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Tristan

Lancelot Miraudijs

Over drie minnaars in Die Riddere metten Mouwen

Simon Smith

Abstract - The love theme in the Arthurian romance Die Riddere metter Mouwen (The Knight
with the Sleeve, written in Flanders in the 13` h century, is mainly developed in a knightly quest for
adventure, undertaken by the hero Miraudjs to prove himself worthy of Clarette's love. However,
several other characters contribute to the love theme as well, reminding the audience that love can be
pursued in improper ways, too. Recalling the eventually catastrophic adultery of the two most famous
lovers of Arthurian literature, Tristan and Lancelot, the unknown author of Die Riddere metter
Mouwen advocates the concept of courtly love as a socially valid relationship crowned by marriage .

Die Rzddere metten Mouwen (hierna : RRnzM), een Middelnederlandse Arturroman
waarin de focus lange tijd ligt op een constructieve verbinding van ridderschap
en liefde, is naar men aanneemt in eerste opzet geconcipieerd als van begin tot
eind een liefdesverhaal . 1 Dit blijkt onder meer uit de vermelding van de titelheld
in het 14e-eeuwse gedicht Van der feesten een proper dinc als een door minne zwaar
op de proef gestelde amant . 2 Van het oorspronkelijke werk, in de tweede helft
van de 13e eeuw vervaardigd door een Vlaamse dichter over wie we verder niets
weten, resteert evenwel slechts één kort en bovendien beschadigd fragment van
een 14e-eeuws afschrift . 3 Dat we ons er toch een beeld van kunnen vormen, is
te danken aan de Brabantse, tussen 1320 en 1330 door (naar alle waarschijnlijkheid) Lodewijk van Velthem samengestelde Lancelotcompilatie .4 De versie van de
RRmM die in deze codex is geïnterpoleerd blijkt echter ingrijpend te zijn bekort,5 en vertoont daarnaast sporen van - wellicht drastische - bewerking. 6 Zo
staat in het eerste deel van de als tweeluik gepresenteerde compilatie-RKmM de
liefde tussen de held en de heldin centraal, terwijl hun minne in het volgende
1

Vgl . Janssens 1987b: 294; Janssens 1988 : 56 en 216 (noot 277) ; Smith 1989 : 124 vlg. ; Smith
1991 :159 vlg . ; Smith 1992; Wuttke 2006:142 vlg.
2 Zie Vekeman 1981 :12 (vs .190-204) .
3 Een uitgave van dit fragment (in het vervolg aangeduid als RRmM frm) is te vinden in Deschamps 1968, De Haan 1975 en De Haan e .a . 1983, alsook op de CD-rom Middelnederlands en op
www.dbnl.org .
4 Zie over dit beroemde handschrift Besamusca 2003, en over Lodewijk van Velthem vooral de
bijdrage van Marjolein Hogenbirk in Besamusca e .a . 2009 .
5 Zoals naar voren komt uit een vergelijking van het fragment met de overeenkomstige verzen in
de compilatie (zie Deschamps 1968 en Besamusca 1993 :125-130), en uit enkele naar het lijkt niet
of minder bekorte passages (vgl . Janssens 1987b : 294 ; Janssens 1988: 216, noot 277 ; Smith 1989 :
139, noot 33; Smith 2008 : 51, noot 67) .
6 Vgl . Smith 2010 : 65 vlg ., alwaar verdere literatuur.
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part, dat na huwelijk en ogenschijnlijk slot van het verhaal met doorstartmiddelen
op gang moet worden gebracht, 7 geen rol van betekenis meer speelt . Er is dus
sprake van een discrepantie tussen de reputatie die de roman blijkens Van der
feesten genoten heeft, en de opbouw van het verhaal dat we aantreffen in de
Lancelotcompilatie . Niettemin treffen we ook in het tweede part, zoals we nog
zullen zien, passages aan die verband houden met de liefdesthematiek .$ Dat het
zwaartepunt van deze thematiek evenwel ligt in het eerste deel van de ARmM,
wordt niet alleen geattesteerd door de belevenissen van de protagonist, maar
ook door verwijzingen naar twee van diens voorgangers op het liefdespad: Tristan, de minnaar van Iseut, echtgenote van koning Mark ; en Lancelot, de aanbidder van Guenièvre, 9 vrouw van koning Artur . Voordat ik deze verwijzingen,
topic van dit artikel, aan een analyse onderwerp, schets ik eerst in het kort hoe
het thema van de roman vorm krijgt in een liefdesqueeste, en hoe de inzet van
contrastfiguren bijdraagt aan het minnethema.

Liefdesqueeste
Het belang van de liefde in de RRmM komt allereerst tot uiting in een queeste
die de Ridder met de Mouw (voortaan : RmM) onderneemt om zich de minne
waardig te tonen van Clarette, een nicht van Walewein en erfopvolgster van
Spaengen lapt (vs . 2235 ; `Spanje') . 10 Een witte mouw, hem na een geïmproviseerde ridderpromotie aan het Arturhof door haar geschonken als blijk van amoureuze welwillendheid, bezorgt hem daarbij zijn toenaam . 11
Aan het begin van zijn tocht belandt de held in het gevreesde Woud zonder
Genade, dat in eerste instantie op hem het effect heeft van een locus amoenus,
want : Hi reet int Wout, eer iet lanc, l Daer hi hoerde der vogelirae sanc, l Ende hem quam
doe in sinen sinne / Starkelike Claretten minne (vs . 666-669 ; Weldra reed hij het
woud in, waar hij het gezang van vogeltjes hoorde, en hij moest toen erg denken aan zijn liefde voor Clarette') . 12 Tijdens dit pensen (vs . 670 vlg. ; `(minne)
7 Ibid. : p . 3-5, 7-8, 47 vlg., 65 vlg, en 82-83 .
8 Zie recentelijk over deze thematiek Smith 2009 (met verdere literatuur aldaar op p . 9, noot 12) .
9 In de RRmM heten deze personages respectievelijk Triltram, Ysaude, Marcus, Lanceloet en Genevren.
In het navolgende hanteer ik voor persoonsnamen de moderne Nederlandse schrijfwijze .
10 Met dit niet eenduidige toponiem kon in de 13e eeuw worden verwezen naar één dan wel meer
van de (deels heidense) koninkrijken ten zuiden van de Pyreneeën ; zie Linehan 2008 : 6, en vgl.
tevens Kuipers Repertorium van eigennamen in Middelnederlandse literaire teksten . In de RRmM lijkt Arragon te grenzen aan het erfland van Clarette, dat om die reden vermoedelijk (ook) Castilië omvat .
11 De werkelijke naam van de held, die naderhand een vondeling blijkt te zijn, wordt pas laat onthuld en luidt veelzeggend (want afgeleid van de edelsteen miraude, oftewel smaragd) : Miraudijs .
Zie over Claretten mouw als object, liefdessymbool en wapenteken Smith 2004 .
12 Ik citeer in deze bijdrage naar de editie De Haan e .a .1983, met weglating van cursiveringen en
onder incidentele aanpassing van de interpunctie . Er is ook een recente editie met Engelse vertaling: Johnson en Claassens e.a . 2003. Digitaal is de tekst van de compilatie-RRmM te vinden op
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peinzen') van de protagonist plant vrouwe Venus, hier opgevoerd als initiatrice
van de liefde,13 hem een allegorische boem van minnen in het hart (vs . 676 vlg . ;
`liefdesboom'), waarvan twintig vruchten in een miniatuur-minnetractaat worden geduid als eigenschappen en ervaringen die de liefde van de ware minnaar
vraagt. 14 Deze opsomming, met beproevingen als pine ende arbede, rouwe, penre,
vruchten, beven, suchten, vasten ende waken en lange quale (`moeite en inspanning, verdriet, (minne)gepeins, vrees, beven, zuchten, vasten en waken, langdurige kwelling'), biedt een blik op de toekomst van de RmM, die een weg van ridderlijkamoureuze `Bewahrung' voor zich heeft . Zijn liefdesqueeste, in combinatie met
de reacties van Clarette op hetgeen haar hierover ter ore komt, maakt zichtbaar
wat werkelijke minne behelst. 15 Ware liefde is wederzijds, en vergt tijd en geduld om tot wasdom te komen; ware liefde inspireert middels der minnen tracht
(vs . 503, vs . 686 ; `de macht van de liefde') tot grootse ridderdaden, die op hun
beurt het liefdesvuur verder aanwakkeren ; en ware liefde mondt uit in een
`happy end', in dit geval een met koningschap bekroond huwelijk ten teken van
individuele en maatschappelijke harmonie.

Contrastfiguren
Dat de RRmM is opgezet als een exemplarische liefdesroman, blijkt ook uit de
lotgevallen van andere personages . Waar de protagonist met zijn beminde laat
zien hoe het hoort in de liefde, leert de geschiedenis van zijn ouders, voor wie
pas aan het slot van de compilatieversie een huwelijk is weggelegd, dat die gene
die wanen minnen / Ende te vriene dan beginnen (vs . 710-711 ; `zij die menen lief te
de CD-rom Middelnederlands (naar de editie Jonckbloet 1846-1849) en op www .dbnl.org (naar de
editie De Haan e.a . 1983) . Op www .kb.nl is niet alleen de integrale tekst van de Lancelotcompilatie
beschikbaar (de RRmM naar de editie Johnson en Claassens e .a. 2003), maar zijn ook scans in
hoge resolutie te bewonderen van het gehele handschrift.
13 Andere Middelnederlandse Arturromans waarin we de mythische godin van de liefde in deze
hoedanigheid aantreffen, zijn Die Wrake van Ragisel en Ferguut. In de Roman van Walewein wordt
Venus, die godinne / Die ghebod heft over de minne (`de godin die in de liefde de lakens uitdeelt'),
genoemd als graadmeter en distributeur van schoonheid (vs . 3425-3426, vs . 3446-3447 ; zie de
CD-rom Middelnederlands) ; vgl. over deze passages Winkelman 2004 : 344 vlg.
14 Vgl. over deze boom Smith 1992 : 58 (noot 17) en vooral Van der Poel 2001 : 241-243 en 253 .
In een volgende bijdrage hoop ik aandacht te kunnen besteden aan de bijzondere presentatie in
de RRmM van Venus met een boem van minnen in plaats van de haar traditioneel toebedeelde fakkel
of pijl en boog (dan wel werpspies) .
15 Voor een inleiding in middeleeuwse denkbeelden over de liefde zij verwezen naar Schnell 1985,
Schnell 1990, Haug 2004 en Adams 2005 . De regel dat `the love episodes in the romances [ . . .]
treat amor as a sort of pathology - at least initially - that strikes the subject, unsought.' (Adams
2005 : 20 ; mijn cursivering), vindt een uitzondering in de RRmM: hier kiezen de protagonist en de
heldin naar het lijkt welbewust ~élf voor het perspectief van minne (zie vs . 335 vlg . en vs .192-195)
alvorens voluit in liefde te ontvlammen (respectievelijk in vs . 666 vlg . en in vs . 439-442, met nog
een superlatief in vs .1359-1361) . Zie ook Wuttke 2006 :136 .
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hebben en dan dadelijk met een aanzoek komen'), minnaars dus die al te voortvarend af gaan op hun doel, alsnog met lange quale (`langdurige kwelling') te
maken krijgen . Toch is voor de ouders van de RmM, na een oprechte doch
verboden liefde in hun jonge jaren en een langdurige scheiding sindsdien, uiteindelijk het geluk weggelegd van hereniging, dit dankzij hun wederzijdse
volharding in gerechter minnen (vs . 683 ; `ware liefde') . 16
Minder voorspoedig vergaat het Egletine, een kasteeldame die kortstondig mag
optreden als gastvrouw van de mooie held, prompt voor hem valt en dientengevolge 's nachts de slaap niet kan vatten . 17 Haar begeerte vindt mede een verklaring in de ridderloze staat van haar hof, dat afgezien van haar broer Cephalus
en een aantal knapen (vs . 484 ; `dienaren') wordt bewoond door enkel dames .
Die tonen zich niet minder gecharmeerd van hun logé : Om hem worden penende
mettien l Alle die joncfrouwen vandaer binnen ; l Alle begeerden si sire minnen (vs . 473475 ; `Dadelijk dachten al de aanwezige jonkvrouwen alleen nog maar aan hem;
allen waren uit op zijn liefde') . Dit collectief gekoesterde liefdesverlangen leidt
na bedtijd tot synchrone slapeloosheid: die joncfrouwen ende Egletine / Penden om

hem dicke dien nacht, / Maer dat dede der minnen tracht . / Dus hadden si van haren gaste
/ Van minnen pine ende onraste (vs . 501-505 ; `de jonkvrouwen en Egletine verzonken die nacht vaak in liefdesgepeins om hem ; dat kwam door de macht van de
minne . Zo viel hun uit liefde voor hun gast hartzeer en rusteloosheid ten deel') .
Als burchtvrouw combineert Egletine de rol van `hótesse amoureuse' met
die van `superfluous lady' . 18 Die tweede rol kan haar echter niet bekoren, aangezien zij uit is op een hoofdrol als heldin . Haar ambitie blijkt te hoog gegrepen,
want de RmM is al bezet, doch de vasthoudende jonkvrouw geeft zich niet
zonder meer gewonnen . Wanneer de protagonist, weer teruggekeerd aan haar
hof na in het Woud zonder Genade een beproevingsavontuur te hebben doorstaan, Clarette te hulp wil spoeden als reuzen uit het foreest Arturs residentie
Kardoel aanvallen, doet zijn gastvrouw haar uiterste best om hem van dit voornemen af te brengen, zulks in een vruchteloze poging haar beoogde geliefde te
behouden aan haar hof: Here, wildi nu varen / Daer gi niet moget ontfaren? / Al ne
vaerdi daer niet vechten, / Die coninc sal hem wel berechten! (vs . I418-1421 ; `Heer, wilt
u nu daarheen rijden waar u niet ongedeerd vandaan zult komen? Al gaat u daar
niet vechten, de koning zal zich best redden!') . Met deze woorden valt de jonkvrouw door de mand als ontspoorde liefdesadepte, want Minne haet al dat es loer
(vs . 688 ; `Liefde verfoeit al wat bedrieglijk is') . In haar zelfzuchtig streven laat

16

Uitvoeriger hierover Smith 2009 :13-17 .
17 Vgl . over deze episode in het verhaal Smith 2005b en (beknopt) Smith 2007 : 29-31 .
18 Zie over `l'hótesse amoureuse' Ménard 1969 : 286-292 en Chênerie 1986: 571-576, en over `the
superfluous lady' Morris 1988.
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Egletine, een `classic eager hostess', 19 zich kennen als een vermakelijke antipode
van de ideale, tot ridderschap inspirerende geliefde .
Nog veel nadrukkelijker als exemplum ex negativo treden, in het tweede luik
van de compilatie-KKmM, twee agressieve aanbidders op die met hun lage praktijken demonstreren dat Menech der minnen onrecht doet (vs . 712 ; `Menigeen onrecht
doet aan de liefde') .20 Zowel de offensieve vorst van Arragon als later de weerzinwekkende koning van Cornwall trachten met crachte sonder vrien (vs . 2859 ; `met
dwang van geweld en zonder aanzoek') hand en land te veroveren van een dame die daarvan allerminst gediend is, respectievelijk Clarette en de moeder van
de held . De `predatory lovers' kiezen voor een belegering als middel om de `besieged ladies' hun wil op te leggen .21 Door zich niets gelegen te laten liggen aan
de eisen van ware want oprechte, wederzijdse en langdurig beproefde liefde,
illustreren beide booswichten metterdaad de `Zeitklage' in het eerder genoemde
mini-minnetractaat : die werelt es nu soe cranc, / Dat si al laet der minnen bedwanc (vs .
684-685 ; `het is nu zo treurig gesteld, dat iedereen zich afkeert van de beproevingen der liefde') . 22

Tristan
Wederkerigheid in de liefde alleen is niet genoeg om te komen tot harmonische
vervulling ervan, zoals de ouders van de held pijnlijk ondervinden . Dit inzicht
wordt al aan het begin van de KKmM onder de aandacht gebracht wanneer een
bode aan koning Artur, die met Pinksteren hof houdt te Kardoel en daar op
avontuurlijk nieuws wacht, een droevig want zwart-omrand bericht brengt :
Tristan en Iseut, de vrouw van Tristans oom Mark, hebben als gevolg van hun
wederzijdse liefde de dood gevonden . Dit dubbele sterfgeval heeft Mark rouwe
groet gebracht (vs . 72 ; `groot verdriet'), en heeft dezelfde uitwerking op het
Arturhof, vanwaar de vorst met al zijn ridders, vijfduizend in getal (vs . 19),
dadelijk vertrekt om de begrafenis bij te wonen . Onderweg ontmoet hij de held
van het verhaal, een knaap die op zijn aanraden naar het nog slechts door de
koningin, tachtig hofdames (vs . 32), gersoene (vs . 113; `knechten') en de zieke

19 Morris 1988 :119 .
20 Zie hierover Smith 2009 :17-21 .
21 Vgl . voor het eerste predicaat Topsfield 1981 :173, voor het tweede Newstead 1948 (en zie ook
Chênerie 1986 : 446-451) .
22 Deze `Zeitklage' laat zich vergelijken met de laudatio temporis achi aan het begin van Le Chevalier
au Lion van Chrétien de Troyes (ca. 1180) : `De Orde van de Liefde was toen [ . . .] nog sterk en
machtig, terwijl ze nu maar weinig aanhangers telt omdat bijna iedereen is uitgetreden . En dat
heeft de Liefde bepaald geen goed gedaan . Vroeger had een minnaar een eervolle reputatie en
was [hij] hoffelijk, onversaagd en edelmoedig . Nu is Liefde nog slechts een loze kreet want velen
beroepen er zich ten onrechte op en liegen als ze beweren te weten wat echte Liefde is . Het
maakt dat ze er alleen maar onzin over kunnen vertellen .' (Kisling 1994: 5) .
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drossaard Keye bevolkte Kardoel rijdt om daar bevordering tot ridder af te wachten . Pas dan komt aan het hof het door Artur gewenste avontuur op gang : een
onverlaat mishandelt buiten de muren een jonkvrouw en verstoort daarmee de
hoofse ordo. Dit voorval leidt tot een versnelde promotie van de protagonist, die
bij deze gelegenheid zijn toekomstige geliefde en bruid in spe ontmoet, Clarette . 23
In de periode tussen 1250 en 1350, jaren waarin de RRmM eerst in de originele
en later ook in de compilatieversie ten gehore zal zijn gebracht, moeten Vlaamse en Brabantse recipiënten de aansluiting op het even beroemde als tragische
verhaal over Tristan en Iseut herkend hebben . 24 Ofschoon de buitenechtelijke
verhouding van het roemruchte liefdespaar, gelet op de bedroefde reactie van
de bedrogen echtgenoot, de bestelling per express van het overlijdensbericht en
de resulterende exodus uit Kardoel, in onze roman op een eerder komische dan
afkeurende manier in herinnering wordt geroepen (de compilatieversie van het
verhaal vertoont ook geen spoor van kritiek op het uitzichtloze karakter van de
overspelige relatie, noch van commentaar op de betekenis als dwingende macht
van de minnedrank die het duo had gedronken), is onmiskenbaar, dat de reminiscentie aan de controversiële liefdesgeschiedenis in de RRmM een contrast
creëert met de ideale minne waarvoor behalve de held ook het relaas van diens
queeste bij herhaling een lans breekt . Door te verwijzen naar de dood van het
alleen figuurlijk onsterfelijke liefdespaar laat de dichter zijn verhaal - in de tijd
gezien - aansluiten op de Tristan, waarna hij een fundamenteel ander liefdesconcept uitwerkt . Net zoals de auteur van de Roman van Heinric en Margriete van
Limborch dat begin 14e eeuw zal doen in het verhaal van Evax en Sibilie, opteert
de Vlaamse dichter voor `een thematiek van `chevalerie' en `amour' die ooit in
de romanliteratuur als correctief van de Tristan werd gepresenteerd' ; ook in de
RRmM - die hierin niet verschilt van de eerste roman van Chrétien de Troyes,
Erec et Enide (ca. II70) - `gaat het om een hoofse thematiek die antithetisch
staat tegenover de Tristan' . 25 In deze thematiek is geen plaats voor een proble-

23

Zie over de openingsepisode van de RRmM De Haan e .a . 1983 : 15 ; Smith 1991 ; Besamusca
1993:158-159 ; Smith 2007 :18-23.
24 Over de bekendheid van deze verhaalstof in onze contreien handelen Kettenis 1985, Duijvestijn 1996, Besamusca 1999 en Besamusca 2000 : 203-204 . Vgl. tevens Janssens 1987a:113-119 en
132-137, alsook Van Oostrom 2006 :150-154 en 288-290 . Zie over de Nederfrankische (ook wel :
Gelderse) Tristant-fragmenten Winkelman 1998a en 1998b, Van Oostrom 2006 :182-185 en vooral Tomasek 2002 (en vgl. tevens Tervooren e .a . 2005 : 98 en 258) . Haug 1999 : 26-28, Zemel 2005
en Winkelman 2007 zijn gewijd aan de intertekstuele relatie tussen de Tristan en de 13e-eeuwse
Vlaamse Roman van IValewein. Zemel 1998 bespreekt de receptie van de Tristanstof in de Oudfranse literatuur en in het verhaal van Evax en Sibilie, te vinden in de Brabantse Roman van Heinric
en Margriete van Iimborch (begin 14e eeuw) . In Van der feesten een proper dinc wordt tot het gezelschap
illustere minnaars Die hem der minnen onderwonden / Entie van hare dicke on nghen / Toter doot wel diepe
wonden (Vekeman 1981 : 12, vs. 190-192 ; `Die zich inzetten voor de liefde en daarbij menigmaal
dodelijk diepe wonden opliepen') naast de RmM ook Triestram gerekend (vs .196) .
25 Zemel 1998 : 7, 9 .
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matsche, verabsoluteerde en fatale passie, maar propageert de dichter juist het
model van een sociaal heilzame en door de hofwereld gesanctioneerde minne .
Met de dood van Tristan en Iseut, die de kracht van de liefde demonstreert
maar tegelijk de gevaren ervan blootlegt, wordt in de RRmM op niet mis te verstane wijze de weg vrijgemaakt voor een nieuw paar, een koppel dat kiest voor
een constructieve liefdesrelatie die na een proeftijd van lange quale uitmondt in
een vreugdevol slot . De held van het verhaal, zo lezen we in deze finale - en
het verschil met Tristan kon niet groter zijn - levede lange in goeder maten (vs . 2236 ;
`leefde lang en voorspoedig') . 26

Lancelot
Al sinds de 12e eeuw ondervond Tristan concurrentie van een zo mogelijk nog
gedrevenen, want niet door een magische drank aan de liefde geraakte minnaar.
`The Middle Ages' two most famous lovers were undoubtedly Tristan and Lancelot', aldus Simon Gaunt,27 en beider status gaat gepaard met langdurige intertekstuele rivaliteit : 28 `Given their iconic status, a constant comparison between

26 Zie eerder over de Tristan-verwijzing in de RRmM Janssens 1988 : 56 ; Smith 1991 : 160; Smith
1992: 58 (noot 18) ; Besamusca 1993 : 136-141 (met kanttekeningen in Smith 1995: 45-46) ; Besamusca 1999 : 419-421 ; Besamusca 2000 : 220 ; Besamusca 2003 :108-109 ; Smith 2007 : 20 (noot 68)
en 25 (noot 90) . Dat de Vlaamse dichter de Tristan in de versie van Beroul heeft gekend, wordt
gesuggereerd door het feit dat Artur en Mark, anders dan in de versie van Thomas, tijdgenoten
zijn en, anders dan in de Tristan en prose, op goede voet met elkaar lijken te staan (zie Besamusca
1993 : 137-140) . Echter, `als auteurs elementen uit het Tristan-verhaal verwerken, komt het voor
dat zij uit meer dan één versie putten .' (Zemel 1998 : 7) . Invloed vanuit verschillende tradities valt
dus niet uit te sluiten . Zo lezen we in de RRmM hoe Tristan doet [ . . .] opten vloer lag toen de bode
vertrok (vs . 67 ; `dood [ . .] op de grond'), wat doet denken aan Triltrams Saga ok Ísondar, een Oudnoorse vertaling van de Tristan van Thomas, waarin Ísondar het lichaam van haar gestorven minnaar (dat in de Triltrant van Eilhart von Oberg opgebaard is) eveneens liggend op de grond aantreft . Verder vindt de ongekende rouw die men in de Tristan en prose een jaar lang bedrijft aan het
Arturhof een (weliswaar minder hyperbolisch) pendant in het grote verdriet aan datzelfde hof in
de IRmM: Doen hoerdemen sere dagen / Beide heren ende oec vrouwen! (vs . 76-77 ; `Toen hoorde men
zowel heren als dames hevig weeklagen!') .
27 Gaunt 2006 :104 .
28 Wellicht te bezien in dit licht is een ingelaste en later niet afgehechte episode in de compilatiePerchevael, waarin Tristan tijdens een tweegevecht, met als inzet wie zijn naam moet bekendmaken
aan de ander, de mindere blijkt van de anoniem optredende Lancelot. Was het de compilator met
deze episode, die helpt de Perchevael te verankeren in de Lancelotcompilatie en aldus bijdraagt aan de
coherentie van de cyclus (Besamusca 2003 : 72), er ook om te doen Lancelot, als door liefde tot
groots ridderschap geïnspireerde held, voor het voetlicht te brengen als superieur aan de hier, net
als in de RKmM, in een komische context opgevoerde Tristan? Deze laat zich namelijk, queesteverplichtingen ten spijt, op een zijspoor zetten om Ysaude, zijn geliefde en hier tevens echtgenote
(?!), bij te staan in barensnood (!), welke aftocht volgens eigen zeggen onnere ware ende scande (vs .
40 .898, zie de CD-rom Middelnederlands, `oneer en schande zou betekenen') . Vgl. Kettenis 1985 : 35 ;
Duijvestijn 1996 :132 .
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Tristan and Lancelot is unavoidable' . 29 In zijn roman over Lancelot, Le Chevalier
de la Charrette, verwerkte Chrétien de Troyes omstreeks 1180 `unmistakable allusions to the Tristan material', dit met de intentie `to avert the tragic potential
of the Tristan story' . Het verhaal, waaraan hij zegt te zijn begonnen op instigatie
van gravin Marie de Champagne, `projects the possibility for a different kind of
ending by rewriting the secret love that engages the Queen as an ennobling,
even redemptive passion' . 30 Een halve eeuw later, in La Mort le Roi Artu (ca .
1230), maken `interactions with the Tristan story' eveneens een verband zichtbaar tussen de lotgevallen van Lancelot en die van zijn voorganger, deze keer
juist met de bedoeling `to underline the destructive nature of Lancelot's love' .31
En in de Tristan en prose, een kort nadien tot stand gekomen roman die Tristanen Arturstof samenbrengt, ontstaat tussen de twee liefdespolen een bijzonder
spanningsveld . `Problematisch wind die Tristanliebe [ . . .] dadurch, dass sie sick
in der Lancelotliebe spiegelt', heeft Cora Died enkele jaren geleden opgemerkt ;
`Tristan ist emn Ehebrecher, den Artus selbst unterstutzt, wáhrend Tristans
Freund and Spiegelbild Lancelot Artus hintergeht and damit die Idealitát des
Artushofs untergra .bt'.32
Het mag opvallend heten, dat voor de bevlogen minnaar van Arturs eega die overigens ook ontbreekt op de lijst van lijders aan liefde in Van der feesten een
proper dinc - in de compilatie -RKmM slechts een ondergeschikte rol is weggelegd
als ridder, weinig meer dan een figurant, wiens naam in één adem wordt genoemd met die van gerenommeerde wapenbroeders als Walewein, Perceval en
Ywein . 33 In niets is Lancelot hier herkenbaar als de devote aanbidder van Guenièvre . 34 Zo begeleidt hij op de hofdag aan het begin van de roman niet de
koningin - aan wier zijden Walewein en Perceval te vinden zijn - maar Clarette
naar de mis, en wanneer later Arturs koninkrijk Bertangen (vs . 2840 ; `Brittannië')
wordt aangevallen door de heerser van Ierland, terwijl gelijktijdig in Spangen (vs .
2848 ; `Spanje') Waleweins nicht wordt belaagd door de vorst van Arragon,
aarzelt Lancelot geen moment om met een reddingsteam Clarette te hulp te
snellen, daarmee behalve Artur ook de koningin achterlatend in cranke aventure
(vs . 2953 ; `gevaarlijke omstandigheden') en grote pine (vs . 2955 ; `veel narigheid') .

Gaunt 2006 : 104. Zie over deze 'Lancelot -Tristan pairing' (Walters 1996: xxiv) Lot-Borodine
1927, Payen 1973, Von Ertzdorff 1983, Chênerie 1990, Grimbert 2005, Richard 2007 en Grigoriu
2008. Zie ook Hoffman 2003 over `the increasing importance of the Tristan-Lancelot relationship in the Italian tradition' (Walters 1996 : xxxviii) .
30 Bruckner 1993 : 94-104 (citaten op p . 94, p . 95 en p .104) .
31 Kennedy 2002 : 90, 95-101 (citaten op p. 95 en p. 99) .
32 Dietl 2007 : 41, 42.
33 Namelijk in de verzen 35-38, 538-539, 635-638, 919-922, 2910-2917, 2929-2930, 3124-3128 en
3319-3321 .
34 pp zich is dit nog niet uitzonderlijk : `In post-Chrétien verse romance, Lancelot often functions
simply as member of a general array of Arthurian knights', en `these works usually make no mention of the love of Lancelot and Guinevere .' (Walters 1996 : xxiii) .
29
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Niettemin komt het ook in deze context als een verrassing dat, waar hij elders
in het genre toch vooral bekend staat als ridder-aanbidder van de koningin, 35
Lancelot in de compilatie-KKmM eensklaps wordt bestempeld als, naar verluidt,
één van de vele minnaars van een edele joncfrouwe (vs . 1023 ; `nobele jonkvrouw')
en maget rene (vs .1832 ; `schone maagd'), te weten die scone creature (RRmM-frm vs .
154 ; `het mooie schepsel') Clarette . Dat ook een contemporain publiek door
deze curieuze bewering verrast kan en zal zijn, spreekt uit de woorden waarmee
de verteller het gerucht uit- en meteen ten stelligste tegenspreekt : Men seit datse

Lanceloet van Lac / minde . Dat was sceren ende een blijf: / Hi minde Genevren, Arturs
wijt! (vs . 717-719 ; `Men vertelde dat Lancelot van het Meer haar liefhad . Dat
was kletspraat, en daarmee uit : hij beminde Guenièvre, de vrouw van Artur!') .
Algemeen wordt tot dusver aangenomen, dat Lancelot in de oorspronkelijke
KRmM wérkelijk werd gerekend tot Clarettes aanbidders, en dat de compilator
in zijn bewerking van de roman deze ongewone voorstelling van liefdeszaken
weersprak omdat de hoofdpersoon van zijn Lancelotcompilatie ontegenzeglijk te
boek stond als de minnaar van Guenièvre . 3 G Volgens deze courante interpretatie
reageerde de compilator met de woorden Men seit (`Men vertelde') op een feitelijke en onconventionele typering van Lancelot in zijn voorbeeld. Men zou volgens deze lezing verwijzen naar de Vlaamse dichter, seit naar diens presentatie
van Lancelot als kandidaat-vrijer van de heldin in de KAmM.
Hoewel deze interpretatie op het eerste gezicht plausibel genoeg lijkt, en een
verklaring biedt voor Lancelots rol als begeleider van Clarette aan het begin van
het verhaal, kunnen hierbij wel enkele bedenkingen worden geuit . Want ook al
stelt Bart Besamusca dat `there was no reason why the Flemish poet should not
list Lanceloet among Clarette's lovers' : 37 hoe waarschijnlijk is het welbeschouwd
dat een dichter, in een streek waar verschillende Middelnederlandse vertalingen
van de Lancelot-Graalcyclus circuleerden, 38 de sensationele affaire van Lancelot
en Guenièvre niet alleen zou negeren, maar deze zelfs regelrecht zou ontkennen
door Lancelot te degraderen tot mislukt minnaar van een ander? En dat, terwijl

35

Dat wil zeggen: in de Oudfranse, de Zuideuropese en de Middelnederlandse Arturliteratuur. In
Duitsland, Noorwegen en Wales kreeg Lancelot als minnaar van de koningin nauwelijks voet aan
de grond (vgl . Walters 1996 : xxv-xxvii en Wolf 2007 ; verdere literatuur aldaar) . Overigens blijkt in
de Oudfranse Arturroman in verzen voor Guenièvre (vgl. Gerritsen 1963, dl . 1 : 253) noch zelfs
voor Lancelot trouw in de liefde een constante. `In one of the last Arthurian verse romances, the
Meroeilles de Bomer (`Marvels of Rigomer', ca . 1250), his fidelity to the queen is compromised by
an affair with another woman' (Walters 1996 : xxiii) : na een warm onthaal aan het hof van koning
Frion laat Lancelot diens dochter, als `superfluous lady', achter met niet alleen een `false promise
of return', maar ook het vooruitzicht van ongehuwd moederschap (vgl . Vesce 1988:103) .
36 Vgl . Van der Stempel 1914: X:XX-XXXII ; Smith 1991 : 152; Besamusca 1993 : 130; Besamusca
2003:116-117 .
37 Besamusca 2003 :117 .
38 Zie Besamusca 2000 : 195-203 ; Claassens en Johnson 2000: 21-25 ; Brandsma 2003 ; Van Oost rom 2006 : 306 vlg .
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diezelfde auteur toch enkele tientallen verzen verderop, in een passage waarin
hij de RmM laat acteren als fin amant naar het voorbeeld van Lancelot, voor
goede verstaanders alludeert op Chrétiens Charrette, de roman waarin de relatie
tussen Lancelot en de koningin zo prominent in het middelpunt staat . 39 Men
kan zich verder afvragen waarom Lancelot, als hij écht oorspronkelijk lid was
van Clarettes fanclub, dan later ontbreekt in het huwelijkstoernooi om haar
hand . 40 En waarom eigenlijk zou de compilator met zijn voorganger in debat
zijn gegaan over een omstreden bewering, terwijl hij Lancelots naam eens zo
simpel had kunnen schrappen? 41
Met het oog op deze vragen moeten ook alternatieve verklaringen voor de herkomst van de verzen 717-719 in overweging worden genomen . Denkbaar is bijvoorbeeld dat dit drietal verzen in zijn geheel is ingevoegd door de compilator,
die langs deze weg de liefde van Lancelot en Guenièvre, immers het `Leitmotiv'
van zijn cyclus, heeft willen memoreren . In dat geval echter zou hij elders in
zijn ARmM-bewerking de held van de compilatie stellig hebben laten optreden
als ridder van de koningin : als háár begeleider op de hofdag aan het begin van
de roman, en als niet (alleen) door Artur maar (ook) door háár gezonden bode
in vs .1539 vlg., waar Lancelot een vruchteloze poging doet om de protagonist,
voor Kardoel verzonken in liefdesgepeins, te overreden zijn opwachting te maken aan het hof. 42 Daar komt nog bij, dat Lancelots verrassende keuze om de in
39

Vgl. Smith 1989 : 122-123; Besamusca 1993 : 144-146 ; Besamusca 2003: 110-111 ; Smith 2007 :
24-25 . Ik kom hierna nog terug op deze passage.
40 Zie over dit toernooi Smith 2005a en Wuttke 2005 . Dat Lancelots aandeel in het steekspel door
de compilator zou zijn gecoupeerd, kan als verklaring niet overtuigen . Alle ridders van de Tafelronde houden zich tijdens het toernooi afzijdig, en pas wanneer de RmM verzekerd is van de
overwinning (zie vs . 2093) volgt een kortstondige participatie door coninc Artur ende sine man (vs .
2106 ; `koning Artur en zijn ridders') . Daarbij mag de deelname van de vorst opmerkelijk worden
genoemd, want in strijd met het hem blijkens de Roman van Torec, verderop in de Lancelotcompilatie,
door zijn ridders opgelegde toernooiverbod - iets wat pleit voor de authenticiteit van deze passage in de RRmM.
41 Dat Lancelots toenaam, van Lac (`van het Meer'), waarschijnlijk al in de brontekst in rijmpositie
ft gestaan ( . . . I Den swerten riddere, die nu ijjer / Van Clarettes minne ontstac. / Men seit datse Lanceloet van Lac / minde, vs . 715-718 ; `De zwarte ridder, die door liefde voor Clarette nu in vuur en
vlam geraakte. Men vertelde dat Lancelot van het Meer haar liefhad'; vgl. ook vs . 1 394-1 395), zou
hierbij geen probleem zijn geweest . Ofschoon rijmparen op -ac niet erg frequent voorkomen, was
een nieuwe rijmpartner snel genoeg gevonden, bijvoorbeeld *Hem dochte dat 4,/n herte brat (`Hij
meende dat zijn hart zou breken' ; vgl. vs .1361) .
42 Goed voorstelbaar is, dat Lancelot hier oorspronkeljk handelde namens Guenièvre, die in de
Vlaamse roman nadien ook zou optreden als initiatrix van het huwelijkstoernooi, maar door de
compilator uit deze rol werd verdrongen ten gunste van koning Artur (vgl . Deschamps 1968: 69;
De Kruyter 1975 : XVII; Besamusca 1993 : 129-130 ; Wuttke 2006 : 147-149) . In de compilatieRRmM treedt Lancelot in het tweede part wel een keer uitdrukkelijk op als bode van de koningin,
uit wier naam hij de RmM verzoekt om haar neef Galyas, door de held verslagen in een gerechtelijk duel, te sparen . Vermoedelijk is de verhaaldraad over Galyas een product van de compilator
(zie Smith 2010 : 65-77), die hier meteen Lancelot nog even in beeld heeft willen brengen .
hee
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Spangen belaagde Clarette bij te staan, terwijl Artur en Guenièvre toch in het grootst
denkbare gevaar verkeren aan het thuisfront in Bertangen, onderdeel uitmaakt van
een episode die mogelijkerwijs is ingelast door de compilator . 43
Dan valt er meer te zeggen voor een derde verklaring voor Lancelots vermeende status als minnaar van Clarette . Bijna een eeuw geleden heeft Bertha van der
Stempel de mogelijkheid geopperd, dat de Vlaamse auteur tot deze bewering kan
zijn gekomen om aldus `op de bekoorlijkheid zijner heldin nog des te meer de
aandacht te vestigen'.44 Een dergelijke bedoeling impliceert echter geenszins,
dat de dichter zijn publiek heeft willen verbazen met een Lancelot die wérkelijk
aansluit in de rij van kandidaten voor Clarette . Is het niet een stuk aannemelijker dat de auteur, met zijn als authentiek op te vatten, en door de compilator
gehandhaafde uitspraak Men seit datse Lanceloet van Lac / minde, heeft willen verwijzen naar een intratekstueel gerucht, naar roddel en achterklap in de wandelgangen
van Kardoel (`Zelfs Lancelot zou, zo werd aan het hof gefluisterd . . . '),45 in de
hand gewerkt door het pikante feit dat Lancelot op de hofdag met Pinksteren
was `gespot' aan Clarettes zijde? En dat de dichter, met een knipoog naar de
genretraditie, via dit gerucht in de fictie van zijn verhaal inderdáád heeft willen
onderstrepen hoe begerenswaardig zijn heldin wel niet was voor alle ridders in
zijn roman? 46 Deze interpretatie lijkt hout te snijden, doet niet onder voor de
gangbare verklaring voor Lancelots rol als vermeend aanbidder van Clarette in
de KRmM, en roept de vervolgvraag op wie we dan verantwoordelijk moeten
houden voor de op het gerucht volgende ontkenning Dat was sceren ende een blijf:

Hi minde Genevren, Arturs waf
Voor de Vlaamse auteur zal er, naar ik meen, weinig aanleiding zijn geweest
om zijn literaire knipoog naar Lancelots geheime liefde te voorzien van een corrigerende uitleg; 47 recipiënten van de roman zullen het fictieve gerucht ook zonder hulp, want intertekstueel beluisterd, uitstekend hebben kunnen beoordelen

