versie van de proloog van
de Dietsche doctrinael in een gave vorm bewaard is gebleven.
Uit de varianten in de redacties van de Dietsche doctrinael-proloog
blijkt een opmerkelijk tekstvaste overlevering. Wat bij voorbeeld
opvalt, is dat er geen sporen zijn van een ingrijpende correctie van
fouten die leidt tot een tekstcorruptie groter dan één vers. In al de
onderzochte teksten komt dit verschijnsel slechts eenmaal voor,
namelijk in de Rijmbijbel, vs. 60-62. Door een omkering van twee
verzen kwam een kopiist in problemen met het rijm, hetgeen vervolgens creatief oplost werd, zonder dat de inhoud noemenswaardig
veranderd werd:
60

die vissche int water visierde
die erde vercierde metten dieren
Ende met cruden van manieren
(geciteerd volgens hs. Brussel, KB 15.001. Verder bekend uit vijf
andere redacties.)
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luidt in negen andere redacties:
Entie erde metten dieren uerchierde
Entie uissche jnt water maecte
Ende alle goede dinc gheraecte
(geciteerd volgens hs. Berlijn SBPK mgf 622.)

De correctie van de corruptie is zelfs van dien aard, dat ik niet zou
durven beslissen welke variant nu de oorspronkelijke is. Het hoeft
overigens niet eens uitgesloten te worden dat de correctie van deze
fout op het conto van de kopiist die de fout beging, geschreven kan
worden. Hij kan de omkering van de verzen direct bemerkt en ad
hoc het rijm hersteld hebben.
De frequentie van bewuste bewerkingen (zoals de weggelaten
opdracht aan Jan lIl) is ook relatief klein. Ongeveer de helft van de
prologen heeft helemaal geen bewerking ondergaan (althans voorzover de overlevering daar zicht op geeft). De proloog van de
Dietsche Catoen die meer dan een bewerking heeft ondergaan, 18 is wat
dat betreft een uitzondering.
Al met al geven de uitkomsten van het onderzoek naar de corrupties in prologen aanleiding tot optimisme: de verschillende handschriften geven bijzonder weinig ingrijpende varianten te zien.
En wat hier aan de hand van een voorbeeld geïllustreerd is, is
vergelijkbaar met de resultaten van de andere door mij onderzochte teksten. De kopiisten zijn in het algemeen zeer zorgvuldig te
werk gegaan. De categorie kopiistenfouten is beperkt van
omvang; er is vrijwel geen spoor van de categorie 'correctie van
kopiistenfouten'; en het aantal bewuste, ingrijpende veranderingen
in de prologen maakt duidelijk dat dit eerder uitzondering dan regel
was. Dit alles maakt het waarschijnlijk dat het nog niet zo slecht
gesteld is met het oorspronkelijkheidsgehalte van de overgeleverde
prologen.

2 Patronen in bewuste bewerkingen
Zoals uit het bovenstaande blijkt, is het aantal bewuste bewerkingen van prologen relatief gering. Bovendien valt de oorspronkelijke
lezing vrijwel altijd met een redelijke mate van zekerheid te onder-
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scheiden van de secundaire lezing. De vraag of we in het overgeleverde materiaal de auteursversies terug kunnen vinden, lijkt daarmee onder enig voorbehoud positief beantwoord. 19 Dat is een gunstig uitgangspunt voor de beantwoording van de tweede onderzoeksvraag, die naar de patronen in de bewuste bewerkingen. Voor onze
kennis van de functie van prologen is zicht op de patronen die in de
bewuste ingrepen ontwaard kunnen worden, niet van belang ontbloot. Het verwijderen van bepaalde gegevens uit een proloog kan
betekenen dat die informatie bij een secondaire receptie als overbodig, of wellicht zelfs strijdig met de nieuwe gebruikssfeer,
beschouwd werd. Ook toevoegingen kunnen sporen zijn van een
nieuwe gebruikssfeer, maar evenzogoed tekens van onvrede met de
oorspronkelijke wijze waarop de proloog functioneerde.
Technisch gezien komen er allerlei vormen van proloogbewerkingen voor in de onderzochte teksten: omwerkingen, weglatingen en
toevoegingen van passages, maar ook toevoegingen en weglatingen
van complete prologen, al zijn m.n. de laatste twee zeer zeldzaam. 2o
Het zou interessant zijn om na te gaan of de bewerking van een
proloog onderdeel uitmaakt van een algehele bewerking van de
tekst, of binnen het betreffende afschrift van de tekst een 'incident'
is. Omdat ik mij uit praktische overwegingen beperkt heb tot de
bestudering van de proloogoverleveringen, kan ik over dit onderscheid maar betrekkelijk weinig zeggen. Van verschillende teksten is
bekend dat zowel de proloog als de narratio bewerkt zijn, o.a. (een
aantal) teksten in het Comburgse en het Enaamse handschrift
(waarover in de volgende paragraaf meer). Er zijn echter ook
getrouwe afschriften van teksten, waarbij enkel bepaalde aspecten
in de proloog aangepast zijn, zoals de bewerking in het Hamburgse
Melibeus-hs. (SUB Cod. germ. 24). De verzen waarin Boendale de
plaats vermeldt waar hij zijn tekst schreef ('Al tandwerpen daer ic
wone/ Maecte ic dit boexken scone'21), zijn in het Hamburgse
handschrift uit de proloog gelicht en eronder in rubriek aangepast
weergegeven:
Tot Utrecht daer ic wone
Screve ic dit ghedichte scone 22
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Antwerpen wordt veranderd in Utrecht en 'maecte' in 'screve'.
Met name dat laatste, alsmede het feit dat de verzen uit de
proloog verplaatst en in rubriek geschreven zijn, maakt duidelijk dat de Utrechtse variant van de hand van een kopiist
moet zijn.
Aan de andere kant staat echter de overlevering van Melis Stokes
Ry·mkroniek van Holland in twee verschillende versies, die beide bijna
letterlijk dezelfde proloog hebben. 23 Een bewerking van een narratio leidt kennelijk niet altijd automatisch tot een bewerking van de
proloog.
Deze op zich interessante invalshoeken laat ik verder terzijde, en
ik zal mij in deze paragraaf verder richten op de inhoudelijke
categoriseringen van proloogbewerkingen: wat voor soort informatie wordt er aan een proloog toegevoegd of weggelaten en in welke
frequentie? Ten slotte moeten de betreffende patronen gerelateerd
worden aan de frequentie van afschriften die hun legger getrouw
volgden.
De bewuste ingrepen in prologen zijn in drie hoofdcategorieën
onder te verdelen: het aanpassen van gegevens die betrekking hebben op de ontstaansgeschiedenis van de tekst, het ingrijpen in de
inhoudelijke introductie van de tekst en het ogenschijnlijk bekorten
om het bekorten.
De ingrepen betreffende de ontstaansgeschiedenis van de tekst
zijn in de meeste gevallen het weglaten of omwerken van informatie
aangaande de datering, de lokalisering, de auteur of het mecenaat.
De informatie over de datering en lokalisering van de Brabantse
yeesten is slechts overgeleverd in een van de vier handschriften die de
proloog bevatten. 24 Stein 1990 25 laat zien hoe de Brabantseyeesten in
fasen door Boendale geschreven werd. De betreffende passage verwijst naar de tweede fase, die in 1318 tot stand kwam. Waarschijnlijk heeft er in de versie van de eerste fase de datering 1316
gestaan, zodat de overgeleverde datering secundair is. Vermoedelijk
heeft Boendale zelf in een latere fase besloten om de steeds veranderende datering maar gewoon uit zijn proloog weg te schrijven.
Dat lijkt de meest voor de hand liggende oplossing, want
waarom zou een kopiist wél de datering en lokalisering, en
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niet de opdracht aan de vrij onbekende Willem Bornecolve weggelaten hebben?26
Drie prologen zijn overgeleverd in versies met en zonder informatie over de mecenas. 27 In de Heimelicheit der heimelicheden wordt in
twee handschriften de informatie over de mecenas (cryptisch
omschreven als 'lieue neue') gekoppeld aan de naam van de auteur,
de bron én de inhoud van de tekst:
Die gheuen mach gheue alle weghe
Eiken radic dat hijs pleghe
Want datmen gheeft dats datmen vint
Ende datmen hout wert niet een twint
5 Noyt mi gheuen en vemoyde
Wan het vte minen sinne vloeyde
Ende noch helpet mi alsic gheue
Nv ontfaet dit lieue neue
Van mi iacoppe van me riant
10 Van dat ic in latine vant
Hoe aristotiles ende geen ander
Sinen iongre alexander
Leerde die we relt berechten
Ende ... 28

Wie iets weg kan geven moet dat zeker doen, want daar heeft hij
alleen maar voordeel van, stelt Maerlant in zijn openingsspreuk.
Vervolgens schenkt hij zijn tekst aan een 'lieue neue', waarmee
vermoedelijk de jonge Floris V bedoeld is. 29 De relatie tussen de
opening (geven is goed) en de verhouding tekst-auteur-mecenas ligt
er duimendik bovenop: Maerlant hoopt op deze manier goed voor
zijn diensten beloond te worden (in feite is dit al meteen de eerste les
uit de vorstenspiegel die dit werk is, en die in het begin van de
narratio opnieuw ter sprake komt in een uiteenzetting over mildheid
en gierigheid (vs. 29-180)). Bovendien ligt er in de volgende verzen
een parallel voor het oprapen tussen Maerlant en zijn 'lieue neue'
enerzijds en de meester-leerling verhouding tussen Aristoteles en
Alexander de Grote anderzijds. Er kan nauwelijks misverstand bestaan over de bedoeling van deze verzen: een vorst heeft profijt van
de wijze lessen van een leermeester. 30 De opening van de tekst is
hiermee uitermate doordacht en harmonieus.
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Hs. Leiden, UB Ltk 169 wijkt in deze passage af. Vers 7-9 luiden
in dit handschrift:
7

Ende noch helpet eiken dat hi gheuet
Daer hi bi met eren leuet
Verstaet dese word hier te hand

Deze passage sluit ook aan bij de openingssententia, maar toch lijkt
zij mij niet oorspronkelijk, omdat er bij nader toezien een breuk in
de opbouw van de redenering ontstaat. Binnen de algemene sententia staan namelijk twee verzen die op de persoonlijke houding van
de auteur slaan:
5

Noit mi gheuen ne vemoiede
Van dat vt minen sinne vloiede

Deze verzen vormen in de oorspronkelijke versie de overgang van
de algemene sententia naar de meer persoonlijke noot die Maerlant
eraan wil verbinden, en die direct daarop uitgediept wordt in de
verzen waarin de relatie Maerlant-mecenas parallel gesteld wordt
aan de relatie Aristoteles-Alexander. Hoe geraffineerd de bewerker
hier ook te werk is gegaan, zijn ingreep heeft toch zijn sporen
nagelaten.
In de sterk bekorte versie van de Rijmbijbel-proloog in hs. Brussel,
KB 720-722 31 is o.a. een passage met persoonlijk getinte informatie
over Maerlant weggelaten. De weglating (vs. 66-94 uit de editie
Gysseling 1983) bestaat uit een gebed waarin God om vergeving
gevraagd wordt voor het feit dat de auteur vroeger leugenachtige,
wereldlijke teksten geschreven heeft, direct gevolgd door een passage waarin de auteur zich bij voorbaat indekt tegen de laster en de
afgunst van de nideghe, die hem kennelijk reeds eerder dwars hebben
gezeten. Verwant hieraan is de weglating van de inspiratie bede in
de Leidse Heimelicheit der heimelicheden-proloog. 32 Dergelijke gebeden
hebben voornamelijk zin als een soort bezweringsformule aan het
begin van het produktieproces van een tekst. Het behoeft geen
verbazing te wekken dat een ijverig kopiist zo'n inspiratie bede oversloeg, als zijnde overbodige informatie.
En daarmee zijn we aanbeland bij de meest voor de hand liggende reden achter de bovenstaande voorbeelden: wanneer

334

G. H. P. SONNEMANS

bepaalde informatie niet meer functioneel was voor de nieuwe
gebruikssituatie, kon een kopiist besluiten er het mes in te zetten. De
oorzaak van het verwijderen van gegevens over de ontstaansgeschiedenis van een tekst kan evenwel ook complexer zijn. Een mecenas
kan bijv. uit de proloog weggeschreven zijn, omdat een van zijn
politieke tegenstanders een exemplaar van de betreffende tekst
wilde hebben. Zoveel inzicht verschaffen de gegevens ons echter
helaas nergens.
Naast het verwijderen van overbodig geworden gegevens over de
ontstaansachtergrond van een tekst, zijn er ook enkele voorbeelden
waar deze gegevens juist uitgebreid worden. Aan de oorspronkelijke
proloog van de Slag van Woeringen gaat in de overgeleverde handschriften 33 een 592 verzen lang betoog vooraf,34 dat grotendeels
bestaat uit een vergelijking tussen de slag van Woeringen (in 1288)
en de gebeurtenissen rond Mozes en Aäron, en een beschouwing
over de waarheidsoverdracht in de literatuur. In de afronding van
de toegevoegde voorrede wordt de naam van de auteur, die in de
originele proloog ontbreekt, genoemd:
585

Alsoe alse Van Heelu broeder Jan
Ons heeft bescreven ende doen verstan:
Oec heet hi broeder Jan van Leeuwe
Die dichte van woeronc ...

Door het secundaire karakter van de voorrede, valt de betrouwbaarheid van dit gegeven moeilijk in te schatten. Het is niet uitgesloten
dat, juist vanwege de nauwgezetheid van de identificatie van de
auteur, de voorrede qua tijd en plaats niet ver van het origineel
afstaat. 35
Een verbeterde inhoudelijke introductie van de narratio is op
verschillende manieren mogelijk. Er kan meer concrete informatie
over de inhoud van de narratio gegeven worden dan in de oorspronkelijke proloog het geval was. Dat gebeurt o.a. in hs. Kaliningrad
UB 903 van de Sidrac, waarin tussen vs. 110 en 111 van de andere
versies van de proloog 24 puur inhoudelijk gerichte verzen zijn
toegevoegd. Daarnaast wordt in verschillende teksten door de (vermoedelijk) latere toevoeging van een inhoudstafel een veel completer beeld van de inhoud van de tekst gegeven dan in een proloog
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mogelijk is. 36 Dat is bijv. in de Dietsche doctrinael, de Rijmbijbel en de
Spiegel historiael het geval.
De waarschijnlijk oorspronkelijke inhoudstafels die in Der leken
spieghel vóór de afzonderlijke boeken stonden,37 zijn in een later
stadium van de tekstoverlevering direct na de proloog bijeengebracht (eerst alle berijmde gedeelten, en vervolgens de complete
opsomming van de hoofdstuktitels). Hierdoor is de gebruikersvriendelijkheid van de inhoudstafels aanzienlijk toegenomen, omdat de
gebruiker van het boek aan het begin ervan een totaaloverzicht van
de inhoud gepresenteerd krijgt. Overigens vertonen de inhoudstafels van de Rijmbijbel en de Spiegel historiael formeel zoveel overeenkomst,38 dat het verleidelijk is een directe onderlinge relatie te
veronderstellen. Het is mogelijk dat de samensteller van de jongste
inhoudstafe}39 kennis had van de wijze waarop in die andere
omvangrijke Maerlant-tekst de inhoud ontsloten was, en zich daar
vervolgens bij aansloot. Het is echter ook niet uitgesloten dat één
persoon (Maerlant zelf?) verantwoordelijk is voor beide toevoegmgen.
Dergelijke verbeteringen van de toegankelijkheid van de concrete
inhoud van een tekst zijn niet erg frequent. Nog sporadischer zijn de
pogingen om de diepere betekenis van de tekst bloot te leggen. Het
enige voorbeeld waar dit onmiskenbaar gebeurt, is in de uitgebreide
voorrede die aan de oorspronkelijke proloog van de Slag van Woeringen voorafgaat, en waarin de belangrijkste gebeurtenis uit de tekst
vergeleken wordt met de gebeurtenissen rond Mozes en Aäron.
Centraal in deze vergelijking staat de wijze waarop God het kwaad
met zijn wraak straft:
438

Want God hi wrac daer
Ane hen (= de tegenstanders van Jan I) alsoe sin en toren,
Als hi aen Pharo dede te voren