Vgl. Wuttke 2006 : 143 ; Smith 2007 : 18 (noot 62) . In de catalogus van vooraanstaande Tafelronderidders die deel uitmaken van het reddingsteam, onder wie Perceval, Walewein, Ywein en Erec
(vs . 2910-2917), mocht Lancelot natuurlijk niet ontbreken .
44 Van der Stempel 1914: XXXII .
45 Dat aan vorstenhoven `gossip' schering en inslag was, illustreren onder meer Erec et Enide (waar
de `recreantise' van de held onderwerp van gesprek is), La Mort le Aoi Artu (waarin Lancelot en de
koningin over de tong gaan), teksten over kuisheidsproeven en natuurlijk de Tristanstof .
46 Die knipoog omvat wellicht ook de keuze van de dichter, Lancelot van Lac te scharen in de gelederen van ridders met `seltsam klingenden geographischen und Ooralen Namen' (Wuttke 2006 :
138), buitengewestelijke eigennamen als Gastolus vanden Gronen Dale, Carados vander Aiviren, Amelant
vander Montaengen en Marcheljs vander Linden (vs . 720-731) zoals we die wel vaker aantreffen in het
genre, en die een herkomst vér van Arturs hof doen vermoeden . Vgl. Smith 2007 : 57-58 .
47 Al valt te overwegen, dat de bewering inclusief aansluitende ontkenning een komisch geïntendeerde eenheid vormt, die herinnert aan een - daar overigens serieus bedoelde - uitspraak in Der
Leken Spieghel van Jan van Boendale (1330) : Men leest dat Karle voer stelen . I Ic segdu al ronder helen l
Dat Karle noyt en stal! (Boek 3, kap. 126, vs . 133-135, zie de CD-rom Middelnederlands; `Men vertelt
dat Karel uit stelen ging . Ik verzeker u, zonder iets te verzwijgen, dat Karel nimmer stal!') .
43
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op (on)waarheidsgehalte . Datzelfde geldt mutatis mutandis voor het geïntendeerde publiek van de Lancelotcompilatie, vertrouwd als dit was met de relatie tussen
Lancelot en de koningin . Toch komt het mij voor, dat de kracht waarmee elke
twijfel aan deze binnen de cyclus cruciale verhouding van tafel wordt geveegd,
prima past in het beeld dat wij hebben van de compilator . Had deze immers aan
het slot van Die Wrake van Ragisel, door hem geïnterpoleerd in aansluiting op de
Queeste vanden Grale, niet ook al een episode toegevoegd waarin hij Lancelot (die
in de Queeste zijn liefde voor de koningin nog had afgezworen) kritisch opvoert
als pathologisch minnaar, geobsedeerd door zijn passie voor Guenièvre?48 En
had de held van Lanceloet en het Hert met de Witte Voet, eveneens overgeleverd in
de Lancelotcompilatie, zich niet danig opgelucht getoond nadat hij, met dank aan
Walewein, was ontkomen aan een huwelijk met een jonkvrouw die zichzelf had
uitgeloofd als beloning voor een - vervolgens uitgerekend door hém volbracht
- avontuur?49 Ik acht het allerminst uitgesloten, dat de samensteller van de Lancelotcompilatie de woorden Men seit uit de oorspronkelijke RRmM heeft opgevat
als verwijzing naar een extratekstuele bewering in plaats van een intratekstueel
gerucht, naar een ongehoorde voorstelling van minnezaken in één van de bronnen van het Vlaamse verhaal, een voorstelling die in zijn ogen niet onweersproken mocht blijven .50 Elk mogelijk misverstand rond de amoureuze focus van
zijn held diende te worden vermeden, reden dat `the compiler had to comment
on the unlikelihood of Lanceloet's presence in the list' .51

Miraudijs
De liefde van Tristan en Iseut zoals geboekstaafd in de verstraditie groeit uit tot
een allesoverheersende, met de normen van het hof conflicterende passie, waarin zich een kracht manifesteert die het duo op den duur fataal wordt en hen pas
werkelijk en voorgoed verenigt in de dood . Door in de `Romananfang' te verwijzen naar deze minnedood, koppelt de dichter van de RRmM zijn roman zo48 Zie Gerritsen 1963, dl . 1 : 250-256 ; dl . 2: 448-452 .
49 Een blik in Lancelots hart bewijst hier zijn onvoorwaardelijke trouw aan Guenièvre : in nereste no
in spel, l Noch oec om lief, no om leet, l Noch om gene dinc die hem overkeet, l Noch om al die werelt oec mede,
l En haddise niet genomen ter stede, l Ende al omder coninginnen wille, l Die hi minde lude ende stille ; l Dit
was hem die meeste sake (Zemel en Besamusca 1999 : 200-201, vs. 824-831 ; `in ernst noch scherts,
om lief ook noch om leed, noch om wat hem maar mocht overkomen, noch om de hele wereld
bovendien, had hij haar toen tot vrouw genomen - en dat alles vanwege de koningin, die hij absoluut beminde; dat was voor hem het belangrijkst') .
50 Dit zal er de reden van zijn geweest, dat de compilator er niet voor heeft gekozen om de gewraakte bewering eenvoudig dood te zwijgen (cf . supra, noot 41) . Zijn ontkenning doet denken
aan de proloog van de compilatie-Moriaen, waar hij - eveneens met kracht van argumenten - Som
die boeke (vs . 42 .550; `Sommige boeken') tegenspreekt die beweren dat Perceval de vader zou zijn
van de held ; vgl . Besamusca 1993 : 88-91 ; Besamusca 2003 : 84-87 .
51 Besamusca 2003 :117 (mijn cursivering) .
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als gezegd aan het omstreden liefdesverhaal, waardoor hij het thema van een
ideale, wél navolgenswaardige minne des te duidelijker laat uitkomen . Verdween
voor Tristan lovenswaardig ridderschap naar de achtergrond nadat hij was getroffen door liefde voor de vrouw van zijn oom en heer, 52 Miraudijs, de `ridder
met de mouw', toont voorbeeldig inzicht in Die treken van gerechter minnen (vs .
683 ; `de knepen van ware liefde') . Voor hém geen magische liefdesdrank per
ongeluk maar een boem van minnen (`liefdesboom'), hem doelgericht in het hart
geplant door een positieve vrouw Venus ;53 voor hém geen destructieve hartstocht
ten koste van ridderlijke kwaliteiten en sociaal aanzien, maar een constructieve
liefde, als grondslag voor een glorieuze loopbaan ; en voor hém geen uitzichtloze affaire hals over kop, bron van onrust aan het hof, maar een legitieme en
langdurig beproefde minne tot heil van heel Arturs koninkrijk ; een liefde die
uiteindelijk haar bekroning vindt in de harmonie van het huwelijk .
De minne die Lancelot als ridder koestert voor Guenièvre, is van een gedeeltelijk andere signatuur dan de passie die Tristan bond aan Iseut . Weliswaar belijdt
ook Lancelot zijn liefde buiten echt en in het geheim, maar deze zonder een
dwingend elixer tot stand gekomen minne inspireert hem als fin amant tot hoogstaand, want onvoorwaardelijk dienstbaar ridderschap, dat in Le Chevalier de la
Charrette - waar de ridder-aanbidder wordt tot redder van mythische proporties
- de hoofse samenleving zeer tot voordeel strekt, en dat lange tijd eveneens
doet in de Lancelot-Graalcyclus . Pas nadat in La Qzieste del Saint Graal de vertrouwde waarden van `chevalerie terrienne' hebben moeten wijken voor een
nieuw ideaal van `chevalerie célestielle', en nadat in La Mort le Koi Artu de verborgen liefde van de ridder en zijn koningin aan het licht is gekomen, wordt ook
Lancelot in alle hevigheid geconfronteerd met `the conflict of love and honor', 54
waarna twist en tweespalt de eens zo saamhorige Tafelronde splijten en een

52

Dit geldt voor Tristan in de versromans; in de Tristan en prose `La vie de chevalier errant devait
transformer 1'amour fatal en amour courtois chevaleresque, en amour de loin, dons Lancelot était
le prototype (Chênerie 1990 : 76) . In een reactie op de Lancelot en prose `le nouveau Tristan mène à
bien son inavouable objectif de devenir le numéro 1 de tons les classements chevaleresques', met
als gevolg dat `L'amoureux asocial se mue en héros fort sociable, et sa face positive rayonne sur
toute la chevalerie .' (Grigoriu 2008 : 8) . Om dit mogelijk te maken werd de controversiële liefde
van Tristan en Iseut in een voordelig licht gezet middels een kritische kijk op koning Mark, `a
desloial and felon throughout' (Bogdanow 1985 : 100) ; `Durch die negative Uberzeichnung Marcs
wird im Prosaroman die Ehebruchsliebe Tristans entproblematisiert .' (Dietl 2007 : 41) .
53 In middeleeuwse teksten en beeldende kunst staat Venus voor
`a whole plethora of meanings';
in veel gevallen echter belichaamt zij liefde als lust . Zie Economou 1975 ; Schnell 1985 : 28-32 en
349 vlg.; Zemel 1991 : 248-251 ; Tinkle 1996 (citaat op p. 5) ; Kern 1998 : 398-489 (over `Die hófische Venus') .
54 In de roman van Chrétien is dit conflict nog gecomprimeerd in een enkel
dilemma: innerlijke
tweestrijd tussen individuele amour en sociale raison doet Lancelot aarzelen, alvorens een schandkar te beklimmen die hem op het spoor zal brengen van de ontvoerde koningin .
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ware catastrofe volgt: de ondergang van het rijk en daarmee het onherroepelijk
failliet van de Artur-utopie .55
In de RRmM volgt de verliefde protagonist aanvankelijk nog in menig opzicht het voorbeeld van Lancelot, met wie hij ook, gelet vooral op diens biografie in de Lancelot-Graalcyclus,5ó veel gemeen heeft . Beiden zijn buiten de
hofgemeenschap grootgebracht en onderwezen, maken als jonge `Fair Unknown'
hun opwachting aan het Britse hof teneinde daar tot ridder te promoveren,
treffen er terstond hun toekomstige geliefde aan - hetgeen elders veelal pas later
gebeurt, in een gebied buiten Arturs invloedssfeer - en ontvangen hun zwaard
niet uit handen van de koning maar uit die van de koningin, waarna Lancelot als
Witte Ridder en Miraudijs als Zwarte Ridder metter witter mouwe (vs . 1356; `met
de witte mouw'), aangejaagd door liefde, beginnen aan een glansrijke carrière .57
Net zoals Lancelot beoefent de RmM vol overgave een dienend ridderschap,
want hij wil Clarettes wederliefde met wapinen verdinen (vs . 348 ; `via ridderschap
verwerven'), en daarbij zal hij zijn voorganger weldra naar de kroon steken ;58
net zoals Lancelot tracht de held zijn liefde lange tijd te helen voor de buitenwereld (vs . 336 ; `geheim te houden') ; en net zoals Lancelot in Chrétiens Charrette zal de protagonist, incognito en onder het toeziend oog van zijn beminde,
alle aandacht op zich vestigen tijdens een breed geadverteerd meerdaags toernooi, dat hem vanuit een toestand van triest isolement had aangetrokken.59
55 Van een andere orde is de liefdesthematiek in Le Chevalier de la Charrette, waar volgens Adams
2005 : 234 `the fact that Lancelot and Guenevere's affair is adulterous is a non-issue .' Adams betoogt `that the early verse romances do not oppose adulterous to married love. Certainly they juxtapose different relationships for comparison and contrast, but not with the goal of commenting
upon the morality of adulterous love . Rather, the goal is always to demonstrate that marriage
based upon love is good for society. [ . . .] Romances based upon adulterous relationships are in
fact about marriage : about how marriage should be.' (p . 239) . Vgl . ook Schnell 1990: 298 .
56 De hierna te noemen overeenkomsten getuigen naar mijn oordeel van een intertekstuele relatie
tussen de oorspronkelijke, Vlaamse RRmM en de Lancelot-Graalcyclus (zij het in een Oudfranse,
zij het in een Middelnederlandse versie) ; vgl, eerder Smith 1991 :161,164-165, en Smith 1995 : 46 .
Bart Besamusca heeft hieromtrent zijn twijfel uitgesproken, maar merkt één van de gesignaleerde
parallellen (de `Schwertleite' van de held niet door Artur, maar door de koningin) wel aan als `opvallend' (Besamusca 1993 :156, noot 78) .
57 In Janssens 1988 : 256, Besamusca 1993 : 136-137 en Besamusca 1999 : 420-421 wordt gewezen
op enkele overeenkomsten van algemener aard tussen de RmM en Tristan . Vgl. hierover echter
Smith 1991 :164-165 ; Smith 1995: 46 .
58 Had in de Charrette en in de Lancelot-Graalcyclus Lancelot zich onderscheiden als een vechter
van formaat, in de RRmM overtreft Miraudijs de gevierde Tafelronderidder in martiaal opzicht al
snel . Waar Lancelot, met vier gezellen en zelfs een compleet conroet (vs . 539 ; `gewapend gevolg'),
tevoren roemloos was verjaagd uit het Woud zonder Genade (vs . 534-546, vs. 919-924, vs. 13741380), beëindigt de RmM de inordinatio daarvan geheel op eigen kracht . En als niet veel later de
reuzen uit dit woud Kardoel attaqueren, weet Lancelot hun aanval maar nauwelijks te stoppen,
waarna het opnieuw Miraudijs is die excelleert als ridder en redder in nood .
59 Naast de overeenkomsten zijn er ook verschillen tussen het toernooi-optreden van Lancelot en
dat van de RmM . Waar, om een voorbeeld te noemen, de eerste op afroep van de koningin ook
acteert als lafhartig strijder, spreidt de laatste uitsluitend magnifiek ridderschap ten toon . En waar
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Maar het meest nog treedt Miraudijs in de voetsporen van zijn fameuze voorganger wanneer hij in het Woud zonder Genade, in een pose van gepen (vs . 771 ;
`(minne)gepeins'), zich doof toont voor een hem driemaal toegeroepen waarschuwing en zich vervolgens door een ridder uit het zadel laat steken . De
minnetrance van de held, in combinatie met zijn `Minneklage' over de onbereikbaarheid van zijn geliefde en het verband dat hij suggereert tussen liefde en
dood, 6° tekent de RmM als vooralsnog een minnaar die meent in een verticale
relatie een hooggeplaatste dame te adoreren, en daarmee als een leerling van
Lancelot, die in de roman van Chrétien eveneens zijn liefde had gestileerd naar
het model van het hoofse canso en zich in vervoering van zijn paard had laten
stoten .ó1 Doch waar de devote liefde die Lancelot koestert, gericht als deze is
op een - in de wereld van het hof - onbereikbare vrouwe, werkelijk verticaal
van karakter is en dat ook blijft, 62 kantelt de liefdesvoorstelling in de KRmM
reeds spoedig, en komen Miraudijs en Clarette voor de dag als gelijkwaardige
partners in een ethisch verantwoorde relatie, die met een huwelijk wordt bekroond . 63 De geëxalteerde staat die voor de protagonist van Le Chevalier de la
Charrette chronisch was gebleken, is voor de RmM teruggebracht tot een doorgangsfase,ó 4 een met humor beschreven amoureuze groeistuip op zijn weg naar
een evenwichtig en duurzaam leven in liefde . Net als in de wel als `klassiek'
bestempelde Arturromans van Chrétien, Erec et Enide en Le Chevalier au Lion (de
laatste daterend uit ca. 1180), is `der Weg zur Integration der Liebenden in die
hófische Gesellschaft in einet harmonischer Ehe-Liebe' de koers die de dichter

het als `tournoi matrimonial' uitgeschreven steekspel (vgl . Chênerie 1986 : 439) door Lancelots
toedoen teleurstellend afloopt zonder beoogd bruiloftsfeest, eindigt het toernooi in de RRmM
uiteindelijk met het gewenste huwelijk van Miraudijs en Clarette .
60 Zie respectievelijk vs . 666 vlg., vs . 740-752 en vs . 753-754 (Nu neme, dat icker are winne, / Dat sal
int inde sijn die doet ; `Laat ik nu maar voor lief nemen wat mij ten deel valt, wat uiteindelijk de dood
zal zijn') . Vgl. over laatstgenoemd aspect Gaunt 2006 .
61 Zie Smith 2007 : 24-26. In de RRmM treffen we het minnetrance-motief later nog eens aan in
een passage waarin we lezen hoe de held - naar het voorbeeld van Perceval in Le Corte du Graal,
en zonder een spoor van verdwazing ditmaal - voor de muren van Kardoel met gepense hilt bevaen
(vs .1541 ; `in (minne)gepeins verwijlde') .
6 2 `Die ekstatisch-verehrende Hingerissenheit Lanzelots vor der Kónigin', aldus Ertzdorff 1983 :
44, `verhindert die Liebe der Gleichen' . Vgl, ook het uitzinnige optreden van Lancelot in de eerste
van twee episoden die de compilator heeft opgenomen na Die Wrake van Ragisel (cf, supra) .
63 Vgl . in dit verband ook het contrast tussen Guenièvre, die zich laat kennen als een hooghartige
dame bij Chrétien en een jaloerse minnares in de Lancelot-Graalcyclus, en Clarette, die als vrouwelijke evenknie van de held diens gevoelens volkomen deelt (zie de verzen 439-442,1359-1361,
1534-1538, 2006-2008, 2099-2103 en 2229), en aldus zich presenteert als niet alleen object, maar
ook nadrukkelijk subject van ware minne . Vgl . Wuttke 2006 :133 vlg.
64
De Charrette en de RRmM dienen zich hiermee aan als respectievelijk een uitzondering op en
een bevestiging van de literaire regel, dat `the very emotion which may sustain the lyric poet for
song after song can only be treated as a temporary state in the protagonist of the romance .' (Economou 1975 : 32) . Vgl. ook Ferrante 1975, met name p .150-156 .
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van de KRmM heeft uitgezet voor zijn held en heldin,ó 5 waarbij hij evenals bijvoorbeeld Guillaume le Clerc, auteur van Fergus,óó koos voor een traject met
finaal huwelijk .ó 7 Verder verwijderd kon Miraudijs onmogelijk blijven van `der
Bestimmung Tristans zu Trauer und Tod und Lanzelots Verstrickung in Sunde
und Schuld', 68 van de rampzalige route afgelegd door Tristan in de 12e-eeuwse
vers- en door Lancelot in de 13e-eeuwse prozatraditie . Waar deze grootheden
uit het genre, en daarmee hun geliefden, `den beiden beruhmtesten Ehebrecherinnen der mittelalterlichen Literatur', 69 in de RRmM in herinnering worden geroepen, is hun status die van ook letterlijk onnavolgbare minnaars .

Besluit
In de tweede helft van de 12e eeuw stelt Chrétien de Troyes zijn protagonisten
Erec en Yvain voor de taak, een duurzame balans te vinden tussen `amour' en
`chevalerie' ; een missie waarin de twee ridders slagen door, na hun huwelijk, een
faux pas te corrigeren waarmee zij een tussentijds bereikt evenwicht verstoord
hadden. Naar het voorbeeld van Chrétiens wegbereiders worden ook veel andere Arturiaanse helden uiteindelijk beloond voor hun chevalereske inspanningen,
waarbij de door hen begeerde bruiloft in de regel evenwel plaatsvindt aan het
einde van het verhaal .70 Voor de beroemdste minnaars in het genre, Tristan en
Lancelot, blijkt een huwelijk met de geliefde echter volstrekt onmogelijk ; hun
minne, gericht als deze is op de echtgenote van hun heer, mag nu eenmaal niet
publiekelijk zichtbaar worden, laat staan officieel bekrachtigd .
Het kon niet uitblijven, of de problematische liefdesrelatie tussen Tristan en
Iseut moest leiden tot reacties in de literatuur . Na de antithetische reactie die
Erec et Enide al is, vormt de tweede roman van Chrétien, Cligés (ca. 1176), een

5 Von Ertzdorff 1983: 22 (en vgl. Besamusca 1993: 184) . Deze koers liet zich al raden toen aan
het koninklijk hof, anders dan eerder voor Tristan en Lancelot, niet de vorstin werd tot richtpunt
voor de held, maar - naar het voorbeeld van Soredamor, zuster van Walewein in Chrétiens Cligés
- een van haar hofdames, een nicht van Walewein : Doe quam Clarette gegaen / Ute ere cameren (vs .175176; `Toen kwam Clarette uit een vertrek tevoorschijn') .
66
Zie Zemel 2006 over deze 13e-eeuwse roman uit de school van Chrétien, en Zemel 1991 : 57-67,
115-122,169-177 en 183 vlg. over de Middelnederlandse vertaling/bewerking hiervan, Ferguut.
67
Verschillende argumenten pleiten voor de hypothese, dat de echtvereniging van Miraudijs en
Clarette, in de Lancelotcompilatie onderdeel van een eigenaardig pseudo-slot halverwege het verhaal,
oorspronkelijk het sluitstuk vormde van de RRmM. Vgl . hierover laatstelijk Smith 2010: 65 vlg.
G8 Von Ertzdorff 1983: 33 .
69
Mertens 1996 : 375 .
70 Dat is tenminste het geval in de Oudfranse Arturroman in verzen, vgl . Schmolke-Hasselmann
1980: 20 ; Chénerie 1986: 466-467 . `Durch Hartmanna Versionen des Erec und des Yvain vuurde im
deutschen Sprachraum das Chrétiensche Strukturmuster in seiner klassischen Form zum Leitmodell', aldus Haug 1991 : 343, met het gevolg dat de protagonisten van Middelhoogduitse Arturromans vaak ook na hun huwelijk nog avonturen beleven . Vgl . Smith 2010: 86 (noot 6) .
G
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regelrechte `contrafactuur van de Tristan'.71 En zelfs Lancelot laat zich in Le
Chevalier de la Charrette kennen als een `tegen-Tristan', omdat hij een slaapkamerschandaal weet te vermijden en zijn liefde - tot heil van de Arturgemeenschap vermag te combineren met ridderschap, als een bron van inspiratie die hem
doet uitgroeien tot verlosser van messiaanse allure . Toch zal in de secundaire
receptie, voor een publiek bekend met de Lancelot-Graalcyclus, de verzuchting
in de RRmM dat Menech der minnen onrecht doet ook déze buitenechtelijke aanbidder hebben gegolden.
De auteur van onze Vlaamse roman brengt zowel Tristan als Lancelot voor het
voetlicht als voorganger van zijn nieuwe held en ideale amant - en na de één
wijst hij de ander zijn plaats . Verdwijnt Tristan, een tragische dood gestorven, al
direct en definitief uit beeld, Lancelot ziet zich voor de duur van dit verhaal
gedegradeerd tot ridder van de tweede garnituur, wiens krijgskunst het dramatisch laat afweten, en wiens liefdesleven wordt tot onderwerp van speculatie .
`Après Tristan, voici donc Lancelot démythifié à son tour', heeft Jean-Charles
Payen ooit opgemerkt over de Lancelot-Graalcyclus, 72 en deze uitspraak blijkt
eveneens van toepassing op de RRmM. Door in zijn roman over een jeugdige
debutant niet alleen een aantal exempla ex negativo op liefdesgebied te belichten,
maar zijn lezers (casu quo toehoorders) ook te herinneren aan twee minnaars van
veelbesproken gedrag, heeft de dichter de contouren van gerechter minnen, voorbeeldig in praktijk gebracht door Miraudijs en Clarette, nog aan contrastrijkdom
laten winnen .

Literatuur
Adams, T . : Violent Passions. Managing Love in the Old French Verse Romance . New
York [etc .] 2005 .
Besamusca, B . : I7alewein, Moriaen en de Ridder wetter mouwen. Intertekstualiteit in drie
Middelnederlandse Arturromans. Hilversum 1993 .
Besamusca, B . : `Tristan and Isolt in den Niederlanden.' In : X . von Ertzdorff en
R . Schulz (red.) : Tristan and Isolt im Spdtmittelalter . Vortrdge eines interdis ipli-

ndren Symposiums vow 3. bis 8. Juni 1996 an der Justus-Liebig-Universitat Giessen .
Amsterdam - Atlanta 1999, 413-428 .
Besamusca, B . : `The Medieval Dutch Arthurian Material .' In : The Arthur of the
Germans. The Arthurian Legend in Medieval German and Dutch Literature . Red .
W .H . Jackson en S .A . Ranawake . Cardiff 2000,187-228 .
Besamusca, B . : The Book of Lancelot. The Middle Dutch Lancelot Compilation and the
Medieval Tradition of Narrative Cycles. Vert . Th . Summerfield . Cambridge 2003 .
71 Zemel 1998 :10 .
72

Payen 1973 : 629 .

24

Simon Smith

Besamusca, B ., e .a . (red.) : De boeken van Velthem . Auteur, oeuvre en overlevering. Hilversum 2009 .
Bogdanow, F . : `Theme and Character : The Two Faces of King Mark.' In : Actes
du 14 e Congrès International Arthurian . Rennes, 16-21 aout 1984. 2 din. Rennes
1985 . D1 .1, 89-109 .
Brandsma, F. : `The Lancelots of the Lowlands .' In : Dover 2003, 205-218 .
Bruckner, M .T . : Shaping Romance. Interpretation, Truth, and Closure in Twelfth-Century
French Fictions. Philadelphia 1993 .
CD-rom Middelnederlands. Woordenboek en teksten. Den Haag - Antwerpen 1998 .
Chênerie, M .-L . : Le chevalier errant dans les romans arthuriens en vers des XIIe et XIIIe
siècles. Genève 1986 .
Chênerie, M .-L . : `Lancelot et Tristan, chevaliers errants .' In: Nouvelles recherches
sur le Tristan en prose . Parijs 1990, 51-79 .
Claassens, G .H .M ., en D .F . Johnson : `Arthurian Literature in the Medieval Low
Countries : An Introduction .' In : King Arthur in the Medieval Low Countries . Red .
G .H .M . Claassens en D .F . Johnson . Leuven 2000,1-34.
Crépin, A ., en W. Spiewok (red.) : Tristan - Triltrant. Mélanges en l'honneur de
Danielle Buschinger à l'occasion de son 60 ème anniversaire . Greifswald 1996 .
Deschamps, J . : `Een fragment van de onverkorte versie van Die riddere matter
mouwen .' In: Liber alumnorum Prof. Dr. E. Rombauts. Leuven 1968, 61-78 .
Dietl, C . : `Artes - emn Fremdkorper in der Tristantradition?' In : Arthurian Literature XXIV. The European Dimensions ofArthurian Literature. Red. B . Besamusca
en F . Brandsma. Cambridge 2007, 33-49 .
Dover, C . (red .) : A Companion to the Lancelot Grail Cycle . Cambridge 2003 .
Duijvestijn, B . : `Tristan and Isolde in den Niederlanden .' In : Crépin en Spiewok
1996,129-135 .
Economou, G.D . : `The Two Venuses and Courtly Love .' In : Ferrante en Economou 1975,17-50.
Ertzdorff, X. von : `Tristan and Lancelot . Zur Problematik der Liebe in den
hofischen Romanen des 12 . and friihen 13 . Jahrhunderts .' In: GermanischRomanische Monatsschrift 33 (1983), 21-52 . Herdr. in : X . von Ertzdorff, Spiel

der Interpretation. Gesammelte Aufsdt e dur Literator des Mittelalters and der Fruhen
Neu~eit. G~ppingen 1996, 319-353 .
Ferrante, J .M . : `The Conflict of Lyric Conventions and Romance Form .' In :
Ferrante en Economou 1975,135-178 .
Ferrante, J .M ., en G .D . Economou (red .) : In Pursuit of Perfection . Courtly Love in
Medieval Literature . Port Washington, N .Y. - Londen 1975 .
Gaunt, S . : Love and Death in Medieval French and Occitan Courtly Literature . Martyrs
to Love. Oxford 2006 .
Gerritsen, W .P . : Die wrake van Ragisel. Onderboekingen over de Middelnederlandse

bewerking van de Vengeance Raguidel, gevolgd door een uitgave van de Wrake-teksten . 2
din . Assen 1963 .

Tristan - Lancelot- Miraudijs

25

Grigoriu, B .E . : `Aimer et sauver la face : Lancelot et Tristan .' In: Proceedings of the
22nd Congres of the International Arthurian Society, Rennes 2008 . Red . D . Hue e .a .
Enkel gepubliceerd op internet, zie
http ://www.sites .unie-rennest.fr/celara/ias/actes/index .htm
Grimbert, J .T . : `Changing the Equation : The Impact of Tristan-Love on
Arthur's Court in the Prose Tristan and La Tavola Ritonda.' In : The Fortunes of
King Arthur. Red . N .J . Lacy . Cambridge 2005,104-115 .
Haan, .M
.J de (ed .) : Die Riddere metter Mouwen. Ms. The Hague, Royal Library
M
.

129 A 10 fol. 167-177Uerso and the Fragment Brussels, Royal Library IV 818 . With
an Introduction by C. W de Kruyter. Leiden 1975 .
Haan, .M
.J de, e .a . (ed .) : Roman van den Riddere metter Mouwen. Utrecht 1983 .
M
.
Ook te vinden op h ttp ://www .dbnl .org/tekst/ rid001ridd0l 01/index .htm .
Haug, W. : `Uber die Schwierigkeiten des Erzahlens in `nachklassischer' Zeit .' In:
Positionen des Romans im spdten Mittelalter. Red . W. Haug en B . Wachinger . Tubingen 1991, 338-365 . Herdr. in : W . Haug, Brechungen auf dem Weg dur
Individualitdt. Kleine Schriften dur Literator des Mittelalters. Tubingen 1997, 265-287 .
Haug, W. : `The Roman van Walewein as a Postclassical Literary Experiment .' (vent.
C . Edwards) . In: Arthurian Literature XVII . Originality and Tradition in the Middle
Dutch Roman van Walewein. Red . B . Besamusca en E . Kooper . Cambridge 1999,
17-28 . Eerder verschenen in T#dschrift voor Nederlandse Taal en Letterkunde 111
(1995), 195-205, onder de titel: `Kombinatorik and Originalit~t. Der Roman
van Walewein als nachklassisches literarisches Experiment.' Herdr . in : W. Haug,

Die Wahrheit der Fiktion. Studien zur weltlichen and geistlichen Literator des Mittelalters
and derfri hen Neu eit. Tubingen 2003, 256-280 .
Haug, W . : Die h~fische Liebe im Horizont der erotischer Diskurse des Mittelalters and der
Friihen Neu eit. Berlijn - New York 2004 .
Hoffman, D .L . : `Lancelot in Italy.' In: Dover 2003,163-172 .
Hogenbirk, M. : `Is hij het? Lodewijk van Velthem en de compilator.' In:
Besamusca e .a . 2009, 47-72 .
Janssens, J . : `Arturstof in de Nederlanden.' In : Verbeke e .a . 1987, 103-143 .
Janssens, J . : `De Middelnederlandse Arturroman .' In: Verbeke e.a.1987, 263-300 .
Janssens, J .D . : Dichter en publiek in creatief samenspel. Over interpretatie van Middelnederlandse ridderromans . Leuven - Amersfoort 1988 .
Johnson, D .F ., en G .H.M . Claassens ë.a. (ed .) : Dutch Romances, Vol. III: Five
Interpolated Romances from the Lancelot Compilation . Cambridge 2003 .
Jonckbloet, .A
.J
W
.
(ed .) : Roman van Lancelot, (Xliie eeuw . Naar het (eenig-bekende)

handschrift der Koninklijke Bibliotheek, op gezag van het gouvernement uitgegeven . 2
dln . 's-Gravenhalte 1846-1849 .
Kennedy, E . : `The Figure of Lancelot in the Lancelot Graal.' In : Walters 1996,
79-104.
Kern, M . : Edele Tropfen vom Helikon. Zur Anspielungsre eetion der antikeu Mythologie in
der deutschen h~fischen Lyrik and Epik von 1180-1300 . Amsterdam - Atlanta 1998 .

26

Simon Smith

Kettenis, G . : `Tristan en Isolde : al eeuwen verliefd .' In : B lktin 124 (1985), 31-36 .
Kisling, C .M .L. (vers .) : Chrétien de Troyes: Ywein, de ridder met de leeuw. Van een
nawoord voort . door P .E .R. Verhuyck . Amsterdam 1994 .
Kruyter, C .W . de : `Introduction.' In: De Haan 1975, IX-XIX .
Kuiper, W ., e .a . (red .) : Repertorium van eigennamen in Middelnederlandse literaire
teksten . Zie op internet
h ttp ://cf.hum .ova .nl/dsphome/scriptamanent /remli /remltindex .htm .
Linehan, P . : Spain, 1157-1300 . A Partible Inheritance. Malden - Oxford 2008 .
Lot-Borodine, M. : `Tristan et Lancelot.' In : Medieval Studies in Memory of Gertrude
Schoppperk Loomis. Parijs - New York 1927, 21-47. Herdr. in: M . Lot-Borodine,

De l'amour profane I l'amour sacré. Etudes de p ychologie sentimentale au Moyen Age.
Parijs 1961, 50-70 .
Ménard, Ph . : Le tire et le sourire dans le roman courtois en France au Moyen Age (11501250) . Genève 1969 .
Mertens, V. : `Der arthurische Tristan .' In : Crépin en Spiewok 1996, 365-379 .
Morris, R., `The Knight and the Superfluous Lady: a Problem of Disposal.' In :

Reading Medieval Studies 14 (1988),111-124.
Newstead, H . : `The Besieged Ladies in Arthurian Romance .' In : Publications of the

Modern Language Association 63 (1948), 803-830 .
Oostrom, F . van : Stemmen op schrift. Geschiedenis van de Nederlandse literatuur vanaf
het begin tot 1300. Amsterdam 2006 .
Payen, J .-C . : `Lancelot contre Tristan : la conjuration d'un mythe subversif
(réflexions sur l'idéologie romanesque au Moyen Age) .' In : Mélanges de langue et

de littérature médiévales, offens a Pierre le Gentil, Professeur à la Sorbonne par ses collègues,
ses élèves et ses smis. Red . J . Dufournet en D . Poiron. Parijs 1973, 617-632 .
Poel, D . van der : `Memorabele bomen . De minneboom als allegorische constructie in de Middelnederlandse wereldlijke letterkunde .' In : Aan de vruchten kent
men de boom. De boom in tekst en beeld in de middeleeuwse Nederlanden . Red . B . Baert
en V . Fraeters, woord vooraf van H. Pleij . Leuven 2001, 238-257 .
Richard, A . : Amour et parse amour. Lancelot Guenièvre, Tristan -Yseut dans le Lancelot
en prose et le Tristan en prose . Etude comparative. Aix-en-Provence 2007 .
Schmolke-Hasselmann, B . : Der arthurische Versroman von Chrestien bis Froissart. Zur
Geschichte eiher Gattung. Tubingen 1980 .
Schnell, R . : Causa amoris. Liebeskon eetion and Liebesdarstellung in der mittelalterlichen
Literator. Bern - Munchen 1985 .
Schnell, R. : `Die `hofische' Liebe als `hofischer' Diskurs ober die Liebe .' In : Curialitas. Studien ~u Grundfragen der h~fisch-ritterlichen Kultur. Red. J . Fleckenstein.
Gottingen 1990, 231-301 .
Smith, S . : `Van koning tot kroonprins . Over de structuur van de Roman van den
Riddere metter Mouwen.' In : 'In once scale' . Opstellen over Middeleeuwse letterkunde
voorprof dr. Margaretha H. Schenkeveld. Red . F . de Bree en R . Zemel . Amsterdam 1989,109-141 .

Tristan - Lancelot- Miraudijs

27

Smith, S . : `Dat begin vanden Ridden metter Mouwen .' In : Voortgang jaarboek
voorde neerlandistiek 12 (1991),151-179 .
Smith, S . : "Der minnen Gracht' . Over de thematiek van de Roman van den Ridden
metter Mouwen .' In : Voortgang jaarboek voor de neerlandistiek 13 (1992), 37-63 .
Smith, S . : `Intertekstualiteit in opmars .' In : Spektater 24 (1995), 32-54 .
Smith, S . : `Mouw - minne - maunch . Over het attribuut van de ridden metter
mouwen.' In : Voortgang jaarboek voor de neerlandistiek 22 (2004), 31-70 .
Smith, S . : `Een martiale monnik. Over menage, tenue en toernooi in Die Ridden
metter Mouwen .' In : Voortgang jaarboek voor de neerlandistiek 23 (2005), 33-90 .
Smith, S . : `Eenzame Egletine. Over een slapeloze vrouw in De Ridder met de
Mouw.' In: Van Strien en Zemel 2005, 23-30 .
Smith, S . : `Een vermakelijk verhaal. Over humor in Die Ridden metter Mouwen .'
In : Voortgang jaarboek voor de neerlandistiek 25 (2007), 7-66 .
Smith, S . : `Ywein metten /ybaerde . Over een curieuze episode in Die Ridden metter
Mouwen.' In : Voortgang jaarboek voor de neerlandistiek 26 (2008), 29-73 .
Smith, S . : Ware minnaars en valse vrijers . Over de liefdesthematiek in Die Ridden
metter Mouwen .' In : Voortgang jaarboek voor de neerlandistiek 27 (2009), 7-23 .
Smith, S . : De grieven van Galyas. Over een gerechtelijk duel in Die Ridden metter Mouwen .
Amsterdam - Munster 2010 .
Stempel, B .M. van der (ed.) : Roman van den Ridden metterMouwen . Opnieuw naar het
hs. uitgegeven en van een inleiding en glossarium voorden . Leiden z.j . (1914) .
Strien, T . van, en R . Zemel (red .) : Daer omme lachen die liede'. Opstellen over humor
in literatuur en taal voor Fred de Bree . Amsterdam - Munster 2005 .
Tervooren, H ., e .a . : Van der Masen tot op den Rijn . Bin Handbuch dur Geschichte der
mittelalterlichen volkssprachlichen Literator im Raum ven Rhein and Maas. Geldern
2005 .
Tinkle, T . : Medieval Venuses and Cupids . Sexuality, Hermeneutics, and English Poetry.
Stanford 1996 .
Tomasek, T . : `Das niederfrankische Tristanfragment.' In: Der Tristan' Gottfrieds
ven Strassburg. Symposion Santiago de Compostela, 5. bis 8. April 2000 . Red . C .
Huber en V . Millet . Tubingen 2002, 75-86 .
Topsfield, L .T . : Chrétien de Troyes. A Study of the Arthurian Romances . Cambridge
[etc .] 1981 .
Vekeman, H . : Van derfeesten een proper dinc. Temperamentvolle vriendschap tussen hof en
hemel. Tekstuitgave en interpretatie. Nijmegen 1981 .
Verbeke, W ., e .a . (red .) : Arturus Rex. Volumen I: catalogus. Koning Artur en de
Nederlanden. La matière de Bretagne et les anciens Pays-Bas . Leuven 1987 .
Vesce, T .E . (vers.) : Dehan] The Marvels of Rzgomer (Les Mervelles de Rzgomer) . New
York - Londen 1988 .
Walters, L .J . : `Introduction .' In : Walters 1996, xiii-Ixxx .
Walters, L .J . (red .) : Lancelot and Guinevere. A Casebook . New York - Londen 1996 .

28

Simon Smith

Winkelman, J .H . : `Tristan in Gelderland . Een bijdrage tot de Oostmiddelnederlandse hofliteratuur uit het midden van de dertiende eeuw .' In : J .D . Janssens
e .a., Op avontuur. Middeleeuwse epiek in de Lage Landen. Amsterdam 1998, 51-62
en 293-295 .
Winkelman, J .H . : `Zu den Wiener Tristant Fragmenten.' In: 7r sult sprechen wille-

komen'. Gren enlose Medidvistik . Festschriftfier Helmut Birkhan hum 60 . Geburtstag.
Red . C . Tuczay e .a . Bern [etc .] 1998, 821-838 .
Winkelman, J .H . : Waleweins dilemma : Venus' minne of Abrahams schoot.
Liefdesperikelen in een Middelnederlandse Arturroman .' In : Nederlandse Letterkunde 9 (2004), 326-360 .
Winkelman, J .H . : `Walewein en Tristan parallel gelezen . Een intertekstuele analyse
als sleutel tot interpretatie .' In : Spiegel der Letteren 49 (2007), 377-401 .
Wolf, J . : `Lancelot - keen Held fur deutsche Hofe?' In: Lancelot. Der mittelhochdeutsche Roman im europaischen Kontext . Red. K . Ridder en C . Huber . Tubingen
2007, 267-279 .
Wuttke, U . : `Een Minneritten als Monch? Eine Episode des mittelniederl .ndischen
Artusromans De Ridder metten Mouwen aus Sicht der Genderforschung .' In :
Queeste, tijdschrift over middeleeuwse letterkunde in de Nederlanden 12 (2005),1-17 .
Wuttke, U . : "Clarette, die nine vaect'. Die Darstellung der Protagonisten im
mittelneederl,ndischen Roman De Ridder metten Mouwen .' In : Queeste, tijdschrift
over middeleeuwse letterkunde in de Nederlanden 13 (2006),130-153 .
Zemel, R.M .T . : Op zoek naar Galiene. Over de Oudfranse Fergus en de Middelnederlandse Ferguut Dl . 1 . Amsterdam 1991 .
Zemel, R. : `Evax en Sibilie . Een verhaal over liefde en ridderschap in de Roman
van Limborch .' In : Spiegel der Letteren 40 (1998),1-24 .
Zemel, R. : Wanneer Walewein in het voetspoor treedt van Tristan .' In : Van
Strien en Zemel 2005,15-21 .
Zemel, R. : The Quest for Galiene. A Study of Guillaume le Clerc's Arthurian Romance
Fergus. Amsterdam - Munster 2006 .
Zemel, R., en B . Besamusca (ed.) : `Lanceloet en het hert met de witte voet .' In :
Jeesten van rouwen ende van feesten. Een bloemleiing uit de Lancelotcompilatie . Red. B .
Besamusca . Hilversum 1999,181-210 .

Voortgang, jaarboek voor de neerlandistiek 29 (2011), 29-54

Koning Artur in actie
Over het begin van Fergus en het

eind van

Ferguut

Roel Zemel

Abstract - In the beginning of the French romance Fergus, written about 1200 by Guillaume le
Clerc, a leading part is assigned to King Arthur. In the first part of this article I present an analysis of
this opening. The overture of the romance is connected with the outset of the first romance by Chrétien de
Troyes, Erec et Enide, which contributes to an ironic view of Arhur's behavior. The second part of
this article deals with the final episode of Ferguut, a Flemish adaptation of Guillaume's romance from
the middle of the thirteenth century. In this episode the hero beats the famous knights of Arthur during
a tournament, and so wins Galiene, the beloved he was searching for. In an original way, the author of
Ferguut provided his romance with a conclusion, in which there is a role for King Arthur as the organi~er of the tournament . In this case, we may laugh at the behaviour of the king because of his
actions, which result in a heavy defeatfor the knights of his court.

Wanneer koning Artur in het begin van Ferguut met zijn ridders na een lange
achtervolging van een wit hert naar zijn residentie terugkeert, passeert hij het
kasteel van een herenboer, wiens oudste zoon op het land met de ploeg aan het
werk is . Op deze wijze brengt de verteller de held in beeld van een roman, die
omstreeks het midden van de dertiende eeuw geschreven is . l De boerenzoon,
die zich later aan het hof bekendmaakt met de naam Ferguut, mag dan in een
agrarisch buitengewest zijn opgegroeid, met de koning is hij bekend : `Ic hebbe
horen tellen soe vele / Van heure dogeden [ . . .]' (vs . 351-52) . 2 Vanwege deze
reputatie spreekt de jongeling op parmantige toon uit wat zijn verlangen is : `Ic
sal van siere meysnieden sijn' (vs . 353) . Hij wil lid worden van Arturs hofhouding en de koning als ridder bijstaan . Wat volgt, is het mooie en met humor
vertelde verhaal over een nieuwkomer in het genre van de Arturroman, die het
ver weet te brengen . Hij verwerft al snel de naam van beste ridder ter wereld,
als de Ridder met het witte Schild volbrengt hij een grootse zoektocht naar
Galiene, op wie hij verliefd geworden is, en aan het slot ontvangt hij haar uit
Arturs hand tot bruid .
Voor zijn roman over Ferguut en Galiene heeft een Vlaamse dichter de Oudfranse Fergus als bron gebruikt . Tot aan vs . 2592 is zijn tekst een licht bekortende
vertaling; het vervolg is een vrije bewerking.3 Als we zouden speculeren over het

1 Zie Kuiper 1989 .
2 Citaten: Rombauts e .a.1982.
3 Over twee auteurs, een vertaler en een bewerker : Kuiper 1989, hfdst. 3 . Vgl . Johnson and
Claassens 2000, Intr., p . 3-6 ; en Kuiper (& Claassens) 2010, p . 318-322.
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waarom van deze keuze voor of opdracht tot een `translatie', kunnen we denken
aan de aantrekkelijkheid van een roman die handelt over de spectaculaire loopbaan van een nieuwe held . 4 De Vlaamse versie van Fergus is overgeleverd in een
handschrift dat begint met een feestdag aan het hof van koning Artur . Wat dus
opvalt, is het ontbreken van een proloog . Er is geen inleiding, waarin een dichter
zijn naam noemt, zich presenteert als vertaler en uiteenzet met welke bedoeling
hij zijn roman geschreven heeft .
Met een literaire bron is deze dichter aan het werk gegaan, wat een reden
mag zijn om aandacht te besteden aan de roman die aan Ferguut ten grondslag
ligt . In het volgende begin ik met een korte introductie over auteur, inhoud en
thematiek. Daarna geef ik een uitvoerige bespreking van de episode waarmee
Fergus opent. Die gaat over een actie van Artur, wat tot gevolg heeft dat de held
van de roman in beeld komt . In het tweede gedeelte van dit artikel wil ik een
indruk geven van de Dietse roman als bewerking, met een bespreking van de
laatste episode . Daarin neemt Artur opnieuw een initiatief, wat voor de held
leidt tot het schitterende einde van zijn weg.

1 . Fergus
Het tiende hoofdstuk van The Arthur of the French begint met de uitspraak : `Almost
all twelfth- and thirteenth-century Arthurian verse romances seem to take
Chrétien's romances as models to emulate, rewrite or correct' . 5 Een ervan is
Fergus, een roman waarop deze woorden helemaal van toepassing zijn . De auteur,
die zich in de epiloog bekendmaakt als Guillaume le Clerc, heeft zijn werk
mogelijk omstreeks 1200 geschreven . Deze vroege datering houdt verband met
de omstandigheid, dat Guillaumes schepping aansluit op het verhaal over Perceval in de laatste roman van Chrétien de Troyes, Le Conte du Graal (ca . I I85) .
Wat Guillaume heeft gedicht, is een tekst van een bewonderenswaardige
kwaliteit, waarmee hij zich profileert als `de beste leerling' uit de school van
Chrétien . In 1984 publiceerde Roy Owen een uitvoerig en fraai opstel om dit
moois voor het voetlicht te brengen . 6 Hij typeert het werk als `one of the best
in its genre', en zijn studie besluit hij met de volgende laudatio :
(Guillaume) was a lover of literature and himself a formidable spinner of words with a
sound sense of structure and form : a second-phase romancer but a first-rate craftsman .
But because of his chosen technique he has lived too long in Chrétien's shadow. It is
high time we recognised the significance of his work in the evolving history of the
romance and saluted him as one of its most gifted and subtle exponents .

Vgl . Van Oostrom 2006, p . 270 .
5 Kelly e .a. 2006, p . 393 .
6 Owen 1984, p. 47-81 . Het citaat hierna op p. 79 .
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Aan Owen danken we ook een vertaling van de roman in het Engels, waarvan de
inleiding begint met : `Guillaume le Clerc's Fergus is a masterpiece of its kind' .?
Onlangs heb ik een monografie aan Fergus gewijd om aandacht te besteden
aan de verschillende elementen die het werk zo bijzonder maken .$ In het eerste
gedeelte van dit artikel wil ik iets daarvan laten zien met een analyse van de
opening van de roman . Maar eerst enige woorden ter inleiding van het verhaal
over een held op zoek naar een verdwenen geliefde .
Inhoud
Fergus, de protagonist van Guillaumes roman, gaat van huis naar het hof van
koning Artur, waar hij met grote eer tot ridder wordt gemaakt . Vervolgens begeeft hij zich naar de Zwarte Rots, het domein van een gevaarlijke tegenstander
van het hof die hij in dienst van de koning wil bestrijden . Onderweg logeert de
held een nacht op Lidel, waar Galiene, de beeldschone nicht van de kasteelheer,
verblijft . Zodra zij de knappe jongeman aanschouwt, is zij helemaal in de ban
van de liefde . Ten einde raad brengt zij een bezoek aan de slaapkamer van de
gast om haar liefde te bekennen . Fergus reageert vriendelijk, maar in haar ogen
afwijzend. Hij wil wel op haar aanbod ingaan, doch eerst zal hij het opnemen
tegen de Zwarte Ridder . Wanneer hij deze tegenstander heeft overwonnen, keert
hij terug naar Lidel, waar Galiene intussen verdwenen is . Nu is het de held die
door liefde wordt overweldigd. Fergus geraakt in een crisis en vertrekt om te
beginnen aan een speurtocht naar Galiene . Uiteindelijk slaagt deze queeste, als hij
in het bezit is gekomen van een magisch schild dat hem de nieuwe identiteit
verleent van Le Chevalier au bel Escu (De Ridder met het mooie Schild), zoals
ook de titel van de roman zou moeten luiden . Met het veroverde wapen treedt
Fergus op als een ridder met wonderbaarlijke kracht, die zorgt voor de
bevrijding van Lodïen, het gebied waarvan Galiene landsvrouwe is geworden .
Voor de heldin is een fraaie rol weggelegd in het slot van de roman . Had
Galiene eerder te lijden onder een koning die haar burcht belegerde, nu neemt
zij het initiatief op de wijze van een `female clerk', die de roman een goede afloop bezorgt. Als `a master of rhetoric' formuleert Galiene een verzoek aan
Artur, waardoor zij na een toernooi aan het hof uit zijn hand de Ridder met het
mooie Schild als begeerde echtgenoot ontvangt . Door dit huwelijk eindigt Fergus' loopbaan als ridder met het koningschap over Lodïen .
Uit het voorgaande mag blijken, dat structuur en thematiek van Fergus aansluiten bij het model van de `Doppelweg', zoals Chrétien dat heeft ontworpen voor
zijn eerste roman in het genre, Erec et Enide (ca . 1170) . Ook bij Guillaume is een
problematiek in verband met de relatie tussen `chevalerie' en `amour' bepalend

7 Owen 1991, p . vii.
8

Zemel 2006 . Verschenen in 2008 .
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voor de tweedeling . Als de held zijn ridderschap wil bewijzen in de `aventure'
met de Zwarte Ridder, laat hij Galiene wachten . Een lange weg van herstel, die
begint na zijn terugkeer op Lidel, is dan nodig om haar te bereiken . Moest eerst
de liefde van Galiene wijken voor Fergus' verlangen naar ridderschap, veel later
vindt de held een ideale bestemming als hij `chevalerie' in dienst stelt van `amour' .
Guillaume heeft deze door Chrétien geïntroduceerde thematiek op een vrolijke toon behandeld . We zien dat aan de manier waarop de tweedeling in het
verhaal verkregen is . Wanneer Fergus op Lidel arriveert, zet de verteller in met
een uitvoerige descriptie van Galienes schoonheid (vs . 1519-89) .9 Dat lijkt in
overeenstemming te zijn met een opvatting in de `ars poetriae', volgens welke
een dergelijk portret aannemelijk heet te maken waarom een man op zulk een
mooie vrouw verliefd wordt .10 In Fergus gebeurt evenwel het omgekeerde . De
held heeft nog geen verstand van de liefde, terwijl het zo uitbundig beschreven
meisje hopeloos verliefd wordt op hém . Daarna gaat Galiene over tot een onhandig geformuleerde bekentenis, die voor haar pijnlijk genoeg niet het gewenste
resultaat oplevert. Uit schaamte gaat zij er vandoor . De `god' van de liefde laat
het er echter niet bij zitten en neemt wraak voor haar, zodra Fergus zijn taak als
ridder heeft volbracht. Amour brengt hem Galienes schoonheid voor de geest,
met als gevolg dat Fergus alleen nog maar denkt aan haar. Het tweede gedeelte
van de roman is dus ontstaan, doordat een mateloos verliefd meisje er na een
mislukt aanzoek vantussen gaat en de liefde van de held net een dag te laat komt .
Op deze ludieke manier wordt Galiene het doel van de queeste van Fergus .
Het begin
Het eerste wat wij in Guillaumes roman over de protagonist vernemen, is in het
: de verteller introduceert hem als `li fius au vilain' (vs . 381 ;
genre
ongehoord
`the peasant's
son') . Deze boer is wel de baas in een land met barbaren en hij
bewoont een mooi kasteel van het Normandische `motte-and-baily'-type . Vanwege zijn grote rijkdom heeft hij een vrouw van hoge adel weten te huwen, en
uit deze mesalliance zijn drie zonen geboren, van wie de oudste Fergus blijkt te
heten . Deze zoon loopt in boerse kledij achter de ploeg, wanneer koning Artur
en de ridders van de Ronde Tafel passeren . Dit schouwspel heeft tot gevolg dat
hij de brui geeft aan zijn werk op het land, en op voorspraak van zijn moeder
mag vertrekken naar het hof om Artur te dienen . Wat volgt, is een fraaie demonstratie van het thema `natura versus nutritura' . De jongeling maakt zich los van
de `nutritura' die zijn vader hem heeft opgelegd, treedt nog wel even op als een
`dwaze' ridder, maar in de zoektocht naar Galiene komt het licht van de edele
`natura' die teruggaat op zijn moeder, tot grote schittering.

9
. Citaten zijn ontleend aan deze editie . Vertalingen : Owen 1991 .
10 Vgl. Colby 1965, p . 98-100 .
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Omdat `li fius au vilain' de ploeg bedient, is er een gebeurtenis vereist die ertoe
leidt dat hij zijn roeping als ridder volgt . Voor de samenstelling ervan heeft
Guillaume elementen uit twee romans van Chrétien gecombineerd . Fergus stelt
aan een schildknaap vragen over Artur en zijn ridders, wat een ontlening is aan
Percevals gesprek met een ridder van Artur in de opening van Le Conte du Graal.
Om Artur en zijn gevolg naar de akker te brengen waar Fergus aan het werk is,
laat Guillaume de koning een jacht op een wit hert ondernemen, en dat is een
ontlening aan de ouverture van Chrétiens eerste roman, Erec et Enide. Het publiek van Guillaume mocht waarnemen hoe hij de `aventure' waarmee Erec et
Enide begint, heeft herschreven met een narratieve functie : de zoon van de boer
ziet het ridderlijk gezelschap op de terugweg van de jacht, wat hem inspireert
tot de gang naar het hof.
In Erec et Enide zegt Artur op Pasen te Caradigan tot zijn ridders, dat hij op
jacht wil gaan naar het witte hert. In Fergus houdt Artur eveneens op een feestdag hof in Caradigan en uit daar hetzelfde voornemen . Bij de tweede jacht op
het witte hert heeft Guillaume evenwel heel wat te vertellen dat in de eerste, die
van Chrétien, niet te vinden is . In Erec et Enide zijn nog geen tien verzen aan de
jacht gewijd . Alle aandacht gaat uit naar Erecs confrontatie met een agressieve
ridder, die hij achterna gaat en tegen wie hij het als held van de roman in een
`aventure' opneemt . In Fergus daarentegen gaat de eerste episode uitsluitend over
de jacht, waarvan de verschillende stadia in alle details worden verhaald, bijna
tweehonderd verzen lang (vs . 59-255) . In dat verslag bedient de verteller zich
van een vocabulaire dat hoort bij een drijfjacht in de werkelijkheid . 11 Het is de
koning die zijn jagers roept en hen wijst waar het hert zich ophoudt . Gevolg:
`Maintenant furent descoplé / Li loiemier' (vs . 86-87 ; `Straightway the hounds
were unleashed') . Door het geblaas op de hoorns weerklinkt in het woud de
fanfare, waarop het hert de vlucht inzet, achtervolgd door een blaffende meute .
De jagers sporen de honden aan en die `sentent la sauvechine / Del cerf (vs .
113-14; `catch the stag's scent'), dat in grote angst over een vlakte snelt . Het
dier verbergt zich om op adem te komen `en un ramier' (vs . 142 ; `in a thicket'),
waar Perceval het ontdekt . Het hert weet te ontkomen en dan is Perceval de
enige jager die de lange achtervolging volhoudt . Ten slotte springt het hert `en
un marés' (vs . 206 ; `into a swamp'), waar het de aanval te verduren krijgt van
Percevals jachthond . Het hert verdrinkt, de brak duwt het naar de oever, en zo
kan Perceval op zijn hoorn blazen ten teken van de `prise' (vs . 238 ; `capture') .
Deze episode gaat over wat voor de hoofse society gold als de edele jacht bij
uitstek, die grotendeels verloopt volgens een ceremonie zoals later toegelicht in
boeken over de jacht . 12 Guillaume schrijft als een meester die onderlegd is in de
kunst van het jagen . Met Artur en zijn ridders in de rol van jager, presenteert hij
een literaire voorstelling van een hertenjacht als inleiding van zijn roman . Een ef
11

Vgl . Thiébaux 1974, p . 21-40.

12

Zie Strubel en De Saulnier 1994 .
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fect ervan is een structuur met een samenhang tussen begin en eind van het werk .
Als opening is er het ridderlijke spel van de jacht, middel om de protagonist in
beeld te brengen; als finale is er de ridderlijke sport van het toernooi, middel om
te komen tot een verbintenis van Fergus met zijn geliefde .
Een ander effect is eveneens een verrijking voor de compositie van de roman .
Er is namelijk een verband ontstaan tussen de jacht en de queeste van Fergus .
De speurtocht van de held naar Galiene omvat een lang parcours, waarin hij
eerst het wonderbare schild moet verwerven . In het begin gaat het in een tocht
langs vele plaatsen om een wonderbaar hert . Te bedenken is, dat in de middeleeuwse literatuur de jacht een bekende metafoor is voor het veroveren van een
vrouw. 13 Wie zo interpreteert, ontdekt dat de achtervolging van het hert een
samenvatting, in de zin van `mise en abyme', en een voorafbeelding is van Fergus' zoektocht naar Galiene .
Richten we nu de aandacht op de reportage van de jacht op het witte hert . Het
verslag mag dan gemodelleerd zijn naar een reële achtervolging, het hert is van
een andere orde. Zoals zijn kleur aangeeft, gaat het om een dier dat in sprookjesachtige verhalen, in `lafs' zoals Graelent en Guingamor, voor een held optreedt als
gids naar een fee in de Andere Wereld . 14 Bij Guillaume voert het witte hert Perceval ook naar een Andere Wereld, maar in dit geval het land van onbeschaafden
waar Fergus woont .
In Erec et Enide is de koning als eerste daar om het dier te vellen . Zoiets zou
hij wel willen in Fergus: `Se en plainne lande le truis / Pris ert se il n'est molt
corans' (vs . 52-53 ; `If I find it in open country, it will be caught, unless it shows
a great turn of speed') . Dit witte hert toont zich evenwel wonderbaarlijk in zijn
ongewone snelheid, waardoor de koning en zijn ridders het op een gegeven
moment niet meer kunnen volgen . Hierna snelt het dier door enkele bij name
genoemde gebieden (vs . 182-94), wat de indruk wekt dat het binnen een dag
een onwaarschijnlijk grote afstand aflegt. Artur wilde gaan jagen in het woud bij
zijn residentie Cardoel (vs . 48-49) en daar dacht hij het hert te vangen, maar het
beest voert hem ver weg van het hof, naar Indegal, een vreemd land waar `li
vilains', de vader van Fergus, aan de macht is .
Eerst lijkt het hert te ontkomen door in een brede en woeste rivier te springen (vs . 94-101), echter tot zijn ongeluk duikt er precies daar een grote brug op
waar Artur en de anderen overheen gaan . Met deze situering betoont de dichter
zich een fantast die op speelse wijze het epische motief van het witte hert toepast. In Fietsbras zorgt God voor een mirakel door een dergelijk hert naar een
ridder in nood te sturen, als gids voor het oversteken van een gevaarlijke rivier. 15

13

Vgl . Thiébaux 1974, hfdst. 3 .
Vgl . Tobin 1976, Intr., p . 40-43 ; en Harf Lancner 1984, hfdst . 9.
15 Le Person 2003, vs . 4498-549 . Uitvoerig over het witte hert in middeleeuwse literatuur : Cigada
1965. In deze studie is er ook aandacht voor het begin van Fergus.
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Deze ridder wordt op de hielen gezeten door heidenen, die over een neergelaten
brug tevergeefs proberen hem te achterhalen .
In Fergus gidst het witte hert Artur en de ridders van de Ronde Tafel naar de
protagonist van de roman . Het is de ironie van het verhaal, dat de koning geen
enkel besef heeft van deze hogere leiding, die ook nog eens zijn troon ten goede
komt. Wanneer Fergus als een dwaas - met een verroeste bewapening rijdt hij te
paard de ridderzaal in - aan het hof zijn opwachting maakt, krijgt hij de spot van
Keu te verduren . De maarschalk stelt de boerenzoon voor als de geprofeteerde
helper, die zou komen om de Zwarte Ridder te bestrijden uit wraak voor al degenen die door hem zijn onthoofd . Er is dus een lokale potentaat die met geweld
de autoriteit van koning Artur aantast. Fergus zal deze gevreesde tegenstander
inderdaad verslaan, waarmee hij de spot van Keu pareert . Zoals hij na Keu's toespraak al tot Artur zei : `Ne vuel que vostre senescaus / En soit tenus a menteor'
(vs . 876-77; `I don't want your seneschal to be thought a liar in the matter') . Met
zijn overwinning toont Fergus aan, dat de maarschalk omtrent de profetie de
waarheid heeft gesproken .
Van onbegrip ten aanzien van Fergus' missie getuigt ook Artur zelf . Als Fergus op pad is gegaan voor de `aventure' van de Zwarte Rots, komt de koning niet
op het idee dat zijn nieuwe dienstman de geprofeteerde redder is. Guillaume wijst
daarop met een scène die weer ironiserend is ten aanzien van het hof. Op een
moment dat Fergus zijn `aventure' al heeft volbracht, neemt Artur de pose aan
van een vorst die regeert. Hij roept zijn baronnen bijeen voor `conseil' over een
probleem dat, zoals de toehoorders weten, reeds is opgelost : hoe wraak te nemen
op de ridder die hen zoveel ellende heeft bezorgd (vs . 3410-15) . De reactie van
de beroemde Ronde Tafel is veelzeggend : allen zwijgen en er is niemand die zijn
wapenrusting durft aan te doen . Vervolgens is er nog gekrakeel tussen Keu en
Gauvain, die Artur tot de orde moet roepen . En wie komt daar aan : de door
Fergus verslagen en naar het hof gestuurde Zwarte Ridder . Als koning maakt
Artur geen sterke indruk, om het vriendelijk uit te drukken . Die mening was ook
de Zwarte Ridder toegedaan : `Il n'est pas dignes d'estre rois' (vs . 2306 ; `He's not
worthy to be a king'), wat hij zei tegen degene die het wel gewaagd had naar zijn
domein te komen .
Arturs omgang met de Zwarte Ridder roept tevens kritische gedachten op
over zijn actie als jager . De koning neemt het initiatief tot de jacht, hij neemt de
leiding en stelt alles in het werk om van de achtervolging een succes te maken .
Hij vraagt zijn ridders niet meteen advies om af te rekenen met de vijand van
het hof, maar steekt al zijn energie in de vangst van een wit hert . De dichter van
de roman voert als toenaam `li clers' (vs . 7004), wat aanleiding mag zijn Arturs
activiteit te beoordelen vanuit een clericale visie op het jagen . Wanneer geleerde
auteurs het thema `criticism of the court' aan de orde stellen, kan ook sprake zijn
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van de jacht. 16 Is het niet kwalijk met de groten gesteld, als zij zich overgeven aan
het jagen en de taken vergeten waarvoor zij gesteld zijn? 17 Als Artur toegeeft
aan zijn passie voor de jacht, is hij een `rex inutilis' . Zo is het met de koning in
Fergus van meet af aan gesteld .
Kritiek op Artur is eveneens te ontdekken door een vergelijking met de bron .
Het gaat hier om een bijzondere vorm van intertekstualiteit die Guillaume enkele
keren heeft toegepast . Hij alludeert op een roman van Chrétien, met de bedoeling
dat zijn publiek een handeling hieruit beschouwt als een kritisch commentaar op
een episode in Fergus. In dit geval mag de jacht op het witte hert in Erec et Enide
daartoe dienen .
In het begin van Chrétiens roman zijn plaats en handeling als in het sprookje,
zoals blijkt uit wat Artur aankondigt: `an la forest avantureuse : / Geste chace iert
molt mervelleuse' (vs . 65-66 ; `in the forest of adventures: this will be a most
wondrous hunt') . 1 S En dat geldt ook voor de beloning, want wie het hert weet
te vellen, moet een kus geven aan `la plus bele' ('the most beautiful of the
maidens') van het hof. Artur zelf wint de partij jagen, zodat het aan hem is een
meisje aan te wijzen als `Miss Court' . In overeenstemming met een wonderverhaal is de motivering van de koning om achter het witte hert aan te gaan . Hij
doet dat om een traditie in ere te houden : `por la costume ressaucier' (vs . 38 ; `in
order to revive the tradition') . Aan het eind van het eerste gedeelte van de
roman lost Artur een probleem voor de ridders van zijn hof op door de kus te
geven aan Enide, de geliefde die Erec in zijn `aventure' heeft verworven. Dit
gedeelte sluit de verteller af met woorden die aan de jacht een betekenis geven :
`Li rois, par itele avanture, / randi l'usage et la droiture / qu'a sa Gort devoit li
blans Gers' (vs .1793-95 ; `Through such an adventure the king re-established the
tradition and the propriety of the white stag at his court') . 19
Bij Arturs jacht in Fergus is zoiets ver te zoeken . Een speciale reden voor de
koning om met een zware uitrusting op het witte hert te gaan jagen, is er niet .
Zoals Michelle Freeman constateert : `the hunt takes place for its own sake ; it is
not connected with any ritual, symbol or meaning whatsoever . It is but a hollow
echo of Chrétien's introductory episode' . 20 In Fergus dient Arturs onderneming
zich in vergelijking met Erec et Enide aan als een wedloop zonder betekenis . Een
heilzaam gevolg heeft die wel, namelijk de komst van Fergus, maar daar heeft
de koning geen weet van .

16 Over `criticism of the court': Green 1979, p . 306-312 . Een voorwerp van deze kritiek is de
koning van Engeland, Hendrik II, vanwege zijn grote hartstocht voor de jacht . Zie Marvin 2006,
p . 63-67 .
17 Vgl . Szabó 1997 (p.198-204 over Johannes van Salisbury) .
18 Roques 1973 . Vertalingen, hier en in het navolgende : Kibler 1991 .
19 Wel laat Artur ermee zien, dat hij koning is van `an anterior order' . Zie Maddox 1991, hfdst, l .
20 Freeman 1983. Het citaat op p . 200 .
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Met deze beoordeling hangt het met ironie getekende portret van Artur als jager
samen. De koning heeft op een feestdag vele ridders, onder wie Gauvain, Lancelot, Erec en Perceval, aan zijn hof ontvangen, die `aprés mangier' ('when they had
dined') spreken over de zware `aventures' die ze hebben ondernomen (vs .19-23) .
De verteller begint deze passage met `mais', als om aan te geven dat hun gedrag
bevreemdend is . In Chrétiens Le Conte du Graal spreekt Artur voor het eerst van
zijn gewoonte, op een belangrijk feest niet te eten voordat nieuws zijn hof heeft
bereikt.21 Volgens deze norm handelt Arturs hof in Fergus verkeerd, want de ridders gaan eerst aan tafel en spreken daarna over `aventures' van vroeger . Ze
wachten niet op een bericht om een nieuwe `aventure' ter hand te nemen .
Arturs initiatief tot de jacht is hoe dan ook een aanzet tot actie . De nummer
een van de Ronde Tafel, Gauvain, heeft zich teruggetrokken voor een gesprek
met zijn beminde vriend Yvain, een gedrag dat de koning met een bevel corrigeert.22 Tegenover `sejorner', het passieve gedrag van zijn neef, stelt hij `errer'
met de jacht in het woud (vs . 44-49) . Wat Artur zegt, sluit aan bij een ethiek van
de jacht, die werd gezien als een tijdverdrijf ter vermijding van ledigheid . 23 De
koning heeft dus het goede voor met zijn neef, die tijdens het jagen overigens
niet veel zal presteren . Gauvain valt alleen op als begeleider van de koningin, bij
wie de aandacht valt op de prachtige mantel die zij vanwege de zomerse hitte
heeft aangetrokken (vs . 70-77) .
Als de jacht begint, is Artur de eerste over wie de verteller het woord voert :
65

Monte li rois, c'en est la sonme ;
En tot le mout n'ot plu preudomme
Ne mius sanblast enpereor .
(In short, the king mounts . In all the world there was no man more worthy or
who looked more like an emperor.)

Deze lofprijzing wordt ondermijnd door de woordkeus, die attendeert op de
schijn (`sanblast') van een keizerlijke statuur . Een echte vorst zou dan ook in de
omstandigheden waarin zijn land - naar later blijkt - verkeert, niet zijn gaan jagen . De woorden refereren ook aan de hoofse jacht als medium voor een heerser
tot representatie van zijn status .24 Die toont Artur, zodra hij in beeld komt .
Later evenwel heeft hij in zijn rol als koninklijke `venator' het nakijken .

21

Busby 1993, vs . 2822-26 . In het begin van La Vengeance Raguidel betreft deze gelofte het bericht
over een `aventure': `Li rois Artus ert costumiers / que ja a feste ne manjast / devant ce qu'en sa
cort entrast / novele d'aucune aventure'. Roussineau 2004, vs .18-21 ; en Notes, p . 351 . Over deze
`costume' : Schmolke-Hasselmann 1998, p . 41-44.
22 De eerste verzen van Fergus zijn ontleend aan het begin van Le
Chevalier au Lion, met `changes
and reversals' . Zie Owen 1984, p . 49 . In de roman van Chrétien is Artur de passiviteit zelve . Tot
verbazing van zijn ridders heeft hij zich teruggetrokken en is in slaap gevallen .
23 Vgl . Strubel en De Saulnier 1994, p .175-180.
24 Vgl . Brackert 1997 .
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Aanvankelijk verloopt de jacht van Artur nog voorspoedig . Als hij het hert ziet,
reageert de koning met grote vreugde, en ook de blaffende honden zorgen voor
een vrolijk tafereel : `Molt vos pleurt a escouter' (vs . 117; `it would have been
music to your ears') . Zo hoort het toe te gaan bij wat gold als een aristocratisch
divertissement. 25 In de roman slaat de vreugde van het hof echter om in
droefheid, want Artur heeft gekozen om achter een wit hert aan te gaan, dat hij
na enige tijd niet meer kan volgen . Hij slaat dreigende taal uit tegen degenen die
spreken van opgeven, waarna zij nog een poging wagen :
170

Mais li rois en est molt dolens,
Ii et tote sa compaignie,
Car li cers ne l'atendoit mie
(But the king is very disconsolate, and his whole company with him, to find the
stag not waiting for him)

Voor de ironische noot zorgt nu het hert, dat volgens de verteller niet meer op
de koning wacht .
Al eerder had Artur een vreemde move uitgehaald om zijn ridders tot volhouden aan te zetten :
128

Aprés ce li rois apiela
Tos ses barons et si lor dist
Que se cope d'or ara cist
Par cm li blans cers serra pril .
(Then, calling together all lus nobles, the king told them that whoever should be
responsible for taking the white stag would have his golden cup .)

Deze belofte herinnert aan een scène uit Chrétiens Cligés. Het eerste gedeelte van
deze roman handelt over verraad waarmee Arturs rijk te maken krijgt . Graaf
Angrés heeft een greep naar de macht gedaan en zich verschanst in het kasteel
van Windsor, dat door Arturs leger wordt aangevallen . Tijdens het beleg looft de
koning, als beloning voor degene `par cm li chastiax iert pril' ('the man who
captured the castle'), een kostbare beker uit, `la plus riche de (son) tresor' ('the
finest in his treasure') . 26 Het is nogal een verschil . In Cligés belooft Artur een van
zijn koninklijke schatten te geven in een situatie waar zijn kroon in het geding is,
terwijl hij in Fergus eenzelfde schat uitlooft als prijs voor het vellen van een hert . 27
Het gedoe met de cup roept tevens een herinnering op aan Le Conte du Graal.
Wat Artur in Fergus uitlooft, is pijn gouden beker, waardoor een verband ontstaat
met dit voorwerp in de laatste roman van Chrétien . Als Perceval zijn opwach-

25
26

27

Zie Strubel en De Saulnier 1994, p .143-151 .
Micha 1975, vs . 1517, 1520 .
Vgl. Freeman 1983, p. 201 .
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trog maakt aan het hof, verkeert de koning in een desolate toestand, omdat de
Rode Ridder op een voor hem schandelijke wijze zijn gouden beker heeft weggenomen. Perceval gaat de confrontatie aan met deze vijand, doodt hem en laat
de beker aan de koning terugbrengen .28 Ook deze handeling geeft te denken over
wat er gaande is in de roman van Guillaume . In Le Conte du Graal is de bokaal
het symbool van Arturs soevereiniteit . 29 Maar in Fergus wordt de beker van die
glans beroofd, wanneer Artur er de prijs van maakt voor de winnaar van een
harddraverij . En daar komt nog iets bij . Perceval ontvangt na afloop van de
jacht uit handen van Artur de beker die hij eerder, in Le Conte du Graal, voor de
koning had teruggewonnen . In Fergus gaat Artur op een trivialiserende manier,
als betrof het een wisselbeker, om met het attribuut van zijn koningschap ; een
teken dat het met zijn vorstelijke rol is gedaan .
Kijken we vervolgens naar Perceval, die in tegenstelling tot Artur de held in de
`aventure' van het witte hert lijkt te zijn. Hij achterhaalt het dier in het land waar
Fergus' vader een kasteel bewoont, niet wetende dat hij van hogerhand is ingezet
als wegbereider van hem die de protagonist zal worden van de roman . Als de verteller Perceval voor het eerst noemt, typeert hij hem als `qui tapt pena por le graal'
(vs . 14; `who strove so arduously for the Grail') . Dit epitheton suggereert, dat
Perceval, wat inderdaad in Chrétiens Le Conte du Graal het geval is als gevolg van
de onvoltooide staat van het verhaal, die speurtocht niet heeft volbracht.
In het verslag van de jacht brengt de verteller Perceval in beeld met een verwijzing naar Chrétiens roman :
145

Atant estes vos Percheval,
Ki seoit sot molt bon cheval
C'au Vermei Chevalier toli .
(Here now comes Perceval, astride a very fine horse that he seized from the Scarlet Knight.)

In Le Conte du Graal toont Perceval lachwekkend gedrag, wanneer hij om ridder
te worden de wapenrusting van de Rode Ridder opeist als zou die hem door
Artur zijn toegezegd . Op barbaarse wijze doorboort hij het hoofd van zijn
tegenstander met een werpspies, waarna hij zich op uiterst onhandige wijze
diens uitrusting toe-eigent . 30 De verteller in Fergus herinnert met het vers over
de herkomst van Percevals paard fijntjes aan deze beschamende actie .
De held van Chrétien ontdekt in Guillaumes roman het hert dat zich verscholen heeft en gaat dan vreemd genoeg over tot een aanval met zijn lans (vs .
150) . Iets dergelijks doet Gauvain in het tweede gedeelte van Le Conte du Graal,

28 Busby 1993, vs . 865-1213.
29
30

Vgl. Baumgartner 1999, p . 83 .
Busby 1993, vs . 1081-196.
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waar hij jaagt op een witte hinde . 31 Het dier weet echter te ontkomen doordat
Gauvains paard een hoefijzer verliest . Ook bij Perceval gaat het mis : `Si en cuida
le cerf ferir; / Mais ne vaut pas encor morir' (vs . 151-52 ; `intending to strike the
stag with it . But it was not yet ready to die') . Opnieuw met ironische bewoordingen geeft de reporter aan, dat Percevals poging mislukt .
Niettemin behoedt Perceval de koning voor een blamage, omdat hij de achtervolging weet vol te houden . Artur had eerder de in dit verband toch wel dwaze
eed afgelegd, dat hij de jacht niet zou staken voordat het hert was geveld (vs .
122-25) . Omdat het dier niet op hem wacht, had die gelofte hem in grote verlegenheid kunnen brengen :
177

Anchois fust parjures li rois
Ne fust Percevals li Galois
(rather, the king's promise would be broken, were it not for Perceval the Welshman)

Arturs redder is voorzien van een toenaam die verwijst naar de in Le Conte du
Graal verhaalde herkomst van Perceval uit Gales . Dat is een land waarvan de
bewoners dom en onbeschaafd zijn, zoals ook het geval is met het Indegal van
Fergus, waar Perceval door het witte hert terechtkomt.32
In dat land aangekomen, maakt Perceval zich op voor de finale :
200

Illueques ataint Perchevals
Le cerf sans point de compaignie
Fors del brachet [ . . .]
(There Perceval comes up with the stag, but without any companion save his
hound)

Volgens de regels van het genre hoort de held een `aventure' solo te volbrengen .
Zoals Keu het zegt in verband met de Zwarte Ridder : `tos sets sans autre compaignie' (vs . 786 ; `alone, quite unaccompanied'), en op die wijze gaat Fergus het
avontuur aan. Zijn voorloper waagt zich niet aan een gang naar de Zwarte Rots .
Wel rijdt Perceval achter het hert aan, en dan wordt zijn `sans point de compaignie' onderuitgehaald door een partner die de klus klaart: `li bracés', zijn jachthond .
Alle aandacht gaat nu uit naar de brak, die het in een moeras gesprongen hert
heftig bestookt :
207

Mais li bracés tos jots l'estraint
A lui le tire et si l'enpaint .

31 Busby 1993, vs . 5659-85 .
Vgl. het oordeel van een ridder in Le Conte du Graal, vs . 243-44 : `Galois sons tot par nature /
Plus fol que bestel en pasture' (`all Welshmen are by nature more stupid than beasts in the field') .
De bewoners van Indegal zijn `niches et bestlaus' (Fergus, vs . 199 ; `stupid and bestial') .
32
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Li brachés tire et mort et boute
Qu'il en a sanglentee tote
La goule et tot le mentonnal .
Mais li brachés li vient devant,
Sel prent au nes et tire fort.
(but the hound keeps a tight grip on it, drags it closer and presses home his
attack. [ . . .] The hound tugs and bites and thrusts until it has its jaws and chin
quite covered in blood . [ . . .] But the hound comes in front of it, grabs it by the
nose and pulls hard.)

Door de aanval van de hond kan het hert niet meer ontkomen, en het verdrinkt .
En daar is hij weer : `Es vos le brachet la noant' (vs . 230; `Just see the hound swimming there'), ditmaal om het hert naar de oever te brengen . De aanval door de
hond ondermijnt de prestatie van Perceval als jager, en doet ook afbreuk aan de
jachtpartij van de koning. Een edele jacht hoort immers te verlopen volgens de
regels van de kunst.33 Van de schoonheid van het jagen blijft niet veel over, wanneer het een hond is die in een bloederig gevecht het pleit beslecht .
Als Perceval komt aansnellen, moet hij vaststellen dat het hert al dood is : `Saciés, molt s'en est mervillié' (vs . 235 ; `and was very amazed, you may be sure') .
Hierop blaast hij `a longe alaine' (`a long blast') op zijn hoorn, om Artur en zijn
ridders te melden dat het hert is geveld :
239 Qu'asés mius ensaignié en fu
Que nus des compaignons Artu .
(for he was very much better at that than any of Arthur's companions .)
Het accent op Perceval als primus onder de hoornisten van het hof roept een
associatie op met een beroemde scène in La Chanson de Roland . 34 Als de slag bij
Roncevaux op een catastrofe is uitgelopen, blaast de epische held op zijn hoorn
om de hulp van Karel en zijn leger in te roepen . Wat de keizer hoort, is eveneens een hoorn met een lange klank (`lunge aleine') . 35 In Fergus klinkt Percevals
muzikale optreden als een parodie op de tragische en pathetische uitvoering van
Roland . Het `chanson de geste' kunnen we echter evenzo aanwenden als commentaar op de roman, zodat de vraag opkomt : waarom zoveel aandacht voor
Perceval als eerste hoornist? Is het niet om te lachen, dat hij zo hard toetert om
`sa prise' (vs . 238 ; `his capture') rond te bazuinen?

33

Zoals het geval is in de Tristan van Thomas, waarin de jonge protagonist `ars venandi' doceert
inzake het protocol bij het gevelde hert . Zie Brackert 1997, p . 381-395 ; en Marvin 2006, hfdst . 4 .
34 Vgl . Owen 1991, p . 115, ll. 236 - 48. Later in de roman is er opnieuw een link met de
Roland,
wanneer Fergus op de Zwarte Berg als hoornist optreedt : vs . 2235-42.
35 Short 1990, vs .1789 .
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Meteen volgt een verkeerde interpretatie van Percevals muziek door Artur . Als hij
het geschal hoort, is de koning ervan overtuigd dat Perceval het hert heeft geveld,
en roept hij zijn ridders op om haast te maken :
246

Si alons Perceval aidier.
Pris a le cerf sels comme bet;
De prisse l'ai oï corner' .
(and we'll go to help Perceval . He has done nobly to catch the stag by himself :
I've heard him sound his horn for the capture' .)