Uit de minieme frequentie van dit soort interpretatieve ingrepen
kan worden afgeleid dat de kopiisten zich hier blijkbaar niet graag
aan waagden.
Een laatste groep bewuste ingrepen in prologen zijn de louter
bekorten de weglatingen van passages en soms zelfs van de hele
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proloog. Zo is bijv. de oorspronkelijk 46 verzen tellende proloog van
de Dietsche Gatoen in het Comburgse handschrift gereduceerd tot
twee nauwelijks meer informatieve verzen. Er is bij deze bekortingen van prologen eigenlijk nooit een inhoudelijk argument aan te
wijzen voor de ingreep, of het zou moeten zijn dat een tot inkorting
geneigde kopiist passages uit de hierboven besproken categorieën
het meest geschikt achtte om zijn doel (een kortere versie af te
leveren) te bereiken. Dat lijkt bijv. het geval bij de sterk bekortende
kopiist van de versie van de Rijmbijbel die is overgeleverd in hs.
Brussel, KB 720-722, die niet alleen een hele passage met informatie over de auteur wegliet 40 , maar ook de receptiesturende vergelijking met de noot, waarvan het de moeite waard is om door de
bittere bolster en de harde schaal heen te bijten vanwege de soetheit
die er binnenin zit (vs. 37-54 in de andere handschriften). De
weglatingen in deze versie zijn niet willekeurig, maar ze wekken ook
niet de indruk het gevolg te zijn van een totaal nieuwe receptiesituatie. De achterliggende reden moet m.i. gezocht worden in een
algemene neiging tot bekorting.
Het bovenstaande wekt wellicht de indruk dat het vrij normaal
was dat bij het overschrijven van een tekst de proloog bewust werd
aangepast. Dat is echter niet het geval. Het gaat hier namelijk om
slechts 40 grotere en kleinere ingrepen, gevonden in een kleine
honderd verschillende redacties van prologen. Daar komt nog bij
dat er enkele versies van een proloog zijn die twee of drie verschillende ingrepen tegelijk herbergen. Tenslotte verstoren de bewuste
ingrepen maar zelden het hele karakter van een proloog. Dit alles
bijeen genomen, moet er eerder gesproken worden van een grote
eerbied voor de bestaande tekst, dan van een vogelvrijverklaring
daarvan.
3 Wie waren er verantwoordelijk voor bewuste ingrepen in prologen?
Tekstcorrupties worden doorgaans op het conto van slordige of
creatieve kopiisten geschreven. Dat is ongetwijfeld waar voor verschrijvingen en andere fouten, maar daar waar het de bewuste
ingrepen in de proloog betreft kan dit beeld genuanceerd en in zeker
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opzicht zelfs bijgesteld worden. Genuanceerd, omdat het mogelijk
lijkt om een aantal ingrepen in verschillende prologen toe te schrijven aan één persoon, en bijgesteld, omdat een aantal ingrepen niet
door kopiisten, maar door de oorspronkelijke auteur lijken te zijn
aangebracht.
De bewerking van de proloog (en de narratio ) in de Dietsche Gatoen
in de Enaamse codex staat niet op zichzelf. Zo schrijft Beuken bijv.
over de versie van Vanden levene ons heren in dat handschrift:
Omstreeks 1270 werd het gedicht opgenomen in het verzamelhandschrift, het
Rijmboec van Oudenaarde (= de Enaamse codex, GS). Het kreeg daarbij een
meer Westvlaamse inslag en onderging waarschijnlijk ook een bewerking, zoals
met andere in deze codex opgenomen gedichten het geval was. 41

Het valt niet uit te sluiten dat er in een verzamelhandschrift bij
toeval een aantal reeds bewerkte teksten bijeengebracht worden.
Het is echter minstens evengoed denkbaar, dat de bewerkingen van
de verschillende teksten tot stand zijn gekomen op het moment dat
de teksten in één handschrift verzameld werden. Onderzoek van de
bewerkingstechnieken die in de betreffende teksten zijn gehanteerd,
zou dit uit kunnen wijzen, vermits de tekstoverlevering dit mogelijk
maakt. Beuken 1968 (p. 108-111) heeft dit onderzoek voor de
Enaamse codex reeds op bescheiden schaal verricht, en komt tot de
conclusie dat het zeer aannemelijk is dat er hier sprake is van één
compilerende bewerker voor het hele handschrift (of eventueel een
directe voorganger van het handschrift). Dat is overigens helemaal
niet uniek. Er zijn meer voorbeelden van handschriften die meerdere bewerkte teksten bevatten, en waarvan het aannemelijk is dat
er één bewerker of coördinator achter de bewerkingen zit. Eén
daarvan is de beroemde Lancelot-compilatie, waarin naast een letterlijke vertaling van de Oudfranse Lancelot-trilogie zeven episodische
Arthurromans geïnterpoleerd zijn. Minstens drie van die kortere
romans zijn verkortend bewerkt, zoals blijkt uit vergelijking met de
overgeleverde fragmenten van de oorspronkelijke, langere versies
van deze romans. 42 Deze bewerkingen zijn het gevolg van "een
streven van de compilator om alle Middelnederlandse teksten die hij
ter beschikking had, en waarvan hij de inhoud in verband kon
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brengen met die van de cyclus Lancelot-Queste-Mort in een verzamelwerk te verenigen".43 Dat heeft geleid tot één doorlopende tekst,
waarbij alle prologen verdwenen zijn.44
Een ander handschrift dat meerdere bewerkte teksten herbergt, is
het Comburgse handschrift. Zo zijn er in dit handschrift van Der
leken spieghel niet meer dan wat excerpten opgenomen, ontbreken de
prologen van Van den neghen besten45 en de Sidrac46 , is de proloog van
de Dietsche Catoen teruggebracht van 46 tot twee verzen 47 , en wijkt de
versie van de Roman van de roos op veel plaatsen af van die in de
andere handschriften. 48 Verder is het niet uitgesloten dat er onder
de overige teksten in dit handschrift nog andere bewerkingen schuilen, maar dat is gezien de beperkte overlevering van de betreffende
teksten meestal niet na te trekken.
Het is kortom niet geheel ongebruikelijk geweest, dat bij het
samenstellen van een verzamelhandschrift een bewerking van de op
te nemen teksten heeft plaatsgevonden. 49 Voorzover er gegevens
voorhanden zijn, blijken de bewerkingen in de verschillende teksten
van een handschrift redelijk op elkaar te lijken, of het nu gaat om
een consequent bekorten de (zoals in de Lancelot-compilatie) dan wel
een deels uitbreidende en deels inkortende bewerking (zoals in de
Enaamse codex 50).
Naast de samenstellers van verzamelhandschriften is er nog een
andere categorie personen die verantwoordelijk gehouden kan worden voor een aantal bewuste ingrepen in prologen: de oorspronkelijke auteurs van de tekst. De kroongetuige hiervan is Jan van
Boendale, die enkele van zijn teksten in meerdere geautoriseerde
versies in omloop gebracht heeft.
Stein 1990 betoogde reeds dat Boendale zijn Brabantse yeesten in
verschillende fasen geschreven heeft. De overgeleverde handschriften representeren allemaal een verschillende fase van de tekstgenese. De tekstoverlevering lijkt erop te wijzen dat Boendale telkens
een nieuwe geautoriseerde versie op de markt bracht, en daarnaast
een privé werkexemplaar in eigen bezit hield, waaruit dan weer de
volgende versie groeide. Hij heeft daar waarschijnlijk verschillende
malen de gegevens in zijn proloog op aangepast. 51 Stein wijst vijf
verschillende fasen aan, die allen de jongste Brabantse ontwikkelin-
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gen van Boendales tijd betroffen, en dus achteraan in diens werkexemplaar toegevoegd werden. 52 Er kan echter nog een zesde fase
aan de ontstaansgeschiedenis van deze tekst toegevoegd worden, zij
het in de andere chronologische richting. In hs. Antwerpen, SB B
15.828 gaat aan de oorspronkelijke versie van de Brabantse yeesten 53
(inclusief de proloog!) een voorgeschiedenis vooraf, waarin in ongeveer 1200 verzen de genealogie van de Brabantse hertogen wordt
teruggevoerd op Noach, om o.a. via diens zoonjaphet, de Trojaan
Hector en Silvius Braboen de aansluiting te maken met Pepijn van
Landen 54 . Aan deze genealogie gaat een nieuwe proloog van 112
verzen voorafS5, die opgedragen is aan hertog Jan 111 van Brabant:
25

Hertoge Jan van Brabant
Die derde vanden name int landt

32

Ontfaet dit boexken eist v bequame
Ende ontfanekelije zo dunet my
Dat mijn pijne bestaet sy
Ende den tijt die ieker toe doe
Ende en eest oie niet alsoe
Soe sal my dat herte verseeren
Want ie maeet in uwer eeren

35

Vers 38 laat er geen twijfel over bestaan dat de tekst speciaal ter
ere van hertog Jan 111 geschreven is. Dat betreft dan met name de
nieuwe passage met de voorgeschiedenis van de oorspronkelijke
Brabantse yeesten 56 . Het lijkt mij zeer waarschijnlijk dat achter deze
uitbreiding van de Brabantse yeesten niemand anders dan Jan van
Boendale zelf zit. Dat moge onder andere blijken uit zijn zeer
intensieve 'literaire relatie' met Jan 111, een relatie die overigens ook
juist door deze passage meer reliëf krijgt. Er kan m.i. zelfs een
scherper beeld van Boendales biografie mee verworven worden.
Boendale begon zijn carrière als dichter waarschijnlijk in dienst van
de Antwerpse schepen Willem van Bornecolve, die hij ongetwijfeld
beroepsmatig (Boendale was schepenklerk in Antwerpen) heeft leren
kennen, en voor wie hij in 1316 zijn Brabantse yeesten schreef. Een
decennium later heeft Boendale een machtiger mecenas gevonden
in de persoon van Rogier van Leefdale, de burggraaf van Brussel,
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voor wie hij zijn Der leken spieghel en Jans teestrye schreef. 57 Na de
dood van Leefdale heeft Boendale uitsluitend nog maar teksten aan
hertog Jan III opgedragen: Melibeus, Dietsche doctrinael en Boec vander
wraken. Maar naast deze teksten zijn ook de Brabantse yeesten en Der
leken spieghel aan de hertog opgedragen. Opmerkelijk daarbij is dat
deze beiden teksten reeds eerder aan een ander opgedragen waren.
Hoe kan dit nu verklaard worden? Alles wijst er m.i. op dat Boendale na de dood van zijn mecenas Rogier van Leefdale (1334) de
begunstiging van zijn literaire activiteiten nog hoger op de maatschappelijke ladder is gaan zoeken, aanvankelijk met zijn twee
meesterwerken, gekleed in een nieuw jasje, en later met nieuw
materiaal. De wijze waarop dat gebeurd is met de Brabantse yeesten, is
hierboven beschreven. Een vergelijkbare directe relatie tussen
Boendale en de hertog wordt gesuggereerd in de opdracht in de
epiloog van Der leken spieghel die later aan de tekst is toegevoegd:
Edel heere maehtieh ende hoghe
Lottrijes brabans limborehs hertoghe
Van valkenborch daer toe meere
Van hoesdein ende van breeda heere
Heere desen bOlie ende dit were
Soe gheeft v Jan v arme clere
Uwer eerliker ghewelt nv.
(geciteerd naar hs. 's-Gravenhage, KB, KNAW XXIII, foI.l59r-v)58

Wellicht is Boendale zelf wel verantwoordelijk voor de verwijdering
van de opdracht aan Rogier van Leefdale en voor de aanpassing van
de inhoudstafel,59 De handschriftelijke overlevering sluit dat laatste
zeker niet uit: voor zover valt na te gaan, komt de toegevoegde
epiloog alleen maar voor in handschriften met een aangepaste
inhoudstafel. Voor wat betreft de weglating van de opdracht aan
Rogier van Leefdale is de zaak echter complexer: hs. Brussel combineert de toegevoegde epiloog met de verkorte proloog, maar het
Haagse KNAW-handschrift bevat zowel de toegevoegde epiloog als
de verkorte proloog. Hoe het ook zij, Boendale blijkt niet alleen van
de Brabantse yeesten verschillende geautoriseerde verSIes gepresenteerd te hebben, maar ook van Der leken spieghel.
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Met deze gegevens in de hand is het verleidelijk om ook de
weglating (of betreft het toch een toevoeging?) van de opdracht in de
Dietsche doctrinael aan Jan IU60 aan Boendale toe te schrijven. Er zij
immers aan herinnerd dat de bewerking van deze proloog reeds zeer
vroeg in de tekstoverlevering tot stand kwam.
Het is m.i. hoogst onwaarschijnlijk dat Boendale hiermee een
uitzonderingspositie innam. 61 Het is zelfs veel aannemelijker dat de
meeste auteurs zeer nauw betrokken bleven bij de eerste lotgevallen
van hun teksten, dan dat zij de greep op hun werk direct na de
voltooiing ervan verloren. Er moet dan ook terdege rekening mee
gehouden worden dat er achter meerdere ingrepen in de prologen
de hand van de auteur schuilgaat. Er zijn m.i. redenen om aan te
nemen dat de toegevoegde voorrede van de Slag van Woeringen kort
na de totstandkoming van de tekst geschreven is. En niets sluit uit
dat Jan van Heelu de auteur van beide tekstgedeelten is. En waarom
zouJacob van Maerlant niet persoonlijk verantwoordelijk zijn voor
de toevoeging van de index die aan de Spiegel historiael of de Rijmbijbel
(of wellicht zelfs beide) voorafgaat?
Voor de bewijsvoering van deze en andere individuele gevallen
zou ik mij op zeer glad ijs begeven. Dat doet echter niets af aan het
gegeven dat wij voortaan bij de overleveringsgeschiedenis van een
tekst niet meer klakkeloos heen kunnen om de rol die de oorspronkelijke auteur gespeeld heeft bij veranderingen in de tekst. Dat wordt
nog versterkt door gegevens uit de ons omringende literaturen. Jean
Froissart schreef bijv. twee verschillende versies van zijn Meliador.
En in een recent artikel komt Bumke tot de verbijsterende conclusie
dat vrijwel de gehele Middelhoogduitse hoofse epiek 62 is overgeleverd in twee versies, die beide chronologisch gezien heel dicht bij de
originele versie staan. 63 Omdat de overlevering van deze parallelversies nergens ondubbelzinnig wijst op twee auteursversies, vermijdt Bumke deze conclusie. Hij laat echter doorschemeren dat het
waarschijnlijk is dat de auteurs als eerste in aanmerking komen voor
het totstandkomen van deze parallelversies. Het feit dat het om een
ander type teksten (en bovendien uit een vroegere periode) gaat dan
bij de Middelnederlandse teksten met parallelproiogen, wijst m.i.
meer op een zeer wijdverbreide traditie dan op een toevallige over-
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eenkomst. Zo zijn bijv. ook de liederen van de Duitse dichter Michel
Beheim (midden 15de eeuw) overgeleverd in verschillende redacties
die gerelateerd zijn aan verschillende mecenassen. 64
Het is ons niet gegund om (retrospectief) over de schouders van
auteurs, bewerkers en kopiisten mee te kijken, waardoor ons beeld
van de literaire productie altijd beperkt zal blijven. Op basis van een
betrekkelijk aantal klein gegevens blijkt het echter wel mogelijk om
differentiëringen aan te brengen in dat beeld van de productie en de
latere lotgevallen van literaire teksten. Deze differentiëringen verdienen een verdere uitdieping, die binnen het kader van mijn onderzoek niet mogelijk is.