Artur schrijft de heroïsche zege toe aan Perceval . Het publiek van de roman
weet intussen wel beter .
In zijn oproep heeft de koning het over Perceval `te hulp komen', wat opnieuw een vergelijking oproept met de Roland. Keizer Karel en zijn ridders gaan
na het hoornsignaal op weg om Roland in de strijd bij te staan . Veel later vindt
Charlemagne tot zijn grote droefheid de geliefde held dood op het slagveld . In
Fergus treft Artur zijn beminde vriend Perceval in levende lijve aan, te voet bezig
als trimmer: `Si ot son brachet essuié ; / Le cief li frote a sa main nue' (vs . 25455 ; `having dried off his hound and rubbing its head with his bare hand') . Met
deze verzorging van de hond als winnaar eindigt de lange tocht van Artur, de
koning die wel een keizer leek .
De inleiding van Fergus is een prachtige episode voor interpretatie . In poëticale
zin zegt deze iets over het ontstaan van de roman . Het genre van Chrétien begint
met een motief dat Guillaume heeft uitgewerkt om een nieuwe roman in dat
genre op gang te brengen . Daarin presenteert hij het verslag van de achtervolging van een hert die leidt naar de introductie van zijn held . Deze reportage
creëert een samenhang tussen de opening en het slot van de roman, en betekent
in prefiguratieve zin de queeste van Fergus naar Galiene . Het verhaal in het
voorspel gaat over de jacht en is geschreven om het hof van Artur te ironiseren,
zodat het tijd wordt voor de komst van Fergus .

2. Ferguut
In het eerste gedeelte van Ferguut volgt de dichter, als vertaler, de tekst van Guillaume . Dus begint ook de Dietse roman met een uitvoerig verslag van Arturs
jacht op het witte hert (vs . 51-225), dat zich evenals het Franse leent voor een
commentaar op het gedrag van de koning . Tevens brengt de vertaler een paar
kleine veranderingen aan, waarvan er een de rol van Perceval betreft . 3G

36

Vgl. Zemel 1991, p . 256-259 .
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In Ferguc ondermijnt de verteller Percevals prestatie door alle aandacht te schenken
aan de aanval op het hert door zijn jachthond . De Vlaamse dichter heeft de
ironische wending `sans point de compaignie / Fors del brachet' (vs . 201-02 ; zie
boven) niet overgenomen en in plaats daarvan aan Pertsevale de leiding gegeven .
Als zijn uitgeputte brak bij het hert gekomen is, hitst hij hem aan : `Doe riep Perchevale utermaten / Lude en vertroeste sinen hopt' (vs .182-83) . Hierop begint de
hond het hert te bestoken, tot genoegen van Pertsevale, die hem aanmoedigt :
`En laetten di niet ontgaen, / Ic comdi bescudden saen' (vs . 189-90) . Vervolgens
is er nog wel een rol weggelegd voor Pertsevales hond, maar in het Diets is de
verteller hier minder breedvoerig dan in het Frans .
In Guillaumes roman staat het optreden van Perceval in verband met de interpretatie van `Fergus en Galiene' als vervulling van het verhaal over Perceval in
Le Conte du Graal. 37 Met dit concept degradeert de leerling de laatste held van
zijn meester tot een voorloper, en promoveert hij de zijne tot een `nieuwe' Perceval, die de `oude' overtreft . Het was de intentie van Guillaume, dat zijn roman
beluisterd werd als een kritiek op Chrétiens `Perceval en de graal' . Voor `Ferguut
en Galiene' is een dergelijke intertekstuele lezing niet meer de bedoeling . De
Pertsevale die in Ferguut optreedt, roept dan ook geen associatie op met de jonge,
zoekende held van Chrétiens `Onvoltooide' . Hij is aan het hof een gearriveerde
ridder van de Tafelronde geworden, zoals blijkt uit zijn introductie tijdens de
jacht : `nagin her Pertsevale' (vs . 78) . Helemaal aan het slot van de roman stelt de
verteller `mijn her Pertsevale' (vs . 5337) voor als degene die de speurtocht naar
de kostbare Graal heeft volbracht : `Een goet ridder was Pertsevael, / Hi vans
dat precioes grael, / Dat noit eer man en mocht vinden' (vs . 5333-35) . Deze
held, die een dergelijk succes heeft behaald, gunt de vertaler in de opening van
Ferguut een rol bij de beslissende actie in de jacht op het hert .
Indrukwekkend is deze rol overigens niet: we zien een beroemde ridder bezig
met het toeroepen van zijn hond. Evenmin geslaagd is het optreden van Pertsevale in het slot van de roman . Op de tweede dag van het toernooi, dat aan het
hof gehouden wordt, wil hij als eerste het strijdperk ingaan, waarop de beste
ridder van de tegenpartij, en dat is Ferguut, hem uit het zadel stoot (vs . 5333-59) .
Wat Pertsevale hier beweegt, is het verlangen om zich waar te maken bij het
vrouwelijke publiek: `Hi wille dame die vrouwen kinden' (vs . 5336) . Een merkwaardige motivering voor de `vinder' van een heilig voorwerp als de Graal .
In het tweede gedeelte van Ferguut komt de handeling in grote lijnen overeen
met die in de roman van Guillaume . De bewerker vertelt zijn verhaal evenwel
anders dan de Franse auteur, en ook treffen we wijzigingen aan met betrekking
tot de inhoud, zoals in de rol van de vrouwelijke hoofdpersoon . 38 Een bestudering van de tekst van de Vlaamse bewerker in vergelijking met die van Guillaume,
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leidt tot de veronderstelling dat het zijn intentie was een nieuwe versie te dichten van de queeste naar Galiene . Van deze opzet getuigt vooral de finale van
zijn roman, zoals hierna mag blijken.
Het einde
Wanneer Ferguut in de gestalte van `Die ridder metten witten scilde' (vs . 4961)
de stad van Galiene heeft ontzet, keert hij terug naar het kasteel dat in zijn bezit
gekomen is . Daarna begeeft de door hem verslagen koning zich naar het hof
van Artur om verslag uit te brengen van Ferguuts prestatie . In het Oudfrans
volgt hier een vloeiende overgang naar de finale van de roman, waarin Fergus
een held is naar wie Artur en Galiene beiden uitzien . Om hem aan te lokken,
laat de koning een toernooi organiseren met een aantrekkelijke hoofdprijs, uit
liefde voor Fergus gaat Galiene erheen en weet uit Arturs hand de winnaar, en
dat is Fergus, als echtgenoot te ontvangen . 39 In de Vlaamse versie neemt Artur
geen enkel initiatief met betrekking tot de held. Om de handeling weer in beweging te brengen, keert de verteller terug naar de heldin : `Nu kerk weder te Galienen / Die heft gelaten staen haer wenen' (vs . 4979-80) . Het lijkt alsof haar grote
liefde voor Ferguut is bekoeld, reden waarom zij niet langer meer op hem wil
wachten. Deze plotselinge verandering in het gevoelen van Galiene houdt voor
de held een gevaar in : `Ferguut mach wel so lange menen / Dat sijn rapen selen
benen' (vs . 4983-84) . Met deze woorden over het aanbranden van rapen laat de
verteller een hoofse toonsoort varen, ter ironisering van het gedrag van de held,
die, naar hij later zelf beseft (vs . 5152-58), zo dwaas is geweest om na de bevrijding van Galienes stad weer te vertrekken . In een blijde stemming roept de heldin
haar ridders bijeen voor overleg en komt tegenover hen met een argument op
de proppen, wat leidt tot actie . Zij heeft voor de bescherming van haar land een
echtgenoot nodig en daarom wil zij naar het hof van Artur gaan met het verzoek om haar er een te geven .
Voor Galiene leidt de gang naar het hof tot een verrassende ontknoping . Om
een geschikte man te vinden, laat Artur een toernooi organiseren met haar als
prijs . Ferguut hoort hiervan bij monde van een dwerg die zijn kasteel passeert . In
een uiterst vermakelijke scène, die vergeleken met het Oudfrans is toegevoegd
(vs . 5101-44), verklaart deze `garsoen', dat hij van Galiene zijn heil verwacht :
`Mochticse sien, ic ware genesen' (vs . 5135) .
Meteen op de eerste dag van het toernooi laat Ferguut zien, wie de beste ridder
is, maar 's avonds hangt hij de zielepoot uit . Iedereen gaat naar het hof, `sonder
die aerme Ferguut' (vs . 5289) . Buiten de stad zoekt hij zijn toevlucht onder een
heg en spreekt een klaagzang uit over de liefde :
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5295 Hoe dicke riep hi: `Galiene!
Wat wondere eist dat ic wene?
Bi mire scult hebbic u verloren .
Hets wel recht dat ic Nebbe toren,
Want gi boet mi uwe minne ;
Hets wonder, blivic in den sinne' .
Terwijl Galiene met huilen is gestopt, geeft de held zich over aan geween om
wat meer dan twee jaar geleden is gebeurd . Toen gaf hij uiting aan zijn verdriet
om Galienes verdwijning als gevolg van zijn reactie op haar liefdesverklaring .40
Met zijn gedachten over de verloren geliefde keert de held terug naar het verleden, wat om te lachen is gezien zijn veelbelovende optreden in het heden .
Er is geen twijfel mogelijk over wie van de wedstrijd, die vele dagen duurt,
de winnaar is : `Die witte ridder onbekande / Hadde verwonnen al dat daer was'
(vs . 5516-17) . Tijdens een afsluitende bijeenkomst aan het hof deelt Artur aan
Galiene mee wie deze `onbekende' is, waarop zij met emotie reageert :
5547

Wel sere versuchte Galiene:
Si sack wel dat was die gene
Diese rovede vanden sinne
Ende ontseide haer sine minne .
Galiene hadde die scamte groet ;

Op een dergelijke wijze reageerde Galiene vroeger, toen zij Ferguut voor het
eerst zag. 41 Tijdens zijn logies op het kasteel van haar oom bracht de jonge ridder haar hoofd zo op hol, dat zij aan zijn bed verscheen om haar liefde te
bekennen ; hierna schaamde zij zich diep over haar initiatief. Aan het slot van de
roman denken de beide hoofdpersonen met spijt terug aan wat eerder tussen
hen is voorgevallen.
Reden tot enige `schaamte' mag Galiene ook wel hebben tegenover de winnaar van het toernooi . Op Ferguut wilde zij niet meer wachten, maar na afloop
van de wedstrijd krijgt zij hem toch tot echtgenoot . Ferguut heeft de hogere
identiteit verworven van de Ridder met het witte Schild, wat zij niet heeft geweten . Tot aan het eind verkeert Galiene in het ongewisse over de identiteit van
degene die haar land heeft gered . Een bisschop gaat meteen over tot de inzegening, waarop een uitspraak volgt over de gevoelens van het koppel : `Elc en
haette anderen niet sere' (vs . 5559) . De stijlfiguur die de verteller hier over de
liefde van de twee gebruikt, is typerend voor een optiek van humor en ironie
vanwaaruit de finale geschreven is . 42
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Zijn woorden van nu vertonen een gelijkenis met die van toen : vs . 2113-19 .
Vgl. deze passage met vs. 1249 , 1360 , 1420 , 1463 , 1517-20.
42 Over ironie en litotes : Green 1979, p. 189-194. Het vers in
Ferguut is een bekend voorbeeld
van litotes geworden ; zie Lodewick 1965, p . 108 .
41

Roel Zemel

46

Deze optiek is vooral van toepassing op de rol van Artur en zijn beroemde neef
Gawein. In Ferguut presenteert de dichter een apotheose met de voorstelling van
een toernooi als een hoofs festival van Europese allure ter ere van de vrouwelijke
hoofdpersoon. AI wat de naam van ridder heeft, is naar Cardoel gekomen om aan
de wedstrijd deel te nemen, wat de verteller becommentarieert met: Wel blide
mach sijn Galiene / Dat al die werelt omme haer pijnt' (vs. 5096-97). Deze
ins panning om haar is een gevolg van Arturs reactie op het zien van Galiene. In
het eerste gedeelte van de roman stond de verteller uitvoerig stil bij de schoonheid van de heldin (vs. 1163-200), die van een betoverende werking is als zij aan
het slot haar opwachting maakt aan het hof. Artur is, in tegenstelling tot zijn
jaloerse echtgenote, zeer verheugd, want: 'hine hadde in menigen tide / So scone
ene joncfrouwe niet gesien' (vs. 5032-33). Allen die haar aanschouwen, zijn diep
onder de indruk en zij roemen in koor met hyperbolen de schoonheid die voor
hen verschenen is. Galiene komt vervolgens met haar verzoek om een echtgenoot, waarop de koning 'vriendelike' reageert:
5057

'So hulpe mi God ute mire noet!
Joncfrouwe, ware Genoevere doet,
Ie name u te minen trouwen
Moehtie u hebben. [... J

Een beauty verleidt Artur tot een bekentenis, die lachwekkend is in de mond
van de koning in een hoofse roman.
Deze blijde inkomst van de heldin kunnen we vergelijken met die van Enide
in de eerste roman van Chretien de Troyes. 43 Het begin ervan gaat over wie als
'la plus bele' aangewezen moet worden. In zijn 'aventure' heeft Erec de beeldschone Enide als geliefde verworven, waarna hij samen met haar terugkeert naar
het hof. Als winnaar van de jacht op het witte hert, mag Artur de kus geven aan
het mooiste meisje. In overeenstemming met het oordeel van de koningin valt
zijn keus op Enide en daar stemmen al zijn ridders mee in. Met het toekennen
van deze prijs eindigt het eerste gedeelte van de roman.
Aan het eind van Ferguut krijgt Artur opnieuw met de komst van 'la plus bele'
te maken. Ter ere van Galiene heeft hij een plan bedacht (vs. 5060-86): het uitroepen van een toernooi, dat maar liefst een maand zal duren, en waarin zijn
ridders het zullen opnemen tegen 'aile die van buten'. Zijn schatkist zal Artur
openen om aan een ieder te geven wat hij maar wenst, en de schade die de ridders van zijn hof zullen lijden - nota bene -, zal hij betalen. Wie deze wedkamp
wint, heeft zijn naam gevestigd en is daarmee de liefde van Galiene waardig. Arturs prodamatie over de beloning luidt:
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Die overdege coninginne,
Die menegen toeft van den sinne
Ende vrouwe es van Rikenstene ;
Geheten es si Galiene.

De koning typeert Galiene als een `fiere' koningin, die menigeen gek maakt . Zij
heeft dat eigenlijk ook met hem gedaan, want voor haar spant Artur zich in met
de organisatie en royale financiering van een groots opgezet toernooi dat de
schande van zijn ridders tot gevolg zal hebben . In zijn verslag somt de verteller
de namen van de negen ridders op, onder wie beroemdheden als Ywein en Lanceloet, die de held achtereenvolgens op de dagen drie tot elf overwint (vs . 5397407) . Over hen gaat hij verder met deze woorden :
5408 Up die werelt doe te tide
Waest die bloeme van kerstinhede .
Die coninc hads oec scande mede
Dat een ridder al vetwan
Sine beste ridders; hi en can
Geweten wie die ridder si.
Weer is er dramatische ironie in het spel, want evenmin als Galiene weet Artur
dat het Ferguut is die zijn keurkorps in het stof doet bijten .
Aan het begin van de twaalfde dag is het de gereputeerde nummer een van de Tafelronde, `mijn her Gawein', die zijn verdriet toont over het debacle : `Hi scaemde
hem utermaten sere / Dat sine geselleis alle onnere / Ende lettel prijs hadden
bejaget' (vs . 5419-21) . Om de schande uit te wissen, wil hij het opnemen tegen
de Ridder met het witte Schild, niet wetend dat het gaat om de nieuwste lidmaat
van het hof, Ferguut, voor wie hij vroeger bij Artur had aangedrongen hem tot
ridder te maken en wiens vriend hij had willen worden . 44 Gawein beweegt zijn
oom het toernooi te hervatten en verzoekt om de eerste `joeste' (vs . 5443), met
de bedoeling te strijden tegen de ridder die al zijn vrienden heeft verslagen .
Alvorens verder te gaan, kijken we naar de rol van Arturs neef in een vergelijkbare situatie bij Chrétien. In Le Conte du Graal keert Perceval aan het slot van
het eerste deel terug naar het hof . Degene die tot vreugde van Artur hem daartoe brengt, is Gauvain, die daarbij te werk gaat met tact en een verzoek in hoofse
stijl. 45 Een andere held van Chrétien die op verzoek van Gauvain naar Artur komt,
is Cligés . Bij Oxford laat Artur een toernooi organiseren, waarin de held zich
onderscheidt als de beste van beide partijen .4 ó Zijn incognito bewaart hij door
elke dag in een andere kleur van uitrusting op te treden . Bekende helden op wie
44
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hij de overwinning behaalt, zijn Lancelot en Perceval . Op de avond van de derde
dag uit Arturs neef zijn bewondering voor deze kampioen : `Et mes sire Gauvains
a dit / Que tel josteor mes ne vit'.47 Het is zijn voornemen de volgende dag het
toernooi te openen, niet uit agressie tegenover de grote onbekende, maar : `por
ce qu'il voldroit avoir / s'acointance et son non savoir' .48 Hij wil zich met hem
meten, zonder aanmatiging : `Mes il ne se vante de rien' . 49 Op het veld verschijnt
de held deze keer geheel in het wit, hij hoort de naam roepen van de excellente
ridder die op hem wacht, en de `joeste' kan beginnen . In hun tweekamp stoten
de opponenten elkaar met de lans uit het zadel, waarna zij verder vechten met
het zwaard . Wie de beste van de twee is, valt niet te zeggen . Ter wille van de
vrede maakt Artur een eind aan het gevecht en laat hij zijn neef de nieuwkomer
uitnodigen aan het hof.
In Ferguut is het optreden van Gawein niet meer in overeenstemming met zijn
reputatie van hoofse ridder bij uitstek . Anders dan in de romans van Chrétien,
heeft hij nu geen oog en aandacht meer voor een ander die hij niet kent . Het
gaat hem om de eer van het hof waartoe hij behoort, die hij wil verdedigen
door het gevecht met die ander aan te gaan. Het is vervolgens de ironie, dat
Gawein door de reactie van de held zijn martiale houding moet opgeven .
Eerst krijgt Gawein nog te maken met toeschouwers die tot zijn grote verontwaardiging verwachten, dat hij in de strijd het onderspit zal delven . Artur wenst
niet dat zijn neef eraan begint, en zegt tegen hem :
5450

Mi ware liever half mijn goes
Genomen dan enich ridder quame
Die u velde van uwen name

Nog pijnlijker voor Gawein is de wens van het vrouwelijke publiek, dat hem met
klem vraagt om van het gevecht af te zien : `Alle die vrouwen baden sere / Mijn
her Gawein, dat hijs ontberde' (vs . 5460-61) .
Meteen betreedt hij het strijdperk, waar de ridders `van buten' woorden van
lof rondbazuinen : `Hier comt Gawein, die beste die left / [ . . . .] . Sinen genoet
men noint en vans!' (vs . 5469-71) . Ferguut is blijkbaar heraldisch onderlegd,
want hij herkent Gawein aan zijn schild . Hierna moet de kampioen van het hof
de hele dag stilstaan, want de beoogde tegenstander komt niet in beweging . Ten
slotte schenkt de held aan Gawein, tot diens grote verbazing, zelfs zijn paard .
De uitdager doet nog eens, op bescheiden toon, een poging om de ander tot een
`joeste' over te halen, maar tevergeefs :

47 Vs . 4835-36 : `And my lord Gawain stated that he had never seen such a champion' .
48 Vs. 4837-38 : `he wished to make his acquaintance and learn his name' .
49 Vs. 4841 : `But he made no boast' .
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5496 Ferguut antworde : `Lieve here,
Ic en wille vechten no striden
No jeghen u sone willic riden,
Maer tuwen dienste willic staen' .
Ferguut doet zijn helm af, waarop Gawein hem herkent en met vreugde voor
Artur brengt .
In deze scène pareert de held de lust tot vechten van Gawein met nederigheid
en overdreven hoofsheid . Daarmee voorkomt hij het optreden van Gawein als
strijder in de finale, en eindigt het grote toernooi met een dag zonder strijd . Tegelijk redt Ferguut de reputatie van de beroemdste ridder van het hof, waarover
Artur en de vrouwen zo bezorgd waren, want met zijn weigering het tegen Gawein op te nemen, bespaart hij hem een waarschijnlijke nederlaag .
Met dit einde heeft de bewerker van Fergus een handeling beschreven, die oproept
tot poëticale reflectie over de vraag : hoe kan een auteur op een originele manier
het slot dichten van een roman met een voorspelbare afloop . Een onderwerp
dat de dichter van Ferguut, naar ik veronderstel, in de laatste episode van zijn
roman aan de orde wilde stellen, is het schrijven van een finale .
Daarin toont hij zijn creativiteit in de omgang met het toernooi als literair
motief.50 De eerste auteur die in zijn romans een beschrijving van een toernooi
geeft, was Chrétien de Troyes. We mogen hem daarom beschouwen als de schepper van het fictionele wapenspel, waarin de aandacht is gericht op het ridderlijke
gedrag van individuele deelnemers in een hoofse setting . 51 Van deze idealiserende
optiek getuigt een episode in Chrétiens debuut als romancier, Erec et Enide. Wanneer Erec zijn eerste `aventure' heeft volbracht en aan het hof in alle luister met
Enide is getrouwd, volgt de reportage van een toernooi dat de held gelegenheid
geeft zijn superioriteit als ridder te demonsteren . 52 In Cligés laat de jonge held
hetzelfde zien, in het toernooi dat hiervoor ter sprake is geweest . De latere romans van Chrétien getuigen evenwel van een distantie tegenover het ridderlijke
steekspel . In Le Chevalier au Lion bijvoorbeeld doet de verteller geen verslag
meer van een dergelijk bedrijf, terwijl blijkt dat Yvain door zijn passie voor het
toernooi een door zijn geliefde gestelde termijn overschrijdt, wat hem in diepe
ellende stort . 53 Wanneer deze held later een leeuw als partner verwerft, stelt hij
zich in dienst van vrouwen in nood, waarmee de roman `a new chivalric idea (indicates) which contrasts with the hero's self-centred pursuit of gloire in the first

50 Studies over het toernooi: Fleckenstein 1985 ; en Crouch 2005. Literaire voorstellingen: Santina
1999. Over het toernooi in werkelijkheid en literatuur, met een ongewone toepassing in Ridder
metter mouwen: Smith 2005 .
51 Over het toernooi in de romans van Chrétien
: Benson 1980 ; Ferlampin-Acher 1995 ; en Bergeron
2008, p. 225-235 .
52 Roques 1973, vs . 2068-214 .
53 Roques 1971, vs . 2541-815 .
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part of the romance' .54 Wat ridders beweegt om aan toernooien deel te nemen,
is volgens een clericale visie het najagen van ijdele roem .55 In de proloog van Le
Conte du Graal citeert Chrétien een vers uit het Evangelie, dat hij interpreteert als
een veroordeling van `la vaine gloire' . 56 In overeenstemming met deze boodschap
is het slot van het verhaal over Perceval, waarin een geestelijke leermeester de
held oproept zich als ridder te laten leiden door de liefde tot God . De laatste
held van Chrétien is de eerste die zich nooit op een toernooi laat zien .
In verscheidene romans die hierna werden geschreven, komt een episode die
handelt over een toernooi voor als finale, met als resultaat het huwelijk van de held .
Zo eindigen ook Fergus en de Vlaamse bewerking van deze roman . Het lijkt erop, dat de dichter van Ferguut de presentatie van een toernooi als lofzang op de
held in ere heeft hersteld . De Ridder met het witte Schild toont zijn suprematie
immers in een wedstrijd, waaraan `al die werelt' meedoet, met op de eretribune
een vrouwelijk publiek van hoge standing dat veel bewondering voor hem uit
en dat zijn prestatie koppelt aan het thema van de liefde : `Selken ridder machmen wel minnen' (vs . 5273) . Vervolgens is het koning Artur die zijn lof wil
betuigen. Hij toont zich een hoofse gastheer door na afloop van de eerste dag
alle deelnemers te inviteren, waarna hij zich richt tot de vrouwelijke gasten :
`Staet op, gi vrouwen, laet ons festeren / Den ridder dien [ . . .] alle mine ridders
heft verwonnen' (vs . 5303-05) . Tevergeefs gaan zij hierna op zoek naar de
winnaar, die in zijn eentje buiten de stad aan het treuren is om Galiene .
Aan het woord is een verteller die met plezier en op een evocerende manier
verslag doet van de grote wedkamp . De dichter heeft echter ook scènes bedacht
die van het wapenspel een evenement maken dat hilariteit opwekt . Degene die
de held over het toernooi informeert, is een dwerg die spreekt alsof hij vervuld is
van `amour de loin' voor Galiene (vs . 5132-35) . Tot zijn woede wordt de dwerg
door Ferguut staande gehouden, waarna hij moet vertellen waarheen hij op weg is .
De kleine man noemt zijn ondervrager een dwaas, als hij niet aan het toernooi
zou deelnemen :
5119

Want en es batseleer en geen
Hine si daer, die veert es twee sleep ;
So soudi oec, waerdi niet sot'.

Deze passage mocht de toehoorders oproepen tot commentaar en vergelijking .
Om met het laatste te beginnen : het is hier niet de eerste keer dat een passant
de held voor `sot' uitmaakt . Eerder deed Galienes dienares Lunette hetzelfde,

Hunt 1986, p. 79 .
In lijn met de kritiek op het toernooi door de Kerk. Zie Kruger 1985 ; en vgl. Ferlampin-Acher
1995, p.185-186 .
5G Busby 1993, vs . 40 . Zie Sargent-Baur 2000, hfdst .1 .
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toen zij het kasteel van Ferguut passeerde . 57 Ook zij werd door Ferguut staande
gehouden, waarna zij moest vertellen over de hachelijke situatie waarin Galiene
als landsvrouwe verkeert. Zonder het te beseffen, wees zij evenzo haar gesprekspartner de weg naar Galiene, van wier liefde zij niets begrijpt : `Mi heves wonder,
so helpe mi God! / Datsi minnet enen sot / Dien si noit maer enewerf sach' (vs .
4511-13) . 58 Om te lachen is de situatie waarin Lunette dit oordeel geeft over de
held, want zij weet niet dat zij in gesprek is met de `sot', op wie haar meesteres
indertijd zo verliefd geworden is .
Wat verder in de woorden van de dwerg tot Ferguut opvalt en toelichting behoeft, is zijn mening dat iedere `batseleer' op het toernooi aanwezig hoort te zijn .
In het Franse `chanson de geste' komt de term `bacheler' vaak voor met een ethische betekenis, ter aanduiding van iemand die handelt volgens het ideaal van de
`jeugd' . 59 Toegepast op Ferguut: als hij zou handelen als een `batseleer', dan zou
hij aan de wedkamp deelnemen om zijn dapperheid te tonen en een prijs te behalen . Daarvoor krijgt hij nu de kans en het is de dwerg die hem erop attendeert :
5124

Die naen sprac : `Te Cardoel es comen
Ene behagele coninginne,
Die te nemen wil dragen minne,
Hine hadde van dien tornoie dien lof.

In deze aankondiging verbindt de spreker het toernooi met een literaire thematiek, waarin het aan de fiere vorstin is om haar liefde te schenken aan de beste
ridder. Hierop onthult hij haar naam, roemt haar schoonheid en roept zijn gesprekspartner op om haast te maken: `Her ridder, of gi daer wilt sijn / Ghi moet
u Naesten; wi varen voren' (vs . 5142-43) . De lilliputter mag dan verontwaardigd
reageren op de held die hem staande houdt en om zijn verschijning moet lachen,
wel spoort hij in een retorische stijl zijn ondervrager aan . Tot vermaak van de toehoorders voert de dichter deze scène op om de held in beweging te brengen voor
zijn laatste stunt: tegen de ridders van het hof strijden om de hand van Galiene .
Veel aandacht besteedt de verteller aan het optreden van Gawein op de laatste dag van het toernooi (vs . 5418-507) . Er is Arturs neef alles aan gelegen om
het gevecht aan te gaan met de tegenstander die zijn vrienden voor schut heeft
gezet . Maar door de houding van de held mislukt dat voornemen, met als gevolg :
`Dus hilt Gawein stille alden dach' (vs . 5474) . De door hem zo begeerde `joeste'
kan geen doorgang vinden, maar toch krijgt Gawein het paard van zijn opponent
gepresenteerd, die met dit gebaar aan het toernooi een einde maakt .

57 Vs. 4412-535 . Een geslaagde en komische scène, waarmee die van Ferguut en de dwerg overeenkomsten vertoont.
58 Ook in de scène met de dwerg rijmt `sot' op `so helpe mi God' (vs . 5121-22) .
59

Zie Flori 1975 .
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De dichter van Ferguut voert een spel op met het toernooi om op een oorspronkelijke wijze zijn roman van een slot te voorzien . Met de rol van een dwerg als
heraut en van Gawein als finalist omlijst hij het optreden van de protagonist in
een ridderlijk schouwspel waarvan Artur de patroon is . Het is alsof de auteur
van deze verrassende en intrigerende finale wil zeggen : na het zien van Galiene
zet Artur iets op touw wat niet tot heil van zijn ridders is, en toch mag hij als instrument een bijdrage leveren aan de goede afloop voor de held van de roman .
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Nieuw licht over de ontstaansgeschiedenis van Jodocus
van Lodensteyns Uyt-.spanningen (1676) 1
W.J . op 't Hof en F .W . Huisman

Abstract -Jodocus van Lodensteyn ('1620-1677), a minister in Utrecht, is known as the poet of the
Dutch Further Reformation (Nadere Reformatie). In addition to the publication ofprose, a collection
of songs was published in 1676, entitled Uyt-spanningen. Many of these songs are meditative
adaptations of his own sermons . Nearly all the works of Van Lodensteyn were published by a kindred
spirit, the publisher Hendrik Versteeg ('1630-1673) from Utrecht. Research regarding Versteeg
yielded the discovery that pre publications were published of at least eight songs included in Uytspanningen . A publisher's catalogue revealed that five of these were published by Versteeg. There is
an extant copy of only three publications. There are indications that Van Lodensteyn published
additionalpre publications of his songs .

Inleiding
De Utrechtse predikant Jodocus van Lodensteyn 2 (1620-1677) staat - terecht bekend als `dé dichter van de Nadere Reformatie' . 3 Kortweg gezegd was de
Nadere Reformatie die beweging binnen het Nederlandse gereformeerd Protestantisme die niet alleen de vroomheid in de meest omvattende zin tot een
afzonderlijk thema verhief, maar die dat vroomheidsstreven ook vertaalde in

1 Deze bijdrage dragen de auteurs op aan de nagedachtenis van de op 12 november 2010 overleden
neerlandicus drs . A. Ros, die de poëzie van de Nadere Reformatie kende als geen ander . De
publicaties die hij daarover heeft nagelaten, zijn bijna stuk voor stuk van fundamentele betekenis :
`De poëzie van de Nadere Reformatie - een verkenning -', in: Documentatieblad Nadere Reformatie, 12
(1988), 1-28 ; `Een schatkamer van gereformeerde poëzie', in : Documentatieblad Nadere Reformatie, 16
(1992),127-139; `David Montanus. Stichtelijk dichter tussen Renaissance en Nadere Reformatie', in :
Documentatieblad Nadere Reformatie, 19 (1995), 37-58 ; `Een zingende oefenaar - Anthony de Wolf, in :
Documentatieblad Nadere Reformatie, 21 (1997), 145-146 ; `Johannes Groenewegen en zijn De lofhangen
Israëls', in: Documentatieblad Nadere Reformatie, 22 (1998), 43-64; `De `literaire' canon van Johannes
d'Outrein. Nuttige besteedinge der afgebrookene uuren', in : Documentatieblad Nadere Reformatie, 24
(2000),111-120; `In het spoor van Van Lodenstein . Een onbekend boekje van David Montanus', in :
Documentatieblad Nadere Reformatie, 25 (2001),129-134 ; "Mijn pen was maer versneep voor moeder en
voor kipt'. Dichterlijke aspecten in het werk van Franciscus Ridderus', in : Documentatieblad Nadere
Reformatie, 30 (2006), 48-57; `Eén kudde en één Herder. Aandacht voor Israël in de poëzie van de
Nadere Reformatie', in : DocumentatiebladNadere Reformatie, 33 (2009),1-12.
De auteurs zeggen prof.dr . P .J . Buijnsters hartelijk dank voor zijn bereidwilligheid de concepttekst door te nemen en van kritische opmerkingen te voorzien .
2 Zie voor hem : J .C . Trimp, Jodocus van Lodensteyn. Predikant en dichter. Kampen 1987 .
3 A. Ros, `Ds . Jodocus van Lodenstein en zijn Uytspanningen 1676', in: J . van Lodenstein, Uyt-spanningen. Behelsende eenige stigtelyke liederen en andere gedigten . Uitgegeven naar de editie 1676 met inleidingen en
toelichting door L. Strengholt e.a . Utrecht 2005, 647 .
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programmatische activiteit . Dit laatste houdt in dat zij zonder de innerlijke belevingskant van de vroomheid te verwaarlozen de klachten over religieuze en
ethische misvattingen en wantoestanden omzette in daden . Dit deed zij door
niet alleen uitgewerkte programma's te ontwikkelen waarin aangegeven werd
welke zaken in kerk, politiek, maatschappij en gezin op welke wijze gereformeerd
moesten worden, maar door deze programma's ook als concrete hervormingsvoorstellen bij de desbetreffende kerkelijke, politieke en maatschappelijke
instanties in te dienen . 4 In zijn Utrechtse ambtsperiode (1653-1677) heeft Van
Lodensteyn een van de kernwerken van de Nadere Reformatie geschreven, Be-

schouwinge van Zion: ofte aandagten en opmerckingen over den tegenwoordigen toestand van 't
gereformeerde christen volck (Utrecht 1674-1678) en heeft hij tevens verschillende
keren de hand gehad in het opstellen van een reformatieprogramma dat de
Utrechtse kerkenraad aan de lokale magistraat overhandigde . 5 Beide activiteiten
wettigen het om in hem een hoofdrepresentant van de Nederlandse gereformeerde vroomheidsbeweging te zien . 6
Zoals opgemerkt was Van Lodensteyn ook de dichter bij uitstek van de
Nadere Reformatie . Het grootste deel van zijn poëzie heeft hij een jaar vóór
zijn overlijden gebundeld in Uytspanningen (1676) . Deze editie is ook de enige
door hemzelf verzorgde druk . Het werk vormt niet alleen het hoogtepunt van
de poëzie van de Nadere Reformatie, maar heeft ruim een eeuw lang grote aftrek gevonden en een aanzienlijke invloed uitgeoefend . In 1780 verscheen de
zestiende druk en daarna kwamen er tot de eenentwintigste eeuw nog negen
bloemlezingen uit . 7 In 2005 werd het werk in een prachtige, wetenschappelijk
geannoteerde editie in het licht gebracht . Aan deze uitgave is de naam van de
vroegere VU-hoogleraar in de neerlandistiek L . Strengholt verbonden . Hij gaf
de aanzet daartoe en vervaardigde bij de eerste veertig teksten inleidingen en
annotaties . De onder zijn voorzitterschap opgerichte projectgroep `Nadere
Reformatie en literatuur' van de Stichting Studie van de Nadere Reformatie heeft
na zijn plotselinge overlijden onder eindredactie van de in noot 1 genoemde
neerlandicus A . Ros het werk afgemaakt . Ros gaf enige maanden vóór zijn overlijden toestemming om de gehele editie zowel via de Digitale bibliotheek voor
de Nederlandse letteren als via de website Sleutel tot de Nadere Reformatie$
beschikbaar te stellen . 9

Graafland, C . e.a ., `Nadere Reformatie : opnieuw een poging tot begripsbepaling', in : DocumentatiebladNadere Reformatie, 19 (1995),105-184 .
5 F .A . van Lieburg, De Nadere Reformatie in Utrecht ten tijde van Voetins . Sporen in de gereformeerde
kerkenraadsacta. Rotterdam 1989, register onder J . van Lodensteyn .
6 Graafland e.a., `Nadere Reformatie: opnieuw een poging tot begripsbepaling', 171 .
7 Trimp, Jodocus van Lodensteyn, 211-213 .
8 Respectievelijk h ttp ://www .dbnl .org en http://www.ssnr.n l.
9 J . van Lodenstein, Uyt spanningen . Behelsende eenige stigtelyke liederen en andere gedigten . Uitgegeven naar
de editie 1676 met inleidingen en toelichting door L . Strengholt e.a. Utrecht 2005 .
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Een van de weinige manco's van de laatste editie is dat hierin geen afzonderlijke
aandacht geschonken wordt aan de ontstaansgeschiedenis van Uyt spanningen.
Slechts tweemaal wordt terloops opgemerkt dat een lied al eerder gepubliceerd
was . 10 Hiermee zetten de bewerkers van deze uitgave in feite de traditie van het
Van Lodensteyn-onderzoek voort. De eerste biograaf van de nader-reformatorische dichter was P . Proost, die in 1880 op Van Lodensteyn promoveerde .
Hoewel hij als theoloog een verdienstelijk hoofdstuk over Van Lodensteyn als
dichter schreef, zal de vraag naar een eventuele ontstaansgeschiedenis van Uyt
spanningen misschien niet eens bij hem opgekomen zijn . Hij wijdt er in elk geval
niet één woord aan . 11 De neerlandicus J .C . Trimp promoveerde in 1953 op Van
Lodensteyn als piëtistisch dichter . In deze dissertatie deelt hij uitsluitend van één
liedpublicatie uit 1 674 mee dat die twee jaren later in Uytspanningen geïncorporeerd werd . 12 In 1987 stelde hij een nieuwe biografie over de dichtende Utrechtse
predikant samen. Hierin signaleert hij dat er sprake is van drie voorpublicaties
en dat Van Lodensteyn vooraf een aantal liederen of psalmberijmingen voor
eigen gebruik heeft laten drukken. 13 Bovendien geeft hij in het overzicht van Van
Lodensteyn geschriften aan dat er nog een vierde uitgave aan Uytspanningen
voorafging. 14 Desalniettemin laat hij het bij enige verspreide notities en stelt hij
de ontstaansgeschiedenis van de dichtbundel als zodanig niet aan de orde .