4 Besluit

In dit artikel is een massa van gegevens aan de orde gekomen (en
een nog veel grotere massa is er op mijn bureau blijven liggen), waar
vaak boude uitspraken aan vastgeknoopt zijn. Ik besef dat een
aantal van deze uitspraken in de toekomst genuanceerd moeten
worden, en dat sommige wellicht gefalsifieerd zullen worden. Dat
lijkt echter inherent aan de opzet van het onderzoek dat achter dit
artikel schuilt. Wie bij een zo gehavende tekstoverlevering als die
van de Middelnederlandse literatuur algemene uitspraken wil doen
over corrupties, bewerkingen en originaliteit in teksten, dient zich
noodgedwongen breed te oriënteren en een brede bewijsvoering te
leveren, om een zo groot mogelijke mate van waarschijnlijkheid aan
de uitkomsten te kunnen verbinden. De winst die zo in de breedte
geboekt wordt, moet echter voor een deel in de diepte worden
prijsgegeven. Het is bijvoorbeeld ondoenlijk om alle secundaire
literatuur betreffende de onderzochte onderwerpen en teksten te
overzien. Daarnaast dienen er bij voorbaat twee bedenkingen
gemaakt te worden bij de reikwijdte van het hier gepresenteerde
onderzoek.
Op de eerste plaats kan men zich afvragen of de conclusies die
hier getrokken worden ten aanzien van prologen, overdraagbaar
zijn op de narratio (ik denk dan met name aan de conclusies over de
beperkte mate van corruptie in de overlevering). Een proloog heeft
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een belangrijke taak in het voorbereiden van het publiek op een
tekst, en dat zullen de kopiisten ook beseft hebben. Dit besef,
alsmede het feit dat ze met frisse moed aan een nieuwe klus (ten
minste wanneer het geen vervolgtekst in een verzamelhandschrift
betrof) begonnen, kan de oplettendheid natuurlijk positief beïnvloed
hebben. Toch vraag ik mij af of dat werkelijk zo'n groot verschil
uitgemaakt zal hebben. Er ligt overigens materiaal genoeg om dit
aspect nader te onderzoeken, te beginnen bij bijv. de Rijmbijbel, Der
naturen bloeme65 of de Dietsche doctrinael.
De tweede bedenking betreft de onevenwichtige verdeling van de
verschillende genres in mijn onderzoeksmateriaal. De in het onderzoek altijd sterk in trek zijnde wereldlijke epiek is in de (handschriftelijke overlevering van de) Middelnederlandse literatuur fors
ondervertegenwoordigd. De prologen van bijv. de Walewein, Floris
ende Blancifloer en Seghelijn van Jherusalem zijn in slechts één handschrift bewaard gebleven, die van de Roman van Limborch in twee
(waarvan één in een Ripuarisch afschrift 66 ), en van de meeste ridderromans is zelfs helemaal geen proloog overgeleverd. De vraag is
nu of je de resultaten van een onderzoek naar teksten als de Rijmbijbel, de Brabantse yeesten en de Dietsche doctrinael mag projecteren op
deze ridderepiek. Voorzichtigheid is uiteraard altijd geboden, maar
er zijn verschillende argumenten te noemen die ons tot een positief
antwoord kunnen leiden. Zo hebben de ridderromans in hetzelfde
milieu als de meeste andere teksten gefunctioneerd, hetgeen niet
alleen blijkt uit de mecenaatsopdrachten en uit tekstimmanente
gegevens 67 , maar ook uit de secundaire handschriftelijke overlevering: hs. Leiden, UB Ltk 191 68 bevat een combinatie van ridderepiek (Ferguut en Floris ende Blancifloer) met fabels (Esopet), hagiografie
(Der ystorien bloeme) en lekendidactiek (Bediedenisse vander missen en
Dietsche doctrinae~. Bovendien blijkt de kopiist van de Ferguut niet
alleen gewerkt te hebben aan andere handschriften met ridderepiek
(o.a. van de Roman van Limborch, de Roman van Cassamus en Alexanders
geesten), maar ook aan handschriften van de Rijmbijbel en de Spiegel
historiael. 69
Ervan uitgaande dat dit geen uitzondering geweest is 7o , kan hieruit afgeleid worden dat de produktie van handschriften niet in twee
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afgesloten circuits, één voor de ridderepiek en één voor de meer
belerende literatuur, plaatsvond. Een stap verder redenerend kan
men zich afvragen of deze kopiisten de ene tekst anders (slordiger of
creatiever) overschreven dan de andere. Eerlijk gezegd lijkt mij dat
niet erg waarschijnlijk. Het is daarom niet al te gewaagd om te
veronderstellen dat de schriftelijke overlevering van de wereldlijke
epiek in principe niet sterk afwijkt van die van andere op een
lekenpubliek gerichte literatuur. 71 Er is echter een complicatie
vanuit een andere hoek, namelijk die van de orale traditie. In haar
dissertatie over de Renout van Montalbaen komt Spijker 1990 tot de
conclusie dat er tussen de Oudfranse bron en de Middelnederlandse
bewerking verschillen voorkomen, die uitsluitend te verklaren zijn
vanuit een orale (mogelijk deels Dietse) traditie. 72 Over de orale
traditie in de Middelnederlandse literatuur is nog niet veel bekend,
maar het lijkt op voorhand waarschijnlijk dat het m.n. voor de
oudere wereldlijke epiek moeilijk uit te maken is of een tekst van het
begin af aan in een schriftelijke traditie geplaatst moet worden, of
dat er een orale fase aan het vastleggen op schrift voorafgegaan is.
In dat laatste geval is het uiteraard erg gevaarlijk om te werken met
een begrip als oorspronkelijke versies. In de latere fase van de
Middelnederlandse literatuur heeft de schriftelijke traditie (zowel de
produktie van teksten als de overdracht op het publiek) geleidelijkaan de overhand gekregen. Zo zal Jacob van Maerlant zijn teksten
direct op schrift vastgelegd hebben, en ze vermoedelijk niet uit het
hoofd voorgedragen hebben. De omvang en complexiteit van zijn
ceuvre maken dat m.i. onwaarschijnlijk.
Overigens lijkt het wel degelijk mogelijk om verschillende literaire circuits, met verschillende overleveringstradities aan te wijzen.
Het betreft dan niet het verschil tussen ridderepiek en didactische
literatuur, maar tussen 'literaire' en 'niet-literaire literatuur', zoals
Mertens 1991 die beschrijft voor de artesteksten en de niet-literaire
geestelijke teksten. De niet-literaire literatuur heeft een 'directe
functionaliteit' en een 'daarmee samenhangende variatieflexibiliteit
en publieksgerichtheid .... De grote literaire teksten danken daarentegen hun voortbestaan aan de eerbiediging van de tekst, die steeds
herlezen wordt'. 73 Zo zou bijv. de ingewikkelde overlevering van (de
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proloog van) de Natuurkunde van het gheheelal verklaard kunnen
worden.
Met deze bedenkingen in het achterhoofd wil ik nog kort mijn
uitgangspunt en uitkomsten resumeren. Wie onderzoek wil doen
naar de intentie van auteurs en de primaire functie van teksten,
dient zich af te vragen of het materiaal dat hij of zij voorhanden
heeft wel geschikt is voor een dergelijk onderzoek. Wanneer immers
mocht blijken dat een overgeleverd handschrift een bewerkingsfase
binnen een tekstoverlevering representeert, dan is het moeilijk om
het werk van de oorspronkelijke auteur van dat van de bewerker te
onderscheiden. Om een antwoord te krijgen op de vraag naar de
oorspronkelijkheid van Middelnederlandse prologen, heb ik ervoor
gekozen de tekstoverlevering van zoveel mogelijk prologen van
teksten nader onder de loep te nemen. De uitgangshypothese was
dat als er tussen de verschillende redacties van één proloog weinig
significante varianten en corrupties te vinden zijn, de kans op een
betrouwbare overlevering van de proloog groot is; en dat als er in de
verschillende teksten een patroon van betrouwbare tekstoverlevering te vinden is, dit (onder enig voorbehoud) gunstige consequenties heeft voor de beoordeling van de slechts in één handschrift
overgeleverde teksten. Mochten daarentegen de resultaten van het
onderzoek erg diffuus zijn, dan zou dat duiden op een niet erg
betrouwbare tekstoverlevering. Dat laatste is echter niet het geval.
Het aantal corrupties in de onderzochte prologen is betrekkelijk
gering, en heeft binnen de tekstoverlevering geen kettingreacties
van door fouten veroorzaakte nieuwe fouten tot gevolg gehad. De
slordigheid van de kopiisten is derhalve zeer relatief.
Bewuste ingrepen in prologen zijn wel degelijk aanwezig, maar
ook hier valt de frequentie enorm mee. Prologen die meerdere keren
bewerkt zijn, zijn er nauwelijks. Bovendien is bij de meeste varianten te beredeneren wat de oorspronkelijke versie geweest moet zijn,
en wat de reden van de ingreep was. De enige complicerende factor
die uit dit onderzoek naar voren komt, is het gegeven dat voor een
aantal bewerkingen van prologen de auteur zelf heel sterk als aanstichter in aanmerking komt. Het begrip oorspronkelijke versie
komt hierdoor in het gedrang: als een auteur twee versies van een
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tekst het licht doet zien, wat moeten wij dan beschouwen als de
'geautoriseerde' versie? In het geval van een nieuw mecenaat zou je
kunnen betogen dat er sprake is van twee geautoriseerde versies,
maar geldt dat ook voor bijv. de met een voorrede uitgebreide Slag
van Woeringen (ervan uitgaande dat de uitbreiding aan Van Heelu
mag worden toegeschreven)? Overigens is deze bevinding niet
alleen maar als een lastige complicatie te beschouwen. Integendeel,
het is in feite een interessante aanvulling op ons inzicht in de
werkwijze van de Middelnederlandse dichters: na het voltooien van
een tekst werd deze niet automatisch publiek bezit, maar bleef de
auteur er zelf ,het beheer over houden (althans minstens in een
aantal gevallen), soms tot over de grenzen van het mecenaat heen
(vgl. p. 340).
Dat alles leidt tot de verheugende conclusie dat het nog niet zo
slecht gesteld is met de overlevering van de oorspronkelijke versies
van de Middelnederlandse prologen. De teksten zullen steeds met de
nodige omzichtigheid bekeken moeten worden, maar in grote lijnen
hoeft niet aan de betrouwbaarheid getwijfeld te worden.
Het lijkt mij tot slot dringend gewenst dat er een uitgebreid
onderzoek wordt ingesteld naar de produktie, verbreiding en receptie van de Middelnederlandse literatuur. De sleutel tot vele vragen
over de Middelnederlandse letterkunde ligt immers besloten in de
overgeleverde handschriften: hoe sterk wijken zij af van de oorspronkelijke versies van teksten; hoe betrouwbaar zijn de kopiisten;
hoe frequent en hoe sterk werden teksten bewerkt; waarom werden
teksten bewerkt; welke rol speelden de oorspronkelijke auteurs daarbij; etc. Een ondubbelzinnig antwoord op deze vragen zou het ons
mogelijk maken om meer greep te krijgen op de produktie en de
primaire en secundaire receptie van de Middelnederlandse literatuur, een inzicht dat in wezen aan de basis zou moeten staan van elk
verder onderzoek. Ik hoop hieraan in dit artikel een eerste impuls te
hebben gegeven.
Adres van de auteur:
Rembrandt van Rijnstraat 9
5831 BA Boxmeer
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NOTEN
Vgl. hiervoor A. M. Duinhoven, Bijdragen tot reconstructie van de 'Karel ende Elegast'.
2 delen, Assen 1975/Groningen 1981, deel I, p. 137-281, waarin ook de tweede
vorm van corruptie besproken wordt.
2 Vgl. Duinhoven 1975 (zie noot I), p. 282-453.
3 Voor een beschrijving van mijn onderzoeksmateriaal zie G. H. P. Sonnemans,
"De openingsstructuur van Middelnederlandse teksten", in: SpL 32 (1990), p.
231-259, m.n. p. 232.
4 Het moge duidelijk zijn dat de uitkomst van mijn onderzoekingen mogelijkheden biedt tot een interessante bijdrage aan voornoemde discussie. De materie die ik
in dit artikel behandel is echter dusdanig complex, dat ik mij daar in deze bijdrage
toch niet expliciet in zal mengen.
5 Vgl. bijv. over het ontbreken van een proloog in de Ferguut: "Bovendien hebben
we vaak te maken met latere afschriften, waarbij de teksten geruime tijd na hun
ontstaan voor iemand anders dan de oorspronkelijke mecenas te boek werden
gesteld. Het laat zich raden wat men in die situaties veelal deed met de prologen en
epilogen die 'verouderde' gegevens aanboden: zij werden omgewerkt of eenvoudigweg achterwege gelaten. (Te vermoeden valt dat het ontbreken van een proloog in
de Ferguut hiermee verklaard kan worden.)" (B. Besamusca, "De Vlaamse opdrachtgevers van Middelnederlandse literatuur: een literair-historisch probleem", in JliTg
84 (1991), p. 150-162, m.n. p. 156).
6 Voor de overzichtelijkheid heb ik de verschillende handschriften een sigle
gegeven: Bremen, SB b2 nr 4 (sigle A); Brussel, KB 4806-07 (B); Brussel, KB 12.121
(C); Brussel, KB 15.659-61 (D); Brussel, KB II 182 (E); Gent, UB 942 (F);
's-Gravenhage, KB 73 F 19 (G); 's-Gravenhage, KB 73 J 59 (H); 's-Gravenhage,
KB 76 E 5 (I); Leiden, UB Ltk 191 (J); en het fragment Utrecht, UB
1333 (K).
7 Zie voor deze Duitse takken R. Lievens, "Het Duitse sukses van de Dietsche
Doctrinaie" , in LE 49 (1960), p. 130-148. Ik baseer mij hier in de eerste plaats op de
Middelnederlandse overlevering. De Duitse traditie bevestigt evenwel de bevindingen, vgl. p. 328.
8 Bijv. de herhaling in hs. E, vs. 18-19 (= vs. 20-21 volgens de editieJonckbloet):
'Hoe hi hem ter doget sal keerenl Ter doget ende ter wijsheden'; vs. 20 in hs. F:
'beken' i.p.v. 'bekeren'; en vs. 39 in hs. H: 'AI ontworpen' i.p.v. 'AI tantwerpen'.
N.B.: ik citeer de handschriften diplomatisch.
9 Bijv. vs. 2 van hs. H: 'Soe heeft' i.p.v. 'Heeft'; 'salmen' i.p.v. 'selen wi' (hs. E, G
en H); en een toevoeging van 'Gehieten die ... ' voor de titel van de tekst in vs. 48
(hss. F en G).
10 Bijv. 'Iouen' i.p.v. 'dienen' (vs. 8 in hss. C en G); 'dat aerdsche goet' i.p.v. 'dat
ewelijc goet' (vs. 14 in hss. A, Fen H); en 'Salomoen' i.p.v. 'Paulus' (vs. 30 in hss. C
en G).
11 Zoals ik elders nader uiteen hoop te zetten, hebben dit soort visuele aspecten de
samenstellers van Middelnederlandse handschriften regelmatig beziggehouden. De
1
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redactie in dit handschrift is overigens de meest afwijkende van alle overgeleverde
redacties, zoals niet alleen mag blijken uit de vele malen waarin dit handschrift in de
bovenstaande voorbeelden van varianten vermeld is, maar tevens uit het feit dat de
verzen 55-80, die in slechts drie andere redacties voorkomen, alleen in dit handschrift verplaatst zijn van achteraan de proloog naar vooraan in het handschrift,
vóór resp. de inhoudstafel en de proloog.
12 Hss. A, B en F. Zoals in noot II vermeld komt deze passage ook voor in hs. H,
maar dan vóór de inhoudstafel en de feitelijke proloog. Deze compositie lijkt mij niet
de originele. Ik ken geen andere proloog die op deze wijze door een inhoudstafel in
tweeën gesplitst wordt.
13 V gl. de bijlage in de editie Jonckbloet, p. 321-322.
14 Antwerpen, aldus vs. 39 van de proloog.
15 N.B.: het gaat hier resp. om een exemplaar mét en een exemplaar zonder de
opdracht aanjan 111. De opdracht is dus in een vroeg stadium van de tekstoverlevering verwijderd (of door de auteur in een tweede redactie toegevoegd).
16 Vgl. hs. Darmstadt, HLHB 2278, fol. 108r-I09r.
17 Vgl. hs. Wolfenbüttel, HAB Blankenburg 127a, fol.lllr, uitgegeven lil G.
Ljunggren: Der leyen doctrinal. Eine mittelniederdeutsche Übersetzung des mittelniederländischen Lehrgedichts Dietsche doctrinale (nach der Handschrift Codex Guelf.
Blankenburg 127 A der Herzog August Bibliothek zu Wolfenbüttel). Lund/Kopenhagen 1963.
18 Een inkorting van 46 tot twee verzen in het Comburgse handschrift (Stuttgart
WLB Cod. poet. et philol. fol. 22); en een uitbreiding tot 62 verzen in de Enaamse
codex (Oudenaarde SA 5576).
19 Het is binnen het bestek van dit artikel onmogelijk om een volledige bewijsvoering te presenteren aangaande de oorspronkelijkheid (dan wel het secundaire
karakter) van de hieronder besproken passages. Tevens is het ondoenlijk om
al de beschikbare gegevens hier aan de orde te stellen. Ik ben desgewenst bereid
nadere gegevens te verstrekken. Overigens moet altijd rekening gehouden worden
met de mogelijkheid dat een oorspronkelijk ogende passage toch secundair is. Een
spectaculair voorbeeld hiervan is de proloog van de Duitse Lucidarius, die door
een kopiist flink lijkt geantedateerd en voorzien van interessante, maar waarschijnlijk verzonnen, informatie betreffende een conflict tussen de auteur en de
mecenas (Hendrik de Leeuw, ca. 1190) over de vorm (rijm of proza) waarin de
waarheid van de tekst het best tot zijn recht zou komen (vgl. G. Steer, "Der
deutsche 'Lucidarius' ein Auftragswerk Heinrichs des Löwen?", in DJ1js 64 (1990),
p. 1-25). Een dergelijke kopiisteningreep moet echter tot de uitzonderingen gerekend worden. Kopiisten hebben veeleer de neiging om informatie over de ontstaansachtergrond van een tekst weg te werken, dan om er (verdichte) gegevens aan toe te
voegen.
20 Weglatingen van prologen komen we tegen in handschriften van de Natuurkunde
van het gheheelal, Van den neghen besten en de Sidrac (de laatste twee o.a. in het
Comburgse handschrift, waarover in de volgende paragraaf meer). Enkel in een
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handschrift van de Brabantsche Jeesten gaat een totaal nieuwe proloog aan de tekst
vooraf. Dit in meerdere opzichten gecompliceerde geval komt in de volgende paragraaf uitgebreid aan de orde.
21 Geciteerd volgens hs. Oxford, Bodleian Library, ms Marshall 29.
22 Vgl.]. F.]. van Tol, "Middelnederlandse en Middelnederduitse Sidrac-handschriften", in: TTL 22 (1934), p. 30-59, spec. p. 33-34. Van Tol merkt op dat
Utrecht als woonplaats van de kopiist bevestigd wordt door de taalvormen in het
handschrift.
23 Vgl. de editie van W. G. BrilI, 2 delen, Utrecht 1885, p. IV-V.
24 Hs. Brussel, KB 17.012-013. Het betreft de vss. 59-62 uit de editie Willems
1839.
25 R. Stein, "Wanneer schreefJan van Boendale zijn 'Brabantsche Yeesten'?", in:
TNTL 106 (1990), p. 262-280.
26 De inbreng van auteurs in latere wijzigingen in hun prologen wordt in de
volgende paragraaf verder uitgediept.
27 De Heimelieheit der heimelieheden (dit voorbeeld bespreek ik uitgebreid), de Dietsehe
doctrinael (zie hierboven, p. 4), en Der leken spieghel (de opdracht aan Rogier van
Leefdale (vs. 47-56 volgens de editie De Vries 1844-1848) ontbreekt in hs. Brussel, KB
15.658 (de opdracht heeft zeer waarschijnlijk ook ontbroken in hs. Brussel, KB
394-8, waarvan slechts een half blad is overgeleverd). De overige vier handschriften
(allen uit de Haagse KB: 75 E 62, 75 E 62a (een fragment), 75 E 63 en KNAW
XXIII) bevatten wel deze opdracht.
28 Geciteerd naar hs. 's-Gravenhage, KB 76 E 5, fo1.6 I v. De andere redactie met
deze lezing staat in het zgn. Comburgse handschrift (zie noot 18), fo1.87.
29 Vgl. F. P. van Oostrom, ,Jacob van Maerlant: een herwaardering", in: Literatuur 2 (1985), p. 190-197.
30 V gl. Van Dostrom 1985 (zie noot 29).
31 Mulder toont aan dat dit handschrift op veel plaatsen dichter bij het origineel
staat dan al de andere handschriften. Dat geldt m.i. echter niet voor het met vier
verzen uitgebreide slot van de proloog. Die uitbreiding is eeu soort schadeloosstelling voor de hieronder te bespreken weglating. Dat blijkt o.a. uit de 'minisamenvatting' van die weglating in Ende breke der niders bant, en uit het feit dat er door de
weglating van 29 verzen een weesrijm ontstaat. (vgl. M. Mulder, "De handschriftentraditie van de Rijmbijbel", in:]. van Moolenbroek en M. Mulder (red.): Scolastiea
willie ontbinden. Over de Rijmbijbel van Jacob van Maerlant. Hilversum 1991, p.
71-82, m.n. p. 80-81).
32 N.B.: dit is hetzelfde handschrift als dat waarin de informatie over Maerlant en
zijn mecenas weggewerkt is.
33 Het oudste handschrift is 's-Gravenhage, KB 76 E 23 (ca. 1440). AI de andere
handschriften zijn zestiende- of zeventiende-eeuwse afschriften van dit handschrift
en kunnen daarom buiten beschouwing gelaten worden.
34 Zowel tekstinterne als codicologische argumenten pleiten voor het secundaire
karakter van deze voorrede.
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35 Dit zou ondersteuning kunnen vinden in een opmerkelijk punt van overeenkomst tussen de proloog en de voorrede. De oorspronkelijke proloog verwijst naar
het bestaan van Dietse en Franse teksten over de slag van Woeringen die niet de
waarheid bevatten (vs. 58-62. Dat is op zich al opmerkelijk, omdat de Slag van
Woeringen slechts een à twee jaar na de betreffende gebeurtenissen geschreven is). De
auteur van de proloog noemt er echter geen bij naam. Dat doet de auteur van de
voorrede in een wat uitgebreider betoog wel: dichters die omwille van de kunst, of
omwille van de relatie met hun broodheer de waarheid verdraaien, zijn verkeerd
bezig, zo betoogt hij. Dat geldt ook voor de dichter die een gedicht schreef waarin hij
Jan I van Brabant spottend als een haan, en diens tegenstanders als valken en
sperwers beschreef. In Woeringen echter onderwierp deze haan met zijn hennen de
valken en sperwers!
36 Strikt genomen betreft het hier uiteraard geen onderdelen van prologen, maar
de functie van de inhoudstafels is op het punt van de inhoudelijke introductie van
een tekst vergelijkbaar met een van de functies van de proloog. Dat blijkt bijv. uit de
oorspronkelijk in de proloog geïntegreerde inhoudstafels van Der naturen bloeme en
Sinte Franciscus leven.
37 Deze inhoudstafels zijn deels een berijmd overzicht van de verschillende boeken, en deels een opsomming van de hoofdstuktitels. De verzen 57-110 van de
algemene proloog in de editie De Vries 1844-1848 bevatten het berijmde deel van de
inhoudstafel op boek I, en behoren strikt genomen dus niet bij de proloog.
38 Ze zijn net als de tafels in Der leken sPieghel opgedeeld in een inhoudstafel per
boek, die steevast opent met een berijmde inhoudsopgave, afgesloten met een à twee
verzen waarin het aantal hoofdstukken van dat boek genoemd wordt, en gevolgd
door een opsomming van de hoofdstuktitels en -nummers. Deze vorm komt verder in
geen enkele andere tekst voor. Het verschil met Der leken spieghel is, dat de tafels in de
Rijmbijbel en de Spiegel historiael bij elkaar geplaatst en vóór de proloog staan (bij de
SPiegel historiael wordt dit procédé per 'partie' gehanteerd). Overigens is de tafel in
het Rijmbijbel-hs. Leiden UB BPL 14 C van latere hand, en bovendien niet verwant
aan de hier besproken tafels, die in vier van de zestien onderzochte handschriften
voorkomen.
39 Ik waag geen uitspraak te doen of dat nu de Rijmbijbel dan wel de Spiegel historiael
was.
40 Zie p. 333.
41 W. H. Beuken: Vanden levene ons heren. 2 delen, Zwolle 1968, p. 147, cursivering
van mij, GS.
42 De Perchevael, de Wrake van Ragisel en de Ridder metter mouwen. Van een vierde
roman, de Moriaen, bestaat ook nog een fragment, maar dat komt vrijwel letterlijk
oven'en met de tekst in de Lancelot-compilatie, en kan derhalve niet als bewijs gelden
voor een eventuele bewerking. Dit in tegenstelling tot wat vaak gesuggereerd wordt
(vgl. o.a. J. Janssens, "De Middelnederlandse Arturroman", in: W. Verbeke, J.
Janssens en M. Smeyers (ed.), Arturus rex. Volumen I: catalogus. Koning Artur en de
Nederlanden, la matière de Bretagne et les anciens Pays-Bas. Leuven 1987, p. 282).
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43 W. P. Gerritsen: Die wrake van Ragisel. Onderzoekingen over de Middelnederlandse bewerkingen van de Vengeance Raguidel, gevolgd door een uitgave van de
Wrake-teksten. 2 delen, Assen 1963, p. 161.
44 Een mogelijke uitzondering hierop vormt de Moriaen, die in de versie van de
Lancelot-compilatie een proloog van 29 verzen heeft. Het is evenwel lang niet zeker dat
deze proloog een oudere versie representeert, het zou ook een uitbreiding van de
hand van de compilator kunnen zijn. Ygl. o.a. J. te Winkel: Roman van Moriaen. Op
nieuw naar het handschrift uitgegeven en van eene inleiding en woordenlijst voorzien door ... Groningen 1878, p. 22 vvo
45 Bovendien is de narratio van deze tekst ook voornamelijk verkortend bewerkt.
46 Alsmede de proza-inleiding, de epiloog en 200 van de 421 vragen uit de
narratio (vgl. Van Tol 1934 (zie noot 22) m.n. p. 34).
47 Bovendien is de tekst voornamelijk verkortend bewerkt (vgl. A. Beets: De
"Disticha Catonis" in het Middelnederlands. Groningen 1885, m.n. p. 22-24).
48 Het lijkt erop dat de bewerker van de Comburgse versie gewerkt heeft met een
Middelnederlandse en een Oudfranse legger naast elkaar. Ygl. D. E. van der Poel:
De Vlaamse Rose en Die Rose van Heinric. Onderzoekingen over twee Middelnederlandse bewerkingen van de Roman de la Rose. Hilversum 1989, p. 21-25.
49 Er zijn nog meer handschriften aan te wijzen, zoals bijv. het zgn. HeberSerrure handschrift (Gent, DB 1374) en het Weense handschrift van de Tweede
partie van de Spiegel historiael (Wenen, ÖNB 13.708), beide met naast volledige
teksten een aantal excerpten van omvangrijke teksten.
50 Ygl. Beuken 1968 (zie noot 41), p. lil.
51 Zie hierboven, p. 8.
52 Waarbij in een enkel geval een bepaalde passage elders in de tekst ingeschoven
werd.
53 Die de genealogie van de Brabantse hertogen oppakt bij Pepijn van Landen,
zesde eeuw na Chr.
54 Ygl. ook A. L. H. Hage: Sonder lavele, sonder lieghen. Onderzoek naar vorm en
functie van de Middelnederlandse rijmkroniek als historiografisch genre. Groningen
1989, p. 148-149. De toegevoegde genealogie heeft waarschijnlijk invloed uitgeoefend op verschillende Latijnse en Dietse kronieken, waaronder Die alder
excellenste cronyke van Brabant en de Latijnse kroniek van Willem van Berchem, die als
bron de 'HistoriaJoannis Clerici' (= de geschiedenis van Jan de klerk) noemt. Ygl.
o.a. J. F. D. Blöte, "Das Aufkommen der Sage von Brabon Silvius dem brabantischen Schwanritter", in: VKNÄWafd. d.lett., Nieuwe reeks Y, 4 (1904), p. 51-62, en
A. Ampe, "Walter Bosch, monnik van Affiigem, en zijn twee bewerkingen van Jan
van Boendale's Brabantsche Yeesten", in: Bijdragen tot de geschiedenis 60 (1977), p.
1-84, m.n. p. 52-54, die deze bronverwijzing als een pseudo-Joannes Clericus
afdoen. Tussen de genealogie en de oorspronkelijke Brabantse yeesten staan nog twee
anecdotes over de hertogen Jan I enJan lIl, die vrijwel letterlijk ook terug te vinden
zijn in Hennen van Merchtenens Cornicke van Brabant, vs. 3225-3300 en 2879-2953.
De versies uit het Antwerpse handschrift zijn uitgegeven in resp. Willems' editie van
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de Slag van Woeringen, p. 346-348 en Willems' editie van de Brabantse yeesten,
p. 602-604. Overigens komen beide anecdotes ook nog voor in het hs. Leiden, UB
Ltk 1019 van de Brabantse yeesten, maar dan vrijwel achteraan in de tekst (fo1.200r en
20Ir).
55 Uitgegeven in de bijlagen van Willems' editie van de Brabantse yeesten (p.
599-602).
56 AI suggereert de proloog uiteraard dat de hele tekst ter ere van Jan III
geschreven is.
57 In zijn Carte cronike van Brabant uit 1322 lijkt Boendale met een heilwens gericht
aanjan III (vs. 27-32) te zinspelen op een nóg hoger mecenaat. In vergelijking met
zijn overige opdrachten aan beschermheren, die alle even duidelijk zijn, is deze
passage echter te vaag om er een ondubbelzinnig mecenaat van Jan III aan te
verbinden.
58 Die opdracht is overgeleverd in de hss. Brussel, KB 15.658 en 's-Gravenhage,
KB KNAW XXIII. Vgl. ook D. Kinabie, "De opdrachten in BoendalesJans teesteye
en Der leken sPieghel als receptiegegeven" , in: M. de Clercq e.a. (red.): Ingenti spiritu.
Huldealbum opgedragen aan Prof. Dr. W. P. F. de Geest ter gelegenheid van zijn
zestigste verjaardag. Brussel 1989, p. 131-163.
59 Vgl. resp. noot 27 en 335.
60 Zie p. 327.
61 Vgl. de opmerkingen over de Oudfranse en de Middelhoogduitse literatuur
hieronder.
62 Waaronder vrijwel al de 'toppers': Veldekes Eneit, Hartmanns Erec en Iwein,
Wolframs Parzival en Titurel, Gottfrieds Tristan, het Nibelungenlied, etc.
63 J. Bumke, "Untersuchungen zur Überlieferungsgeschichte der höfischen Epik
im 13. Jahrhundert. Die Herbortfragmente aus Sklokloster. Mit einen Exkurs zur
Textkritik der höfischen-Romane", in: Zeitschrift fiir deutsches Altertum und deutsche
Literatur 120 (1991), p. 257-304. Zie m.n. de Exkurs, p. 285-304.
64 Vgl. M. G. Scholz, Zum Verhä'ltnis van Mäzen, Autor und Publikum im 14. und 15.
Jahrhundert. 'Wilhelm von Osterreich' - 'Rappoltsteiner Parzival' - 'Michel Beheim'.
Darmstadt 1987, m.n. p. 126-128 en 179-180.
65 De handschriften Den Haag, KB 76 E 4 en Den Haag, KB KNAW XVI bieden
bijv. een unieke gelegenheid om een kopiist als het ware aan het werk te zien, omdat
het eerste handschrift een directe kopie van het tweede blijkt te zijn (vgl. A. van
Panthaleon van Eck-Kampstra, ,Jacob van Maerlant's "Der Naturen Bloeme".
Twee notities over handschriften", in: Het boek derde reeks, deel 26 (1963-1964),
p. 222-232.
66 Daarnaast bestaat er nog een Middelhoogduitse bewerking. AI deze gegevens
zijn gemakkelijk te vinden in H. Kienhorst, De handschriften van de Middelnederlandse
ridderepiek. 2 delen, Deventer 1988.
67 Zo blijken bijv. Van Maerlant en Van Boendale helemaal niet de burgerlijkdidactische auteurs waar men ze tot voor kort hield. Voor hun ceuvre hadden ze
primair een adellijk publiek voor ogen, en pas op de tweede plaats (mogelijk) ook de
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lagere lekenstanden (zie o.a. Kinabie 1989 (zie noot 58) en Van Oostrom 1985 (zie noot
29)).
68 Weliswaar een convoluut, maar waarschijnlijk reeds in de middeleeuwen bijeengebonden (zie Kienhorst 1988 (zie noot 66), p. 37-38).
69 Zie H. Kienhorst en H. Mulder, "Copiisten van Middelnederlandse literaire
handschriften", in: Dokumentaal15 (1986), p. 93-95, m.n. p. 94.
70 Zie ook de andere voorbeelden in Kienhorst en Mulder 1986.
71 Dat ligt wellicht anders voor de literatuur die bedoeld is voor een kloosterpubliek of andere religieuze groeperingen. Vgl. bijv. de secundaire receptie van Dirc
van Delfts Tafel vanden kersten ghelove zoals die beschreven wordt in F. P. van Oostrom
e.a., "Dirc van Delft en zijn lezers", in: W. van den Berg en]. Stouten: Het woord aan
de lezer. Zeven literatuurhistorische verkenningen. Groningen 1987, p. 49-71, m.n.
p. 58-63.
72 Vgl. 1. Spijker, 4J>mijns kinderen hoog te paard. Een studie over Renoud van Montalbaen en de Franse Renaut-traditie. Hilversum 1990, p. 252-254.
73 Th. Mertens, "Niet-literaire literatuur", in: W. P. Gerritsen, A. van Gijsen en
O. S. H. Lie, Een school spierinlçies. Kleine opstellen over Middelnederlandse artesliteratuur. Hilversum 1991, p. 121.

TIJDSCHRIFT VOOR NDL. TAAL· EN LETTERKUNDE 108 (1992)

THEO A.1- M. JANSSEN

HET INDIRECT OBJECT
EEN GRAMMATISCH-THEORETISCH SJIBBOLET
EN EEN CULTURELE ENTITEIT,
MAAR GEEN GRAMMATISCHE CATEGORIE?
Naar aanleiding van: E. C. SchermerVermeer. Substantiele versus formele
taalbeschrijving: het indirect object in het
Nederlands. Dissertatie Universiteit van
Amsterdam, 1991. [xx], 328 p.

1. Korte inhoud
Ina Schermer-Verrneer belicht in haar waardevolle proefschrift
twee verschillende facetten van het indirect object (10). Deel I "Het
indirect object formeel-taalkundig behandeld" laat zien hoe het 10
in formeel-descriptieve regels verwerkt wordt. Deel 11 "Het indirect
object substantieel-taalkundig beschouwd" stelt als centrale vraag
of zowel het nominaal als het prepositioneel 10 wel kan worden
opgevat als een afzonderlijke grammatische categorie.
De doelstellingen van het onderzoek worden in hoofdstuk 1 uiteengezet, in het bijzonder het contrast tussen een formeel-taalkundige behandeling en een substantieel-taalkundige beschouwing.
Dan begint deel I. Welke behandelingen het 10 zoal ondergaan heeft
in formele descripties, wordt helder op een rij gezet in hoofdstuk 2.
Het hoe van de beschrijving blijkt steeds voorop te hebben gestaan
(en nog te staan): met welke regels kunnen het nominaal en het
prepositioneel 10 aan elkaar gerelateerd worden, terwijl "de vraag
of het terecht is een nom. en prep. 10 aan te nemen, niet aan bod"
komt (p. 23). Hoofdstuk 3 laat gedetailleerd zien hoe het 10 behandeld wordt in de Relationele Grammatica. Ook dit kader leidt niet
tot verrijkend inzicht in de vraag naar de status van het nominaal en
het prepositioneel 10, zoals Schermer overtuigend demonstreert.
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Waardoor én de Relationele én de Transformationele Grammatica
daarin teleurstelt, staat in hoofdstuk 4. In hoofdstuk 5 legt Schermer
uit welke inconsistentie zij in heel het generatieve kader ziet op het
punt van grammatische relatie begrippen (thematische rollen) en de
ermee samenhangende formele begrippen als structurele positie en
verplaatsing.
Om wat uitvoeriger in te kunnen gaan op deel II beperk ik de
bespreking van deel I tot enige relativering van de historische karakteristiek. Het is zeker juist dat in generatieve studies de aandacht
vooral gericht is op verschijnselen waar transformaties dienstig
lijken als 'verklarend' bindmiddel, terwijl de vraag naar de motivering van de inhoudelijke relateerbaarheid op het achterplan staat.
Maar op die eenzijdige oriëntatie zijn uitzonderingen, zoals mijn
proefschrift Uanssen 1976). Dat wordt methodologisch dan wel
door Schermer tot de substantiële taalkunde gerekend, maar het
beoogde onmiskenbaar een bijdrage te zijn aan het generatieve
paradigma.
Deel 11 onderzoekt substantieel-taalkundig de grammatische
status van het nominaal en het prepositioneel 10. Na een overzicht
van de stand van niet-formeel grammatisch w-onderzoek in hoofdstuk 6 bestudeert Schermer in hoofdstuk 7 en 8 de grammatische
status van het prepositioneel en het nominaal 10. De inhoudelijke
verwantschap tussen zinnen met het ene en het andere type 10 wordt
in hoofdstuk 9 onder de loep genomen. In hoofdstuk 10 volgt een
nabeschouwing over de eenheid van vorm en betekenis en over de
ZIn
van het onderscheid tussen formele en niet-formele
taalbeschrijving.
Op enkele punten van deel 11 ga ik in de volgende secties nader in:
Schermers visie op de grammatische status van het prepositioneel
en het nominaal 10 en haar visie op substantiële taalkunde.
2. Grammatische categorieifn

Eenheid van vorm en betekenis is naar Schermers oordeel het
heuristisch en methodologisch richtsnoer voor taalonderzoek: een
categorie is grammatisch, casu quo syntactisch, als er een systemati-
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sche vorm-betekeniscorrelatie te onderscheiden is. Op grond van dit
standpunt mag op voorhand verschil in betekenis verwacht worden
tussen het nominaal en het prepositioneel 10. Gaat het echter om
het nominaal 10 en het direct object (DO), dan is een eventueel
onderscheidend vorm-betekeniskenmerk in elk geval niet direct
waarneembaar.
Wanneer kan een verschijnsel worden opgevat als een syntactische categorie? Schermer beschouwt taalelementen als een syntactische categorie wanneer er een eigen distributionele karakteristiek
aan toegekend kan worden op basis van het geheel van paradigmatische en syntagmatische relaties die de taalelementen in kwestie met
andere kunnen hebben. l
Schermer is van oordeel dat noch het nominaal noch het prepositioneel 10 een op zichzelf staande syntactische categorie is en dat
beider inhoudelijke verwantschap grotendeels buiten het terrein van
de syntaxis gezocht moet worden. Dit wordt in de volgende paragrafen geëvalueerd.