Ontdekking
Het doel van dit artikel is erop te attenderen dat aan de uitgave van Utspanningen in 1 676 een beduidend aantal afzonderlijke publicaties ten grondslag
ligt. Het beeld dat nu bestaat, is dat Van Lodensteyn met zijn dichtbundel het
publiek verraste met veel ongepubliceerde liedteksten . In het licht van de beschikbare gegevens en met name van de nu te presenteren ontdekking zal dat beeld
bijgesteld moeten worden . De ontdekking is gedaan met behulp van Pietas . Dit
laatste is de door de tweede auteur van dit artikel in het kader van de Stichting
Studie der Nadere Reformatie ontwikkelde digitale bibliografie waarin de drukken van alle Nederlandstalige gereformeerd piëtistische werken zowel bibliografisch als inhoudelijk worden beschreven . 15
10 Van Lodenstein, Uyt-spanningen, Utrecht 2005, 361a en 590a .
11 P . Proost, Jodocus van Lodenstein, Amsterdam 1880, in het bijzonder 97-118 .
12 J .C. Trimp, Joost van Lodensteyn als piëtistisch dichter . Djakarta/Groningen 1952, 12.
13 Trimp, Jodocus van Lodensteyn,168 .
14 Trimp, Jodocus van Lodensteyn, 214 .
15 Voor het aanvullen en voor de verdere ontwikkeling van Pietas wordt nauw samengewerkt met
het Studiecentrum voor Protestantse Boekcultuur van de Vrije Universiteit waaraan Huisman
sinds juli 2007 als gastonderzoeker is verbonden. Pietas is op 17 mei 2011 publiek gepresenteerd
met 3500 uitgaven van Nederlandse vertalingen van puriteinse werken, die vanaf het einde van de
zestiende eeuw zijn verschenen . Pietas is vindbaar op : http://www.pietasonline.nl. Een gedeelte
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Bij een onderzoek naar de Utrechtse uitgever Hendrik Versteeg (1630-1673)
stootten de auteurs van deze bijdrage op twee catalogi van Versteegs fonds en
asssortiment . Onder fonds worden Versteegs eigen uitgaven verstaan, onder
assortiment de boeken die hij van collega's in zijn boekwinkel verkocht . De
eerste boekenlijst vormt een onderdeel van Gaet uyt Babel, ofte nodige waerschouwinge tegens de familiare conversatie ende gemeynschap met de pausgesinden (Versteeg,
Utrecht 1660) van de predikant van Jutphaas Gualterus van Nellesteyn 1 ó (16311698) . Op deze lijst worden geen werken van Van Lodensteyn vermeld .
De tweede boekenlijst is afgedrukt achter het tweede deel van Practycq des
tweederleye gebeds, bestaande in inwendige alleensprake der dele, en uitwendige aanspraa/ee
tot God (Versteeg, Utrecht 1666) van Jean de Labadie 17 (1610-1674) . Deze was
in 1666 vanuit Genève door bemiddeling van de spil van de Nadere Reformatie
in die tijd, de Utrechtse hoogleraar in de theologie Gisbertus Voetius 18 (15891676), predikant van de Waalse gemeente te Middelburg geworden . Zijn vurig
hervormingsstreven deed de nadere reformatoren veel van hem verwachten . Hij
beschaamde evenwel die hooggespannen verwachtingen door zich binnen drie
jaren in separatistische richting te ontwikkelen . Om deze reden werd hij afgezet
en belandde hij met een groep getrouwen in een totaal isolement . Versteegs
tweede boekencatalogus bevat wel de naam van Van Lodensteyn . Letterlijk kan
men daar lezen :
Lodensteyns Weeghschale der onvolmaacktheden .12
- Liet over het inbreken van de Dordtsche Weert.
- Cruys-school 4.
- Wemoedige Sugten . 4 .
-'t H . Sacrament ont-eert.
- Claagh-Liedt over de door van D . Bogaert . 4 .
- Ontfang- Schrift van de Subsidie aen de Piedmontoisen. 4 .
Vergelijking met de rest van de catalogus leert dat al deze titels werken van Van
Lodensteyn moeten zijn . Wie echter op internet de retrospectieve nationale bibliografie Short-Tide Catalogue Netherlands 19 (STCN) raadpleegt, gaat daar een
vraagteken bij zetten . Slechts drie van de in totaal zeven titels zijn daar terug te

van de in Pietas opgenomen werken is digitaal beschikbaar in Pietas Bronnenarchief. Er wordt nu
gewerkt aan een geleidelijke beschikbaarstelling van de oorspronkelijk Nederlandstalige gereformeerde vroomheidsliteratuur .
16 Zie voor hem : N .N ., `Woord vooraf, in : G. van Nellesteyn, Gaet uyt Babel. [Wijk en Aalburg]
2006, VIII-XXI .
17 Zie voor hem : T .J . Saxby, The Quest for the New Jerusalem. Jean de Labadie and the Labadists, 16101674. Dordrecht 1987.
18 Zie voor hem: A .C . Duker, Gisbertus Voetins, drie delen . Leiden 1897-1915 ; De onbekende Voetins.
Voordrachten wetenschappelijk ymposium Utrecht 3 maart 1989, J . van Oort e.a . Kampen 1989 ; A.J .
Beck, Gisbertus Voetins (1589-1676). Sein Theologieverstándnis and seine Gotteslehre. Gbttingen 2007 .
19 h ttp ://picarta .pica .nl /DB =3 .11 /

Nieuw licht over Jodocus van Lodensteyn Uyt-spanningen (1676)

59

vinden : Claag-lied voor Jesu Christi gemeynte tot Utrecht, te dagen over het drouvig afsterven
van /: . .] Justtis van den Bogaert, Versteeg, Utrecht 1663, in 4° ; Leech-schale der
onvolmaacktheden, ofte bedenckingen nopende 't gewigte [ . .] van de gebreken /. . .] der geheyligden op der aarden, Versteeg, Utrecht 1664, in 12° en Ontfang-schrift van de leeraren
1. . .] in de valleven van Piedmont [. . .] nopende de penningen heul. [ . .] toe gesonden,
Versteeg, Utrecht 1666, in 4°. Zijn de resterende vier titels dan ook wel van Van
Lodensteyn? Deze vraag klemt te meer, daar alle onderzoekers van Van Lodensteyn geen van de vier werken als een product van de Utrechtse nadere reformator kennen .ZO Twee van de vier titels wekken de indruk poëzie te zijn . Dit spoor
leidde tot de ontdekking dat alle vier de titels in Uyt spanningen te vinden zijn .
Er kunnen derhalve niet minder dan vier titels aan de bibliografie van het
oeuvre van Van Lodensteyn toegevoegd worden . De prettige omstandigheid dat
de dichter veel van zijn liederen dateerde, maakt het mogelijk ook met een grote
mate van waarschijnlijkheid de geconcludeerde edities te dateren . Het eerste
werk werd gedicht naar aanleiding van de watersnood van 21 /31 december
1658,21 het tweede en derde naar aanleiding van gebeurtenissen in 1 660 en het
vierde kent als dagtekening 2 oktober 1659 . Ze zullen dus in 1659 en 1660 het
licht hebben gezien . Dit wordt bevestigd door een verrassend gegeven dat in de
volgende paragraaf ter sprake zal komen .

Jodocus van Lodensteyn en Hendrik Versteeg
De aandachtige lezer kan het reeds opgevallen zijn dat de drie in de STCN
genoemde titels alle bij de Utrechtse uitgever Versteeg het licht zagen . Dit
gegeven krijgt nog veel meer relevantie als een onderzoek naar de uitgavegeschiedenis van het hele oeuvre van Van Lodensteyn wordt gedaan . De onderzoekers hebben dit - onbegrijpelijk genoeg - tot hiertoe nagelaten .
Alle Van Lodensteynedities die tot 1673, het sterfjaar van Versteeg, de
drukpers verlieten, zijn volgens de STCN op de boekenmarkt gebracht door
Versteeg . Dit betekent dat naar alle waarschijnlijkheid Versteeg ook voor de
uitgave van de vier tot dusver onbekende titels verantwoordelijk geweest zal
zijn . Met deze aanname is niet slechts de uitgavetijd, maar is ook de uitgever
van de vier edities plausibel gemaakt . Bovendien is hiermee tevens de fondslijst
van Versteeg met vier nummers uitgebreid .
Tot slot bergt de STCN nog een verrassing in zich, die duidelijk maakt hoe
aannemelijk de reconstructie is . Wie in de digitale retrospectieve nationale biblio20 Proost, Jodocus van Lodenstein, 271-284 ; Trimp, Jodocus van Lodensteyn, 207-218 ; J . van Lodenstein,
Uyt spanningen . Utrecht 2005, 650-651 .
21 Voor alle data in dit artikel geldt dat de Oude Stijl, die toen in Utrecht gebruikelijk was, is
aangehouden . De Oude Stijl liep tien dagen achter op de Nieuwe Stijl.
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grafie de fondslijst van Versteeg doorneemt, komt daarin de volgende titel zonder
auteursvermelding tegen: Treur-lied over den Hollandschen inbreuck der wateren in den
Dortsche weerti geschiet den 21/31 decemb. 1658. Deze titel komt wel heel erg overeen
met de eerste onbekende uit Versteegs fonds- en assortimentscatalogus: 'Liet over
het inbreken van de Dordtsche Weert'! De editiegegevens maken definitief een
einde aan elke mogelijke nog overblijvende twijfel: Versteeg, Utrecht 1659.
Naar in de volgende paragraaf zal blijken, is er een liedtekst van Van Lodensteyn die in die tijd elders gepubliceerd is, maar werden zijn overige werken in
de periode 1653-1672 alle door Versteeg in de handel gebracht. Blijkbaar was
deze de eerste keus te midden van een scala aan uitgevers te Utrecht voor de
dichtende dominee en nadere reformator. Waarom? Voor een antwoord op deze
vraag moeten de inhoud van Versteegs fonds en assortiment en zijn kerkelijke
betrokkenheid nagegaan worden.
Versteeg is een jaar nadat Van Lodensteyn Utrechts predikant was geworden,
gestart met zijn uitgeverij. Tot 1659, het jaar waarin Van Lodensteyns eerste
pennenvrucht bij Versteeg verscheen, zijn momenteel negentien uitgaven van
de laatstgenoemde bekend: zeventien via de STCN en Pietas en twee uitsluitend
via Pietas. Analyse van de negentien leert dat Van Lodensteyn met Versteegs
fonds bijzonder ingenomen moet zijn geweest: dertien werken kenden een puriteinse auteur, twee een Utrechtse aanhanger van de Nadere Reformatie, een werk
was gereformeerd stichtelijk van aard, een ander was een Latijnstalig leerboek
Hebreeuws en het laatste betrof een pamfletje dat tegen de quakers gericht was.
Het leeuwendeel zal geliefde leesstof zijn geweest van de bezoekers van de
Utrechtse godsdienstige gezelschappen, waarvan Van Lodensteyn zich een warme
voorstander betoonde en met het oog waarop hij ook zijn Uyt-spanningen in 1676
de wereld inzond. Het is derhalve om diverse redenen goed voorstelbaar dat de
Utrechtse dichtende dominee van meet af een trouwe afnemer van Versteegs
uitgaven is geweest en dat hij op die wijze de uitgever van nabij heeft leren kennen en waarderen.
Maar zelfs al zouden Van Lodensteyn en Versteeg elkaar niet in de boekwinkel van de laatste hebben ontmoet, dan is dat in elk geval op de kerkenraad van
de Utrechtse gereformeerde gemeente gebeurd. Versteeg had in december 1648
de bewuste stap gezet om belijdend lid van de plaatselijke gereformeerde gemeente te worden. 22 Hij moet al redelijk snel het vertrouwen van de kerkenraad
gewonnen hebben, want op vrijdag 11 juli 1656 werd hij tot diaken verkozen. 23
Magistraatsleden die tevens belijdend lid waren, werden nog wel eens qualitate
qua tot kerkenraadslid verkozen. Bij hen hoeft er dan ook geen sprake van
sterke affiniteit te zijn. Aangezien Versteeg uit de middelste regionen van de

22 Het Utrechts Archief [HUA], Archief van de Kerkenraad van de Nederlandse Hervormde
Gemeente Utrecht ca. 1590 - ca. 1950 [AKNHG], inv.nr. 408, 159r.
23 HUA, AKNHG, inv.nr. 6, d.d. 11 juli 1656.
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burgerij afkomstig was 24 en ook als beginnend boekhandelaartje een bescheiden
sociale positie innam, kan er bij hem geen sprake zijn van een ambtshalve verkiezing. Ongetwijfeld is hij wegens zijn grote betrokkenheid het hoogste orgaan
van de plaatselijke gereformeerde gemeente binnengeloodst .
Nadat de ambtsdragers op vrijdagmorgen door de kerkenraad gekozen waren,
werden zij 's middags op de kerkenraadsvergadering ontboden om hun reactie
op hun verkiezing te geven . Er werd altijd van uitgegaan dat de gekozenen hun
benoeming zouden aannemen . Slechts in exceptionele gevallen kon iemand met
succes voor zijn benoeming bedanken . De zondag na de verkiezing werden de
namen van de nieuwe ambtsdragers in de eredienst afgelezen . 25 Kwamen er
vanuit de gemeente geen bezwaren tegen hen binnen, dan werden ze de zondag
daarna bevestigd . 2ó Versteegs eerste periode als diaken is derhalve op zondag 20
juli 1656 ingegaan en aangezien de verkiezing in 1 658 op zaterdag 10 juli viel, 27
eindigde die op zondag 18 juli 1658 .
Eenmaal tot het ambt geroepen zijnde zal Versteeg aan de verwachtingen
voldaan hebben, want bijna met de regelmaat van de klok is hij gedurende de
rest van zijn leven tot kerkenraadslid herkozen . De regel was dat men na de
gebruikelijke ambtstijd van twee jaar een even lange periode ambteloos was, om
vervolgens weer een ambt te aanvaarden . Versteegs ambtelijke carrière voldoet
bijna geheel aan dat patroon : diaken 15 juli 1660 tot 20 juli 1662, 28 en 17 juli
1664 tot 15 juli 1666 . 29
De enige oneffenheid betreft het jaar 1668 . Toen werd Versteeg gepasseerd .
Helaas blijft de achtergrond hiervan in nevels gehuld . Deze stap achteruit kan
echter ook geheel anders uitgelegd worden. In 1 668 werd één stap achterwaarts
gemaakt om twee jaar later twee stappen voorwaarts te maken . Toen werd
Versteeg namelijk in de maand juli geroepen tot het ambt van ouderling . Tot de
voornaamste taken van een ouderling behoorden het bestuur van de gemeente
en het opzicht over de gemeenteleden. Het ambt van ouderling was inhoudelijk
dus veel gewichtiger dan dat van diaken, die zich moest concentreren op de
armenzorg . Als belangrijker ambt verleende het ouderlingschap meer aanzien .
Feitelijk bereikte Versteeg in 1 670 de voor een niet-theoloog hoogste trede van
de kerkelijk trap . Dit was slechts voor weinigen uit de sociale bevolkingslaag
waartoe hij behoorde, weggelegd . Wellicht leidde dit ertoe dat Versteeg in 1670
eerst in tweede instantie tot ouderling verkozen werd . Op donderdag 7 juli van
dat jaar was de nieuwe halve kerkenraad gekozen, met hierin onder anderen

24

Zijn vader Johannes was "rijde laecken vercoper" : HUA, Stadsarchief, II, Archief van het
gerecht, i nv .nr . 3243, 205-207 .
25 HUA, AKNHG, inv.n r. 8, d.d . 9 juli 1663 .
26 HUA, AKNHG, inv.n r. 9, d .d. 24 juli 1671 .
27 HUA, AKNHG, inv.n r. 9, d. d . 10 juli 1658.
28 HUA, AKNHG, inv.n r. 8, d .d . 6 juli 1660 en 11 juli 1662 .
29 HUA, AKNHG, inv .nr. 8, d.d . 8 juli 1664 en 6 juli 1666 .
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Egbert van Velthuysen als ouderling . Omdat Van Velthuysen bedankte, benoemde de kerkenraad een dag later Versteeg . Diens vierde ambtsperiode en
eerste, tevens enige periode als ouderling liep derhalve van zondag 17 juli 1670
tot en met zondag 21 juli 1672 .30
Hoe het ook zij, uit de verkiezing in 1670 kan geconcludeerd worden dat Versteeg de zes jaren die hij als diaken gediend had (1656-1658,1660-1662 en 16641666), tot volle tevredenheid van de kerkenraad gefunctioneerd had . Doorslaggevend voor zijn verkiezing tot ouderling kan in de praktijk wel eens het feit
zijn geweest dat hij zich in 1670 opgewerkt had tot een uitgever die in godsdienstig opzicht in de Domstad en ver daarbuiten begon mee te tellen . Met
andere woorden: de sociale opgang die hij had gemaakt, zal zijn verkiezing vergemakkelijkt hebben .
Het tijdvak van Versteegs kerkenraadslidschap (1656-1672) valt vrijwel samen
met de nader-reformatorische periode van de kerkenraad der Utrechtse gereformeerde gemeente . Deze stelde in het tijdperk 1658-1674 niet minder dan acht
reformatieteksten op . F .A . van Lieburg, die deze teksten geanalyseerd heeft, stelt
dat het summum van dat genre in 1 665 bereikt werd . 31 Dat hele kalenderjaar
viel in Versteegs derde diakenperiode . Mede gezien de inhoud van zijn fonds en
assortiment is er derhalve alle reden om te veronderstellen dat Versteeg zich
congeniaal wist met de doelstellingen van de Nadere Reformatie . 32
Mocht dat al niet eerder in de boekwinkel van Versteeg gebeurd zijn, dan zal
Van Lodensteyn in de kerkenraad tijdens de periode juli 1656 tot juli 1658 in
diaken en uitgever Versteeg een geestverwant ontdekt hebben . Wat lag er in
1659, toen hij zijn gedicht over de doorbraak van de Dordtse Waard ruimere
bekendheid wilde geven, meer voor hand dan de verspreiding daarvan toe te
vertrouwen aan de uitgever die hij in de twee jaren daarvóór als een overtuigde
geestverwant had leren kennen? Het zal ongetwijfeld mede aan zijn sympathie
voor Versteeg te danken zijn geweest dat deze regelmatig in de kerkenraad
herkozen werd en dat deze in 1670 het zelfs tot ouderling bracht .
Er zijn nog twee andere gegevens die in de richting van een nauwe geestelijke relatie tussen de dichter en de uitgever wijzen . Twee poëten hebben hun
medewerking aan Uyt spanningen gegeven : de Eibergse nachtegaal en predikant
Willem Sluiter33 (1627-1673) en de in Utrecht werkzame ziekenbezoeker en
ouderling van de Waalse Utrechtse gemeente Abraham Godart . 34 Beiden hebben
een drempeldicht voor de dichtbundel geconcipieerd . De eerstgenoemde typeert

HUA, AKNHG, inv.nr.10, d .d . 7 en 8 juli 1670 en 11 juli 1672 .
Van Lieburg, De Nadere Reformatie in Utrecht ten tijde van Voetins, l 9 .
32 Van Lieburg heeft hier al in een artikel op gewezen : F .A . van Lieburg, `De voetiaanse kring.
Over groepsvorming onder de vertegenwoordigers der Nadere Reformatie', in : Documentatieblad
Nadere Reformatie, 14 (1990), 37.
33 Zie voor hem: C . Blokland, Willem Sluiter (1627-1673. Assen 1965 .
34 Zie voor hem: Van Lodensteyn, Uytspanningen. Utrecht 2005, 30a .
30
31
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zijn bijdrage als een teken van broederliefde . Uit het feit dat de laatstgenoemde
naar aanleiding van Van Lodensteyns overlijden een lijkdicht liet verschijnen, mag
geconcludeerd worden dat hij een zelfde spirituele band met de Utrechtse predikant had . Nu is het opmerkelijk dat het reeds genoemde driedelige traktaat van
De Labadie dat Versteeg in 1 666 in de handel bracht, door Godart was vertaald .
Heeft Van Lodensteyn wellicht de vertaler en de uitgever bij elkaar gebracht? Kan
dit niet meer dan een vermoeden zijn, voor wat betreft het volgende lijkt Van
Lodensteyns rol zekerder te zijn . Volgens Versteegs tweede fonds- en assortimentslijst had de Utrechtse uitgever Sluiters Psalmen, loflangen, ende geestelike
liedeken (Deventer 1661) te koop . Het ziet ernaar uit dat Van Lodensteyn ervoor
gezorgd heeft dat de dichtbundel van zijn Achterhoekse geestelijke vriend en
mededichter in Utrecht aangeboden werd . Wellicht vormt Van Lodensteyn als
tussenpersoon ook de verklaring voor het feit dat Verbastert Nederlant, of Klaghte
over de verdorve zeden van onze vaderlaat van zijn dichtende collega Arnold Moonen 35
(1644-1711) in 1 665 door Versteeg werd uitgegeven .

Voorpublicaties van Ujt-spanningen
Het in dit artikel verwoorde onderzoeksresultaat is tot nu toe dat er aan de
uitgave van Uyt spanningen zeven - kleine - publicaties voorafgingen . Waren dit
de enige, of zijn nog meer onderdelen van Van Lodensteyns dichtbundel al
tevoren in het licht gebracht? Hier bewijst de biografie van de dichtende predikant door Trimp goede dienst . Zoals reeds gememoreerd somt Trimp in het
onderdeel `verspreid dichtwerk' van de bibliografie van Van Lodensteyn die in
die levensbeschrijving voorkomt twee uitgaven op : Claag-lied voor Jesu Christi
gemeynte tot Utrecht, te dagen over het drouvig afsterven van .
[ . . ] Justus van den Bogaert,
Versteeg, Utrecht 1663 36 en Meditatien over eenige van 'sHeeren Gods eygenschappen,

Willem Clerck, Utrecht 1674 .37
Trimp laat echter op die plaats na te vermelden38 wat hij elders wel doet, 39
namelijk dat ook Den medicijn-meester Duc d Alve, ofte den geelsel der Nederlanden ter
genesinghe40 in Ujt-spanningen geïncorporeerd is .41 De editiegegevens, Delft 1660,

35

Zie voor hem: Biografisch lexicon voor de geschiedenis van het Nederlandse protestantisme, I . Kampen
1978,192b-193b .
3 6 In de nieuwste geannoteerde editie van Uytspanningen wordt erop gewezen dat deze klaagzang
in datzelfde jaar bij dezelfde uitgever ook als aanhangsel bij het verslag van Van den Bogaerts
sterfbed het licht heeft gezien : Van Lodensteyn, Uytspanningen. Utrecht 2005, 361a .
37 Trimp, Jodocus van Lodensteyn, 214 .
38 Trimp, Jodocus van Lodensteyn, 213 .
39 Trimp, Jodocus van Lodensteyn,168 inclusief noot 60.
40 Dit pamplet is niet te vinden in de STCN, maar wel in : Catalogus van de pamfletten-verzameling
berustende in de Koninklijke Bibliotheek, W .P .C. Knuttel, 2-I . Utrecht 1978 nr . 8448 .
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geven aanleiding tot twee opmerkingen . De eerste is dat het lied vervaardigd is in
augustus 1659 . 42 Het werk is dus een jaar later verschenen . De tweede opmerking
betreft de uitgaveplaats : Delft. Dit is voor zover nu bekend de eerste publicatie
van een werk uit Van Lodensteyns Utrechtse periode die niet door Versteeg in de
handel is gebracht . Naar de reden hiervan kan slechts gegist worden .
Op grond van wat hij in de biografie van Voetins door A .C . Duker vond, 43
signaleert Trimp dat ook het lied Trajectina strages, ofte de Nieuwe Gragt ontboomt in
gedrukte vorm bestaan moet hebben voordat het in Van Lodensteyns dichtbundel een plaats vond . 44 Van dit typisch Utrechtse lied dat op 23 januari 1 659 vervaardigd is en waarvan geen exemplaar bekend is, had men het jaar daarop te
Amsterdam kennis, zo blijkt uit een pamflet uit 1660 .45 Gezien het lokale karakter
van het dichtwerk zal het in Utrecht in de handel gebracht zijn, en dan wel door
Versteeg . Al met al ziet het chronologisch geordende overzicht van de gevonden
voorpublicaties van Uyt.ranningen er als volgt uit :
Treur-lied over den Hollandschen inbreuck der wateren in den Dorische
weerd, geschiet den 21/31 decemb. 1658, Versteeg, Utrecht 1659
Trajectina strages, ofte de Nieuwe Gragt ontboomt [23 januari 1659]
Den medicijn-meester Duc-d Alve, ofte den geelsel der Nederlanden
tergenesinghe [augustus 1659], Delft 1660
't H. Sacrament ont-eert [oktober 1659]
Wemoedige Sugten [1660]
Crujs-school [1660]
Claag-lied voorJesu Christigemeyntetot Utrecht, te dagen overhetdrouvig
afsterven van [. . .]Justus van den Bogaert, Versteeg, Utrecht 1663
Meditatien over eenige van "sHeeren Gods eygenschappen
[december 1673-januari 1674], Willem Clerck, Utrecht 1674

Ujtspanningen, 321-325
Uytspanningen, 325-327
Ujt-spanningen, 328-335
Ujtspanningen, 335-337
Ujtspanningen, 272-277 (2) 46
Ujtspanningen, 278-281 (2)
Uytspanningen, 219-229
Uytspanningen, 78-90

Uyt spanningen is samengesteld uit vier delen en een aanhangsel . De gedichten in
het eerste deel hebben betrekking op de Bijbel (pp . 1-96), die van het tweede
deel op bijzondere geestelijke stoffen (pp . 99-216), die van het derde deel op
bepaalde voorvallen (pp . 219-318), die van het vierde deel zijn boetdichten (pp .
321-345) en die in het aanhangsel vormen een mengelmoes (pp . 346-375) . Het
laatste van het achttal reeds voorgepubliceerde gedichten staat in het eerste deel,

41 In de nieuwste geannoteerde editie van Uyt-spanningen wordt erop gewezen dat dit in gewijzigde
vorm is gebeurd : Van Lodensteyn, Uyt spanningen . Utrecht 2005, 590a.
42 J, van Lodensteyn, Ujt-spanningen, 335 .
43 Duker, Gisbertus Voetins, III, bijlage XXIII.
44 Trimp, Jodocus van Lodenstéyn,168 inclusief noot 60.
45 Op de oproerige voetiaansche phari een binnen Utrecht. Amsterdam 1660 . Zie : Bibliotheek van

Nederlandsche pamfletten . Verzamelingen van de bibliotheek van Jaarmes Thysius en de bibliotheek der RijksUniversiteit te Leiden, L.D . Petit, 2, 's-Gravenhalte 1884, nr. 3165 .
Omdat na bladzijde 283 de paginering opnieuw met 234 begint, wordt in geval van een tweede
paginering achter de paginal's) het volgende teken geplaatst worden: (2) .
46
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het vijfde tot en met het zevende in het derde deel en de eerste vier in het vierde deel . Op grond van de datering van de gezangen kan geconstateerd worden
dat ze in een omgekeerd chronologische volgorde in Uytspanningen terecht zijn
gekomen. Sprake van opzet lijkt onwaarschijnlijk .
De acht liederen hebben een gevarieerde inhoud . Het eerste lied is een boetedicht naar aanleiding van een overstroming van de Dordtse Waard . Het tweede is
een moraliserend lied over de verhouding tussen overheid en onderdanen naar
aanleiding van het besluit van de Utrechtse magistraat om de bomen langs de
Nieuwe Gracht te laten kappen, ondanks verzet van de burgerij . Het derde is
een boetedicht bedoeld voor het Nederlandse volk . In het vierde lied brengt de
dichter zijn verontwaardiging onder woorden over het feit dat het Avondmaal
ontheiligd wordt door de wereldse kleding en opsmuk van mensen die aan de
viering daarvan deelnemen. Het vijfde bestaat in een klaagzang tevens gebed naar
aanleiding van de verbanning van twee nader-reformatorische predikanten door
het stadsbestuur van Utrecht. Het zesde lied kent dezelfde achtergrond . Het
zevende is een klaagzang naar aanleiding van het overlijden van een lokale collega van de dichter. De achtste titel heeft betrekking op de bundeling van vier
meditatieve liederen met een Bijbeltekst als uitgangspunt die de dichter vervaardigde tijdens zijn ballingschap te Rees in het land van Kleef. Dit overzicht
maakt duidelijk dat niet een bepaald thema of genre bepalend was voor de
keuze om de liederen afzonderlijk te laten drukken en uitgeven . De kans is dus
groot dat veel meer van Van Lodensteyns liederen dan de gevonden acht in voorpublicaties verschenen zijn . Een voorbeeld van een vóór 1 676 uitgegeven
leesvers uit Uyt.panningen is - nog? - niet aangetroffen. De leesverzen vormen
overigens een onbeduidende minderheid in Van Lodensteyns dichtbundel (23
van de in totaal 139 bijdragen) .
Trimp reikt twee gegevens aan die het zojuist uitgesproken vermoeden ondersteunen . 47 Het eerste is dat de van Utrecht afkomstige Nieuwendamse predikant
Everardus van der Hooght 48 (1642-1716) in zijn levensbeschrijving van Van
Lodensteyn vermeldt dat het gezelschap dat deze bij hem thuis of 's zomers in
zijn tuin ontving, soms enige van diens liederen of psalmen zong . 49 Dit veronderstelt dat diverse van Van Lodensteyns liederen en psalmen in gedrukte vorm
bestonden. In de tweede plaats stelt Trimp dat een daarvan ongetwijfeld Bensaemheyd met God is geweest . 50 In zijn elegie op Helena van Suylen zinspeelt de
dichter er immers op dat dit Helena's lievelingslied was . 51

47 Trimp, Jodocus van Lodensteyn,168 .
48 Zie voor hem : Biografisch lexicon voor de geschiedenis van het Nederlandse protestantisme, II . Kampen
1983, 256a-258a .
49 E . van der Hoogkt, `Voorreden', in ) . van Lodensteyn, Negen predicatien, over eenige stoffen, dewelke
heel celden werdengeleert . Amsterdam 1697, 40.
50 Uyt spanningen, 345-348 .
51

Uyt spanningen, 239 .
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Door Trimp wordt verder het vermoeden uitgesproken dat Van Lodensteyn de
elegieën in afschrift toezond aan de naaste verwanten of de beste vrienden van
degene die hij in zijn lied herdacht . 52 Dat is echter zeer de vraag. Van Lodensteyn behoorde door zijn familiale relaties en zijn geldelijke vermogen tot de
absolute sociale toplaag van Utrecht . 53 Het is niet toevallig dat hij een van de
veertien gijzelaars was die de Fransen in 1673 op hun terugtocht meevoerden
als borg ter garantie van de betaling van een brandschatting van 450 .000
gulden. 54 Hoewel hij enerzijds een ascetisch leven leidde, wijst het feit dat hij de
in 1 672 door de Fransen ingevoerde mode van het dragen van een platte driekanten hoed volgde, 55 er anderzijds op dat hij zich in bepaalde opzichten hield
aan conventies die in zijn sociale milieu gebruikelijk waren . Zal hij het dan ook
niet overeenkomstig zijn stand hebben geoordeeld persoonlijk gerichte dichterlijke uitingen niet in geschreven, maar in gedrukte vorm de desbetreffende en
zijn/haar kring te doen toekomen? Uiteraard was de oplage van zo'n drukwerk
klein en relatief kostbaar, maar geld speelde voor Van Lodensteyn geen rol .
Vanuit dit oogpunt gezien is het niet zo vanzelfsprekend dat zulke persoonlijk
getinte gedichten beperkt zijn gebleven tot manuscripten voordat ze in Uyt
spanningen geboekstaafd werden . 5 ó Dat er tot nu toe geen enkel drukwerkje van
dien aard teruggevonden is, behoeft gezien de beperkte oplage geen verwondering te wekken . Het persoonlijke karakter daarvan stond ook op gespannen
voet met vermelding in een fondscatalogus .
Van Van Lodensteyns stichtelijke gedichten van algemenere aard is nu wel
in een aantal gevallen met zekerheid bekend dat ze vóór 1 676 gedrukt zijn, of er
nu wel of niet een exemplaar van bewaard gebleven is . Als Van Lodensteyn
kennelijk de behoefte gevoelde om zijn stichtelijke overpeinzingen in poëtische
vorm te verspreiden, waarom zou hij die innerlijke drang beperkt hebben tot
het achttal dat nu bekend is? Voor het geld hoefde hij het niet te laten .
Misschien was het zelfs zo, dat hij door ze bij Versteeg te laten uitkomen, deze
wilde ondersteunen in diens zakelijke activiteiten .

Trimp, Jodocus van Ladensteyn,168.
Trimp, Jodocus van Lodensteyn, 60-61 .
54 Trimp, Jodocus van Lodensteyn,152.
55 Proost, Jodocus van Lodenstein, 95 .
56 Dat het drukken van zulke poëzie in een kleine oplage niet zo uitzonderlijk was als veelal
gedacht wordt, moge uit het volgende blijken . Uit familiepapieren van het predikantengeslacht
Van Laren is bekend dat de Sluise predikant en nadere reformator David Montanus een lijkdicht
op het overlijden van de Vlissingse nader-reformatorische drukker en uitgever Abraham van
Laren op 14 juni 1 679 heeft vervaardigd, waarin hij de levensloop van de laatstgenoemde schetste .
Van dat gedicht wordt gezegd : `twelk is gedrukt en onder de vrienden wordt bewaart' : J .
Meyhoffer, Le pasteur Josse van Laren de Comines et ses descendants. Brussel 1910, 42. Van dit lijkdicht
is geen enkel exemplaar bekend .
52
53
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Bijzondere voorpublicatie
De voorpublicaties die tot nu toe aan de orde zijn gekomen, waren door de
dichter zelf gepubliceerd . Ter zijner tijd kan een onderzoeker via Pietas vinden
dat Van Lodensteyn echter ook een lied in zijn dichtbundel opgenomen heeft
dat door een ander wereldkundig was gemaakt . Op 4 mei 1 666 was Henricus
Saldenus op de leeftijd van acht maanden overleden . Henricus was een zoontje
van de Delftse predikant en nadere reformator Guiljelmus Saldenus 57 (16271694) . Van Lodensteyn was een Delftenaar die in Utrecht in het ambt stond,
Saldenus was een Utrechtenaar die in Delft het Woord bediende . Hoe zij
precies met elkaar in contact gekomen zijn, onttrekt zich aan de waarneming .
Feit is dat er een redelijk nauwe relatie tussen hen bestond . Anders had Van
Lodensteyn geen lijkdicht op het overlijden van Saldenus' zoontje vervaardigd .
Voordat de Utrechtenaar dat een plaats gaf in zijn Uyt spanningen, had vader
Saldenus dat reeds geplaatst achter zijn Het leven uyt de doodt, Jacob van
Doeyenborgh, Utrecht 1667 . Het bijzondere van het lied op die plaats is dat het
daar gedateerd is, in tegenstelling tot in Uytspanningen. 58 Als datum staat genoteerd 13 mei 1666 . 59
Hoewel het niet direct voor de hand ligt, is het ook in het geval van dit
lijkdicht voorstelbaar dat Van Lodensteyn het blijk van zijn medeleven aan zijn
Delftse collega niet in handschriftelijke, maar in gedrukte vorm heeft doen
toekomen . In Utrecht had hij zijn vriendenkring en de familie van Saldenus en
in Delft zijn eigen familie alsmede de vriendenkring van Saldenus . Bij elkaar
vormden zij een totaal dat groot genoeg was voor publicatie in beperkte oplage .

Conclusie
Het zou te boud zijn op grond van het voorgaande te poneren dat alles wat door
Van Lodensteyn in zijn Uytspanningen bijeengebracht is, al tevoren het lezerspubliek in afzonderlijke drukvorm voorgeschoteld was . De auteurs van dit artikel
hopen echter wel aannemelijk gemaakt te hebben dat in elk geval een groter
deel dan nu bekend reeds in voorpublicaties verschenen was . Huns inziens is de
dichtbundel meer een bundeling van al - waarschijnlijk in kleine kring - bekende
gezangen dan de openbaarmaking van nieuw materiaal . Dit betekent dat onderZie voor hem : G . van den End, Guijelmus Saldenus (1627-1694) . Een praktisch en irenisch theoloog
uit de Nadere Reformatie . Leiden 1991 .
58 Respectievelijk G . Saldenus, Het leven uyt de doodt. Utrecht 1667, 355-358 en Van Lodensteyn,
Uyt-spanningen, 313-316 .
59 Het feit dat het lied in tegenstelling tot in Uyt-spanningen in de voorpublicatie gedateerd is, geeft
aan dat Van Lodensteyn gewend was zijn poëtische voortbrengselen te dateren . Dat hij dat in dit
geval in de dichtbundel nagelaten heeft, hangt wellicht samen met het gegeven dat in het,
opschrift van het lied de overlijdensdatum van Henricus Saldenus vermeld wordt .
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zoekers in de toekomst erop bedacht moeten zijn dat ze tot dusver onbekende
plano's of dunne pamfletjes aan kunnen treffen met dichtwerk van Van Lodensteyn.
Een interessante kwestie vormt de vraag of Uytspanningen voor wat de
voorpublicaties aangaat, een uitzondering op de regel vormde of dat dit werk in
dat opzicht indicatief voor het gebruikelijke patroon was . Met Van Lodensteyn
te vergelijken dichters zijn Sluiter en - in mindere mate - zijn Deventer collega
Jacobus ReviusGO (1586-1658) . Van Sluiters stichtelijke dichtwerken zijn geen
voorpublicaties bekend . In het geval van Revius ligt dat iets anders : één afzonderlijk vooraf gepubliceerd gedicht over de verovering van Den Bosch door
Frederik Hendrik uit 1629 is een jaar later in zijn Overijsselsche sangen en dichten
opgenomen .ó 1 Dat een groter aantal liederen en gedichten dan tot nu toe gedacht
in Uytspanningen afzonderlijk vóór 1676 in druk verschenen was, lijkt dus een
bijzonder fenomeen . Het ligt voor de hand de verklaring hiervan te zoeken in de
grote financiële welstand die Van Lodensteyn genoot . De kosten die de druk en
uitgave van al die liederen met zich meebrachten, betekenden voor hem slechts
een peulenschil.
Zoals het er nu naar uitziet, was Versteeg de vaste uitgever van de dichtende
Utrechtse nadere reformator tot aan zijn overlijden in 1673 . Als er een aanzienlijke hoeveelheid kleine publicaties van Van Lodensteyns poëtische voortbrengselen vóór 1676 in druk is uitgekomen, moet de omvang van Versteegs fonds,
dat nu 55 uitgaven telt, behoorlijk in de hoogte bijgesteld worden .
Afgezien van gedichten van familiale aard waren de poëtische producties
van Van Lodensteyn bestemd voor de zang op stichtelijke gezelschappen . Als
Versteeg die grotendeels uitgegeven heeft, wordt het ook veel begrijpelijker
waarom hij volgens zijn beide fonds- en assortimentscatalogi de Psalmberijming
van de Utrechtse musicus Antonius Deutekom (?-1672) te koop had . Met deze
opmerking wordt de cirkel van dit artikel gesloten, want vlak vóór zijn overlijden
heeft A . Ros nog zijn hoofdwerk mogen zien verschijnen : het standaardwerk
over de Nederlandse Psalmberijmingen, waarin ook Deutekoms werk een plaats
heeft. 62
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Zie voor hem: E .J .W . Posthumus Meyjes, Jacobus Revius, zijn leven en werken . Amsterdam 1895 .
61 Posthumus Meyjes, Jacobus Revius, IV .
62 A. Ros, Davids soete lier, vijf eeuwen Nederlandse Psalmberijmingen . Apeldoorn 2010, in het bijzonder
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Een interessante brief van Mattheiis du Bois aan Johannes
Vollenhove en een spoorloze liedbunde1 van Du Bois boven water
W.J. op 't Hof
Abstract -This article deals with a letter written by the Haarlem merchant and Reformed pietistic writer
Mattheus du Bois (?-1695) to the famous Reformed minister-cum poet Johannes Volfenhove (1631-1708)
in the Hague. In the letter under discussion the former asked Vollenhove for a poem in one of his works.
New data are given on the life and writings of Du Bois. Moreover, attention is paid to his spiritual
songbook that could not be tracked down hitherto. Only recently a copy has been recovered.
In spite of the letter Du Bois and Vollenhove were citizens of two difftrrent worlds. The former
belonged to the subculture of the pietistic conventicles and the latter was a representative of the cultural elite.
Trefwoorden: Mattheiis du Bois, Johannes Vollenhove, Johannes Boekholt, liedbundel,
spirituele autobiografie, spreukenverzameling, conventikel, stichtelijke lekendichters.

1. Inleiding
Historisch onderzoek is daarom zo aantrekkelijk, omdat het telkens weer voor
verrassingen zorgt. Soms onaangename. Dan vindt de onderzoeker niet wat hij
dacht aan te treffen. Maar ook wel eens opbeurende. Wie zou verwachten dat
een brief waarin de Haarlemse stichtelijke schrijver en koopman Mattheus du
Bois 1 (?-1695) de Haagse gereformeerde predikant en poeet Johannes Vollenhove 2 (1631-1708) om een aanbevelend gedicht voor een van zijn werken
verzocht, achtergronden verstrekt van een andere publicatie van hem? Door deze
nieuwe informatie alsmede door de recente vondst van een liedbundel van de
Haarlemmer die tot dusver slechts van naam bekend was, kan het beeld dat in de
literatuur van Du Bois en zijn kleine oeuvre geschetst is, bijgesteld worden.
Bovendien komt zo een onderdeeltje van Vollenhoves briefwisseling voor het
voetlicht, dat in diens biografie - om begrijpelijke redenen 3 - in het duister blijft.

2. Johannes Vollenhove
Johannes Vollenhove werd op 2 juni 1631 als zoon van de advocaat en burgemeester Arnoldus Vollenhove en Geertruida Alten te Vollenhove geboren.
Nadat hij de Latijnse School te Kampen doorlopen had, studeerde hij theologie,
vanaf 1648 te Utrecht en met ingang van 1653 te Groningen. In 1654 werd hij
Zie vaar hem [=Z.v.h.[ Alblas (1987 en 1993).
Z.v.h. Dibbets (2007).
3 Dibbets (2007), 193.
1
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gereformeerd predikant te Vledder, een jaar later te Zwolle, waar hij de opvolger
werd van de nadere reformator 4 Everhardus Schuttenius 5 (?-1655), en in 1 665 te
Den Haag, waar hij in 1 705 wegens doofheid met emeritaat ging en op 14 maart
1708 stierf. Op 3 maart 1657 was hij getrouwd met de hopmansdochter Gesina
Haecke, die op 21 juli 1681 overleed . Op 7 november 1683 was hij hertrouwd
met Catharina Roseboom, die op 21 februari 1691 het tijdelijke met het eeuwige
verwisselde .
Vollenhove was een zeer bekwaam predikant . In zijn Haagse periode was hij
dan ook twee keer preses van de synode van Zuid-Holland: 1 673 en 1694 . In
1674 was hij predikant van een buitengewoon gezantschap naar Engeland . Hij
hield daaraan een doctoraat in de godgeleerdheid honoris causa over . Dat werd
hem op aanbeveling van onder anderen stadhouder Willem III in 1675 te Oxford verleend.
Van jongs af beoefende Vollenhove met grote liefde en bekwaaamheid de
dichtkunst . Als het hoogtepunt van zijn poëtisch kunnen wordt Kruistriomf beschouwd, dat hij in zijn Vledderse tijd schreef, maar dat pas in 1656 van de pers
kwam . Het kon de goedkeuring van de grote dichter Joost van den Vondel
(1587-1679) wegdragen, zij het dat deze het betreurde dat Vollenhove predikant
was! In 1686 verscheen de bundeling van Vollenhoven veelal eerder gepubliceerde gedichten onder de titel Pofrji. De predikant was als literator een ijveraar
voor de zuiverheid van de Nederlandse taal . Hij keerde zich tegen bastaardwoorden en propageerde een juist gebruik van geslacht en naamval . Postuum werden
preken van hem gebundeld uitgegeven. Enkele gelegenheidspreken waren al
eerder separaat verschenen . Zijn preken bevatten menigmaal aanhalingen uit de
klassieken . Bij het lezerspubliek vond zijn dicht- en preekwerk een gunstig
onthaal. Het meeste daarvan werd diverse keren herdrukt .
Hoewel Vollenhove in theologisch opzicht een overtuigde contraremonstrant was, verhinderde zijn dogmatische positie niet dat hij in literair opzicht
een vriendschappelijke verhouding met de remonstrant Geeraerdt Brandt 6
(1626-1685) erop nahield en dat hij deze assisteerde bij diens uitgave van het
dichtoeuvre van de roomse Van den Vondel in 1682 . In politiek opzicht
spreidde hij een sterke liefde tot het Oranjehuis ten toon .