2.1. De syntactische status van het nominaal indirect object
Kan de categorie die traditioneel als nominaal 10 is opgevat, de
toets van de substantiële taalkunde doorstaan? De distributionele
verschijnselen die Schermer met grote precisie inspecteert, lijken
haar te steunen in de opvatting dat het nominaal 10 niet van het DO
te onderscheiden is. Maar ze gaat voorbij aan verschijnselen als de
volgende (zie Daalder en Blom 1976: 404).
(1) De trainer heeft zijn beste pupillen elkaar als sparring-partner
aanbevolen.
(2) De trainer heeft elkaar zijn beste pupillen als sparring-partner
aanbevolen.
In zin (I) worden met zijn beste pupillen diegenen aangeduid die de
aanbeveling krijgen, en niet zij die aanbevolen worden. Zin (2) vind
ik onbegrijpelijk. Maar stel dat er voor die zin een verband zou zijn
met een toepasselijke informatiestructuur, dan nog zouden met
elkaar niet diegenen aangeduid worden die de aanbeveling krijgen,
maar zij die aanbevolen worden. Omdat het wederkerig pronomen
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alleen opgevat kan worden als aanduiding van de aanbevolen personen, concludeer ik dat het nominaal IO distributioneel van het DO
verschilt, en wel in paradigmatisch opzicht uiteraard bij de relevante referentiële verhoudingen tussen IO en DO.
Een andere aanwijzing voor een distributioneel verschil zie ik in
de volgende zinnen.
(3) Gullit liet zich die arts aanraden.
(4) Die arts liet zich Gullit aanraden.
In de zinnen (3)-(4) kan zich niet de aanbevolene aanduiden. Wel
kan zich in zin (3) begrepen worden als aanduiding van degene die
het advies krijgt. Naar dit recept zou zich in zin (4) dan eveneens
moeten kunnen refereren aan de persoon die het advies krijgt. Dat
zin (4) vreemd lijkt, komt doordat we ons niet gemakkelijk kunnen
voorstellen dat Gullit aanbevelenswaardig is voor een arts.
Uit zinnen als (5)-(6) blijkt overigens dat zich wel degelijk kan
dienen als het DO in de constructie laten + infinitiefcomplement
wanneer het complement maar geen nominaal IO bevat.
(5) Gullit liet zich voorstellen aan de nieuwe trainer.
(6) Gullit liet zich bedienen.
Dezelfde verhoudingen kunnen we bij de volgende zmnen
waarnemen.
(7) De kok diende ons de vis erg smakelijk op.
(8) De vis liet zich ons erg smakelijk opdienen.
(9) De vis liet zich erg smakelijk opdienen.
Hoewel blijkens zin (7) bij oPdienen een nominaal 10 mogelijk is, kan
zich in zin (8) geen DO zijn en ons geen aanduiding van wie de vis
opgediend krijgen. Wel is hier het sprookje denkbaar dat de vis ons
krijgt voorgeschoteld, terwijl zich het nominaal 10 is bij opdienen. In
zin (9), zonder een nominaal 10, is zich overigens wel op te vatten als
DO. 2

Wat blijkt dus uit de zinnen (3)-(9)? Als een nominaal IO en een DO
samen optreden in het complement van laten, kan het 10 wel de
reflexieve vorm hebben en coreferentieel zijn met het subject van
laten, maar het DO niet.
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Samengevat, het nominaal IO onderscheidt zich distributioneel van
het DO, in de zinnen (I )-(2) door de toepassingsmogelijkheid van
elkaar en in de zinnen (3)-(9) door de toepassingsmogelijkheid van
zich.

2.2. De semantische status van het nominaal indirect object
Het nominaal en prepositioneel IO ontlenen hun status aan de
betekenis van het werkwoord, is Schermers uitgangspunt. Dit heeft
voor haar twee implicaties. Bij een 'datiefwerkwoord' kan alleen
dan een nominaal IO optreden als er tevens een DO optreedt. Bij een
'datiefwerkwoord' is een nominaal en een prepositioneel IO mogelijk
maar geen 'possessieve datief'. Beide punten lijken me in strijd met
de feiten, zoals ik in de volgende subparagrafen zal toelichten.

2.2.1. Het nominaal indirect object als derde participantenrol
Onder 'datiefwerkwoorden' verstaat Schermer werkwoorden die
een betekenis hebben "waarmee een kenmerkende syntactische
valentie correspondeert: het zijn de enige werkwoorden die in een
dubbel-objectsconstructie voor kunnen komen" (p. 192), dat wil
zeggen voor deze categorie "is de mogelijkheid gebruikt te worden
in een dubbel-objectsconstructie typerend" (p. 193). Het betreft
werkwoorden als geven "die een 'IO-interpretatie' kunnen opleggen"
(p. 192). "De betekenis van datiefwerkwoorden roept een participantenpatroon op met drie participanten" (p. 193): het subject, het
IO en het DO. Wat mij hier interesseert is (p. 249-50):
dat de JO-rol alleen aan een constituent kan toekomen als ook de beide andere
participantenrollen die de betekenis van het datiefwerkwoord oproept, gerealiseerd zijn. Worden er slechts twee participantenrollen toegekend, en is er dus
slechts één objectsparticipant, dan wordt die nooit voorgesteld als een entiteit
die de door het werkwoord te kennen gegeven relatie met de andere objectsparticipant aangaat, ook niet als het om een JO-achtige rol gaat. .. de realisatie van
een Do-rol is voorwaarde voor de realisatie van de JO-rol... Geven is geen
werkwoord waarbij een nominale constituent die als enig object aanwezig is,
vaak een JO-achtige participantenrol heeft, maar zelfs als dat wel zo was, zou
dat niets aan de situatie veranderen.
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Als tegenvoorbeelden bij deze opvatting komen onder meer de
volgende zinnen in aanmerking, waarbij het woord broek in het
verband van (13) een ruim paradigma heeft met wat robuustere
aanduidingen als donder, bliksem, falie, lazerij, kloten, sodemieter en
(sode)flikker.
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)

a
a
a
a
a

Hij
Hij
Hij
Hij
Hij

gaf mij
gaf mij
gaf mij
gaf mij
gaf mij

wel eens te eten.
er flink van langs.
op mijn kop.
op mijn broek.
voor mijn billen.

b
b
b
b
b

Ik
Ik
Ik
Ik
Ik

kreeg
kreeg
kreeg
kreeg
kreeg

van hem wel eens te eten.
er van hem flink van langs.
van hem op mijn kop.
van hem op mijn broek.
van hem voor mijn billen.

Geen van de a-zinnen bevat een DO, toch wordt mij steeds begrepen
als IO. Voor deze interpretatie mogen de krijgen-pendanten als evidentie dienen; ook Schermer beroept zich in ander verband op zo'n
relatie (p. 222). Bij een zin als HiJ betaalde de melkboer voert zij voor de
Do-interpretatie van de melkboer het argument aan dat de zin een
passiefpendant heeft: De melkboer werd betaald (p. 248). Maar de
a-zinnen van (10)-( 14) hebben geen passiefpendanten.
Gelet op mijn interpretatie van de a-zinnen is Schermers conclusie "dat een object in een syntactische constellatie van werkwoord
en één object nooit het IO kan zijn" (p. 265) onjuist.

2.2.2. Het nominaal indirect object en de 'possessieve datiif'
"Zinnen met een possessieve datief bevatten geen datiefwerkwoorden" (p. 222), is Schermers opvatting. Daarom wordt in zinnen als
de volgende geen possessieve datief aangenomen.
(15) Mary brengt Jan koffie op de kamer.
(16) Peter geeft Fred de krant in de hand.
Voor (15) luidt het argument dat de zin "ook zonder voorzetselconstituent op de kamer welgevormd [is], omdat brengen een datiefwerkwoord i5" (p. 203). Dat de hand in zin (16) Freds hand aanduidt, zou
niet ter zake doen, want "Vervangen we in door met, dan kan de hand
heel goed Peters hand zijn" (p. 227). Dit argument deugt echter
niet, zoals blijkt uit een vergelijking van de volgende zinnen.
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(17) Met de linkerhand geeft Peter Fred de krant in de rechterhand.
(18) Peter geeft Fred de krant en doet dat in de rechterhand.
(19) Peter geeft Fred de krant en doet dat met de linkerhand.
We zien hier dat de status van de voorzetselgroepen verschillend is.
Ze kunnen immers samen optreden zonder nevenschikkend verband. En zin (19) is begrijpelijk, maar zin (18) is vrij bizar. Ik
beschouw in de rechterhand dan ook als een prepositioneel complement bij het werkwoord; in Schermers termen (p. 177): het gezegde
noemt hier iets "dat een eindpositie impliceert".
Vergelijkbaar met zin (16) zijn zinnen als de volgende.
(20)
(21)
(22)
(23)
(24)
(25)
(26)

Zij
Zij
Zij
Zij
Zij
Zij
Zij

gaf hem
gaf hem
gaf hem
gaf hem
gaf hem
gaf hem
gaf hem

een
een
een
een
een
een
een

tikje op de schouder.
kus op het voorhoofd.
duw/por/steuntje in de rug.
klap op zijn koplin zijn gezicht.
trap tegen zijn schenen.
pak voor zijn billen.
draai/lik om zijn oren.

Het gaat hier steeds om voorzetselcomplementen bij het werkwoord, waarin de nominale groep een entiteit noemt die in een
nauwe ('possessieve') betrekking staat met de referent van het IO (in
casu de 'possessieve datief'), en dit niet dankzij de genoemde handeling, maar als gegeven - bekend verondersteld Uanssen 1976) bij de aanduiding van de handeling.
Ik zal voor zin (15) de argumentatie dat de status van in de kamer
analoog is aan die van in de hand in zin (16), niet uitwerken, maar
ermee volstaan te wijzen op zinnen met brengen, volgens Schermer
een datiefwerkwoord, die geen 'possessieve datief' zouden kunnen
bevatten.
(27) Zij bracht Karel de tranen in de ogen.
(28) Zij bracht Karel zijn tekortkomingen aan het verstand.
(29) Zij bracht Karel deze fouten onder het oog.
Bij zin (27) staan de ogen in een nauwe betrekking met Karel; de zin
wordt begrepen alsof de betrekking bij de aanduiding van de hande-

HET INDIRECT OBJECT

361

ling gegeven is. Bij de zinnen (28) en (29) staat het verstand, respectievelijk het oog in zo'n nauwe betrekking met Karel.3
In dit verband wil ik ingaan op Schermers uitspraak: "Bovendien
noemt het 10 in zinnen met een possessieve datief, meer nog dan in
zinnen met een gewoon 10, een mens (in elk geval een dier [... ])" (p.
204). De volgende voorbeelden lijken mij evenwel zeer gebruikelijk.
(30) Zij gaven het huis aan de voorkant een andere kleur dan aan de
achterkant.
(31) Wil je het hek hier (bij het scharnier) nog even een likje
(streekje) geven?
(32) Geeft het apparaat hier maar eens een tik.
Met aan de voorkant, aan de achterkant en hier gaat het om de "eindpositie" van de Do-referent, terwijl de plek in kwestie in een nauwe
betrekking staat met een IO-referent die noch menselijk noch dierlijk
is. Ik zie dan ook geen grond voor Schermers conclusies (p. 206) dat
"zinnen met een gewoon 10" nimmer onderworpen zijn aan de
pragmatisch geconditioneerde betrekking en dat "alleen een betrekking [voldoet] die verband houdt met het 'ervaar-vermogen' van
mens (en dier), en die bestaat tussen deze entiteiten en hun 'sensitieve uitrusting' ". Hiermee ontvalt de grond aan haar opvatting dat
de 'possessieve datief' een afgeleid nominaal 10 is en dat "de combinatie van het niet-datiefwerkwoord en de constituent die het 'bezit'
noemt de betekenis van een datiefwerkwoord toegekend" krijgt (p.
206).4

2.2.3. Het nominaal en het prepositioneel indirect object
Drie punten zullen hier in samenhang aan de orde komen: de
functie van het nominaal 10, de functie van het prepositioneel 10 en
de notie 'culturele entiteit'.
Zoals Schermer meldt (p. 207), neemtJanssen (1976) aan dat de
handeling aangeduid in een zin met een nominaal 10 een specifieke
functie heeft voor de IO-referent. In Schermers visie gaat het in
zulke zinnen om "een relatie tussen de DO- en de IO-participant,
waarbij de laatste wordt voorgesteld als culturele entiteit" (p.
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207 -8). De relatie die Schermer in het geding acht, is echter een
afgeleide zaak en de IO-referent opvatten als een culturele entiteit is
niet afdoende. Dit kan worden toegelicht tegen de achtergrond van
Schermers volgende definitie (p. 209-10):
een zin van de vorm J heift x' brengt tot uitdrukking dat de Do-participant (de x)
zich aan/ bijl op etc. de su-participant wordt voorgesteld als culturele entiteit.

Laten we deze karakteristiek toetsen aan de volgende zinnen.
(33) Die auto heeft een deuk.
(34) Die auto heeft een deuk in de motorkap.
In het vorm-inhoudkader is het aannemelijk dat hebben in beide
zinnen dezelfde betekenis heeft. Dat kan verantwoord worden door
in Schermers definitie "aan/ bijl op etc. de su-participant" uit te breiden
tot aan/ bijl op etc. (een deel van) de su-participant. Maar laten we nu de
volgende zin bezien, waarin de x zich op een deel van de y (de 'bijparticipant') bevindt.
(35) Bij die auto zit een deuk in de motorkap.
Wordt de auto in de zinnen (33) en (34) wel als een culturele entiteit
voorgesteld maar in zin (35) niet? Stel echter dat het ook in zin (35)
gaat om een auto als culturele entiteit, dan onderscheidt Schermers
definitie niet tussen zinnen als (34) en (35). Bij zin (35) wordt de
toestand dat er een deuk in de motorkap zit, ruimtelijk aan de auto
gerelateerd, maar in zin (34) is meer aan de hand. Dit is reden om
Schermers betekenisomschrijving te vervangen door (36).
(36) Met y heift x wordt aangeduid: 'x is in het domein van y als
element van het domein van y', onder de kwalificatie:
- x is het complement bij hebben (het DO of een subjectpredikaatverband) ;
- het domein van y is 'het geheel dat opgevat kan worden als
constitutief voor y in de relevante ontologie, dat is sprekers
goeddeels geconventionaliseerde opvattingen over wat in de
werkelijkheid de entiteiten en hun relaties zijn'. 5
Deze karakteristiek verschilt op twee punten van Schermers
omschrijving: het complement van hebben kan niet alleen een NP
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maar ook een subject-predikaatverband zijn en aan de subjectsreferent wordt de inhoud van heel het complement gerelateerd. Ter
toelichting het volgende.
Als (37) en (38) gelden, dan is het op grond van de hebbenkarakteristiek van (36) te verwachten dat de b-uitspraken wel maar
de a-uitspraken niet zonder meer toepasbaar zijn. 6
(37)
(38)
(39) a
b
(40) a
b

Jan heeft een gaatje in zijn linkeroorlel (zitten).
Die auto heeft een sterretje (een barst) in de voorruit.
Jan heeft een gaatje.
Er zit een gaatje in J ans linkeroorlel.
Die auto heeft een sterretje (een barst).
Er zit een sterretje (een barst) in de voorruit.

Het complement bij hebben in (37) en (38) is een subject-predikaatverband en daarvan wordt conform (36) geasserteerd dat het zich
bevindt in het domein van Jan of de auto, en wel als element van het
domein. De subjectsreferent van hebben heeft iets meer met het
complement dan de lokale relatie in zin (35) tussen de auto en de
toestand dat er in de motorkap een deuk zit.
Hoe verhoudt dit alles zich nu tot Schermers karakterisering van
het nominaal IO? Zij is van oordeel (p. 196-7) "dat in zinnen met
datiefwerkwoorden het door het IO genoemde wordt voorgesteld als
een culturele entiteit, die een relatie kan hebben of krijgen met iets
anders" ("de IO-participant wordt voorgesteld als in staat die relatie
aan te gaan"), terwijl "de Do-participant in relatie wordt gebracht met de
JO-participant". Maar zie de volgende zinnen.
(41) De zaak bood de jubilaris een reis aan.
(42) De jubilaris kreeg van de zaak een reis aangeboden.
Cruciaal is hier niet dat de jubilaris een culturele entiteit is die een
relatie kan aangaan met een reis, maar dat het aanbod van een reis in
een relatie geplaatst wordt met de jubilaris. Uiteraard, als hem het
aanbod van een reis wordt gedaan, dan krijgt hij per implicatie 'een
.,
reIS.
De betekenis van een zin met een IO kan - tot op zekere hoogte
naar analogie van (36)7 - als volgt gekarakteriseerd worden.

364

THEO A.

J.

M. ]ANSSEN

(43) Met een zin die een IO bevat, wordt aangeduid: 'de stand van
zaken genoemd met de zin is in het domein van de IO-referent,
en wel zo dat de stand van zaken van invloed is op de toestand
van de IO-referent'.
Concreet houdt dit voor zin (41) het volgende in. De handeling 'de
firma bood een reis aan' bevindt zich zodanig in het domein van de
jubilaris, dat die van invloed is op zijn toestand. Bij een mens kan
zo'n relatie tussen de stand van zaken en de IO-referent geïnstantieerd zijn als: de stand van zaken regardeert de IO-referent. 8
De geschetste wijze om het nominaal IO te karakteriseren heeft als
voordeel dat die ook voor zinnen met bijvoorbeeld (af)pakken, ontnemen, misgunnen, benijden niet strijdig of gewrongen is. In zulke zinnen
is het zelfs voorwaarde dat er al een relatie is tussen de IO- en DOreferenten.
(44) Zij pakten Karel zijn pet af.
(45) Zij misgunden Karel zijn succes.
(46) Zij ontnamen hem de moed verder te gaan.
Aangeduid wordt hier dat het Karel regardeert wat zij 'doen'. Wat
zij 'doen', staat naar sprekers oordeel zozeer in het domein van
Karel, dat het op hem van invloed is: het gaat hem aan.
Of de IO-referent een bezintuigde entiteit is of niet, de aangeduide
relatie tussen de entiteit en de stand van zaken moet "cultureel 'aanvaardbaar' " (p. 211) zijn. Want "zoals een trap geven heel gewoon is
met betrekking tot een bal, omdat het tot de identiteit van de bal
behoort, dat hij verplaatst kan worden" (p. 196), zo kan men ook
een muur een trap geven als die aldus wordt omgetrapt. Overigens,
hier ziet Schermer wèl een relatie tussen de IO-referent en een stand
van zaken; en ook eerder (p. 195) plaatst ze de IO-referent in relatie
tot een stand van zaken als "het geven van water en voedsel", "het
geven van een goede beurt", "het geven van een andere plaats". 9
Schermers "uitspraak dat datiefwerkwoorden een handeling of
gebeuren noemen die/dat een relatie doet ontstaan tussen de
objectsparticipanten in het door die werkwoorden opgeroepen participantenpatroon" (p. 213), kan ik dus niet onderschrijven. lO De
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relatie die Schermer cruciaal acht, is slechts een afgeleide van de
relatie tussen de IO-referent en de stand van zaken waarin de DOreferent betrokken is.
Hoe zit het prepositioneel IO in het verhaal? De notie 'culturele
entiteit' ziet Schermer ook als sleutelbegrip voor "de beschrijving
van de specifieke interpretatie die [datiefwerkwoorden] op kunnen
leggen aan voorzetselbepalingen": de "IO-interpretatie" (p. 213).
Hierover zal ik twee opmerkingen maken. De ene is dat een werkwoord geen interpretatie oplegt, maar mogelijk maakt of toelaat. De
andere is dat het veeleer om een ontologische (zo men wil: culturele)
relatie gaat dan om een culturele entiteit. Bezie daartoe de volgende
zmnen.
(47) a
b
(48) a
b

Er zit modder aan de wandelstok.
De wandelstok heeft modder.
Er zit een metalen punt aan de wandelstok.
De wandelstok heeft een metalen punt.

De a- en b-zinnen zijn vormelijk vergelijkbaar, maar de interpretaties verschillen. Alleen bij (48) kan de interpretatie van de a-zin
nauw overeenkomen met die van de b-zin. Duidelijk is dat noch
zitten + aan noch hebben de begrepen deel! geheelrelatie dwingend
oplegt. Ook de voorzetselgroep of de erin vervatte nominale groep
kan dat niet. Zit het verschil dan in het subject? Nee, evenmin. Het
punt is dat wij in onze werkelijkheid een relatie als tussen modder en
een wandelstok onderscheiden van een relatie als tussen een metalen punt en een wandelstok. Die relaties kunnen echter allebei
gedacht worden 'in' zinnen van het type x zit aany. Beide interpretaties zijn toegestaan, maar ze worden niet opgelegd, althans niet
door enig taalelement 0 anssen 1986).
Voor zinnen met geven aan of brengen aan geldt iets vergelijkbaars.
Hoeven we niet méér aan te duiden dan dat de Do-referent door die
te 'geven' in een "eindpositie" komt, dan kan geven + aan een
correcte uitdrukkingswijze zijn. Wat is nu de analogie met zin (48)a?
De entiteit genoemd in de aan-groep (met name als de entiteit
bezintuigd is) kan sterker bij de stand van zaken betrokken zijn dan
uit geven + aan valt op te maken. Schermer vergelijkt in dit verband
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de volgende zinnen (p. 215-6), waaraan zij dezelfde syntactische
structuur toekent.
(49) Hij bracht de krant aan zijn vader.
(50) Hij bracht het schip aan de wal.
Het enige verschil is volgens haar dat zijn vader als culturele entiteit
wordt voorgesteld en de wal niet. Naar mijn oordeel gaat het echter
om de aard van de relatie die gedacht kan worden tussen de DOreferent en de entiteit genoemd in het prepositioneel complement.
Is die relatie, zoals bij (4S)a, vergelijkbaar met de hebben-relatie
omschreven in (36) 'x is in het domein van y als element van het
domein van y'? Zo ja, dan hebben we te maken met wat Schermer
- in een aanduiding die voor alle oude misverstanden vatbaar is de IO-interpretatie noemt.
In de geconventionaliseerde ontologie ligt het subtiel of een entiteit door de handeling 'geven aan' slechts in een "eindpositie" komt
en of de Do-referent toch niet ook begrepen kan worden 'als element
van' de IO-referent. Zo lijkt hier in zinnen als de volgende vergelijkbaar met een aan-groep en niet met een nominaal IO (waarbij in het
eerste geval het DO ontbreekt). 11
(51) Geef maar hier.
(52) Geef dat klusje maar hier.
Hetgeen gegeven moet worden, zal in beide gevallen een concrete
zaak zijn waarbij dat klusje metonymisch is voor bijvoorbeeld een
papiertje waarop de taak beschreven staat. Zou het niet om iets
concreets gaan, dan was te verwachten: Geif dat klusje maar aan mij of
Geeft mij dat klusje maar. Het lijkt er dus op dat hier betrekking heeft op
de "eindpositie" en niet tevens op een persoon, zodat het kwestieus
is of dat klusje wel mede begrepen kan worden 'als element van' de
entiteit waarop hier betrekking heeft, zie voor zo'n deel! geheelinterpretatie zin (4S)a.
Met Schermer neem ik concluderend aan dat er tussen zinnen
met een nominaal en zinnen met een prepositioneel (en mogelijk
ook adverbiaal) IO geen direct syntactische verwantschap is en dat
het prepositioneel (inclusief het adverbiaal) IO geen aparte categorie
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is; ik reken het tot de categorie van prepositionele en adverbiale
complementen als in (15)-(16), (20)-(32), (34), (35), (39)b, (40)b,
(47)a, (48)a, (49) en (50).

2.3. Het datiifwerkwoord
Schermer gaat ervan uit dat er datiefwerkwoorden zijn: ze kunnen een IO-interpretatie opleggen (p. 192) en een participantenpatroon met drie participanten oproepen (p. 193). Zoals al enkele
keren is gebleken, is mijn uitgangspunt dat werkwoorden interpretaties mogelijk maken of toestaan. In die opvatting is de betekenis
veeleer een filter voor interpretaties en een woordcombinatie is dan
een gecombineerd filter dat geen beperking vormt op betekenis
maar op de passabiliteit van interpretaties Uanssen 1986). Bij
Schermer heeft een woord een betekenispotentieel dat interpretaties
oplegt; in mijn optiek stelt het betekenispotentieel van een woord
een grens aan interpretaties. Betekenis is dan een criterium voor de
aanvaardbaarheid van een interpretatie.
Soms lijkt het er overigens op dat Schermer zich niet principieel
tegen de laatste benadering zou verzetten, getuige een passage als
de volgende (p. 312): "De betekenis van werkwoorden laat verschillende toepassingen toe, waardoor werkwoorden ook in niet-kenmerkende omgevingen gebruikt kunnen worden." Maar uitspraken van
deze aard hebben dan toch niet de consequenties die daaraan
verbonden zouden moeten worden.
Wat pleit ertegen om betekenis te zien als oplegger van een
interpretatie, ook in de versie: "Lexicale betekenissen leggen beperkingen op aan de inhoud van andere constituenten" (p. 3ll)? Laten we
eerst Schermer nog eens volgen in haar analyse van de volgende
zinnen (p. 218).
(53) Moeder deed bij Marietje een das om.
(54) Moeder deed bij Marietje een das om de nek.
Zij stelt dan (p. 219): dat het "de genoemde lichaamsdelen (of
kledingstukken) zijn die samen met het werkwoord aan een
bij-bepaling een specifieke interpretatie op kunnen leggen." Nu
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zijn de zinnen echter ook zo te interpreteren dat moeder de
handeling bij zichzelfverrichtte toen ze in Marietjes buurt was. Wat
echter van groter belang is: het relevante verband maakt het samen
met de begrepen entiteiten en met wat op basis van omdoen of doen om
als de relevante handeling kan worden begrepen, mogelijk dat de bijbepaling zo wordt begrepen dat de das om Marietjes nek wordt
gedaan.
Het kan er de schijn van hebben dat het verschil in benadering
weinigbetekenend is. Maar het is bij voorbeeld ingrijpend voor de
visie op de categorie die Schermer onderscheidt als datiefwerkwoorden. Voor deze werkwoorden "is de mogelijkheid gebruikt te worden in een dubbel-objectsconstructie typerend, wat niet wil zeggen
dat sommige niet ook andere gebruiksmogelijkheden hebben" (p.
193). Hier moet dus al meteen gas teruggenomen worden: de werkwoorden kunnen ook anders toegepast worden. En verder "zijn er
ook werkwoorden die alleen in bepaalde omstandigheden als datiefwerkwoord gebruikt worden" (p. 293). "Soms heeft een werkw;oord
alleen samen met een andere constituent een datiefbetekenis; ik
spreek dan van een 'datiefcombinatie'. Die vinden we onder meer
bij de 'possessieve datief' " (p. 193); elders wordt in dit verband
gesproken van "een soort datiefwerkwoord" (p. 204). "Aparte vermelding verdient het niet-datiefwerkwoord doen, dat alleen met een
bepaald type DO in dubbelobjectsconstructies voorkomt" (p. 293).
Zo'n nomenclatuur, met inbegrip van het onderscheid tussen
echte w-participanten en w-achtige participanten, kunnen we vermijden door ervan uit te gaan dat woorden geïnterpreteerd worden
afhankelijk van het relevante verband en de relevante constellatie
van taalelementen. We nemen daarbij dus niet aan dat woorden iets
uitdrukken of opleggen, maar dat de interpretatiemogelijkheden
begrensd worden door of besloten liggen in de betekenis van
taalelementen.
In zo'n benadering is het inpasbaar of, beter gezegd, niet ongewoon dat een woord in een veelheid van syntactische constellaties
kan voorkomen, zoals geven in bijvoorbeeld die kaarten geven fijn, dat
geeft niks, dat geeft ruzie, ::;ij ga] hem ervan langs, hv· gaf er niet om, hij gaf een
gil, wie geeft er? etc. Het is dan op zich niet onbegrijpelijk dat bij geven
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het direct object kan ontbreken, zoals in de zinnen van (10)-(14).
Kennelijk kunnen we een diversiteit aan conceptuele schema's van
standen van zaken verbinden met de betekenis van woorden. Een
interpretatie is dan een instantiatie van een van de conceptuele
schema's die passabel is bij de gegeven woordgroep. Hier wil ik nog
eens wijzen op mijn benadering van de zinnen van (47)-(48).
Het behoeft dan ook geen aparte vermelding dat doen "alleen met
een bepaald type DO in dubbel-objectsconstructies voorkomt".
Uiteraard is er dan evenmin nog reden om principieel onderscheid
te maken tussen een intrinsiek nominaal IO en een IO-achtige 'possessieve datief', ook al zijn er concomitante verschijnselen. En zo
kan tot slot ook de merkwaardige paradox vermeden worden dat IO
en DO enerzijds "nominale bepalingen bij het gezegde" en anderzijds "semantische categorieën zijn, waarvan de relationele betekenis bepaald wordt door het gezegde in de zin" en "het de betekenis van het gezegde is, die de objectsrollen bepaalt" (p. 266).
Pragmatisch-cognitieve substantiële taalkunde lijkt onverenigbaar met welke formalistische (te onderscheiden overigens van formele) taaldescriptie dan ook.

3. Slot
Ina Schermer-Vermeer heeft een dissertatie geschreven die veel
stof tot nadenken biedt, én door haar kritische beschouwing van wat
zij formele taalkunde noemt, én door haar nauwgezette, vernieuwende en inspirerende beschouwing van onderzoeksresultaten in
het kader dat zij substantiële taalkunde noemt. De substantiële
taalkunde heeft zij er op belangwekkende wijze mee 'gepositioneerd'.
Adres van de auteur:
Faculteit der Letteren Vrije Universiteit V.K.
De Boelelaap. 1105
1081 HV Amsterdam
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NOTEN
I Hoe dubieus volgorde is als grammatische factor, blijkt wel uit de mogelijkheid
dat een nominaal IO links van het subject kan staan, ook in een zin met een DO (uit:
De Volkskrant 28-2-1992).
Maar in de waan van de "koele blondine" en "ijzige schoonheid" Katrin Krabbe doet hem
dit toch wel de das om. "Zodat er uiteindelijk maar één verliezer is: de atletiek."
2 Soortgelijke verschijnselen doen zich voor bij zinnen die in de traditionele
analyse een nominaal IO bevatten en geen DO, zoals (i). Vergelijk de volgende zinnen.
(i) De vis smaakte ons goed.
(ii) De vis liet zich ons goed smaken.
(iii) De vis liet zich goed smaken.
De zinnen zijn alle drie prima. Maar zin (i i) wordt dan wel zo begrepen dat de vis de
smaak van ons te pakken had, en niet omgekeerd zoals in de zinnen (i) en (iii).
3 De afbakening van de nauwe betrekking is niet makkelijk, mede doordat er
cultuurgebonden verschillen zijn, zie bijv. der Vogeljlog ihm au] die Fensterbank Uanssen
1976: 64). Von Polenz (1969: 166) wijst bij een nauwe betrekking tussen de 10- en
Do-referent "auf ein makabres Beispiel [... ] als man ir das hopt abschlug, do laitt man ir
daz hopt in ain loch des kerchkers. Falls der Vorgang des Hauptsatzes der Enthauptung
zeitlich nachfogte [... l, dürfte man heute nur sagen: ... legte man ihr Haupt in ein
Kellerloch". Zie verder ook Cornips (1991).
4 Tevens is het dan overbodig om bij een groep "datiefwerkwoorden" die Schermer als "aankleedwerkwoorden" onderscheidt, een ander type bij-bepaling aan te
nemen dan bij 'possessieve datieven' (p. 222).
5 Ook voor zinnen als We hebben (hier) mooi weer en We hebben ook irreele getallen
voldoet de omschrijving. Dat het (hier) mooi weer is en dat er irreële getallen zijn,
worden in het domein van 'we' geplaatst als element van dat domein. De semantische karakterisering van hebben is ook van toepassing op hebben in het perfectum
Uanssen 1992a, b).
6 Het complement van hebben correspondeert zeker niet altijd met een zelfstandige
zin in gelijksoortige bewoordingen. Zo is er geen 'betekenisvolle' overeenkomst
tussen Jan had een baard, Jan had een jas aan, Jan had koorts en er was een baard aan Jan, er
was een jas aan aan), er was koorts aan/ in Jan.
7 Met een IO-constructie wordt tussen de IO-referent en een stand van zaken meer
betrokkenheid aangeduid dan tussen vergelijkbare entiteiten bij een hebben-constructie (Janssen 1976). Zo lijkt Jan heeft het zweet op zijn rug staan interpretatief bezien wel
op Het zweet staat Jan op zijn rug, maar met Jan heeft de PC op zijn bureau staan
correspondeert niet iets als De PC staat Jan op zijn bureau. Verder, men kan iemand
een duw geven en iemand kan een duw gehad hebben, maar vreemd is het te zeggen
dat iemand een duw heeft.
8 Over bij in Moeder deed bij Marietje een das om zegt Schermer (p. 218): ik "constateer slechts dat dit voorzetsel tot uitdrukking kan brengen dat 'het om (de nek) doen
van een das' etc. een bepaald iemand betreft." Dit lijkt op mijn omschrij-
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ving voor de relatie bij een nominaal 10. Voor de bij-constructie is het beter de
relatie in lokale termen te formuleren.
9 Zie Schermers omschrijving: "het om (de nek) doen van een das" betreft iemand
(noot 8).
10 Evenmin haar uitleg zoals bij een zin met een 'possessieve datief': "Dus weet
de taalgebruiker dat die handelingen een relatie tot stand brengen tussen wat het DO
noemt [... ] en de bezitter van 'het hoofd' " (p. 205).
11 In zinnen als (51 )-(52) blijkt dat geven niet alleen een prepositioneel maar ook
een adverbiaal complement kan hebben. Het is een intrigerende vraag hoe dit type
in Schermers visie past.
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BOEKBEOORDELINGEN
W. J. M. Haeseryn, Syntactische normen in het Nederlands. Een
empirisch onderzoek naar volgordevariatie in de werkwoordelijke eindgroep.
Een wetenschappelijke proeve op het gebied van de Letteren in
het bijzonder de taalwetenschap. Academisch proefschrift, Nijmegen 1990.
De dissertatie waarop ANS-redacteur Walter Haeseryn (hierna
H.) eind 1990 in Nijmegen bij Van den Toorn en Hagen gepromoveerd is, is het verslag van een omvangrijk - tussen mei 1987 en
maart 1988, in "Laboviaans kader" (27) verricht - onderzoek naar
de "groene" en "rode" volgorde in de werkwoordelijke (en pseudowerkwoordelijke) eindgroep (hierna wwe) en twee daarmee samenhangende (maar tevens apart behandelde)kwesties: de al-of-nietdoorbreking, door een niet-werkwoordelijk element, van de wwe (dat
]. 't ... heeft (mogelijk) gemaakt) en de al-of-niet-splitsing van scheidbaar
samengestelde werkwoorden (dat ze was (weg)gelopen). H. heeft weglopen als een scheidbaar samengesteld werkwoord (ssww) beschouwd,
bang in dat '" wou bang maken d.e.t. als een doorbrekend niet werkwoordelijk element, maar is zich kennelijk van de onscherpe grens
tussen de beide types verschijnselen bewust geweest (vgl. de noot op
p.84).
H.'s onderzoek heeft niet, zoals tot nu toe in de omvangrijke
literatuur over de bekende volgordevariatie het geval is geweest,
bestaan in de analyse van een nog weer groter en gevarieerder
corpus van geschreven en/ of gesproken gebruiksgevallen, maar
heeft - empirisch - plaats gehad door middel van een enquête:
aan ruim 500 Nederlandse en Vlaamse proefpersonen van diverse
pluimage is een batterij van tests voorgelegd, bestaande uit vijf
achtereenvolgende opdrachten:
a) 14 of 15 mededelende zinnen vragend maken, bv.
(I) De zaak zou al zijn besproken
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b) van 12 of 13 reeksjes losse woorden een mededelende zin maken, ("puzzeltest"), bv.
(2) overtuigen/ hij/ benieuwd/ kan lik/ wiel ben
c) 10 positieve zinnen ontkennend maken, bv.
(3) De zaak zou al zijn besproken
d) 13 gegeven hoofdzinnen opnemen in een voorgeschreven bij zinsconstructie,
bv.
(4) Ik heb wat gezegd, in Ik blijf bij ".
e) het vergelijken en beoordelen, op een 5-puntige schaal van heel goed tot
heel slecht, van de mogelijke volgordes in de wwe's van de testzinnen in de
opdrachten (a) - (d), bv. Ik ben benieuwd wie hij kan overtuigen t.o.v. Ik ben
benieuwd wie hij overtuigen kan.