3 . Mattheus du Bois
Wie de volgende beschrijving van de levensloop van Du Bois vergelijkt met wat
zijn biograaf J .B .H . Alblas daarover meldt, zal ingrijpende verschillen constateren. De redenen hiervan zijn dat Alblas niet op de hoogte was van de genealo4 Zie voor [=Z.v .] de Nadere Reformatie Graafland, Op 't Hof & Van Lieburg (1995) .
5 Z .v .h . Op 't Hof (2009) .
6 Z .v .h. Zilverberg (1983) .
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gische gegevens die Du Bois zelf in de dedicatie van zijn geestelijke liedbundel
- dat pas recent opgedoken is - verschaft en dat onderzoek in de Haarlemse
archieven nieuwe gegevens aan het licht heeft gebracht.
Het voorgeslacht van Du Bois van vaders kant was afkomstig van de Vlaamse
stad Roeselare. De oudst bekende voorouder is zijn grootvader Vincent du Bois. 7
Deze heeft wegens zijn reformatorische inzichten in 1575 Roeselare met verlies
van zijn bezittingen moeten verlaten, heeft tijdens een achtervolging zijn leven
er maar temauwemood afgebracht en streek na veel zware vervolging in 1584
binnen Haarlem neer.8 Op 17 april 1585 werd zijn binnenkomst als lidmaat in
de Haarlemse gereformeerde gemeente opgetekend. 9 In 1587 werd hij hier tot
diaken verkozen.1 0 Van beroep was hij koopman. ll Uit zijn huwelijk met Mayken
Vereecke ofVereycke zijn in de periode 27 januari 1585 tot en met 13 mei 1601
te Haarlem acht kinderen gedoopt. 12 Op 15 juni 1614 moest hij Mayken grafwaarts laten brengen. 13
De vader van Mattheiis heette Zeger. 14 Deze werd als jongste kind van Vincent en Mayken op 13 mei 1601 ten Doop gehouden. 15 Tussen 1614 en 1626 zijn
Vincent en Zeger de Noordzee overgestoken en hebben zij zich als kooplui te
Londen gevestigd. V66r 1628 is Vincent overleden. Zeger beyond zich in 1635
nog te Engeland, maar toen te Yarmouth, waar hij diaken van de plaatselijk
Nederlandse gemeente was. 16 Zeger was getrouwd met Maria de Jonge.17 Uit hun
huwelijk zijn twee kinderen bekend: Mattheiis en Vincent l8. Zeger zal in de tweede helft van de jaren dertig met zijn gezin naar zijn geboortestad teruggekeerd zijn,
want hij werd daar op 30 maart 1641 ter aarde besteld. 19 Hij moet in die tijd met
attestatie van Yarmouth de Haarlemse gereformeerde gemeente binnengekomen
zijn, maar die binnenkomst is in het lidmatenregister niet te vinden.

Noord-Hollands Archief te Haarlem [=NHA], Doopregisters [=D], 17 januari 1591 en 13 mei
1601; NHA, Archief van de kerkenraad van de hervormde gemeente Haarlem 1578-1935
[=AKHGH], inv.nr. 98, 17 april 1585.
8 Du Bois (1681),4.
9 NHA, AKHGH, inv.nr. 98, 17 april 1585.
10 Du Bois (1681),4. Zijn inschrijving als lidmaat en zijn diakenschap worden beide ook vermeld
door Spaans (1989), 283.
11 NHA, NotarieIe archieven Haatlem [=NAH], inv.nrs. 8, 247r.; 78, 105v.-106v.
12 NHA, D, 27 januari 1585, 13 mei 1587, 17 januari 1591,26 december 1591, 11 juli 1593, 7
september 1595, 25 februari 1599, 13 mei 1601.
13 NHA, Begraafboeken (B], 15 juni 1614.
14 NHA, NAH, inv.nrs. 241, 496v., 516v.-517r.; 243, 34r.-35r.; 322, 307r.-308v.
15 NHA, D, 13 mei 1601.
16 Hessels (1897), 1318, 1362, 1678-1679; Du Bois (1681),4.
17 NHA, NAH, inv.nr. 242, 268r.-277v. Tweemaal fungeerde zij als getuige bij de Doop van een
kleinkind: NHA, D, 18 juni 1655 en 6 maart 1657.
18 NHA, NAH, inv.nrs. 241, 496v., 516v.-517r.; 243, 34r.-35r.; 322, 307r.-308v.
19 NHA, B, 30 maart 1641.
7
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Mattheus du Bois, over wie het in dit artikel zal gaan, is te Londen geboren . 20
Wanneer dat precies was, is niet bekend, maar in de volgende paragraaf zal duidelijk worden dat dit omstreeks 1630 geweest moet zijn . Du Bois trouwde op
26 mei 1 652 te Haarlem met Agatha (Aagje) Dirksdochter (van Wijngaarden) . 21
Volgens eigen zeggen in zijn spirituele autobiografie heeft hij op twintigjarige
leeftijd belijdenis des geloofs gedaan . In de Haarlemse registratie is hiervan niets
terug te vinden . Dit wil nog niet zeggen dat hij niet te Haarlem tot de Gereformeerde Kerk toegetreden is . In het voorgaande is al gebleken dat de lidmatenregistratie te Haarlem niet vlekkeloos was en ook van elders is bekend dat deze
vorm van kerkelijke registratie in de zeventiende eeuw verre van compleet
was . 22 In totaal heeft Mattheus in de periode 1653-1672 elf kinderen ten Doop
gehouden . 23
Op 28 juli 1 673 liet Mattheus samen met zijn vrouw Agatha een testament
opmaken, omdat Agatha ziek te bed lag .24 Zij is weer van dat ziekbed opgestaan
en heeft nog twintig jaren mogen leven, want haar begrafenis staat op 17 maart
1693 geregistreerd . Zij werd begraven in de Janskerk . 25 Zelf dicteerde Du Bois
op 10 december 1694, wonende aan de Groenmarkt, zijn laatste wilsbeschikking . 2c Hierin wordt
duidelijk dat negen kinderen (Hermanns, Susanna, Jaco,
mina, Maria, Agatha, Geertruyt, Vincent, Jacob en Dirk) nog in leven waren,
dat hij het jaar daarvóór Dirk, die zijn fortuin in het buitenland wilde gaan
zoeken, 27 diens erfgoed al bij akkoord had gegeven en dat hij aan Hermanns en
Susanna zijn winkel en garen verkocht had . Blijkens de inventaris van zijn
boedel heeft hij uiteindelijk op 3 april 1695 de laatste adem uitgeblazen . 28
Evenals dat van zijn vrouw werd zijn lichaam in de Danskerk ter aarde besteld .
Dit vond plaats op 7 april 1695 . 29

20 NHA, Trouwboeken [=T], 12 mei 1652 ; D, 20 mei 1653, 18 juni 1655, 6 maart 1657, 1
september 1658, 4 augustus 1660,15 maart 1662,1 juli 1664, 26 december 1665,17 april 1668, 21
november 1669, 13 juli 1672. Alleen bij de eerste Doopinscriptie werd niet Londen, maar algemener - Engeland vermeld .
21 NHA, T,12 mei 1652 .
220p 't Hof (2004),111 .
23 NHA, D, 20 mei 1653, 18 juni 1655, 6 maart 1657, 1 september 1658, 4 augustus 1660, 15
maart 1662,1 juli 1664, 26 december 1665,17 april 1668, 21 november 1669,13 juli 1672 .
24 NHA, NAH, inv.n r . 329,140v .-142r .
25 NHA, B,17 maart 1693 .
26 NHA, NAH, inv.n r . 457, 462r .-465r .
27 NHA, NAH, inv.n r . 444, 798r .-v .
28 NHA, NAH, inv.n r . 501, 59 .
29 NHA, B, 7 april 1695 . In de index van de begraafregisters van Haarlem is dit gegeven niet terug
te vinden . Slechts door raadpleging van het origineel was het te ontdekken .
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4 . Geschriften 3 o
Het eerste geschriftje dat van Du Bois' hand verscheen, was Godts wonder-werck,
voor en in de wedergeboorte, met een korte alleen-.rpraeck over 't selve. Door eggen bevindinge
beschreven, en nu tot nut van anderen in 't licht gebracht. Het werd in 1 665 door de

Haarlemse uitgever Robbert Tinneken op de markt gebracht . De auteur verschool zich achter de initialen `M.D .B .' . Zoals de titel al aangeeft is het werkje
de weergave van de bekeringsgeschiedenis van de auteur . Het behoort derhalve
tot het genre van de geestelijke autobiografie . In zijn soort is het de eerste van
Nederlandse gereformeerde origine in de geschiedenis . Als zodanig markeert
het de aanvang van een heel lange traditie, die in de negentiende eeuw tot een
hoogtepunt kwam en die doorloopt tot het heden toe . 31 Internationaal gezien
had het genre van de beschrijving van het eigen geestelijke leven zich het eerst
binnen het Puritanisme 32 in Engeland gemanifesteerd . 33
Godts wonder-werck is voorzien van een woord vooraf van Edward Richardson,34 puriteins predikant van de Engelse gemeente te Haarlem. 35 Deze is een
intrigerende figuur. Van 1643-1645 diende hij de Engelse gemeente van Delft .
Hij onderschreef de Drie Formulieren, die de belijdenis van de Nederlandse
Gereformeerde Kerk vormden, maar hij werd geen lid van de classis . In 1645
keerde hij naar zijn vaderland terug om daar als predikant te fungeren . Wegens
antiroyalistische activiteiten vluchtte hij in 1 663 opnieuw naar de Nederlanden,
waar hij het jaar daarop - de enig bekende - predikant van de Engelse gemeente
te Haarlem werd en zich ook het burgerschap van de stad Haarlem verwierf. In
1664 promoveerde hij tevens tot doctor in de medicijnen aan de Leidse universiteit. In 1 670 verwisselde hij de Haarlemse gemeente voor die van Leiden . Hij
geraakte zo onder invloed van de chiliast Johannes Rothe 36 (1628-1702), dat hij
in 1 674 zijn ambt opgaf en naar Amsterdam verhuisde, waar hij drie jaren later
stierf. In zijn sterfjaar kwam een door hem vervaardigde en diverse keren herdrukte Engels-Nederlandse grammatica uit .

30

De bibliografische gegeven van deze paragraaf zijn ontleend aan de Nederlandse retrospectieve
bibliografie 1540-1800 Short-Title Catalogue, Netherlands en aan het door drs. F .W . Huisman
ontwikkelde digitale bibliografische bestand betreffende de Nederlandse gereformeerde vroomheid Pietas : op internet te raadplegen onder respectievelijk [=resp .] h ttp ://www .stcn.nl en
http://www.pietasonline .nl .
31 Vergelijk [=Vgl .] Van Lieburg (1991) .
32 Onder Puritanisme wordt hier piëtistisch Puritanisme verstaan
. Binnen het piëtistische
Puritanisme stond de bevordering van de persoonlijke en collectieve vroomheid centraal . Dit
impliceert dat puriteinen zowel binnen als buiten de Anglicaanse Staatskerk voorkwamen : Op 't
Hof (1987),19-20 ; Op 't Hof (2005), 37-38 ; Coffey & Lim (2008),1-7 .
33 Watkins (1972), 25-28 .
34 Z .v .h . Sprunger (1982), reg.
35 Du Bois (1665), 3-7 .
36 Z .v.h . Evenhuis (1978) .
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In zijn woord vooraf sluit Richardson zich geheel aan bij de inhoud van Du Bois'
geschrift en prijst dat alsmede de auteur . Wat de auteur beschrijft, is volgens
hem de weg waarlangs God Zijn volk gewoonlijk ten hemel leidt. Tevens geeft
Richardson aan dat het twintig jaren geleden is dat Gods Geest in de auteur begon te werken . 37 Waarschijnlijk doelt de Engelsman hier op wat Du Bois zich
op vijftienjarige leeftijd voornam . De implicatie van Richardsons mededeling is
dan dat Du Bois in 1 630 geboren is . Aangezien de Engelsman eerst in 1 664 zich
in Haarlem vestigde, heeft hij de bekering van Du Bois zelf niet van nabij meegemaakt. Dat hij die toch precies in de tijd weet te plaatsen, wijst er onmiskenbaar
op dat Du Bois en hij tijdens zijn Haarlemse periode een nauwe geestelijke
band met elkaar hebben gehad . De Engels puriteinse oorsprong van het genre
van de geestelijke autobiografie maakt het waarschijnlijk dat de Engelsman een
gewichtige rol bij de verschijning van deze eerste publicatie van Du Bois heeft
gespeeld, bijvoorbeeld als instigator . In het licht van Du Bois' levensgang is de
connectie met de Engelsman niet verwonderlijk .
Vóór de eigenlijke tekst staat nog een woord vooraf van Du Bois afgedrukt,
gedateerd 30 maart 1665, waarin hij aangeeft dat hij met dit geschrift in het
bijzonder zwakken in het geloof beoogt te versterken en waarin hij een citaat
geeft uit Disputaty van geestelicke verlatingen, een werk dat door twee nader-reformatorische hoogleraren in de theologie, Gisbertus Voetius 38 (1589-1676) en
Johannes Hoornbeek 39 (1617-1666), vervaardigd was . In de tekst bevinden zich
de volgende biografische en bibliografische aanknopingspunten .
Du Bois nam zich op vijftienjarige leeftijd voor deugdzaam te gaan leven . 40
In deze periode laafde hij zich aan De guldene annotaties van Franciscus Heermans .
Dit was een verzameling van voornamelijk seculiere spreuken uit de klassieke
Oudheid . In een latere fase vond Du Bois deze lectuur onbevredigend en schafte hij godsdienstige lectuur aan, zoals Hoemen leven sal, ende dat wel" van de vader
van het Puritanisme William Perkins 42 (1558-1602) . 43 Op zijn twintigste deed hij
belijdenis . 44 Op 21-jarige leeftijd hoorde hij op een nacht een stem die tot hem
sprak dat hij niet zalig kon worden . 45 In deze nood, waarin ook de vrees de
onvergeeflijke zonde tegen de Heilige Geest begaan te hebben een rol speelde,
raadpleegde hij de plaatselijke predikant Theodorus Wyckenburg 4 ó (?-1655), die

37 Du Bois (1665), 7 .
38 Z .v .h. Duker (1897-1915) ; Van Oort ca (1989) ; Beck (2007) .
39 Z .v .h. Hofmeyr (1975) .
40 Du Bois (1665),11-12 .
41 Z .v. dit geschrift Op 't Hof (1987), 298-299 .
42 Z .v.h . Van Baarsel (1912) ; Breward (1970) ; Jinkins (2011) .
43 Du Bois (1665), resp . 13 en 16 .
44 Du Bois (1665),16-17 .
45 Du Bois (1665),18-19 .
46 Z .v.h . Op 't Hof (1998b) . Du Bois refereert twee keer aan deze predikant in de tweede druk
van zijn tweede geschrift : Du Bois (1684), 142 en 157-158.
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hem geestelijk bijstond . Deze had toen al drie puriteinse geschriftjes in het
Nederlands vertaald en zou daarna nog vier eigen stichtelijke werken op zijn
naam brengen . Toen Du Bois 22 jaar was, kwam de angst verworpen te zijn, nog
sterker terug . Hij las toen veel in het genoemde werk van Voetins en Hoornbeek
en zocht weer troost bij Wyckenburg . 47 In de beschrijving van deze gang citeert
hij Salve voor een sieck mensche48 van Perkins .49 Voortdurend bleef hij zijn troost in
het geschrift van Voetins en Hoornbeek zoeken . 50 Hij verdiepte zich in het
oeuvre van de vader der Nadere Reformatie Willem Teellinck 51 (1 579-1 629) en
van de puritein Daniel Dyke 52 (?-1614), die volgens een niet genoemde persoon
`te precijs' zouden zijn . 53 Ook het Engelse martelaarsboek van John Foxe 54
(1516/7-1587) behoorde tot zijn leesstof. Later werden de werken van Robert
Bolton55 (1572-1631) hem zeer aangenaam .
Toen Du Bois eenmaal mocht geloven dat hij het ware geloof deelachtig was
geworden, kreeg hij een lust in preken die opriepen om in Christus te geloven, in
alle oprechte christenen (al waren zij de onaanzienlijksten van de wereld), in
Gods Woord en andere goede boeken, alsmede in gesprekken met ervaren
christenen . In een volgende fase werd hij weer bestreden door de gedachte de
zonde tegen de Heilige Geest begaan te hebben . Door het lezen van Een christelick ende goddelick tractaet, inhoudende de medicine der hele van John Abernethy werd
hij op dit punt gerustgesteld . 56 Daarin las hij namelijk dat iemand die van harte
wenst die zonde niet begaan te hebben, er zeker van mag zijn dat hij daar vrij van
is . In deze tijd raadpleegde hij met het oog op een bepaald geestelijk probleem,
dat hem een jaar lang bezig had gehouden, met succes Voetins persoonlijk . 57
Vervolgens leefde hij drie à vier jaren in geestelijke rust . In deze tijd nam hij
ijverig allerlei heilsmiddelen waar als het horen en lezen van het Woord, het
gebruik van de sacramenten, waarover hij vaak bekommerd was, en gesprekken
47 Du Bois (1665), resp . 25 en 26 .
48 Z.v . dit geschrift Op 't Hof (1987), 283-285 .
49 Du Bois (1665), 26 .
50 Du Bois (1665), 28, 33, 34.
51 Z.v .h. Op 't Hof (2008) ; Op 't Hof (2011) .
52 Z.v .h. Collinson (2011) .
53 Du Bois (1665), 30 .
54 Z
.v .h. Freeman (2011) .
55 Z .v .h. Wright (2011) .
56 Du Bois (1665), 46 . In de tweede druk van zijn werk geeft Du Bois zelfs de pagina op waarop
hij dat in Abernethy's werk gelezen heeft, namelijk "Fol . 156" : Du Bois (1667), 59 . Van dat
geschrift zijn edities in quarto- en in octavoformaat . Door de paginaverwijzing staat vast dat Du
Bois een editie in octavoformaat ter beschikking had. Deze conclusie wordt bevestigd door het
gegeven dat in Du Bois' boedelinventaris een exemplaar in het genoemde formaat voorkomt :
NHA, NAH, inv.nr . 501, 59 . Van dit formaat zijn twee drukken bekend : 1648 en 1660 . Gezien de
tijd waarin Du Bois Abernethy's geschrift las, moet hij een exemplaar van de 1648-editie bezeten
hebben .
57 Du Bois (1665), 48 . Vanaf nu zal aan de tweede druk uit 1667 gerefereerd worden, omdat in
het enig bekende exemplaar van de 1665-editie de katern C ontbreekt .
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met ervaren christenen . Tevens las hij met grote gretigheid geschriften van
Perkins, Teellinck, Godefridus Udemans58 (1581 /2-1649), Zacharias Ursinus 59
(1534-1583), Dyke, Bolton, Abernethy, John Downham 60 (1571-1652), William
Cowperó 1 (1568-1619), Paul Baynesó 2 (?-1617), John Preston63 (1587-1628) en
Jean TaffinG 4 (1529-1602) . Hij kreeg toen ook van iemand het martelaarsboek van
Foxe te leen, waarvan vooral het derde deel veel indruk op hem maakte .G5 Ook 1n
deze periode werd hij door aanvechtingen besprongen, onder andere weer door
de gedachte dat hij de zonde tegen de Heilige Geest begaan zou hebben .
Het historisch relaas wordt vervolgd door een aantal alleenspraken tot God . 66
Hierin komt het gevoelige aspect van de innerlijke geloofservaring op de voorgrond, terwijl het hoofdaccent valt op de volgorde van zondebeleving en verlossing. De eerste aanspraak is al typerend voor het spirituele klimaat van de
alleenspraken : `Lieve Hemelscha Vader'.67 Hiermee corresponderen uitdrukkingen
als `0 lieve Godt', 68 `0 Boete Jesus',69 `0 alderliefste Jesus, 70 "t Boete gevoelen vande
gunste Godts in Christo',71 `met u vereenight te veesen, en u door den gheloove
met vyerige liefde te omhelsen' 72 en `0! Boete Gheest'13 . Als bladvulling is een twee
bladzijden tellend geestelijk lied afgedrukt, dat ondertekend is met `Matth : Silvius'.74 Dit is de latinisering van de naam van de auteur . Het lied is derhalve
zonder enige twijfel door hem vervaardigd . Deze conclusie wordt bevestigd door
de later uitgekomen gezangenbundel van Du Bois . Het vierde lied daarin is
identiek met het afsluitende gedicht in zijn eersteling . 75
Binnen twee jaren was de eerste druk van Godts wonder-werck uitverkocht. In
1667 verscheen te Amsterdam bij Abraham van den Burgh de tweede druk, die
in Haarlem vervaardigd was door Michiel van Leeuwen . In deze uitgave had Du
Bois de oorspronkelijke tekst gewijzigd en uitgebreid. Voorts had hij - evenals
Richardson - een nieuw woord vooraf geschreven, gedateerd 9 februari 1667 .

58 Z.v .h. Meertens (1936) ; Fieret (1985) ; Exalto (1989) ; Schutte (1989) .
59 Z .v .h. Visser (1991) .
G0 Z .v .h. Seaver (2011) .
61 Z .v .h. Mullan (2011) ; Op `t Hof (1987), 200-236 .
62 Z .v .h. Knighton (2011) .
63 Z .v .h. Moore (2011) .
64 Z .v .h. Boer (1952) ; Van der Linde (1982) ; Op 't Hof (1998a) .
65 Du Bois (1667), 70 .
66 Du Bois (1667), 58[=78]-120 .
67 Du Bois (1667), 58[=78] ; vgl . 85, 88, 91(2x),106,109 ; Du Bois (1665), 76 (3x) .
68 Du Bois (1667), 92 ; vgl . 97,105,107,111 ; Du Bois (1665), 77, 82 .
69 Du Bois (1667), 88 ; vgl . Du Bois (1665), 79, 80 (3x), 81 .
70 Du Bois (1665), 79 .
71 Du Bois (1665), 74 .
72 Du Bois (1667), 109 .
Du Bois (1665), 81 .
Du Bois (1665), D6r .-v .
75 Du Bois (1681),11-12 .
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Hierin maakt hij duidelijk dat hij in dit werk vooral de toeleidende weg tot Christus beschrijft en klaagt hij over de tallozen die zich voor christenen uitgeven,
maar in feite vijanden van het kruis van Christus zijn . Nieuwe informatie die
Du Bois in de tekst verschaft is dat hij op drie- of vierentwintigjarige leeftijd
mocht gaan geloven dat hij het ware geloof deelachtig was .7ó Het geestelijk lied
aan het eind ontbreekt.
In 1680 verscheen eveneens te Amsterdam de derde druk . Hiervan namen
Johannes Boekholt77 (1656-1693) en Mercy Bruyning78 (1617/8-1698) elk een
deel van de oplage voor hun rekening . Bovendien werd zelfs in 1 733 de vierde
druk op de pers gelegd en door de Rotterdamse uitgever Hermanns Kentlink
op de markt gebracht . De editie vertoont de tekst van de titelpagina zoals die in
de tweede druk voorkomt, maar is voor het overige gelijk aan de tekst van de
eerste druk. Van de 1733-editie verscheen recent in een kleine oplage een fotomechanische herdruk.79 Tot slot is een exemplaar voorhanden van een druk
waarvan niet bekend is wanneer die gepubliceerd is, aangezien daaraan het titelblad ontbreekt.80 De inhoud lijkt veel op die van de 1667-editie . Het verschil
tussen de onbekende druk en alle bekende drukken is dat aan de eerstgenoemde
een brief is toegevoegd van de verder onbekende E .M . aan zijn zuster waarin
hij leefregels aan haar geeft .
Ook werd de inhoud van de eerste druk door Jacobus Koelman81(1631-1695)
in 1 672 opgenomen in de tweede bijlage bij het door hem vertaalde Des christen
groot interest (1669) van de puritein William Guthrie82 (1620-1665), die voor het
overige grotendeels bestond uit puriteinse spirituele biografieën .$3 Als onderdeel
van het genoemde werk verscheen Du Bois' autobiografie tot 1 800 niet minder dan
achttien keer. Deze eerste Nederlandse bekeringsgeschiedenis zal derhalve niet
nagelaten hebben behoorlijke indruk op het lezerspubliek te maken . Dat publiek
zal zonder twijfel bestaan hebben uit om pastorale leiding verlegen zittende
personen . Dat was het piëtistische84 segment van het Nederlandse gereformeerde
lezerspubliek, dat elkaar nogal eens op gezelschappen ofwel conventikels trof .
Dat Du Bois de geschiedenis van zijn eigen bekering aan het papier toevertrouwde getuigt enerzijds van een geestelijk zelfbewustzijn . Hij vond die zo
belangrijk, dat hij die met een groot publiek wilde delen . Anderzijds had hij er
als niet-ambtsdrager een pastoraal doel mee op het oog . Uit eigen ervaring wist
hij hoe benauwd iemand het kon hebben die temidden van geestelijke aanvech76 Du Bois (1667), 47 .
77 Z .v.h . Alblas (1987) .
78 Z .v, haar Hoftijzer (1987) .
79 Dit is een uitgave uit de jaren tachtig van de vorige eeuw, zonder vermelding van plaats en jaar .
80 Dit exemplaar bevindt zich in een particuliere bibliotheek .
81 Z .v.h . Krult (1901) ; Van Lieburg (1990) ; Meeuse (1990) .
82 Z .v.h . Wells (2011) .
83 Koelman (1672), 269-290.
84 Z .v . deze term Op 't Hof (2005) .
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tingen verkeerde, en met zijn eigen belevenissen wilde hij anderen die hetzelfde
meemaakten, bemoedigen en vertroosten . Du Bois' Engelse achtergrond, zijn
kennelijk voorliefde voor puriteinse werken en de toevoeging van zijn autobiografie aan een aantal puriteinse spirituele levensbeschrijvingen zijn indicaties dat
de eerste Nederlandse geestelijke autobiografie gezien moet worden als een
neerslag van de puriteinse inwerking van het Nederlandse geestesleven in de zeventiende eeuw .
Het tweede geschriftje, Annotaties van veelderley christelyke sin en geestryke spreuken,
en sententien verscheen in 1680 bij de Amsterdamse uitgever Boekholt en vormt
een bloemlezing van merendeels aan Engelse en Schotse puriteinen ontleende
en door Du Bois zelf vertaalde gezegden . In zijn woord vooraf rechtvaardigt
Du Bois zijn bronmateriaal door te verwijzen naar Eeuwout Teellinck 85 (15811629), die na de Bijbel geen betere lectuur dan puriteinse stichtelijke boeken
kende . Op het woord vooraf volgt een gedicht van Boekholt.
In 1684 verscheen een volgende en sterk vermeerde druk bij de Amsterdamse uitgever Jacob van de Velde onder de gewijzigde titel Christelijke sin- en

geestrijke annotaties, mitsgaders de stralen van den Geest, tot levendig-makinge, verligtinge
en vertiljdinge van de ijele. 86 Van 48 pagina's was het werkje gegroeid naar 272
bladzijden . Het had nu ook een frontispice, een dedicatie en een woord vooraf
gekregen . De opdracht is door de samensteller en vertaler gericht aan de Haarlemse burgemeester Gillis Bouchellion en is gedateerd 18 april 1684 . Hieruit
blijkt dat de ongemeen koude winter die net achter de rug lag, De Bois lange
tijd van zijn gewone beroep afgehouden heeft . De tijd die hierdoor vrijkwam,
heeft hij besteed aan het lezen van niet alleen Gods Woord, maar ook vele
werken van Engelse en andere auteurs . Hieruit heeft hij het een en ander
opgetekend, dat nu in boekvorm gepubliceerd wordt . Hij draagt de uitgave op
aan Bouchellion, omdat die niet alleen het burgemeestersambt, maar ook het
ouderlingenambt menigmaal en met grote lof bediend heeft .
Het eerste onderdeel van deze publicatie is Stralen van den Geest, bestaande uit
68 uitspraken . 87 In een woord vooraf geeft Du Bois te kennen dat de Engelse
puritein Joseph Caryl (1602-1673) de auteur ervan is, dat het Engelse origineel
`als een bysondere rare [zeldzame] Juweel' hem door een goede vriend ter hand
gesteld is en dat hij het de afgelopen winter diverse keren doorgelezen en vertaald heeft . Aan dit werkje heeft hij `nutte, en leersame Historien, en sinrijcke
Spreucken' toegevoegd . 88 Deze verzameling bestaat uit drie delen die elk alfa85 Z .v .h. Op 't Hof (1999) .
Op 22 april 1 683 adverteerde Van de Velde in de Oprechte Haerlemse Courant met Stralen van den
Geest van Joseph Caryl en gaf hij aan dat hij Annotaties daaraan toegevoegd had. Of deze editie
86

eerst in 1 684 in werkelijkheid van de pers kwam, of dat er echt sprake van een 1683-editie is
geweest, valt bij de huidige kennis niet uit te maken . Aangezien de volgende druk zich de derde
noemt, wordt hier aangenomen dat er geen afzonderlijke 1683-editie heeft bestaan.
87 Du Bois (1684), 5-24 .
88 Du Bois (1684), 3 .
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betisch gerangschikt zijn naar het kernwoord . 89 De feiten dat het woord vooraf
specifiek op het werkje van Caryl slaat en dat het oorspronkelijke titelblad weggesneden is, wijzen erop dat dat werkje in eerste instantie als een afzonderlijke
publicatie bedoeld was . In tweede instantie zal het eerste deel van Du Bois'
Annotaties daaraan toegevoegd zijn . Beide onderdelen kennen samen één doorlopende signatuur . Het tweede en derde deel van Annotaties hebben elk een
afzonderlijke signatuur . Het lijkt een zinnige gedachte dat het eerste deel van
Annotaties de tekst van de eerste editie uit 1 680 vertegenwoordigt.
Onder de titel Christelyke annotaties, zijnde een versamelinge van vele uytgelesene christeljcke ondervindingen, spreuken, sententien, historien en exempelen; dienende tot levendighmakinge, verlichtinge en vertiljdinge van de ziele bracht Boekholt in 1 691 een volgende

druk uit, die op de titelpagina de derde heet . Niet alleen had Du Bois zijn werk
uitgebreid met korte geschiedenissen en voorbeeldige levens en steryens, maar
hij trad ook op twee wijzen uit de schaduw van een aanzienlijke onbekendheid .
In de eerste plaats dediceerde hij op 10 maart 1691 het geschrift aan niemand
minder dan stadhouder-koning Willem III . Hij bejubelt de Oranjevorst als de
door God verwekte verlosser van het verdrukte volk van God aan de overzijde
van de Noordzee. De referentie naar Eeuwout Teellinck keert hier weer . Du
Bois geeft zelf te kennen dat hij door dit werk aan Willem III te dediceren in
het spoor gaat van zowel Heermans die zijn spreukenverzameling opdroeg aan
Willem II als van Petrus de Lange 90 (1631 /2-1716) die de zijne in 1660 aan
Willem III dediceerde. De titel van het laatstbedoelde werk was Gulden annotaties.
In sik vervattende, dujsent uitgelesenen spreuken, en leeringen van de wiste heidenen, beroemste oudtvaders en voortrffeljkste hedendaeghse schrijvers: van vele dujghden en ondeugden .
Omdat De Lange dit geschrift bedoeld had als een tweede deel van De gulden
annotaties van Heerman, is het niet verwondelijk dat Du Bois naar beiden verwees .

In de tweede plaats had Du Bois een heel aantal dichters gevraagd een bijdrage
aan deze editie te leveren. Na de opdracht staan gedichten afgedrukt van achtereenvolgens Johannes Vollenhove, Jan Norel, Jan Adrianszoon Diepenbeeck,
Hieronymus Sweerts, Johannes Boekholt en Jan van den Bos . Het merendeel
van hen neemt een onbetekenende plaats in de dichtwereld van die tijd in .
Norel was een Amsterdamse sterrenkundige en zeevaarder, die één dichtwerk
op zijn naam zou brengen : Ysselstroom (1693) . Van Diepenbeeck is niet meer
bekend dan dat hij een Haarlemmer was die twee dichtbundeltjes geschreven
heeft, terwijl de identiteit van Van den Bos geheel in het duister gehuld is .
Daarentegen waren Vollenhove en in mindere mate de Amsterdamse boek- en
kunstverkoper Sweerts bekende en gerespecteerde namen in de dichtwereld van
die tijd . Kennelijk is het Du Bois gelukt om vanuit het gezelschapsmilieu contact met de wereld van de serieuze poëzie te leggen .

89
90

Du Bois (1684), resp . 25-96, 97-196 en 197-264 .
Z .v.h . Op 't Hof & Treur.
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Het duurde tot 1 728 voordat de vierde druk op de markt kwam, uitgegeven
door de Rotterdammer Kentlink . Deze verzocht de Rotterdamse piëtistische
predikant Wilhelmus Eversdijk91 (1 653-1 729) een woord vooraf te concipiëren .
Na in eerste instantie verzocht te hebben hiervan met het oog op zijn leeftijd en
kwakkelende gezondheid verschoond te blijven, heeft Eversdijk zich na onophoudelijk aandringen daartoe toch over laten halen . De redenen hiervan waren
de volgende . In de eerste plaats wilde hij Kentlink als beginnend uitgever op
weg helpen . In de tweede plaats gaf hij hierdoor uiting aan zijn genegenheid
voor Kentlinks deugdzame ouders, die zijn goede vrienden waren . In de derde
plaats was het de op de godsvrucht betrekking hebbende inhoud die hem
aansprak . De belijders der waarheid zijn in zijn tijd immers voor het grootste
deel onheiliger . Eversdijk beveelt het kopen en het lezen van dit boek iedereen
aan. Het kan ook een rol spelen bij de opvoeding . De predikant raadt tenminste
de lezers aan om hun kinderen spreuken en geschiedenissen uit het hoofd te
laten leren . Dit aanbevelend woord vooraf heeft de imponerende omvang van
niet minder dan 52 pagina's bereikt . 92
Zoals te verwachten was, heeft Kent ink de dedicatie aan Willem III behouden . Van de drempeldichten heeft hij er echter slechts twee overgenomen, dat
van Vollenhove en dat van Norel . Voor het overige is deze druk tekstueel
identiek met de 1691-editie .
Het zal grotendeels aan Eversdijks bijdrage te danken zijn geweest dat er bij
de genoemde uitgever in 1735, 1745 en 1773 herdrukken verschenen. Dit houdt
in dat Du Bois' compilatie in de achttiende eeuw nog geliefder was dan in de
voorgaande eeuw.
Welbeschouwd verschafte Du Bois met zijn tweede geschrift een christelijk
alternatief voor het seculiere boek dat hem in zijn tienerjaren zo bezig had gehouden: De guldene annotaties van Heermars . Ook zijn tweede werk was dus
nauw gelieerd aan zijn eigen geestelijke ontwikkelingsgang . Met ingang van de
derde druk, waarin spirituele biografieën een plaats kregen, sloot het perfect aan
bij De Bois' eersteling . Ook dit tweede geschrift was speciaal bedoeld voor
piëtistische lezers en lezeressen .
Het derde door Du Bois geschreven werk bevatte geen proza zoals de vorige twee pennénvruchten, maar poëzie . Omdat van deze publicatie tot dusver
geen exemplaar bekend was en de auteur van dit artikel recent wel een exemplaar heeft weten te bemachtigen, zal in de tweede helft van dit artikel
afzonderlijke aandacht daaraan geschonken worden . Het wordt nu tijd de brief
die Du Bois op 9 maart 1688 vanuit Haarlem aan Vollenhove schreef, onder de
loep te nemen.93

91 Z .v .h. De Bie & Loosjes (1903-1949), deel 2, 790-793 .
92 Du Bois (1728), *5r.-3*6v .
93 Handschriftenverzameling Universiteitbibliotheek Amsterdam (H . 43) .
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Hs . H 43
De transcriptie van het epistel geeft het volgende resultaat .
Mijn heer Johan] Vollenhove salut .
Sende ul[ieden] uijt christelijke genegentheijt ul[ieden] dese Annotaties, die ik int
doorlesen van eenige boeken uijtgeteekent hebbe tot een stofte om bij occasie op te
mediteeren, sijnde te goet om sonder opmerckende gedachten door te laten vloeijeu .
Se hebben mij door de genade Christi seer verquickt en versterckt, en hoope dat se
aen andre ook goet sullen doen . Soo u e[erwaerde] ook eenige gevall daerin hebbe,
versnek vrindlik dat ul[ieden] daerop een versje tot recommandatie gelieft te maken,
also 't op 't herdrukken staat . Moeten dan ook eenige fauten verbeter zijn . Vereerde
onse d[omi]ne Geelkercke een, die 't doorlas en mij uijt syn seleen seijde, dat al veel
gedrukt werf etc[etera], maer dat dit waardigh was gedrukt te werden, en heerlyke
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meditatien waaren en hem soo wel bevielen, dat hij 't aen syn soon gaff (een jonge
predicaat sijnde) om te lenen . Ik begeere niet tot mijn loff. Ik heb een walgh en
affkeer van de ijdele eere, mijn meeste eer stellende dat Godt verheerlikt veert . Dat
kan mij hertelik verheugen . Misschien is u e[erwaerde] een deses ter hans gekomen
door een juffrouw die mij quam besoeken . Maar also ul[ieden] geen kennisse (so ik
denk) aen mij hebbe, so sende daarbij een boekje van de wedergeborte door mij (die
noijt sodanigh schrijven gewoon was) sonder behulp van eengge boeken als alleen
de Bijbel uijt mijn bevindinge tesamen gestelt hebbe . Alleenlik heeft d[omi]ne Van
Echten de tijtel daer voorgestelt, en alles doorlenen voor goet opgenomen om te
mogen drukken . De voorreden heeft d[omi]ne Richerson (doen hier Engese predicant sijnde) uijt sijs eijgen beweginge sonder mijne begeeren daerbij gevoegt, dat ik
hem doen toestondde. Maar daerop soude geen versje begeeren en hadde gewenscht
dat noyt mijn naam daerin uijtgedrukt was .
Mijn heer, ik wensche ul[ieden] van Godt een grote mate der genade Christi tot een
vreughdigh uytvoeringe van u e[erwaerde] swaarwichtigh en gantsch nutte ampt in
dese becommerlijke tijde . Sijt van herten gegroet van ul[ieden] dienstw[i]ll[ig]e dienaer Mattheus du Bois .
Haarlem den 9 maart 1688 .
In haast also de vrint brenger deser op 't vertrek stond . 94

6 . Interpretatie
Uit de tekst van de brief valt op te maken dat de schrijver en de geadresseerde
geen persoonlijke kennis aan elkaar hadden . Het was christelijke genegenheid
van Du Bois voor Vollenhove die de eerstgenoemde ertoe bracht een exemplaar van zijn Annotaties aan de laatstgenoemde te doen toekomen . Uiteraard
diende dit geschenk ook een praktisch doel . Vollenhove moest weten voor welk
werk hij gevraagd werd een gedicht te concipiëren . Het geschonken boek zal ongetwijfeld een exemplaar van de tweede en uitgebreide druk uit 1684 geweest
zijn . 95 Vier jaren later moet deze druk al zo goed als uitverkocht zijn geweest,
want Du Bois schrijft dat het werk herdrukt staat te worden . Met het oog op de
nieuwe editie verzoekt hij Vollenhove om een aanbevelend gedicht . Hij was niet
de enige die dit deed . De Haagse predikant-poëet werd geregeld met verzoeken
van deze aard benaderd . Veelal reageerde hij positief op een dergelijke vraag,
zonder dat het incidentele contact tussen invitator en poëet uitgroeide tot iets
bestendigs .96 Du Bois zal geweten hebben van Vollenhoven welwillendheid en
ook in zijn geval is het bij een incident gebleven .