De test bestond uit een A-versie en een B-versie met dezelfde vijf
opdrachten in dezelfde volgorde en overeenkomende maar verschillende zinnen; elk van de beide versies was bovendien omgezet in een
afgeleide versie, waarin de volgorde van de testzinnen en de volgorde van de werkwoordelijke eindgroepen in de zinnen van de
opdrachten (a) en (c) was omgedraaid, hetgeen het mogelijk maakte
om na te gaan in welke gevallen en in welke richting de aangeboden
volgorde eventueel door z'n pendant vervangen was. De door de
proefpersonen aangebrachte veranderingen zijn telkens in afzonderlijke tabellen verantwoord. H. stelt een aantal malen vast dat de
aangeboden volgorde de voorkeur van de respondenten sterk beïnvloed heeft.
Uit de voorbeelden (l) en (3) hierboven moet niet worden afgeleid
dat in de verschillende opdrachten met dezelfde zinnen (of
eindgroepen) is gewerkt: dat is slechts een heel enkele keer het
geval. Uiteraard doet H. precies uit de doeken, hoe hij zijn onderzoek qua methode en opzet heeft ingericht en uitgevoerd,
alsook wat voor personen eraan hebben deelgenomen: scholieren,
leraren, journalisten, niet-professionele taalgebruikers uit verschillende sociale categorieën, zowel uit twee Nederlandse als
uit twee Vlaamse regio's. Aan het desbetreffende hoofdstuk 3
gaan twee oriënterende hoofdstukken vooraf: één over normen
en taalnormen in het algemeen en één over de linguïstische
en sociolinguïstische aspecten van de drie genoemde kwesties
waar het in het - in eerste instantie op de beoordeling door
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de proefpersonen van de hun voorgelegde volgordes, hun
"normering" (opdracht (e)) en daarnaast ook op hun gedragItaalgebruik (opdrachten a-dl gerichte - onderzoek om begonnen is.
In hoofdstuk 1 komt het onderscheid taal(gebruiks)norm - taalregel, in een interessant maar m.i. discutabel standpunt, aan de
orde.
Aan de in hoofdstuk 2 besproken resultaten van eerder verricht en
gepubliceerd onderzoek naar de volgorde in twee-, drie- en meerdelige al of niet doorbroken wwe's ontleent H. een aantal factoren die
in de volgordevariatie (in geschreven taal) een rol kunnen spelen. De
taalkundige ("talige") daarvan hebben betrekking op:
- a) de soort en de aard van de werkwoorden die in de eindgroep
optreden: de "hulpwerkwoorden" zijn, hebben, worden, kunnen, krijgen;
voltooid deelwoord of infinitief (met of zonder te) van in totaal zo'n
50 verschillende werkwoorden en werkwoordelijke uitdrukkingen.
- b) het ritmisch patroon van het zinsgedeelte waarvan de wwe
deel uitmaakt: met of zonder scheidbaar samengesteld werkwoord;
al of niet een accentdragend element vlak vóór de wwe; al of niet
een "uitloop" achter de wwe; één- of meerlettergrepigheid van de
infinitief.
Het spreekt vanzelf dat de genoemde variabelen van aantal leden
en aard en samenstelling van de wwe een zeer groot aantal mogelijke gezegde-constructies opleveren, waaruit H. 's testzinnen maar
een heel kleine, in zekere zin willekeurige selectie vormen. Het is
niet moeilijk binnen vijf minuten in een tekst een aantal wwe's aan
te wijzen van een (heel) andere samenstelling, die wellicht, ook met
dezelfde proefpersonen, tot (heel) andere resultaten geleid zouden
hebben. De keuze van de driedelige groep te weten zien te komen, met
gek genoeg te weten te komen ziet als verreweg de meest preferente
volgorde (187), is een willekeurige greep uit vele vergelijkbare min
of meer gelexicaliseerde verbindingen. Het passieve hulpwerkwoord
worden en het actief hulpwerkwoord van tijd zijn zijn niet rechtstreeks in de vergelijking betrokken (m.u.v. het koppelww. zijn in
het type geboeid zijn geweest, 187-). Hetzelfde geldt jammer genoeg
voor het "naamwoordelijk" type is/valt te begrijpen. Wel vormen gelukkig een afzonderlijk type naamwoordelijke gezegdes met pseudo-
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deelwoorden als bevriend, verantwoord, gelegen, geleden, bestand, geboeid
e.d.
De literatuurbevindingen van hoofdstuk 2 resulteren in een aantal
hypotheses (97-90). In het omvangrijke hoofdstuk 4 (135-338),
waarin de resultaten van de 527 gemaakte tests te boek zijn gesteld,
wordt telkens te bestemder plekke vermeld of en in hoeverre de
hypotheses bevestigd zijn, met uitzondering van enkele niet-taalkundige: dat jeugd, vrouwelijke sekse en hogere sociale status naar
verhouding met meer rood gepaard zouden gaan is door H.'s onderzoek niet gestaafd. Dat is wat de jeugd betreft opmerkelijk, als we
ervan uitgaan dat de rode volgorde nog steeds terrein lijkt te
wmnen.
Hoe de keuze van de proefpersonen in de 31 aan hen voorgelegde
gevallen is uitgevallen, is in hoofdstuk 4 in de vorm van tabellen
(samen beslaan die een kleine 100 bladzijden) met enkele duizenden
gegevens van aantallen en percentages overzichtelijk en nauwkeurig
vastgelegd en gedetailleerd toegelicht en beredeneerd. Het is volstrekt ondoenlijk ook maar een klein deel daarvan te releveren. In
een klein 5e hoofdstuk trekt H. enkele conclusies. Een daarvan is dat
~ zoals de lezer in hoofdstuk 4 telkens al was gebleken ~ alle
saillante taalkundige hypotheses uit hoofdstuk 2 door zijn empirische onderzoek bevestigd worden:
~ a) in een wwe van infinitief en hulpwerkwoord is de volgorde
overwegend rood (80-90%);
b) in een wwe met een volt. deelwoord is de volgorde overwegend groen. Het gemiddelde van 31 relevante items is naar mijn
berekening 60,7%. Vlamingen zijn over het algemeen iets groener
dan Nederlanders. Er is de nodige afwijking van dit gemiddelde,
zowel naar boven als naar beneden, al naar gelang van het aantal
leden en de samenstelling van de wwe. Opvallend laag scoort te
drogen gelegd had (8,7%) tegenover het rode te drogen had gelegd (80,7%).
Laag scoort ook gewild ,::.ou hebben (27,8%) t.o.v. zou hebben gewild
(44,4%)
~ c) het volt. deelwoord van ssww's staat graag in de rode volgorde. Zo staat bv. tegenover het groene veranderd was (door H.
ongemotiveerd als passief opgevat), met 75,7%, afgehandeld is met
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55,2%, tegenover vergoed kregen, met 95,3%, aangeboden krijgen met
63,4%. Eigenaardig is dan wel (er zou al wat) afgesproken zijn (uit de
puzzeltest) met 85,7% groen (139).
De rode voorkeur van het deelwoord van ssww's is een kwestie
van zinsritme: Mensen die dingen móeten dóen waarvóor ze niet zijn áangesteld
"loopt" beter dan (... ) waarvóor ze niet áangesteld zijn. De factor zinsritme is ook in het spel in het door H. apart behandelde type wwe's
die door een geaccentueerd element vooraf worden gegaan: in
gebruik genomen is bijvoorbeeld, met 37,7%, tegenover veroverd is,
zonder zo'n element, met 56,3% groen (De rol van het ritme in de
beide, niet duidelijk te onderscheiden gevallen, komt reeds uitgebreid aan de orde in Overdieps Stilistische Grammatica (1949, p. 531)).
Hij laat zich ook heel duidelijk gelden bij pseudodeelwoorden. De
voorkeur voor groen is bij uitverkocht ruim 30% lager dan bij verantwoord (99,6%). De hoge groene score van pseudodeelwoorden is
opmerkelijk, gezien bv. het feit dat men in het (vrijwel uitsluitend
rode) proza van het tv-journaal niet anders hoort spreken dan van
bedragen die ergens mee zijn gemoeid. Ook elders is een dergelijke
volgorde, vooral in gevallen als uitverkocht, ingericht, samengesteld, voorbehouden, inbegrepen, toegedaan, uitgesloten e.d., met een oorspronkelijk
afsplitsbaar partikel, heel gebruikelijk, zelfs in teksten van taalkundigen die juist de volgorde hanteren als criterium voor de onderscheiding van het (adjectivische) pseudo-deelwoord en het echte
deelwoord en het museum dat sinds vorig jaar is gesloten, het echtpaar dat
25 jaar is getrouwd niet alleen verwerpen maar ook als strijdig met de
grammatica van het Nederlands brandmerken.
~ d) bepaalde volgordes zijn typisch Vlaams: dat hij moet gelogen
hebben/ zal te zien zijn/ wil naar huis gaan/ er kan over spreken/ dat zien
gebeuren had/gaan halen was e.d. Tot het eerste type (tussenplaatsing
van het deelwoord) rekent H. ook zijn vastgebonden/ opgesloten/ verdoifd/ geboeid geweest, die hij bij de driedelige wwe's behandelt (62-63;
187 -), niet bij de naamwoordelijke gezegdes. Hij meent dat het
verschil tussen een naamwoordelijk en een werkwoordelijk deelwoord gradueel is (73). Dat is onjuist. Soms is het niet (goed) uit te
maken hoe een schrijver het gezegde geïnterpreteerd wil hebben,
maar dat is wat anders: grammaticaal is het onderscheid absoluut.
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e) Journalisten schrijven roder dan schrijvers uit andere
(beroeps-)groepen. Wie de krant leest had niet anders verwacht.
De conclusie uit het bovenstaande moet zijn dat door H.'s onderzoek zo goed als niets aan het licht is gekomen (gekomen is) wat uit
eerder gepubliceerd onderzoek al niet bekend of te voorspellen was,
althans niet wat het gedrag inzake de onderzochte volgordes van de
geteste Nederlanders en Vlamingen betreft. Wel treft het dat hun
percentage groen veel hoger is dan men als lezer van kranten en
moderne romans zou verwachten. H.'s onderzoek heeft aangetoond
~ om die kwestie ging het hem als ANS-redacteur in eerste instantie
~ dat gedrag en beoordeling van zijn proefpersonen in vrijwel alle
gevallen overeenstemmen. Zo'n conclusie is denk ik niet anders te
trekken dan uit de resultaten van het soort onderzoek dat H. verricht heeft. Is het om die reden als nodig en nuttig te waarderen, ik
zou ook niet weten hoe het beter opgezet en uitgevoerd zou kunnen
worden: Haeseryns dissertatie munt uit door de hoogst denkbare
graad van gedegenheid, vakkundigheid en nauwgezetheid (ik heb
slechts één foutje aangetroffen: A413/531 midden op p. 96 moet
zijn B413/531).
Van de betrekkelijke waarde van de uitkomsten van zijn studie is
hij zich bewust. Meer dan eens wijst hij erop dat voorzichtigheid bij
interpretatie en verklaring ervan geboden is. Ze sluiten ook niet uit
dat elke schrijver in alle opzichten aanzienlijk van de door hem
vastgestelde voorkeuren kan afwijken zonder zich aan ongrammaticaal Nederlands te bezondigen. H. meent dat "de variatie in de
volgorde van de elementen in de eindgroep geen geval van 'vrije'
variatie is", en wel omdat "allerlei conditionerende factoren hierin
tot op zekere hoogte een rol spelen" (346). Dit standpunt deel ik
niet: afgezien van het type heeft/had moelen/ .... INF (uitsluitend rood)
en van genominaliseerde infinitiefconstructies als beroofd worden/ zijn
is ... (uitsluitend groen) is de variatie in wwe's wel degelijk vrij: dwars
tegen alle rood-stimulerende [lctoren in kan iemand 100% exclusief
de groene volgorde prefereren. Het bewijs daarvoor levert Haeseryns eigen boek: het is de alle reerste tekst van enige omvang die ik
ooit in mijn groen en rood tellend bestaan ben tegengekomen
waarin zonder één uitzondering, in naar schatting duizend gevallen,
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uitsluitend de groene volgorde in deelwoord-wwe's figureert. Zelfs
Paardekooper, die zoals bekend aan groene deelwoordgezegdes het
monopolie heift toegekend, is nog wel eens een volgorde als de zojuist
gecursiveerde ontglipt. Maar H. heeft ook in zulke ritmisch tegendraadse gevallen ijzerenheinig de leer boven de natuur gesteld.
Infinitieven staan bij hem, even Paardekooperiaans, niet anders dan
in de rode volgorde.
Ik neem aan dat hij zijn eigen norm in geen van de beide gevallen
(wat zien kon betreft zie zijn pag. 11) tot die van (de 2e druk van) de
ANS zal willen verheffen. Als die zo nodig normatiever moet worden, kan hij dan toch wel van H.'s bevindingen profiteren? Ik meen
van wel: door de typisch Vlaamse volgorde-varianten als zodanig en
dus als even vermijdenswaardig te oormerken als andere regionale
(volgorde)varianten, noordoostnederlandse bijvoorbeeld, die in H.'s
boek überhaupt niet aan de orde komen. Haeseryn, zelf Vlaming,
heeft álle volgorde-vlamismen, ondanks de grote hoeveelheid aandacht die hij eraan besteedt, in de tekst van zijn boek zorgvuldig
vermeden.
Volgens H., die meer dan eens ook de sinds 1963 gangbare en in
1976 in Van Dale opgenomen term 'endogeen' hanteert, is de
groene volgorde het meest natuurlijk (157). Hij licht dat niet nader
toe, maar zal zoiets bedoelen als: het meest in overeenstemming met
de syntaxis van de spreektaal, d.w.z. de niet opzettelijk "verzorgde", losse, spontane praattaal van de doorsnee-Nederlander.
Behalve door de groene volgorde wordt die ook door andere grammaticale en door lexicale verschijnselen getypeerd, al zullen sommige ook de meest natuurlijke schrijftaal niet halen. Van de varianten van bv .... waarmee men is geboren is waar je mee geboren bent
waarschijnlijk de meest "natuurlijke". Correlaties als de hier
bedoelde tekenen zich in H.'s materiaal ook hier en daar af. Het
frappante verschil in scheidbaarheid bij wegvliegen (weg zouden vliegen:
47,7%) en weglopen (weg was gelopen: 19,6%) zou te maken kunnen
hebben met het feit dat het meer natuurlijke gesplitst zijn (346) in de
zin met weglopen noodzakelijkerwijs gepaard gaat met de "onnatuurlijke" rode volgorde. Dat de volgorde doen kan hoger scoort dan
overtuigen kan brengt H. in verband met de één- resp. meerlettergre-
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pigheid van de infinitief (46, 88, 151). M.i. zou het ook kunnen zijn
dat een zin als Ik zal zien wat ik doen kan meer "colloquiai" is dan een
met overtuigen. Zo wil ik ook aannemen dat werkwoordelijke uitdrukkingen als het ver schoppen, de pest in hebben e.d. eerder in het groen
verschijnen dan bv. mededeling doen van e.d. en dat nog veel te doen hebben
(mede) om die reden meer groen vertoont dan in te halen hebben (144)
en gezegd heift gister meer dan gister gezegd heift (88). Een en ander is
een kwestie van register of stijl, maar H. heeft op grond van een
proefonderzoek gemeend dat aan die variabele geen hoge prioriteit
moest worden toegekend (toegekend moest worden: p. 108).
Misschien is dit voor toekomstig groen-rood-onderzoek een interessante vraag: dat de één zoveel natuurlijker schrijft dan/ als/ as de
ander - als er geen groene of rode opzettelijkheid in het spel is (wat
rood betreft valt aan Nederlandse generativisten te denken) - waar
zÎt 'm dat verschil dan in, waar komt het ten diepste vandaan, wat Îs
het eigenlijk: die natuurlijkheid dan wel onnatuurlijkheid in (schriftelijk) taalgebruik?
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P. G. Heersche, Syntactische verschijnselen in het Vroegmiddelnederlands. Een onderzoek naar de bouw van begin- en eindgroep in
Vroegmiddelnederlands ambtelijk proza. z.p. 1991. Dissertatie
Universiteit van Amsterdam. 317 pp. Te verkrijgen door
storting van f 46,00 op giro 109 56 05 t.n.V. J. Heersche,
Hilvarenbeek.