94 Mijn dank gaat uit naar de heer H . Uil, gemeentearchivaris van Schouwen-Duweland, die zo
welwillend was mijn transcriptie na te zien en te corrigeren .
95 De veilingcatalogus van Vollenhoven bibliotheek vermeldt twee exemplaren van Annotaties :
[Vollenhove] (1708), 56 nr . 137 en 57 nr. 160 . Er hoeft niet aan getwijeld te worden dat het ene
een exemplaar van de 1684-editie was en het andere een exemplaar van de 1691-editie .
96 Dibbets (2007), 193 en 227 .
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De uitdrukking `christelijke genegenheid' houdt in dat Du Bois met geestelijke
instemming dichtwerk van de Haagse predikant heeft gelezen . Het is jammer dat
de Haarlemmer dat niet nader toelicht en concretiseert . Het kan echter niet
anders of Du Bois' instemming heeft betrekking op het vóór 1 688 gepubliceerde geestelijke dichtwerk van de Haagse predikant : Kruistriomf (1656) en Poëj
(1686) . Omdat de Haarlemmer zelf ook een beoefenaar van de geestelijke
dichtkunst was, lijkt het niet te boud te veronderstellen dat hij beide werken in
zijn boekenkast had staan . 97
De term `christelijke genegenheid' mag niet opgevat worden als een expressie
van een identieke vroomheidspositie . Zoals nog blijken zal getuigt Du Bois'
dichtwerk van een sterk piëtistische inslag die zich voornamelijk beperkt tot het
innerlijke geestelijke leven . Dit kan van Vollenhoven poëtisch oeuvre niet gezegd
worden. Dat kent wel de externe zijde van het Piëtisme in de vorm van klachten
over onwetendheid, gebrek aan beleving van de leer, mond- en schijnchristendom, deformatie sinds de Reformatie en sabbatsontheiliging, 98 maar ontbeert
juist voor een belangrijk deel de bevindelijke zijde die het piëtisme van Du Bois
kenmerkt. Het zal hiermee samenhangen dat Vollenhove naast religieuze gedichten ook profane lyriek op zijn naam heeft staan, waarin hij de klassieke
Oudheid een prominente plaats gaf . 99
Vollenhoven preken vertonen een beeld dat hiermee overeenstemt . Toepassingen op het hart en het leven van zijn hoorders werden door hem wel gemaakt,
maar minder frequent en diepgaand dan door echte piëtistische predikers . 100 Hij
keerde zich tegen zondagsontheiliging, dansen, toneel, pronkzucht en kermis en
pleitte voor zelfonderzoek, 101 maar zeker niet in die mate als zijn voluit piëtistische collega's . Vollenhoven biograaf G .R.W . Dibbets treft dan ook de kern als
hij resumerend evalueert dat Vollenhoven preken wel piëtistische opvattingen
en kenmerken herbergen, maar dat ze er niet door gedragen worden . 102
Een vergelijking tussen de dichtkunst van Du Bois en Vollenhove leert dat
de gezangen van de Haarlemse koopman expressies van het piëtistische conventikelmilieu zijn en dat die van de Haagse predikant meer uitingen van de culturele
elite zijn . De subcultuur van het gezelschap en de cultuur van de bovenlaag van
de maatschappij waren werelden van verschil . Hiermee hangt ook een ander
onderscheid samen . Du Bois was, naar nog blijken zal, een vriend van de belangrijkste conventikelvoorganger van die tijd Koelman, terwijl Vollenhove als

97 Hiertegen pleit dat ze in de boedelinventaris van Du Bois niet vermeld worden : NHA, NAH,
i nv .nr . 501, 59. In een ander, toekomstig artikel zal de auteur van deze bijdrage echter aantonen
dat daarin veel meer uitgaven ontbreken die men daarin zou verwachten .
98 Dibbets (2007),119-122 .
99 Dibbets (2007), 298-299 .
100 Dibbets (2007), 346 .
101 Dibbets (2007), 352-353 en 369-377 .
102 Dibbets (2007), 377 .
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Haags predikant zich verzette tegen de gezelschapsactiviteiten van Koelman in
de Hofstad . 103
Het bijzondere van Vollenhove was nu dat hij enerzijds volop deel uitmaakte
van de culturele elite, maar dat hij anderzijds sympathie voor het geestelijke leven
van de gezelschapsmensen koesterde . Zo had hij niet alleen van de meeste
auteurs die Du Bois in zijn spirituele autobiografie noemde, geschriften in zijn
boekenkast staan, 104 maar had hij ter gelegenheid van zijn vijftigste verjaardag op
2 juni 1681 ook een in bruin kalfsleer met goudstempeling gebonden exemplaar
van Koelmans vertaling van de allegorisch-mystieke verklaring van het Bijbelboek
Hooglied door de Schotse puritein James Durham 105 (1622-1658) ten geschenkti
gekregen . 106 Wetende dat de Haagse predikant en poëet de aangewezen figuur was
om als verbindingsman tussen beide te fungeren, verzocht Du Bois hem om
een aanbevelend gedicht.
Toch was de belangrijkste achtergrond van Du Bois' verzoek aan Vollenhove in feite een andere . Welke dan? De samenstelling van het voorwerk van de
1691-editie van Annotaties verschaft het antwoord . Op het titelblad volgt de
dedicatie van Du Bois aan stadhouder-koning Willem III 107 (1650-1702) . Direct
daarna staat het aanbevelend gedicht van Vollenhove afgedrukt . Blijkbaar staan
die twee in een bepaald verband met elkaar . De Haarlemmer zal aangevoeld
hebben dat het als ongebruikelijk, zo niet ongepast beschouwd zou worden dat
hij als onbetekenend auteurtje een dito geschriftje aan de hoogstgeplaatste
persoon van de Republiek dediceerde . Door een gedicht van een hoog in aanzien staand poëet als Vollenhove los te krijgen kon hij zijn citatenverzameling
meer allure verschaffen . In dit licht wordt het aantal van in totaal zes drempeldichten ook begrijpelijk . De keuze van Vollenhove was tevens daarom een schot
in de roos, omdat deze predikant de wijkpredikant van het stadhouderlijke hof
was en nog meer, omdat deze wegens zijn Oranjegezindheid in de gunst van
Willem III stond . 108 Welbeschouwd was de keus van Vollenhove derhalve
uitgekiende tactiek .
De samenhang van de dedicatie en Vollenhoven aanbevelend gedicht brengt
met zich mee dat Du Bois reeds in 1688 het plan had opgevat om zijn werk aan
Willem III op te dragen. Het is verleidelijk het voornemen van de Haarlemse
predikant als een reactie op de Glorious Revolution te zien, maar dit is onmogelijk, daar de brief aan Vollenhove van maart 1688 dateert, dus geruime tijd
vóór de overtocht van Willem III naar Engeland.

103

Dibbets (2007), 362.
[Vollenhove] (1708) .
105 Z .v .h . Holfelder (2011) .
106 Leurdijk (2008) .
107 Z .v .h . Troost (2001) .
108 Dibbets (2007), resp . 133 en 179-181 ; vgl . 222-223 .
104
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Wat Du Bois over de achtergrond van Annotaties opmerkt, is erg interessant. In
dit werk heeft hij zaken uit diverse boeken bijeengebracht met de bedoeling
daarover te mediteren . Omdat ze hemzelf verkwikt en versterkt hebben, koestert
hij de hoop dat ze dat ook anderen zullen doen . Een exemplaar van Annotaties
schonk hij aan de Haarlemse predikant Philippus van Geelkerken (1626-1692),
die hij `onse d[omi]ne Geelkercee' noemt . Deze vond dit werk in tegenstelling
tot andere publicaties de moeite van het drukken waard. Hij gaf het werk zelfs
aan zijn zoon die net predikant geworden was om te lezen . Deze heette Jacobus,
zou zijn vader in 1691 te Haarlem opvolgen en was op 14 januari 1685 te
Streefkerk als kandidaat in het ambt bevestigd . 109 Dit laatste bevestigt het eerder
geuite vermoeden dat het in de brief gaat om een exemplaar van de tweede
druk uit 1684 . Het woordje `onse' zou op zichzelf niet meer hoeven te betekenen dan dat Van Geelkerken de wijkpredikant van Du Bois was, maar er is veel
voor te zeggen dat het ook of wellicht zelfs eerder een uiting van geestelijke verbondenheid is. In dit geval zou Van Geelkerken degene onder de Haarlemse
predikanten zijn geweest met wie Du Bois zich het meest eensgeestes gevoelde .
Om Vollenhove zo gunstig mogelijk te stemmen zond Du Bois de Haagse predikant tevens een exemplaar van zijn eigen bekeringsgeschiedenis Godts wonder-werck.
Naar alle waarschijnlijkheid zal dat een exemplaar van de derde druk uit 1680
geweest zijn. Du Bois legt er de nadruk op dat hij met dit werk debuteerde en dat
hij bij het schrijven daarvan geen boeken heeft geraadpleegd dan alleen de Bijbel.
Wat dan in de brief volgt, is uiterst interessant voor de kennis van de ontstaansgeschiedenis van de publicatie . Afgaande op het feit dat daarin een woord
vooraf van de hand van Richardson opgenomen is, ligt het voor de hand te
veronderstellen dat deze nauw betrokken is geweest bij de uitgave van het werk
en dat hij zelfs de instigator van de publicatie is geweest . In de brief tekent Du
Bois evenwel een geheel andere gang van zaken . Hij had het manuscript ter
beoordeling aan de Nederlandse predikant Salomon van Echten (1609-1675)
gegeven . Deze stond van 1 643 tot aan zijn overlijden in 1675 te Haarlem . 110 Van
Echten oordeelde dat de bekeringsgeschiedenis het waard was om gepubliceerd
te worden en bedacht ook de titel van het boekje . Blijkbaar voelde Du Bois zich
het meest verwant met Van Echten van alle predikanten die in die tijd de
gereformeerde gemeente van Haarlem dienden .
Hoe komt het woord vooraf van Richardson als predikant van de Engelse
gemeente te Haarlem dan in het werkje terecht? Du Bois openbaart als antwoord op deze vraag dat Richardson ongevraagd en dus eigener beweging dat
woord vooraf geschreven had. Toen hij daarmee geconfronteerd werd, heeft hij
de plaatsing daarvan toegestaan . Er is geen reden om te twijfelen aan de juistheid van de mededeling dat Richardson ongevraagd zijn bijdrage leverde, maar

109
110

Van Lieburg (1996), 71 .
Van Lieburg (1996), 55 .
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er is wel reden om te veronderstellen dat de relatie tussen de Engelse predikant
en de auteur inniger was dan hij in zijn schrijven aan Vollenhove doet voorkomen. In feite zal Du Bois het in 1665 best aangenaam hebben gevonden dat
Richardson zijn naam aan zijn eersteling wilde verbinden . Waarom stelt hij in
1688 dat dan in een ander licht? Het antwoord ligt in de ommezwaai die Richardson in de jaren zeventig maakte . Hij geraakte toen in de ban van Rothe, gaf niet
alleen zijn ambt op, maar keerde zich in 1 676 ook tegen Willem III . Du Bois
voelde aan dat deze zaken Vollenhove bepaald niet lekker zouden zitten . Vandaar dat hij de betekenis van Richardsons bijdrage relativeerde .
Men zou menen dat Du Bois zelf achteraf zich ook ervoor gegeneerd zou
hebben dat Richardsons naam aan zijn bekeringsgeschiedenis verbonden was .
Dat dit echter niet het geval is geweest, blijkt uit het gegeven dat hij in de door
hem vermeerderde derde druk uit 1680 het woord vooraf van Richardson
handhaalfde . Vermoedelijk was hem de herinnering aan hun onderlinge geestelijke contact zo dierbaar dat hij Richardson niet openlijk wilde afvallen, ook al
deed hij dat in zijn schrijven aan Vollenhove wel zo voorkomen . De laatste
informatie die Du Bois in zijn brief verstrekt, is tweeledig en betreft nog steeds
zijn eigen bekeringsgeschiedenis . Uitdrukkelijk wenst hij hiervoor geen aanbevelend gedicht van Vollenhove . Blijkbaar achtte hij de geestelijke inhoud van
zijn eersteling strijdig met de toch wat seculiere gewoonte van het opnemen van
een of meer van zulke poëtische producten . Het feit dat hij in de eerste druk de
tekst liet volgen door een geestelijk lied van Mattheus Silvius is hier niet strijdig
mee, aangezien die naam de latinisering van de naam van de auteur zelf is .
Het laatste nieuws dat Du Bois de huidige onderzoeker verstrekt is dat hij
nooit gewild heeft dat zijn naam bekend werd . Dit kan twee dingen betekenen .
Of de Haarlemse uitgever Tinneken heeft in 1665 op eigen houtje en tegen de
bedoeling van Du Bois in diens initiatialen op de titelpagina en onder het
woord vooraf geplaatst, óf de Amsterdamse uitgever Van den Burgh heeft in de
tweede druk uit 1 667 het misnoegen van Du Bois opgewekt door de initialen
om te zetten in `M . du Bois' en door zelfs bij de ondertekening van diens
woord vooraf zijn woonplaats Haarlem te vermelden . De laatste optie lijkt het
meest waarschijnlijk. Of de in de brief neergeschreven wens een uiting van
echte bescheidenheid is, of dat Du Bois zich hiermee voegde naar het gebruik
van die tijd, mag iedere lezer voor zichzelf uitmaken .

7 . Een bijzondere convoluut
In 2010 verwierf de auteur van deze bijdrage een dikke convoluut in octavoformaat vol met geestelijke liedbundels . In totaal staan er acht in, die stuk voor
stuk erg zeldzaam zijn. Vijf van de acht zijn zo zeldzaam, dat er geen tweede
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exemplaar van bekend is . Het betreft dus een bijzondere convoluut, waarin niet
minder dan vijf unica ingebonden zijn .
Met deze uiterst interessante convoluut is nog iets aan de hand . De band
waarin de boeken ingebonden zijn, bestaat uit kartonnen platten, verbonden
met een kunstleren geribbelde rug . Het opmerkelijke is nu dat in het tweede
vlak van de rug te lezen valt `VERSCHEYDE GEZANGEN' en dat in het derde vlak
een `4' ingedrukt is . Dit kan niet anders betekenen dan dat een helaas onbekende achttiende-eeuwse verzamelaar van geestelijke liedboeken minimaal
vier convoluten met edities van dat genre gehad moet hebben . Het zou uiterst
interessant zijn als er andere delen van deze serie `VERSCHEYDE GEZANGEN'
bekend worden . Ik doe daarom bij dezen een dringend beroep op particuliere
verzamelaars en ook op conservatoren van oude drukken van openbare en
universiteitsbibliotheken om hun collectie hierop eens na te gaan . Tevens wil ik
iedere lezer oproepen alert te zijn .
Blijkens de inhoud van deze convoluut volgde de anonieme verzamelaar niet
een bepaalde systematiek bij het aanleggen van zijn gezangenverzameling . Telkens
als hij een stapel uitgaven van dat genre gekocht had, liet hij die in een willekeurige volgorde inbinden . Dit alsmede de eenvoudige en dus goedkope band wijst
erop dat de verzamelaar geen echte bibliofiel of welgestelde is geweest .
Achtereenvolgens zijn in deze gezangenconvoluut te vinden :
Philippus Royaards, Op ynensche uitspanningen: of stichtelyke gehangen en gedichten, Zwolle
1746
Cornelis Nieuwoudt, Bundeltje van geestelyke gezangen ter verheerlykinge van den gekruysten
en verheerlykten Heyland, Amsterdam 1750
Aaltje de Jong, Stigtelyke en opwekkende gezangen en gedigten, op by~ondere tyden en gelegentheden opgestelt, Rotterdam z .j .
Mattheus du Bois, Geestel jck lusthojje, beplant met verscheyde christeljcke gezangen, Amsterdam 1681
Coenelis Pieterszoon Biens, Handt boecxken der christeljcke gedichten, sinne-beelden ende

liedeken, tot troost ende vermaeck derghelooviger delen : mitsgaders een houweljcx-vereeringh,
ende gheluck-wench aen den ghetrouden, tot vermaeck der bruyloften : allen deuchtlievende
jonghe lieden toe ge-eyghent, Hoorn 1627
Willem d'Orville, Geestelyke gezangen over d'elende des menschen, in sjn verscheide staaten en
leevensgevallen, Haarlem 1714
Conradus Antonius Swyghuisen, Noodgeschrei van Jesus bruid in de woestyne, Amsterdam
1725
Martinus van Sevenhoven, Gedenk-hang voor de inwoonders der stadt Middelbun op de ver-

vulling van het tweede eeuwgetyde der verlossing van de Spaansche heerschappy, voorgevallen
den X VIIIfebruary MDLXXI V, Middelburg 1774
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8. De spoorloze Gezangen opgedoken
Du Bois' biograaf en bibliograaf Alblas heeft weet van een publicatie van de Haarlemmer, die hij uitsluitend op grond van een advertentie in een zeventiendeeeuwse krant van 26 maart 1680 kent en waarvan daar de titel als 'Gezangen' en
het formaat als duodecimo opgegeven worden. 1ll Zonder enige twijfel is de
vierde van de in totaal acht zojuist genoemde uitgaven het tot nu toe spoorloze
Gezangen. Wat echter direct opvalt, is dat zowel het jaar van uitgave als het formaat niet corresponderen met de opgave van Alblas. Een blik op de titelpagina
van het gevonden exemplaar leert echter dat Alblas niet van een vergissing of
een verkeerde interpretatie verdacht hoeft te worden, want die titelpagina vermeldt: 'Desen Druck vermeerdert'. De eerste druk heeft dus in 1680 het licht
gezien. Blijkbaar liep de verkoop zo goed, dat het jaar daarop reeds een herdruk
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Alblas (1987), 274.
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nodig was . Verder was de uitbreiding kennelijk zo substantieel dat de tweede druk
een groter formaat verlangde .
Het onderzoek van de uitgave leidt tot de volgende bibliografische beschrijving:
8° : A-C 8 D6 [A4 is foutief A5, D2 en D4 zijn blanco]
58, [2] pp .
1
titelpagina
2
blanco
3-4 dedicatie van Du Bois aan zijn kinderen, 3 augustus 1680
5-58 tekst
[1] incipitregister
[2] melodieregister
[2] colofon : `Tot HAERLEM, Gedruckt by Symon Swart, Boeck-drucker in de lange
Veer-straet, 1681 .'

9 . Dedicatie
Zoals zo vaak in die oude geschriften is de opdracht die de auteur aan zijn kinderen richtte uiterst leerzaam . Du Bois openbaart het een en ander over zijn
geestelijke leven en geeft tevens belangrijke informatie over zijn voorgeslacht,
waardoor zijn genealogie nu vaststaat, die in zijn biografisch overzicht in dit artikel reeds verwerkt is .
Met de dedicatie aan al zijn kinderen heeft de auteur voor ze, naast zijn
mondelinge aansporing en andere geschriften, op te wekken tot een voortdurende beoefening van de godzaligheid . Hij legt er de nadruk op dat het godzalig
leven een aangenaam leven is . Hij roept ze dan ook op zich te verblijden in de
Heere en te zingen uit het gevoel van hun hart . Zij moeten altijd trachten een
levendig gevoel en bevinding te hebben van de zaken die zij zingen . Du Bois
bedoelt dit geschrift tevens als een geestelijk testament.

10 . Inhoudsoverzicht
In het volgende wordt een overzicht geboden van de titels van de 37 gezangen
zoals ze in de bundel gerangschikt staan . Na de titel komt tussen teksthaken het
aantal strofen en vervolgens wordt aangegeven op welke bladzijde(n) het gezang
staat.
Morgen-sangh [8], pp . 5-6
Lof ende danck aen mijn Zaligmaker jesu Christi [12], pp . 6-8
De vernoegsaemheydt eens Christens, self in sijn geringh beroep [8], pp . 9-10
Eens Christen klacht [2], pp . 11-12
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Zielzucht en wensch na meerder aenwas in de Wedergeboorte [3], pp .12-13
De ware winst en rijckste schat Wert van de minste recht gevat [4], pp .13-15
Aenporringe tot yver inde Oeffeninge der Godzaligheyt [4], pp .15-16
Aenmoedinge om in de geestelijke Loopbaen voort te lopen [3], pp .17-18
Klachte eens Geloovige die door sijn onachtsaemheydt in 't waken over sijn herre
de gevoelige versekeringe van Gods gunste verlooren hebbende, sigh door sijn
geloove in Christum wederom oprecht [6], pp.18-19
Zieltochten tot Godt den Soone onsen Heeren Jesum Christum [16], pp .19-22
't Geloof [7], pp . 22-24
Hoope [6], pp . 24-25
Liefde [10], pp. 26-27
Bede [3], pp . 27-28
Op 't Aensien van Godts wercken, des somers buyten Haerlem gaende [8], pp . 28-30
Heylsaem-gesicht [8], pp . 31-32
Een Goedtgewisse [6], pp . 32-33
Klachte, en wensch, der vromen [8], pp. 33-34
Een Christen in der daet [6], pp . 35-36
Toevlucht tot en troost van den Heere JESU CHRISTI [8], pp . 37-38
JESUS CHRISTUS De Schat der Christenen [8], pp . 38-39
Opweckinge aen de Jonckheydt [8], pp . 39-41
Na 't wel strijden, Komt 't verblijden [8], pp . 41-42
Des Christens vreugde-padt [6], pp . 43-44
Korte afbeeldinge van des Menschen levens [8], pp . 44-45
Gelijckenis op de door [2], p . 46
Inval op 't sien van Booroen, Blommen, Vruchten, &c. [4], pp . 46-48
Meditatie [2], p . 48
Samen spraeck tusschen een Wereltsch en een ware Christen, pp . 49-57
Resolutie van een Persoon, die gesmaeckt heeft hoe goet den Heere is [5], pp . 50-51
Wedergalm eens gelovige Ziele, tot Godt, tot dancbbaerheyt over haer krachtige bekeringe [6], pp . 51-52
De Tonge [8], p . 53
op 't heylsaem Lijden, Sterven, en Opstandinge, onses Heren Jesus Christi [4], p . 54
Christi Liefde [6], p. 55
Sieckten [3], p . 56
Memento Mori [4], p. 57
Op 't sien van de Comeet- Sterre, in December 1680, en January
1681 [5], p. 58

Een incipitregister en een melodieregister staan aan het einde van de uitgave .
Onder het laatste register treft men een verwijzing naar Bernard Busschof112
(1593-1639) en Jodocus van Lodensteyn 113 (1620-1677) aan . Deze verwijzing
laat zien in welke traditie Du Bois met dit genre wil staan, niet alleen voor wat
de wereldse melodieën betreft, maar zeker ook voor wat de inhoud aangaat.
Van Lodensteyn was onbetwistbaar een van de hoofdrepresentanten van de ge-

1 12
113

Z.v .h. De Bie & Loosjes (1903-1949), deel 1, 726-729 .
Z .v .h. Trimp (1987) .
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reformeerde vroomheidsbeweging Nadere Reformatie, terwijl E . Stronks in
haar proefschrift aangetoond heeft dat Busschof de initiator van de naderreformatorische liedproductie is geweest . 114

11 . Inhoud
De literaire kwaliteit van Du Bois' poëzie is zodanig, dat de typering stichtelijke
rijmelarij de werkelijkheid geen geweld aandoet . Uiteraard was het een dichter
als Du Bois niet om poëtische hoogstandjes te doen . Hij wilde mensen in hun
gemoedsleven treffen en in hun geloof vertroosten en opbouwen, meer niet .
Van een onontwikkelde amateur-dichter is ook niet meer te verwachten .
De gezangen van Du Bois zijn zonder uitzondering uitingen van een persoonlijk geloofsleven, waarbij de dichter gedurig verlegen zit om de leiding van
de Heilige Geest . Op gevoelige wijze uit hij zijn dank voor ondervonden natuurlijke en geestelijke weldaden en smeekt hij om vermeerdering en verdieping
van zijn geloof en geestelijke bevindingen . Hij bezingt de toestand van geestelijke verlating . 115 Uitdrukkingen als `Lieve Jesus" 16, `Soete Jesus'117 , ` soet'lijck genieten, Godes vriendelijck aenschijn' 118 wijzen op een mystieke dimensie . Soms is
er sprake van een hemelverlangen . 119 Veel van de gezangen kunnen dan ook
opgevat worden als piëtistische zielenzangen .
Toch is het niet alles innerlijkheid wat de klok slaat . Het gezang dat de
dichter vervaardigd heeft naar aanleiding van zijn wandeling in de zomer in de
natuur rondom Haarlem,l 2 o en de verwoording van de gevoelens die het aanschouwen van de natuur in het algemeen bij hem oproept, 121 wijzen erop dat bij
hem de bevindelijke zielengangen de beleving van de natuur niet uitsluiten . Ook
zijn klachten over de geesteloosheid en de weelde van zijn tijd zijn daar expressies van. 122 Dit geldt ook voor zijn afkeuring van de vrees die velen bezette
toen in december 1 680 en januari 1 681 een komeet zich aan het firmament
vertoonde. l23
Twee opmerkelijke algemene aspecten aan Du Bois' poëzie zijn tot slot de
concentratie op Jezus en de rol die de opgewektheid en blijdschap vervullen .
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Jezus is voor de dichter alles . Hij legt er de nadruk op dat het geestelijke leven
heerlijk is en dat het de ziel vervrolijkt .

12 . Fonds van Johannes Boekholt
Tot dusver is nog geen aandacht geschonken aan de uitgever van Du Bois'
gezangenbundel, Boekholt, die door zijn biograaf Alblas terecht als een uitgever
van de Nadere Reformatie is getypeerd . In de bibliografie van Boekholte fonds
heeft de eerste druk als nummer 80/2 gekregen . Wie die lijst op 1681 nakijkt,
ziet dat onder dat jaar geen nummer voor een uitgave van Geestel jck lusthojje, beplant met verscheyde chrlstel jcke gezangen ingeruimd is . Dit betekent dat de fondslijst
van Boekholt met één uitgave vermeerderd kan worden . In het verleden is er al
een aanvulling op Boekholte uitgaven uit 1681 gegeven . Die had betrekking op
de eerste druk van het verslag van de laatste levensdagen van de Amsterdamse
predikant Laurentius Homma 124 (?_1681) . 125 In plaats van de vijf edities die door
Alblas onder dat jaar vermeld worden, is er dus sprake van minimaal zeven
uitgaven .
Het loont de moeite de plaats van Du Bois' liedbundeltje in het verband van
de opbouw van Boekholte fonds te bezien . 126 Deze Amsterdamse uitgever was
in 1679 met zijn fonds begonnen . In dat jaar deed hij twee uitgaven het licht
zien. De ene was een portret van Koelman en de andere was een door hemzelf
vervaardigde geestelijke liedbundel: Ziele-klachten, lofhangen, en aendachtige meditatien op verschejde stoffen uyt Gods h. Woord. Het valt op dat Boekholt dezelfde blijde
en vrolijke opvatting over het geestelijk zingen erop nahield als Du Bois . Op de
titelpagina heeft hij immers als Bijbeltekst afgedrukt : `Maer de rechtveerdige
sullen sick verblijden, sy sullen van vreughden opspringen voor Gods aengesichte, ende van blijdschap vroylijk zijn, Psalm 68 :4.'
In het tweede jaar van zijn uitgeversactiviteiten was Boekholt verantwoordelijk voor zeven edities . Hiervan waren er drie van de hand van Du Bois : Annotatien, Geesteljck lusthojje en Godts wonderwerck . Drie uitgaven betroffen door Koelman vervaardigde vertalingen van drie verschillende werken van drie Schotse
covenanters . De resterende editie was een heruitgave van een liedbundel van de
`Eibergse nachtegaal' Willem Sluiter 127 (1627-1673) .
Zoals al uiteengezet is, zijn er momenteel eveneens zeven uitgaven van Boekholt uit 1681 bekend . Twee daarvan betroffen de weergave van het levenseinde
van Homma, één het mystieke werk Soliloquium van Willem Teellinck en vier
geestelijke liedbundels . Een van de laatste vier was een product van Sluiter . Een
Z .v.h . De Bie & Loosjes (1903-1949), deel 4,197 .
Op 't Hof (1988) .
126 Z .v. het volgende : Alblas (1987), 269-295 .
127 Z .v.h . Blokland (1965) .
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ander was een editie van Ujtspanningen van Van Lodensteyn. De derde betrof
de tweede druk van Du Bois' gezangenbundel en de vierde het eerste deel van
Zielsverlustiging. Dit was een bundeling van stichtelijke gezangen, die aan verschillende dichters ontleend was . Boekshops uitgave noemt zich de tweede druk en
geeft aan dat er in vergelijking met de eerste enige gezangen aan toegevoegd zijn .
Nadere inspectie van de twee drukken kan aan het licht brengen of die aanvullingen gehaald zijn uit Boekholte Ziele-klachten, lof hangen, en aendachtige meditatien op
verscheyde stoffen uyt Gods h. Woord of uit Du Bois' Geestel jck lusthojje, beplant met
verscheyde christel jcke gezangen .
Het resultaat van dit onderzoekje is dat de grootst mogelijke minderheid van
het aantal edities gedurende de eerste drie jaren van Boekholts uitgeverswerkzaamheid bestond uit geestelijke liedbundels, namelijk zeven van de in totaal zestien uitgaven. Dit in combinatie met het gegeven dat zijn eerste editie een eigen
gezangenbundel betrof, is een onmiskenbare indicatie dat de Amsterdamse uitgever zich in deze jaren bijzonder voor de geestelijke liedcultuur wilde inzetten . 128
Nog in een ander opzicht biedt de gevonden editie nieuws voor het fonds
van Boekhop. Niet eerder was bekend dat deze uitgever een publicatie bij de
Haarlemse drukker Symon Swart van de pers liet komen . Nu is dat niet zo
verwonderlijk, want volgens de Short-Title Catalogue Netherlands zijn er
slechts twee producties van deze drukker bekend, die hij beide in eigen beheer
heeft uitgegeven in de periode 1680-1682 . 129

13 . Traditie van stichtelijke lekenpoëten
In het voorgaande kwam naar voren dat Du Bois met zijn gezangenbundel
zichzelf in de traditie van Busschof en Van Lodensteyn plaatste en dat Boekhop
zowel in 1 680 als 1 681 een soortgelijke uitgave van Sluiter het licht liet zien .
Het is onmiskenbaar dat deze poëten met hun producties lichtende voorbeelden en oriëntatiefiguren voor Du Bois zijn geweest . Wel moet er in dit verband
op een ingrijpend verschil tussen hem en de anderen gewezen worden . Busschof, Van Lodensteyn en Sluiter waren allen predikant, dus academisch gevormd
en cultureel ontwikkeld . Dit kan van Du Bois niet gezegd worden . Hij was een
typische lekendichter. Maar ook als zodanig stond hij in een bepaald overleveringsverband . Zijn uitgever Boekholt was hem voorgegaan in het schrijven en
publiceren van een geestelijke liedbundel . Aangezien deze zijn uitgave slechts
één jaar voor die van Du Bois op de markt zette, kan er eigenlijk niet van een
traditie gesproken worden, maar veel meer van twee bijna gelijktijdige uitingen
van een en hetzelfde verschijnsel, namelijk een gezangenbundel gevloeid uit de

1 28
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ganzenveer van een dichtende niet-theoloog . Zij hadden echter in dat opzicht
een voorganger, en nog wel in hun eigen stad Amsterdam . Ruim vóór hen had
de Amsterdamse ziekenbezoeker Hendrik Uilenbroek zijn liedbundel Christelycke
gesangen vervaardigd en het licht doen zien . Helaas zijn de oudste drukken hiervan niet bekend . De oudste druk die momenteel voorhanden is, stamt uit 1669
en betreft reeds de zevende druk. In totaal zijn er van dat liedboek tientallen
drukken op de pers gelegd . Hoewel zowel Boekholt als Du Bois hun voorganger Uilenbroek niet noemen, is het evident dat zij in diens traditie gezien
moeten worden . Deze conclusie wordt nog onontkoombaarder als naar de
doelgroep van dit genre publicaties gekeken wordt .

14 . Doelgroep van Du Bois' gezangenbundel
Voor Koelman was na zijn verbanning uit Sluis in 1675 de toegang tot de kansel overal in den lande gesloten . Dit betekende niet dat hij zonder gehoor zat,
maar wel dat hij nu gedwongen was om voor de voortzetting van zijn boodschap
van de noodzaak van een nadere reformatie de toevlucht te nemen tot het
kleinschaliger middel van het conventikel . Op zo'n conventikel kwamen mensen samen die geïnteresseerd waren in geestelijke stichting en die onder leiding
van een geestelijke autoriteit allerlei bijbelse, catechetische en bevindelijke zaken
bespraken . Op zulke gezelschappen werd ook gebeden en gezongen . Zongen de
gezelschapsmensen in de kerk uitsluitend de psalmen en enige Schriftgezangen,
in het conventikel bediende men zich van vrije geestelijke liederen . De combinatie van Koelman en gezangenbundels in de aanvang van het fonds van
Boekholt is dan ook allerminst toevallig . De uitgever voorzag de Amsterdamse
conventikels, die veelal door Koelman werden geleid, van zangstof . Iemand die
hem plaatselijk hierin was voorgegaan, was Uilenbroek, die behalve ziekenbezoeker ook conventikelvoorganger was . Deze liet overigens Koelman in zijn eigen
huis voorgaan . 130 Zo is het cirkeltje helemaal rond .
Het conventikelvolk gebruikte de gezangenbundels niet slechts op hun geestelijke gezelschappen, maar ook en waarschijnlijk nog veel meer en intensiever
in het kader van hun gezinsgodsdienst . Gezien de enorme hoeveelheid exemplaren van Uilenbroeks liedboek, moet dit ook thuis de zangstof gevormd hebben van serieuze kerkgangers die niet een conventikel bezochten .
Boekholt zal Koelman via het gezelschapsleven hebben leren kennen . Hun
geestelijke congenialiteit heeft ertoe geleid dat Boekholt Koelmans vaste uitgever te Amsterdam werd . Omdat de uitgever na zijn eigen gezangenbundel ook
die van Du Bois de wereld inzond, ligt het voor de hand te vermoeden dat de
laatstgenoemde ook een bezoeker van Koelmans conventikels is geweest en dat
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de liedboeken van beiden ook de gezelschapsmensen en hun gezinnen als doelgroep kenden . Aangezien Koelman door de hele Republiek heen gezelschappen
leidde, zal er vanuit het hele land vraag naar die gezangenbundels zijn geweest .
Het is althans opmerkelijk dat Du Bois' liedboek al binnen een jaar herdrukt
moest worden . In het licht van het voorgaande is de kans reëel dat de Haarlemse dichter een spil in het mogelijke plaatselijke gezelschapsleven is geweest .

15 . Relatie tussen brief en liedbundel
Nu zowel Du Bois' brief als zijn liedbundel besproken zijn, resteert de vraag of
er een relatie tussen beide bestaat . In positieve zin niet, maar in negatieve zin
wel . Hoewel zijn bundel al acht jaren daarvoor het licht had gezien, zweeg de
Haarlemmer in zijn schrijven aan Vollenhove in alle talen over het product van
zijn dichterlijke inspanningen . Dit is om twee redenen uiterst merkwaardig . Toen
hij om een drempeldicht voor zijn ene werk vroeg, gaf Du Bois wel aandacht
aan een ander geschrift van zijn hand, maar liet hij zijn meest recente en laatste
boek onvermeld . In de tweede plaats zou men verwachten dat een verzoek om
een gedicht aan een dichter juist aanleiding voor Du Bois vormde om ook een
exemplaar van zijn eigen gezangenbundel Vollenhove te doen toekomen of er
althans over te reppen . Wat zit er achter dat opzettelijke (ver)zwijgen?
De meest waarschijnlijke verklaring is dat Du Bois zo overtuigd was van het
amateurisme van zijn dichtkunst, dat hij inschatte dat de toezending van een
exemplaar van zijn liedbundel zijn verzoek om een drempeldicht eerder negatief
dan positief zou beïnvloeden . Hij wilde niet het risico lopen dat Vollenhove zijn
bundel kwalitatief zou beoordelen . Bij het samenstellen daarvan had hij immers
allesbehalve de intentie gehad een werk van literair gehalte te produceren, maar
was het enkel zijn opzet geweest om uiting te geven aan zijn geloofsemoties en
de producten hiervan het eenvoudige conventikelvolk te presenteren . Deze verklaring ondersteunt de reeds eerder in deze bijdrage getrokken conclusie dat er
een wereld van verschil tussen het conventikelmilieu en de culturele elite lag .
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De prijsboeken voor de leerlingen van de Nederduitse school in
Groede in 1736 en 1737
Lo van Driel & Huib Uil

Abstract - Prize books in the schools of the Dutch Republic have been extensivily researched However,
this research was limited to Latin schools and Universities. Information about pride books in elementary
schools is very rare and data are scarcely known.
In this paper a manuscript by the schoolmaster of a country village school with a complete list of books
is researched. This list dating from 1736 and 1737, with very cryptic indications of the prkebooks, is the
oldest list known in the Dutch Republic. It enables us to reconstruct the books given as an award to the
pupils of the school in the village of Groede (Zeeland). This reconstruction makes clear that many prize
books had a religious character, but at the same time these books have a decent background . This is also
the conclusion of the reconstruction of the song books that were among them . The church council didn't focus
on one category of books, nor did they choose price books which are charachteristic for one religious
denomination. Nevertheless, editions from the circle of the Second Reformation are prominent in the list .
Next to these books several pupils of the school also recieved historical textbooks .
This paper ends with a discussion about why and to whom the prize books on the list were given .
From the reconstruction one can't deduce specific motives concerning the contents of the books (pedagogic,
religious or literary) . It is sure that on behalf of the church council the Minister bought the books in one
book shop . The fact that it was important to buy as many suitable books at a certain amount of money
may have played an important role.
Trefwoorden : Du Flo, Groede, prijsboeken, onderwijs, 18e eeuw .

1. Inleiding
In de jaren 1736, 1737 en 1738 stelde de schoolmeester van de school van de
Nederduitse gereformeerde gemeente in Groede een lijst van zijn leerlingen
samen (Dezutter 1995) . Het handschrift van vier folio's, recto-verso beschreven,
bevat nog iets : achter de namen van de leerlingen schreef de onderwijzer welke
boeken de leerlingen kregen van de kerkenraad voor geleverde prestaties .
De tekst is min of meer in kolommen verdeeld : links staan de namen van de
leerlingen, rechts de zeer verkorte titels en aanduidingen van de boeken die zij
kregen in 1736 en 1737 . In 1738 besliste de kerkeraad om geen prijsboeken meer
uit te delen .
Voor zover bekend is dit in Nederland de oudst bestaande lijst van prijsboeken die aan leerlingen op Nederduitse scholen (op het platteland) zijn uitgereikt .
Dat maakt de lijst van Groede bijzonder, bovendien is de lijst voor twee jaren
volledig, zodat we in beginsel een afgerond beeld kunnen krijgen .
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Naar prijsboeken op Nederduitse en Franse scholen in de Republiek is vrijwel
geen onderzoek gedaan, hoewel uit de archieven blijkt dat in de zeventiende en
achttiende eeuw het uitdelen van boeken geregeld voorkwam . Dit in tegenstelling tot de gang van zaken op Latijnse scholen waar wel uitgebreid onderzoek
gedaan is naar prijsboeken . Daar werden boeken gegeven als `prijs' voor het afsluiten van de studie, waarmee tevens de stap naar de universiteit werd gemarkeerd . De promovendi kregen na hun oratie een klassiek werk . Daarna volgen
de besten van de andere klassen. De minder begaafden kregen een boek ter
aanmoeding. Alles werd van stadswege bekostigd (Spoelder 2000 en 2001 : 115) .
Ook op andere instituten, zoals tekenacademies werden prijsboeken gegeven als
aanmoediging en waardering en als bekrachtiging van het lidmaatschap van een
bepaalde gemeenschap .
In deze bijdrage proberen we op basis van de cryptische aanduidingen van de
schoolmeester in Groede te reconstrueren welke boeken op een gewone Nederduitse dorpsschool als prijs werden gegeven door de kerkenraad . De gevonden
boeken worden kort gekarakteriseerd naar aard en genre. Daaruit moeten we
enig zicht kunnen krijgen op het inhoudelijke karakter van de boeken en mogelijk op de motieven die bij de keuze een rol speelden . Ten slotte zullen we, de
gehele boekenlijst overziende, proberen de prijsboeken van Groede inhoudelijk
te nader te bepalen en thematisch in te delen .
Overigens kan de schoolmeester bij de selectie wel enige invloed uitgeoefend
hebben, maar in principe was de keuze aan de predikant of de kerkenraad . Hoewel we er dus rekening mee moeten houden, dat schoolmeester Isaac du Flo niet
meer dan de administrateur geweest is, volgt hieronder enige informatie over hem .