Boeken over het Middelnederlands verschijnen er maar af en toe;
en over de volgordeverschijnselen in het historische Nederlands zijn
we maar gebrekkig geïnformeerd. We mogen daarom blij zijn met
bovengenoemde studie, waarin een grote hoeveelheid materiaal is
gecategoriseerd, hetgeen door de kwantiteit en de moeilijkheidsgraad van de teksten reeds een goede prestatie is.
De auteur heeft zich gebaseerd op het Corpus-Gysseling, waarmee
TIJDSCHRIFT VOOR

~DL.
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deze grote bronnen uitgave ook voor de studie van de syntaxis
rendabel wordt gemaakt. Bestudeerd zijn volgordeverschijnselen in
ambtelijk proza uit de dertiende eeuw (1236-1300). De auteur heeft
zich beperkt tot een synchrone beschrijving van de begin- en de
eindgroep van de bijzin, die in het hedendaags Nederlands een vrij
vaste volgorde vertonen. Ten aanzien van uitgangspunten en werkwijze steunt Heersche sterk op het werk van P. C. Paardekooper.
Gekozen is voor een structurele benadering, waarbij op basis van
een omvangrijk bestand (ongeveer 5000 zinnen voor de begingroep
en 7600 zinnen voor de eindgroep) wordt vastgesteld, welke posities
de verschillende taalelementen innemen. Daarbij gaat het niet
alleen om de waarneembare 'plaats' ten opzichte van de andere
elementen, maar ook en vooral om de 'positie' binnen het abstracte
patroon dat onderliggend wordt aangenomen.
Na een inleiding (hoofdstuk I) en een beschrijving van de volgorderegels in de hedendaags Nederlandse bijzin (hoofdstuk 2) is hoofdstuk 3 aan de begingroep gewijd en hoofdstuk 4 aan de eindgroep.
In hoofdstuk 5 wordt gezocht naar een verband tussen de aard van
het verbindingswoord in de begingroep en de volgorde van de
eindgroep. Het boek eindigt met een samenvatting en een evaluatie
van de gevolgde methode (hoofdstuk 6) en een 'Zusammenfassung'
(5 pp.).
Bezien we, om een indruk van de werkwijze te verkrijgen, hoofdstuk 3 wat nader. De relatieve en daarmee ondergeschikte functie
van woorden als wat, wie, waar wordt in het Middelnederlands
dikwijls benadrukt door toevoeging van dat of sa. Om die reden
neemt Heersche twee beginposities aan, waarvan de tweede vaak
leeg is. Verbindingen echter als sa wat, sa waar, wat scepe en sa welc
scepe staan alle op één positie. Verantwoord worden deze beslissingen slechts door een verwijzing naar de ANS en het werk van
Paardekooper en Van Bakel. Waarom het Middelnederlands in dit
opzicht afwijkt van het hedendaags Nederlands, blijft onduidelijk.
"Pogingen tot verklaring van bepaalde verschijnselen kunnen, lijkt
me, pas gegeven worden als de feiten duidelijk zijn en duidelijk
beschreven zijn", meent de auteur (p. 19).
Wat bevat hoofdstuk 3 dan wel? Een lange reeks paragrafen (de
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index voor de 70 bladzijden beslaat 6 volle pagina's) waarin per
positie wordt opgesomd, welke woorden daarin voorkomen. Elke
paragraaf biedt naast citaten een 'samenvatting en conclusies'. Telkens weer wordt meegedaald, dat woorden als bi dien, om dat, alzo (p.
70-71) op de eerste positie staan, en het navolgende dat op de
tweede. In paragraaf 3.2.2.1.2.2. (p. 76-78) lezen we over woordgroepen als [zo + BN/ BTt'] dat, [zo menig + Z'N] dat, [dezelve + Z'N] dat
niet minder dan negen maal achtereen: "Dat staat aan het begin van
de bijzin, maar de positie is niet duidelijk".
Het is enerzijds een voordeel, dat elk individueel woord bereikbaar is; daarbij is ook het uitvoerige register van nut. Anderzijds
bieden de lange opsommingen weinig inzicht. Afgezien van de
citaten bevat het hoofdstuk in inhoudelijk opzicht niet meer dan het
overzicht op p. 113-114 geeft: een lijst van woorden en categorieën
die, al dan niet met een vraagteken, in de zeven onderscheiden
posities worden geplaatst. Het boek releveert echter interessante
verschijnselen en biedt materiaal voor verdergaand onderzoek. Zo
wordt in hoofdstuk 3 vastgesteld, dat het nominale (anders dan het
pronominale) subject achter voornaamwoordelijke objecten staat:
onse renten, die ons die grave ghenomen heift; ware dat sake, dat hem iement
beclaghede (p. 102-103).
Vooral hoofdstuk 4 is vanwege de aard der verschijnselen
boeiend, zelfs zonder analyse, generalisering en verklaring. Hier
dezelfde gedetailleerde presentatie (een index van 10 bladzijden
voor 77 pagina's tekst). Doordat er in de eindgroep echter duidelijk
opponerende patronen voorkomen, brengt de kwantitatieve inventarisering, waarbij de verhoudingen in percentages worden weergegeven, interessante feiten aan het licht.
Nog steeds zijn de rode en groene volgorde, de (on)doordringbaarheid van de eindgroep, de tegenstelling tussen naamwoordelijk
en werkwoordelijk gezegde, en de infinitivus pro participio actueel.
Voor het Middelnederlands komt daar het opmerkelijke feit bij, dat
de modale hulpwerkwoorden kunnen, moeten, mogen, willen, zullen overwegend aan het zinseinde staan, terwijl de infinitief volgt op doen,
dorren, laten en andere hulpwerkwoorden.
In hoofdstuk 5 tracht de auteur vast te stellen waarop de voorkeur
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berust voor plaatsing van het complement rechts dan wel links van
de persoonsvorm. Onderzocht wordt het mogelijke verband tussen
voornaamwoord of voegwoord dat de bijzin inleidt, en het volgordepatroon van de eindgroep. Dit leidt weer tot bladzijden vol tabellen.
Deze laten echter de belangrijke conclusie toe, dat in zinnen die
door de relativa die, dat en als ('zoals') worden ingeleid, de persoonsvorm meest aan het eind staat. Na het voegwoord dat evenwel is dit
niet het geval, wat op het eerste gezicht verrassend lijkt.
Dit laatste resultaat alleen al rechtvaardigt de inventariserende en
kwantificerende methode die is toegepast. De presentatie had
compacter en overzichtelijker kunnen zijn. Mooier zou het zijn
geweest, wanneer de beschrijving was gecombineerd met en
gestuurd door een diepergaande analyse der feiten. Daardoor hadden aan het materiaal misschien ook meer gegevens ontleend kunnen worden. Het boek zoals het er ligt, vormt echter een niet te
missen bron voor verdergaand onderzoek van de woordvolgorde in
het (Middel)nederlands.
A. M. DUINHOVEN

FRANK WILLAERT E.A., Een zoet akkoord. Middeleeuwse lyriek in de
Lage Landen. Prometheusl Amsterdam 1992 (NlcM 7), 441 blzz.,
f 65,-. ISSN 90 5335 139 5.

In het kader van het project "Nederlandse literatuur en cultuur in
de Middeleeuwen" aan de RU Leiden (coördinator F.P. van
Oostrom) is het resultaat van de werkgroep lyriek onder leiding van
Frank Willaert in druk verschenen. Een zoet akkoord bevat 17 artikelen over facetten van de lyriek in de Nederlanden, van de povere
resten daarvan uit de l2de, l3de en l4de eeuw af tot en met de
rederijkerslyriek en Lucas d'Heere's Den lof en boomgaerd der poifsien
(1565), het begin van de renaissancelyriek ten onzent. De bijdragen
zijn geconcentreerd rondom de thema's poëtica en functie. Vooraf
gaat een inleidend artikel van Willaert over "Middelnederlandse
lyriek in context", dat een totaal beeld wil schetsen. Een glossarium
van termen (jammer, dat de typisch Nederlands-Duitse liedvorm
TIJDSCHRIFT VOOR NDL. TAAL- EN LETTERKUNDE 108 (1992)
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van de virelai-ballade geen zelfstandige vermelding waard gevonden
is en onder de (ofr.) virelai is opgenomen) en een register completeren de bundel.
Tussen de tekst van de gezamenlijke artikelen en het glossarium
in staan ruim honderd blzz. "noten en literatuur" in kleine letter
gedrukt. De plaats ervan is ronduit ongelukkig. Het raadplegen van
vooral de noten wordt er moeilijk door, waarbij als extra moeilijkheid komt, dat deze alleen via de paginering van de artikelen
kunnen worden opgezocht. Is er bij de moderne druktechnieken
geen mogelijkheid deze lezersonvriendelijke uitvoering te vermijden? Het kan toch niet de bedoeling zijn noten (en literatuur) te
discrimineren?
Afgezien van deze irritatie is Een zoet akkoord een rijk en veelzijdig
boek, dat zijn doelstelling waarmaakt. De opzet immers was niet
alleen een indruk van de huidige kennis betreffende de middeleeuwse lyriek in de Nederlanden te geven, maar ook een impuls tot
hernieuwd onderzoek ervan. Principieel voor de bundel is het
interdisciplinaire karakter: naast neerlandici hebben musicologen,
een romanist, een germanist (tevens medioneerlandicus) en een
historicus meegewerkt. Ter kenschetsing van de inhoud geef ik hier
geen dorre opsomming van de behandelde onderwerpen, maar releveer een enkele bijdrage iets uitvoeriger. De keuze ervan impliceert
niet een kwaliteitsoordeel; ruimte en persoonlijke voorkeur bepalen
deze.
De germanist J.H. Winkelman geeft in zijn bijdrage (p. 56-71)
voor het eerst een bevredigende verklaring voor de karakteristiek
van Hendrik van Veldeke in Gotfried van Strassburgs Tristan und
Isolde (ca. 1200-1210), vs. 4738-39: er inpJete daz erste ris/ in tiut[iJscher
zungen. Mede door zijn overtuigende interpretatie van de eekhoorn
op Veldeke's rechterschouder op de afbeelding in de Codex
Manesse (ca. 1300) komt hij tot de conclusie dat dichter en illustrator het typerende kenmerk van Veldeke's oeuvre wilden releveren:
de "zin" -problematiek (zin = ofr. sen < lat. sensus). Blijft nog de
vraag of Gotfried met in tiut[iJscher zungen het Duits in engere zin
bedoelde dan wel ruimer het Germaans (incl. het Middelnederlands)
tegenover het Frans.
De musicoloog L.P. Grijp bevestigt in zijn bijdrage (p. 72-92) de
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veronderstelling dat Hadewijchs strofische gedichten gemeenschapslyriek zijn, gezongen door mystieke begijnen. Veel van haar
gedichten zijn z.i. als muzikale contrafacten van Marialiederen te
beschouwen. Niet profane liedvormen zouden dan haar voorbeelden zijn geweest, maar veeleer de religieuze lyriek in het Frans en
Latijn. Zongen Hadewijch en haar vrouwen liederen, in zijn bijdrage over de functie van de laatmiddelnederlandse geestelijke
lyriek (p. 234-254) opteert A.Mj. van Buuren voor een "zingen
zonder zang" in de vrouwenconventen van de Moderne devoten.
Indien zijn visie in het algemeen juist is, manifesteert zich hier een
interessante religieushistorische tegenstelling.
Johan Flach tracht de beeldspraak in de liederenhss. "Gruuthuse", "Den Haag" en "Berlijn" naar registers te inventariseren (p.
170-186). Hij onderscheidt vier duidelijke registers (architectuur,
jacht, feodalisering en natuur), maar houdt een omvangrijk register
"diversen" over. Mij lijkt reductie van de "diversen" mogelijk door
het register "natuur" te verruimen tot "schepping" en de registers
"mens" (met personificaties als ghebrec, suverheit, mistroest e.d.) en
"mythe" (met goden-personificaties) toe te voegen. Een groep
"diversen" zal altijd overblijven, maar er zal naar moeten worden
gestreefd deze zo klein mogelijk te houden.
Ten slotte releveer ik de bijdrage van W.P. Gerritsen (p.
287-302), waarin hij met behulp van het begrip "poetic constraints"
uit de cognitieve psychologie de "verbijsterende variatie" in de
overlevering van balladen tracht te verklaren. Hij demonstreert de
mogelijkheid aan de hand van lek stont op hooghe(n) berghen (moet
berghen niet als verbastering van dat. sing. berghe, "burcht" worden
geïnterpreteerd?). Gerritsens bijdrage opent perspectieven voor de
verklaring van verschillende liedversies niet alleen, maar ook voor
epische gedichten van groter omvang dan een lied. Zijn "methode"
functioneert wel alleen als er uitsluitend van orale transmissie
sprake is zonder op schrift gestelde redacties, zodat de oplossing van
het ene probleem een ander oproept.
Een zoet akkoord is niet alleen een rijk, maar ook een verrijkend
boek: neem en lees.
G.C. ZIELEMAN

KOPI]
De kopij dient op één zijde van het papier (bij voorkeur A4-formaat, 21 x 29,7
cm) met ruime marges en anderhalve regelafstand getypt en persklaar in tweevoud
te worden ingezonden . De omvang van een artikel zal als regel niet meer dan 24
blzz. druks mogen bedragen. Er wordt van uitgegaan, dat de manuscripten volledig zijn.
Wijzigingen in de tekst der proeven, anders dan verbeteringen van zeifouten, zal de uitgever,
gezien de kosten daaraan verbonden, de auteurs in rekening moeten brengen.
Titels van geciteerde boekwerken en periodieken gelieve men te onderstrepen,
titels van tijdschriftartikelen e.d. in romein tussen " ... " te plaatsen.
De auteurs wordt verzocht voor het citeren van de volgende woordenboeken en
periodieken op het gebied van de Nederlandse taal- en letterkunde gebruik te
maken van onderstaande afkortingen:
WNT
MNW
RGI
BMDC
FdL
HCDT
LB
Med. KA , Let!.

Ntg
SpL
TNTL
TT
VMA

Woordenboek der Nederlandsche taal
Middelnederlandsch woordenboek
J. ]. Mak, Rhetoricaal glossarium
Bijdragen en mededelingen van de dialectencommissie
Forum der letteren
Handelingen van de commissie voor dialectologie en toponymie
Leuvens( ch)e bijdragen
Mededelingen van de Koninklijke Nederlandse Akademie van
Wetenschappen te Amsterdam, afd. Letterkunde
De nieuwe taalgids. Tijdschrift voor neerlandici
Spiegel der letteren
Tijdschrift voor Nederlandse taal- en letterkunde
Taal en tongval
Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Academie
voor Nederlandse taal- en letterkunde te Gent

De medewerkers ontvangen 25 gratis overdrukken van hun artikel (8 van een
boekbeoordeling). Extra overdrukken kunnen worden besteld bij de uitgever door
middel van het bij de proef gevoegde bestelformulier. Voor hun bijdragen wordt de
auteurs geen honorarium toegekend.
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