2. Isaac du Flo
Isaac du Flo trad bij zijn onderwijscarrière in de voetsporen van zijn oudere broer .
Over hun leven weten we nogal wat, dankzij een autobiografisch geschrift van de
hand van de jongste van de twee, Isaac . 1
De ouders van de broers Pieter (geboren Groede 8 oktober 1703) en Isaac
du Flo (geboren Groede 14 december 1705) waren geloofsvluchtelingen uit het
noorden van Frankrijk. De twee broers werden in Groede op de Franse school
gedaan . In de Waalse kerk in Groede was het ouderpaar ook in het huwelijk
getreden . 2 Na de opheffing van het Edict van Nantes was de Waalse gemeente
van Groede aanzienlijk gegroeid door de instroom van gereformeerde vluchtelingen uit Frankrijk .
In Van Driel & Uil 2008 wordt de verloren beschouwde autobiografie van Isaac du Flo gereconstrueerd.
2 Zeeuws Archief, Middelburg (ZA) . Trouwboek Waalse gemeente te Groede, 1687-1796 (14-51701) .
1
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In weerwil van wat de term `Franse school' zou doen vermoeden, hebben de leerlingen op school ook Nederlands geleerd . In tegenstelling tot zijn Nederduitse collega gaf de schoolmeester van de Franse school uiteraard ook les in het Frans . In
het bijzonder werd het godsdienstonderwijs in die taal gegeven . Dat diende immers
om de kinderen toe te rusten voor hun lidmaatschap van de Waalse gemeente .
Pieter en Isaac waren eerst arbeider in de landbouw . In die tijd moet het plan
zijn opgekomen om in het onderwijs te gaan . De beide broers Du Flo moeten
daarbij meer perspectief hebben gezien in het Nederduitse onderwijs dan in het
Franse . Beiden deden belijdenis in de Nederduitse en niet in de Waalse gemeente.3
In de jaren 1726/1727 werkte Isaac nog als landarbeider . Onder leiding van
zijn baas bekwaamde Isaac zich in de avonduren in het cijferen . Ook de daarop
volgende winter bleef Isaac in de landbouw, maar ondertussen ging hij wel naar
de avondschool van de Nederduitse schoolmeester in Groede, Frederik Carlier
(circa 1675-1735) .
De eerste sollicatie leverde Du Flo nog geen aanstelling op, maar in Biervliet
lukte het : op 8 maart 1 730 deed hij daar met goed gevolg examen . Later volgde
een benoeming in IJzendijke . Het beviel Isaac echter slecht in IJzendijke . De
situatie was voor Isaac de reden om met succes te solliciteren in Groede . 4 Op
eerste Paasdag, 10 april 1735, deed Isaac du Flo voor de eerste keer dienst als
voorlezer en voorzanger in de Nederduitse kerk te Groede .
Isaac du Flo bleef Groede trouw. Het volgen van onderwijs was voor een
groot deel van de bevolking gewoonte geworden . Vooral de boeren hechtten
grote waarde aan onderwijs voor hun zoons in lezen, schrijven en cijferen . Daarenboven fungeerde Groede als verzorgingscentrum voor het eiland Cadzand en
was het de grootste plaats van westelijk Staats-Vlaanderen (zoals het huidige
Zeeuws-Vlaanderen destijds werd genoemd), met meer inwoners dan bijvoorbeeld Sluis (Van Cruyningen 2000 : 44, 217-218, 390) . Vooral die omstandigheid
en het feit dat Du Flo de enige Nederduitse schoolmeester was, zorgden ervoor
dat hij een goed bezochte school had met veel leerlingen .
Begin 1 774 werd Isaac du Flo aangetast door een borstkwaal . Hij kon zijn taak
als schoolmeester niet meer waarnemen. Uiteindelijk overleed hij, 70 jaar oud, ten
huize van zijn dochter op 25 januari 1776 in Oostburg, waar hij ook werd begraven .5

3 . Du Flo's leerlingen
De schoolaantekeningen van Du Flo vormen, zoals gezegd, een register met de
namen van degenen die in de jaren 1736, 1737 en 1738 een prijs in de vorm van
een boekje kregen . De school werd regelmatig geïnspecteerd door de predikant,
3 ZA, 152 .1 Hervormde gemeente te Groede, mv . nr. 2, keerzijde : lidmatenregister.
4 ZA, 152 .1 Hervormde gemeente te Groede, mv. nr. 2 (10-3-1735) .
5 Vriendelijke mededeling van drs . H .J . Plankeel te Leiden .
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ds . Bernardus Roering, die vergezeld was van een of twee ouderlingen . Jaarlijks
reikten zij prijzen uit aan de leerlingen die goede vorderingen hadden gemaakt in
het schrijven . Voor zover valt na te gaan is dat in 1 732 voor het eerst gebeurd en
opnieuw in 1736 en 1737 waarna in 1738 besloten werd dit te staken . Wie het
initiatief nam is onduidelijk . Omdat de uitgaven voor de aankoop ten laste
kwamen van de diaconie ligt het voor de hand te vermoeden dat de kerkenraad
daartoe besloot maar in de `acta' is daarover niets vastgelegd . Omdat de prijzen
werden aangekocht door de predikant, waarover aan het eind uitvoeriger, is aan te
nemen dat ds . Roering hierin een belangrijke rol heeft gespeeld . Bernardus
Roering (1696-1778) kwam in 1 726 vanuit 's-Heerenhoek, zijn eerste gemeente .
In 1741 vertrok hij naar Naaldwijk waar hij in 1 760 met emeritaat ging . 6
Over de wijze van uitreiking is niets vastgelegd . Vermoedelijk is dat, zoals te
doen gebruikelijk, vooraf gegaan door een toespraak van de predikant . Of
voorin de boekjes een opdracht werd geschreven, is evenmin bekend . Het is
niet aan te nemen dat een examen aan de uitreiking is voorafgegaan zoals later
voorkwam, want daarover zwijgt Du Flo . De titels van deze prijzen werden
door Du Flo genoteerd. Zo kon worden nagezien aan wie welk boek was
uitgereikt om te zorgen dat een volgend jaar een ander boek werd gegeven . Du
Flo noteerde daarenboven ook de aantallen leerlingen . Daaruit blijkt dat hij in
1736 110 leerlingen had en in 1737 en 1738 91 kinderen . De leerlingen
begonnen eerst met spellen en vervolgens met lezen . Wie dat onder de knie had,
ging leren schrijven . Een deel ging ook nog cijferen . Aan de hand van deze
verdeling gaf Du Flo een nadere specificatie van zijn leerlingenpopulatie.

1736
1737
1738

Spellen en lezen
54
45
45

Schrijven en cijferen
56
46
46

1736

Jongens
43

Meisjes
13

1737v
1738

33
33

12
12

Daarnaast had Du Flo in de wintermaanden nog een onbekend aantal extra
leerlingen in zijn avondschool . In de bijlage geven we een transcriptie van het
handschrift, inclusief de leerlingenlijst . De namen van deze leerlingen zijn voor
de familiegeschiedenissen en de demografie van West-Zeeuws-Vlaanderen interessant. Zij staan namelijk in hoge mate in verband met de verschillende
immigratiegolven van Franse en Lutherse immigranten . Ze blijven hier echter
nagenoeg buiten beschouwing.
Van Lieburg 1996, dl. I : 207 .
7 Zowel in 1737 als 1738 noemt Du Flo 46 schrijvers, hij geeft echter 45 namen .
6
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4 . Du Flo en de prijsboeken
In het handschrift staan verkorte titels van de prijsboeken en/of overige aanwijzingen, zoals een beknopte auteursnaam . Voor een eerste inventarisatie hebben
we evidente doublures weggelaten . We nemen bovendien aan dat titelaanduidingen met `dito' gelijk zijn aan de voorafgaande . Enkele verkorte titels blijken na
aanvulling identiek of nagenoeg identiek te zijn aan andere . Evenzo abstraheren
we van de variatie in de titelaanduidingen. Zo kunnen we de volgende boeken uit
de lijst van Du Flo zonder problemen tot één titel reduceren : Johan Bunjans H
Oorlogen, Bun Jans Heilig Oorlog, Bunj Heilig Oorloge, Johan Bunj H. Oorloge.
In enkele gevallen moeten we de naam van de auteur in het identificatieproces betrekken . Zo vinden we in Du Flo's verzameling de auteur : Adriaan
van Loo, Adriaan Van Loo, Adri Van Loo, duidelijk dezelfde persoon . Moeilijker ligt het met zijn aanduiding `Jan Abramsens' Kronijk', omdat hier de
auteursnaam afwijkt. De door Du Flo opgegeven titels `Maagde Klagtje' en
`Klagende Maagd' vragen echter om verificatie .
Een en ander leidt tot de volgende lijst aanduidingen van uitgereikte prijsboeken, c .q . van auteurs of uitgevers/drukkers van uitgereikte prijsboeken in de
jaren 1736 en1737 op de Nederduitse school van Groede :
1 . Meij Vogel
2. Johan Bunjans Komst en Willekomst
3 . Johan Bunjans H . Oorlogen
4 . Donderslag der Goddeloosen
5 . Meester Kwaad
6 . Christen Reijse na d'Eeuwigh .
7 . Salomons Tempel
8 . Sions Aleluja, Sions Alelujah, Sions Halelujah
9 . Adriaan van Loo
10 . kaak Abrahams Cronick
11 . Jan Abramsens' Kronijk
12 . Uijlenbroek
13 . Duifjen en Willemijntje

14 . Lusthof des Gemoeds
15 . Maagde Klagtje
16 . Klagende Maagd
17 . Groot Harpje
18 . Geuse Liedboek
19 . Een Brieff
20 . Duijmtje
21 . Een Beelde Boekje
22 . 'T Heijlig Avondmaal
23 . Jacobus Koelman
24 . Spaanse Tyrannij
25 . France Tijranij
26 . Van Dort, Vraagboek Van Dort

4 .1. Edities en karakteristiek
Kunnen we nu met de beschikbare gegevens de lijst met prijsboeken van Du
Flo reconstrueren? Dankzij de Short Title Catalogue Netherlands beschikken we
over een `nationale bibliografie tot 1800'. De STCN was voor de reconstructie
van Du Flo's boekenlijst dan ook het zoeksysteem . Enkele bibliotheekcatalogi
boden nog aanvulling .$

8 Voor autopsie van de uitgaven beperkten we ons tot de Zeeuwse Bibliotheek (verder : ZB), de
Koninklijke Bibliotheek in Den Haag (verder KB) en de Universiteitsbibliotheek Leiden (verder UB) .

106

Lo van Driel & Huib Uil

We zijn ervan uitgegaan dat de leerlingen geen kostbare uitgaven kregen . Uiteraard kwamen uitgaven met een zekere opvoedkundige waarde in aanmerking
die geschikt zijn voor kinderen . Een blik op het overzicht leert bovendien dat
de prijsboeken vooral godsdienstige werken waren, al valt ook direct een aantal
historische uitgaven op, zodat ook bij het zoeken hieraan een criterium ontleend kon worden .
Hieronder volgen de boeken waarvan we mogen aannemen dat de leerlingen
van Groede ze hebben ontvangen .9 We volgen hierbij niet de nummering van
de eerder gegeven groslijst, maar we hebben om praktische reden een zekere
rubricering aangebracht . Zo hebben we alle werken van een auteur op elkaar
laten volgen, evenzeer komen de godsdienstige werken voor de historische
boekjes . De meest problematische sluiten de rij .
4 .2 . Meij Vogelen
Deze aanduiding kan betrekking hebben op twee boeken . De eerste is May-Gift
Van Verscheide Vogelen van de hand van Hendrick Albertsz . wiens naam werd
aangevuld met zijn motto Hoejewilt, bijgenaamd `de Rijper poëet' . Hij leefde
van circa 1605 tot 1 667 en behoorde tot de kring van schrijvers in De Rijp, in
concreto de doopsgezinde kringen van de Waterlanders, onder wie schrijvers
als Schabaelje, Pieter Pietersz ., Claes Jacobsz . en Leeghwater . 10
Maygft van verschejde vogelen, aen alle eerbare jonge lieden verscheen voor het eerst
in het midden van de zeventiende eeuw . 11 Het is een rijk geïllustreerd werkje .
Aan de hand van vogelprenten heeft de schrijver gedichten gemaakt . Deze Maygift was zeker een aardig geschenk voor de jeugd, al is het stichtelijke element
niet al te groot .
Daarom is het mogelijk dat de schoolmeester van Groede een ander werk
bedoelde met zijn omschrijving, namelijk een boekje van Jacob Coenraadsz
Mayvogel . Van deze Hoornse dichter is niet meer bekend dan de titels van
enkele publicaties . Zo bestaat er van hem een Schatkist der Liefde en Rouwklacht
(Hoorn 1634) . Ook wordt van hem vermeld : Gulden-Spieghel ofte opweckinghe tot
9

De bibliografische informatie uit de STCN met betrekking tot de collatie, de zogenaamde vingerafdruk en de typografische informatie laten we hier achterwege . In afwijking van de STCN
zetten we de titel cursief.
10 Hendrik Albertsz Hoejewilt (De Rijp, ca . 1605-1667), zie NNBIV, dl . X, kol. 373 . Over Pieter
Pietersz : NNBI', VIII, kol. 1255; en voor : Claes Jacobsz., NNBIW, dl . X. Vgl . Aten 2003 .
11 Vgl
. STCN ; ook : Buijnsters & Buijnsters-Smets 1997, nr. 1682 . Het KB-ex . 174 D 47 heeft een
potloodaantekening `wed . Gijsb . De Groot 1717' en een eigendomsspoor : `Ageta Breedero in het
jaar 1799' . Deze uitgave heeft voor de genoemde titel nog een toevoeging die de doelgroep markeert: Tydtkorting derjeugd, of Maygft, van verschejde vogelen, aan alle eerbaare jonge lieden . De in aanmerking komende uitgavens die geschonken zouden kunnen zijn, is de editie die in 1 730 in
Amsterdam bij de erven van de weduwe van G. de Groot (12°) verscheen, of de uitgave van
enkele jaren later die J . Kannewet op de markt bracht: May--gft van verscheyde vogelen, aan alle eerbare
jonge lieden. (Amsterdam, 1723, 1732-1782) .
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Christeljcke deuchden. Afgebeelt in twee deelera, waerin vertoont veert de schadel jckheyt der
honden. Mitsgaders de goetheyt ende weldaden Gods over den boetvaerdigen, tot leenrage ende
stichtinge alle Christenen toegepast .12

In de voorrede en het gedicht tot de lezer presenteert May-vogel zich in de
Gulden-Spieghel nadrukkelijk niet als theoloog. Het boekje bevat rijmwerk met

opwekkingen en klachten over geloof, hoop en liefde . Daarna volgen als `vermaningen over de schuldige plicht des menschen' in dichtvorm de tien geboden .
Ten slotte kent het boek een omvangrijke afdeling `schriftmatige exempelen
van de schadelijckheijt der sonden' aan de hand van vele afbeeldingen .
Inhoudelijk is May-vogels Gulden Spieghel een leerzaam, stichtelijk werkje .
Dat de leerlingen in Groede een uitgave van Mayvogel hebben gekregen en niet
de May gft van verscheydene vogelen ligt dan ook in de rede. In de eerste plaats is Du
Flo's May-vogel plausibeler als auteursaanduiding dan als een cryptische
indicatie voor een titel . Dat dit werk als prijsboek op Nederduitse scholen werd
gegeven blijkt bovendien uit het archief van Veere, waar op 6 juni 1 762 en 30
augustus 1763 in totaal drie exemplaren als prijsboek werden uitgereikt van
Mayvogels Gulden Spiegel. 13 Het exemplaar van Mayvogels Gulden Spiegel (1759) in
de collectie van de Zeeuwse Bibliotheek levert vervolgens nog een bijkomend
argument op : dat moet een prijsboek zijn .14

4.3 . Bunyans boeken

op de lijst van Groede treffen we een aantal vertalingen van boeken van John Bunyan (1628-1688) aan . Niet minder dan 20 boeken, verdeeld over vijf titels van hem
zijn in de twee jaar waarover we gegevens hebben uitgereikt . Ter introductie van
deze Bunyan-vertalingen een enkel woord over de religieuze achtergrond ervan .
Een belangrijke stroming in het godsdienstige leven in Engeland in de zeventiende eeuw was het puritanisme . De puriteinen streefden naar een sobere, christelijke levenswandel . Het geloof moest blijken uit het persoonlijke leven . Godsvrucht, zedigheid en stipte beroepsuitoefening maakten daarvan de kern uit, als
12
Dit werk verscheen in 1646, eveneens in Hoorn, maar werd tot ver in de achttiende eeuw in
Amsterdam en Dordrecht herdrukt. Geraadpleegd : ex . ZB 1058 C 1, een uitgave uit 1659 van de
Amsterdamse boekverkoper Jan Jacobsz . Bouman . Dit exemplaar (merkwaardigerwijs niet opgenomen in de STCN) is incompleet : de titel noemt wel de bovengenoemde twee andere werken van
Mayvogel, maar die ontbreken . Verder: ex. ZB 1027 B 7, een uitgave van Abraham Cornelisse
(1759), waarbij gebonden Mayvogels Thamars ontschakingh (1749) en Vermaleelycke bruilofts-kroon (1759) .
13 ZA, Scholarchen van Veere
. Gegevens tot 1765 in het Prijzenboek, vanaf 1768 in de resoluties .
In de tussentijd zijn geen prijzen uitgereikt .
14 ZB 1027 B 7: Gulden Spiegel (. . .),
gedrukt bij Abraham Cornelisse, Boekverkoper aen de Overtoom (in Amsterdam)1759 . De laatste blanco pagina en het schutblad bevat een aanwijzing van
een gebruiker . De mogelijke eigenaar of ontvanger heeft daarin willen schrijven dat het een
prijsboek was, getuige verschillende probeersels die de volgende tekst oplevert : `Mijn heerera en
opzienders der schoolera in deze . . . .'.
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ook een geordend gezin als hoeksteen . Ook het openbare leven dient sober en
zuiver te zijn volgens Gods woord, zonder pronkzucht, ijdel vermaak en
werelds vertoon . Tegenover de kerkelijke hiërarchie stellen de puriteinen het
priesterschap en de eigen verantwoordelijkheid van elke gelovige (Schutte 1989 :
11-12) . De overheid dient in de inrichting van de staat en de uitoefening van
haar macht niet alleen deze opvattingen te beschermen, maar ze zelf te belichamen . Deze levensbeschouwing komt sterk overeen met de Nadere Reformatie
in Nederland en het verwondert dan ook niet dat er honderden vertalingen zijn
gemaakt van publicaties van Schotse en Engelse puriteinen. Het werk van John
Bunyan maakte daarvan deel uit .
In Groede werden aan de leerlingen exemplaren gegeven van John Bunyans
Komst en welkomst tot Christus, een vertaling van Come and Welcome tot Jesus Christ
met als ondertitel a plain and profitable discourse on John 6:37, showing the cause, truth,
and manner of the coming of a sinner to Jesus Christ; with his happy reception and blessed
entertainment, dat in 1678 verscheen. De eerste Nederlandse vertaling werd reeds
in 1689 op de markt gebracht door de uitgever die Bunyans werk in Nederland
introduceerde, de Amsterdamse boekverkoper Johannes Boekholt .
Volgens het bibliografische overzicht van Van der Haar (1980) verschenen
van deze vertaling - voorzover relevant voor de lijst van Groede - uitgaven in
1711, 1718, 1 721 en 1736 . In de diverse edities is de tekst opgenomen in een
uitgave met de titel De tedere ingewanden van Christi liefde, aan den rondaar open ge/egt,
een combinatie van Komst en Welkomst en Overvloedige Genade voor de grootste van alle
rondaren, een in 1 666 uitgegeven verslag van Bunyans persoonlijke bekering onder
de titel Grace Abounding to the Chief of Sinners. 15 Gelet op de verkorte aanduiding op
de lijst van Groede hebben wellicht de leerlingen die gecombineerde uitgave niet
gekregen, maar een boekje in 12°-formaat met alleen de Komst en Welkomst tot
Christus. Een uitgave die daarvoor in aanmerking komt verscheen in 1711 bij
Herman Rampen in Harderwijk. Er zijn echter in de STCN en de bibliografie van
Van der Haar nog andere boekjes met de tekst uit de periode van 1 721 tot 1736
die in dit geval als prijsboek kunnen hebben gediend .
Met de notitie `H . Oorlogen' duidt de schoolmeester op een andere uitgave van
John Bunyan, namelijk Den heyligen oorlog, een vertaling van diens The Holy War.
The Losing and Taking Again of the Town of Man-soul uit 1682 . Het allegorische werk
beschrijft de oorlog tussen koning El-Schadddai tegen Diábolus . Met koning ElSchaddai wordt God bedoeld en met Diábolus de duivel . Centraal staat de stad
`Mensenziel' met een kasteel als symbool van het menselijk hart . In dat kasteel
heerst koning El-Schaddai, maar de mensen in de stad Mensenziel hebben zich
laten verleiden door Diábolus . Wie tegen deze heerschappij is, wordt het zwijgen
15 Van der Haar (1980), From Abbadie to Young (verder: FATY), nrs . 320 tot en met 326. Vlg. voor
het verband tussen beide teksten Albias 1989, in Schutte (1989 : 23) en voor de titelbeschrijving
Alblas 1987 : 414-415 .
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opgelegd, wat tot de heilige oorlog leidt . In deze allegorie beschrijft Bunyan een
strijd binnen in de ziel van een mens . Uitgever Boekholt in Amsterdam kwam in
1 685 met een vertaling in 12°, met illustraties van Jan Luyken . 1 ó
In Groede kan een uitgave uitgereikt zijn die in 1720 door de erven van de
Weduwe van Gysbert de Groot was gedrukt . 1 7
Met `Meester Kwaad' op de lijst zal Het leven en sterven van Mr. Quaadt zijn
bedoeld, een vertaling van Bunyans The I fe and death of Mr. Badman, presented to
the world in a familar dialogue between mr. W/iseman, and mr. Attentive. Het werk is een
dialoog tussen Gajus en Stefanus . Ook deze tekst moet allegorisch worden geinterpreteerd . Het boek draagt als ondertitel `Eens Godloozen Reyse na het
eeuwige verderf, vertoonende de gansche staat van een onherbooren ziel' .
Bunyans Mr. Qtiaadt was de tweede vertaling van zijn werk in het Nederlands .
Boekholt bracht het reeds in 1683 uit, met veel succes . 18 De editie in duodecimo
die in 1 735 bij de erven van de weduwe Gysbert de Groot verscheen, komt in
aanmerking om in Groede aan de leerlingen te zijn geschonken .19
Vanzelfsprekend werden eveneens exemplaren geschonken van Bunyans
bekendste werk The Pilgrim's Progress, from this world to that which is to come: delivered
under the similitude ofa dream wherein is discovered, the manner ofhis letting out, his dangerous
journej; and safe arrival at de desired countrej uit 1678 . Boekholt bracht de bestseller in
1 682 uit . Het werd een voorbeeld voor de geestelijke pelgrimsliteratuur, waarbij
de menselijke ziel een reis maakt naar zijn bekeerde staat .
De eerste vertaling draagt als titel Eens Christen Rejse na de eeuwighejt, vertoonende onder verschejde aardige sinne-beelden, de gansche staat van een boetvaardige en god
Boekende dele. De vier leerlingen van de gereformeerde school van Groede kunnen
een exemplaar gekregen hebben van verschillende drukken die tot 1 735 zijn verschenen .20 Mogelijk was het vervolg, de zogenaamde Christinnereis bijgevoegd,
zodat de gecombineerde uitgave van de erven van de weduwe Gysbert de Groot
uit 1725, kan zijn geschonken . Indien dat niet het geval geweest is, kan als
prijsboek gediend hebben een exemplaar van de uitgave uit 1718, 1728 of 1729,
bijvoorbeeld : Eens christen rejse na de eeuwighejt, op de markt gebracht als nota
bene de zevende druk door de Amsterdamse boekverkoper Evert Visscher, met
de titelpagina van de uitgave uit 1718 van de Weduwe van B . Visscher,
uitgegeven in duodecima . 21
16

Vgl. voor de drukken Van der Haar (1980), FATY, nrs . 398 tot en met 401, en voor de
titelbeschrijving van de eerste Nederlandse vertaling : Alblas 1987 : 346-347 .
17 Vgl. ex. KB 1003 H 8.
18 Vgl. Van der Haar (1980), FATY, nrs . 432 tot en met 436
. Zie voor de editiebeschrijving:
Alblas 1987 : 314-318.
19 Ex
. UB Leiden 165 H 12 .
20 Vgl. Van der Haar (1980), FATY, nrs . 447 tot en met 458. Voor de beschrijving van de edities
van Boekholt : Alblas 1987 : 298-301, 312-313, 327-328, 378-379 .
21 Ex . ZB 1085 E 6.
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Met `Salomons Tempel' verwijst de lijst van Groede eveneens naar een vertaling
van John Bunyan. In 1688 was in Londen verschenen Solomon's temple spirituali~'d,
or, Gospel lightfetcht out of the temple at Jerusalem, to let us more easily into the glor4y of NewTestamenttruths. Een Nederlandse vertaling in duodecimo zag het licht in 1731 bij
Johan en Mattheus Visch in Utrecht onder de titel Salomons tempel door het euangelieligt opgeheldert en vergeestelykt. 22 Het werk is een allegorische beschrijving van de

tempel van Salomo als een voorteken van de redding door Jezus Christus .
Met de uitreiking van vijf keer vier vertaalde boekjes van John Bunyan heeft
de kerkenraad van Groede zijn prijsboekenkeuze substantieel gekleurd . Zoveel
boeken van een bepaalde auteur met specifieke opvattingen en bovendien teksten die allegorisch, veelal als pelgrimsliteratuur, geduid moeten worden, geeft
daarmee aan de keuze van de kerkenraad een opvallend karakter .
4 .4 . Donderslag der Goddeloosen
Het prijsboek `Donderslag der Goddeloosen' is Den Donder-Slach der Goddeloosen
van Cornelis van Niel geweest . Het werk kent nogal wat kleine variaties in de
titel en bovendien bezit het een tweede deel met een eigen titel : De hemelscha
vreugde, voor de geloovige ije/en . 23 Het exemplaar dat de kinderen van Groede kregen,
kan een goedkope editie geweest zijn . In de STCN wordt een uitgave van de
Deventerse boekverkoper Deventer J . de Lat, in twee kleine 12°-delen uit 1730
vermeld, die hiervoor in aanmerking komt.
Van Niel behoorde tot de bekendste onder de schrijvers van stichtelijke werken in de zeventiende en achttiende eeuw, hoewel zijn naam nauwelijks in naslagwerken voorkomt . 2 4 Dankzij onderzoekers uit de Nadere Reformatie is over de
figuur van Van Niel (ca . 1612-1670) zelf iets meer bekend . 25 Van Niel, die een
belangrijk deel van zijn leven in Tiel doorbracht, was geen theoloog .
In zijn Donderslagh der Godloosen beschrijft Van Niel wat Gods oordeel betekent
voor de goddelozen, onder meer aan de hand van personen die om een of
andere zonde door God onmiddellijk gestraft werden. Breed schetst Van Niel
22

Omdat er geen eerdere of latere druk is die binnen de relevante periode valt, moet deze uitgave
aan de leerlingen van Groede zijn uitgereikt .Vgl. Van der Haar (1980), FATY, nrs . 550-551 . Ex .
uitgave 1731 : UB Utrecht : 24 H 17 ; ex. ca. 1760 in KB : 3118 G 32 .
23 Exemplaren in de STCN zijn bekend vanaf 1685 .We raadpleegden het exemplaar in 12° (KB :
2117 F 27) : Den donder-slagh der godloosen. Amsterdam, G . de Groot Keur bookseller,1738, 2 din .
Deel 2 draagt een afzonderlijke titel: De hemelscha vreugde, voor degeloovige helen .
24
K. Exalto (1974), `Cornelis van Niel en zijn l elrieckende balsem, 1683', in : Beleefd geloof,102-119 .
Vgl. website met de bronnen van de Nadere Reformatie : http ://www.ssnr.nl / publication!
meta/index/rcn/B98014218 (geraadpleegd oktober 2010) .
25 Met name door ds . Maas van Beek (1921-1983) in zijn inleiding bij de herdruk : De donderslag der
goddelozen (. . .)(1980) . Van Cornelis van Niel is nog een ander werk voortdurend herdrukt ; Een

welrieckende ende hartsterkende balsem, vloeiende uyt den heylsamen Boom des Levens, staande midden in het
Paradis; gevende den elendigen mensch, gevallen in de dood, wederom het leven, waarvan de eerste uitgave
omstreeks 1650 in Tiel verscheen .
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daar de verschrikkingen en angsten die doorgemaakt worden in de hel . De
schrijver beoogt daarmee aan te zetten tot bekering, tot het verlaten van de
wegen der goddeloosheid, tot een leven in geloof en godzaligheid . Kennelijk
meende de kerkenraad van Groede dat zo'n uitgave uitstekend geschikt was
voor de leerlingen van de school .
4 .5 . Jan Abramsens' Kronijk
Du Flo's aantekening betreffende een Kronijk van ene Jan Abramsen levert
geen mogelijke uitgave op . Noch in de beschikbare archivalia van Zeeuwse kerkelijke en wereldlijke archieven, noch in de STCN is er een werk dat zich
opdringt als kandidaat . We denken daarom dat de schoolmeester zich heeft
vergist en Iza~k (Isaak) Abrahamsen heeft bedoeld, die hij bij andere prijsboeken heeft genoteerd .
Van Isaak Abrahamsen weten we slechts dat hij ziekentrooster in Vlissingen
was en daar leefde van 15 augustus 1663 tot zijn dood op 9 oktober 1714 .26
Ziekentroosters of krankenbezoekers kregen een beperkte kerkelijke opleiding
en werden in de grotere gemeenten aangesteld voor pastorale arbeid en catechese . Ook werden ze wel meegestuurd op schepen .27
Behalve als ziekentrooster was Isaak Abrahamsen actief in het catechiseren
van de kinderen in het weeshuis en was hij diaken en ouderling .28 Al die werkzaamheden moeten hem voldoende tijd hebben gelaten om zich te verdiepen in
de (kerk)geschiedenis . 29 Behalve een historische kroniek schreef hij religieus werk,
onder meer de verderop te bespreken zangbundel Zions Hallelujah.3o
In Groede hebben drie leerlingen een exemplaar gekregen van Abrahamsens
Kronyk-register van de voornaamste kerkelyke, en wereldlyke geschiedenissen ; van den beginne
des werelds. Een eerste druk is niet in de STCN opgenomen .31 De tweede uitgave,
met in de titel de toevoeging tot hetjaar 1713, verscheen in Middelburg bij druk-

26 Zijn geboorte- en sterfdata zijn uit Nagtglas 1888, dl . 1 ; correcties sterfdatum in: Nagtglas 1891,
dl. 2 :1029 .
27 E.O .G. Haitsma Muller & G.A.C . van der Lem (red .), Repertorium van geschiedschrijvers in
Nederland 1500-1800. Nederlands Historisch Genootschap, Den Haag 1990 . Vgl. Nagtglas 1888,
dl.1, en voor de opmerking over de ziekenbezoekers : Enc. v. Zld. i .v . Abrahamsen, Isaak .
28 GA Vlissingen, Kerkenraad Hervormde gemeente te Vlissingen, nr . 304, Acta kerkenraad,
1683-1729 .
29 Van der Aa, Biografisch woordenboek, . I : 31-32 ; NNBW, III, kol. 2 .
30 Van der Aa, Biografisch woordenboek, . I :
31-32 noemt nog een tweetal andere stichtelijke werken,
namelijk een Tractaa7e van het Genade-Verbond en De Hoofdstukken van de Christelyke Religie volgens de
Catechismus. Hiervan hebben we geen ex . onder ogen gehad.
31 Van der Haar (1987), Schatkamer
(verder SGTN),14-16 . In Nijhof & Van Hattem (1953),1 wordt
een eerste uitgave vermeld uit 1700 (?). De Enc. v. Zld. stelt dat het werk van Abrahamsen na zijn
dood werd uitgegeven, wat onjuist moet zijn gezien de tweede uitgave van zijn Kronyk-register (STCN,
ex. KB 2203 G 22) uit 1713 .
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ker Willeboord Eling . Daarna volgden van dit boekje verschillende edities, met
als laatste voor 1800, de achtste van 1790 .32
De kroniek van Abrahamsen is opgebouwd als register. Het werkje begint met
de schepping, met de jaartallen in het paradijs en rekent dan tot het jaar van
`Christi geboorte' . Gaandeweg neemt de auteur ook wereldlijke gebeurtenissen en
feiten op . Latere uitgaven van Abrahamsens Kronyk-register bevat nog een andere
kroniek, de Korte en beknopte chronyk, van de opkomst der des stemmende steden van
Zeeland, een werkje dat historisch enkele interessante wetenswaardigheden biedt .
De leerlingen van de school in Groede zullen een exemplaar hebben ontvangen van de tweede, derde of vierde uitgave van Abrahamsens Kronyk-register.
Daarmee hebben ze in ieder geval een Zeeuwse uitgave gekregen : zowel de uitgever als de drukker kwamen uit het gewest waar Staats-Vlaanderen het nauwst
mee verbonden was .
4 .6 . Sions Aleluja, Sions Alelujah, Sions Halelujah
Met `Sions Aleluja' in drie variaties verwijst de schoolmeester naar een ander werk
van Isaak Abrahamsen, dat aan vier leerlingen werd geschonken . Het betreft hier
Abrahamsens Zions halelujah! Uytgegalmt in III. deelera, een bundel eigen geestelijke
liederen in drie afdelingen met eigen titels, in octavo verschenen . 33 Die voorrede
is gedateerd 1 mei 1706, zodat we er wel van mogen uitgaan dat Abrahamsens
Zions Hallelujah niet veel later voor het eerst is verschenen . 34 Het eerste deel - dat
weer in drie subdelen verdeeld is - bevat `eenige Gezangen des Hoog-lied Salomons', vervolgens `lof-tuytingen en eerzangen aan Koning Jesus' en ten slotte `de
gezangen van Jesus Vernederinge en Verhooginge' . Het tweede hoofddeel draagt
als titel `Des Heerera Gods handelingen omtrent syne lievelingen, van het Begin
tot het Eynde ; waarin voorkomen, soo wel de Klaag- als de Triumph-liedern,
veroorsaakt door haar verscheyden gestaltens'. Het derde hoofddeel bestaat uit
`eenige Geestelyke Uytspanningen op voorvallende Gelegenheden' .
In de voorrede van de bundel, de `opdragt aan alle zang-lievende Zioniten;
maar byzonder aan des Heerera lievelingen binnen Vlissingen', zet de ziekentrooster het doel van zijn zangbundel uiteen .

In de druk- en editiegeschiedenis en de datering van de uitgaven (die op een enkele na alle in
Middelburg verschenen) van Abrahamsens Kronyk-registervalt nog heel wat op te helderen.
33 Van der Haar (1987), SGTN, 18. We gebruikten twee exemplaren van de ZB, de vijfde druk
van 1730 (Middelburg : Dakobus Pauwelsen) (ZB 1110 H 6) en nota bene een zogenaamde vierde
druk (Amsterdam 1734) (ZB 1110 H 5), hier bijgebonden : Geestelyke Gezangen en Gedichten van
Adrianus van Overstraten (Rotterdam : Adrianus Douci 1738) . Een eerste uitgave van de bundel
van Abrahamsen kent de STCN niet . De drukgeschiedenis eist nader onderzoek . De zogenaamde
vierde druk (bij J . Winkel in Amsterdam) kent een bewerkte en gemoderniseerde voorrede,
zonder datering en zonder ondertekening, terwijl het boekje aanzienlijk meer liederen kent in de
derde afdeling, niet minder dan 20 bladzijden, dan het ex . dat als vijfde druk wordt geafficheerd .
34 De opmerking in de Enc. v. Zld dat zijn werk postuum verscheen moet eveneens onjuist zijn .
32
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De teksten zijn vrome liederen en Abrahamsen zegt uitdrukkelijk dat geestelijke
liederen met eerbied en ingetogen, zonder gelach en geschreeuw, gezongen
moeten worden . Voor veel liederen heeft hij de melodie van een psalm gebruikt .
Lied VI bijvoorbeeld (dat de tekst van het zesde hoofdstuk van het Hooglied
nauwgezet volgt) kan gezongen worden op de wijs van Psalm 146 . In dit geval
kon de tekst ook op de melodie van `Roosemond die lag gedoken' ten gehore
worden gebracht, sinds het midden van de zeventiende eeuw een bekende melodie . De database van het Meertensinstituut noemt niet minder dan 175 liederen
die op deze wijs gezongen werden, overigens staat daarbij de tekst van
Abrahamsen niet vermeld . Wel de eerder genoemde dichter Mayvogel en eveneens de hierna te bespreken Hendrik Uilenbroek . Hoe dan ook, met deze
zangbundel heeft de kerkenraad een mooie bundel voor de jeugd gekozen, met
bekende melodieën, van een Zeeuwse auteur .
4 .7 . Adriaan van Loo
Met Adriaan van Loo zal de schoolmeester Adriaan van Loo bedoeld hebben,
de samensteller van de zangbundel Geestelyke Gesangen, opgemaakt door eenige
godvruchtige sangers en sangeressen . Het bundeltje verscheen waarschijnlijk voor het
eerst in Hoorn in 1691 . 35 In 1706 kwam een vermeerderde uitgave bij verschillende drukkers in verschillende plaatsen op de markt, kennelijk om de kosten te
drukken. Zoals uit het voorbericht blijkt was Van Loo gericht op een bundel
die voor een breed publiek bereikbaar was . 36
In zijn voorrede `aan de sangers en sangeressen', waarin Van Loo het stichtelijk zingen propageert en zijn bundel met de selectie van de opgenomen
gezangen verantwoordt, merkt hij op `ik heb' er geen van my eggen bijgedaan' .
Inderdaad bestaat zijn bundel uitsluitend uit liederen van anderen, op een klein
kwatrijntje aan het slot na, dat bevestigt dat Van Loo terecht zijn werk buitensloot . In het tweede deel, althans in de uitgave van 1 706 toegevoegd (vanaf blz .
120 tot blz . 150), worden geen auteurs genoemd .
Het goedkope octavoboekje moet gezien de diversiteit aan drukken populair
geweest zijn tot diep in de achttiende eeuw . Het lijkt een goede en praktische
keus te zijn geweest om aan de oudste leerlingen van de lagere school in Groede
mee te geven .37
35 Vgl . Amsterdam, UB : 2770 H 40, dat het tweede deel kennelijk evenmin mist volgens de STCN ;
zie ook SOTN, 486 .
36 Stronks 1994, 5 en noot 29 .
37 Vgl, voor zo'n uitgave ex, in ZB 1019 A 11 . : Geestelyke gezangen, opgemaakt door eenige godvrugtige
langers en zangeressen . . . door Adriaan van Loo . - Den alderlaatsten druk, op nieuws verbetert en
vermeerdert . . . met een tweede deel verrykt en van veela drukfouten gesuyvert . Delft : wed.
Adriaan Voorstad, 1741 . Dit ex . is kennelijk niet opgenomen in STCN . Hier bijgebonden de
bundel ,S'temme des geuychs en des heyls over'tgroote interest van een christen f . .] in ge<angen vervat van David
Montanus, predikant te Sluis .
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4.8. Uijlenbroek
Aan drie leerlingen werd in Groede een boekje gegeven dat op de lijst van de
schoolmeester aangeduid staat als `Uilenbroek' . Het betreft zonder twijfel de
liedbundel Christelyke Gezangen van Hendrik Uylenbroek (SOTh, 97) . Uylenbroek
was in de Amsterdamse kerkelijke gemeente ziekenbezoeker . Hij bewerkte ook
het avondmaalsboekje Een wel bereydt discti genoodt, aan de taaffel des Heeren (Amsterdam : J . van Someren, 1656) . Bij dezelfde uitgever verscheen van zijn hand
een (tweede uitgave van een) gebedenboekje : Eenighe H. aandachten, en ghebeeden
(Amsterdam 1659) .
Uylenbroeks liedbundel telt inclusief de bladwijzer 152 pagina's . Het voorbericht is gedateerd op 5 juli 1666 . De samensteller heeft zijn bundel voortdurend
uitgebreid en verbeterd . Behalve liederen van hemzelf zijn er verschillende van
anderen opgenomen . Het grootste deel van de liederen kunnen gezongen worden
op psalmmelodieën . Uylenbroek verdedigt het zingen van stichtelijke liederen
met een veelheid van bijbelteksten en met een beroep op Augustinus, Chrysosthomus en Bernardus van Clairvaux . In Uylenbroeks bundel vinden we een
berijmde vertaling van het aan Bernard van Clairvaux toegeschreven `Jesu dulcis
memoria', onder de titel `Geestelyk Vreugden-liedt, Des Oudt-Vaders Bernardi,
Over den name Jesu' (Groenendijk 1977 : 31) .
Uylenbroeks liederen betreffen in het algemeen het geloofsleven, maar er zijn
ook liederen over de schepping, het landschap en de zee . Zo is er een `Geestelyk
May-liedt' over het voorjaar en een `Geestelijk Winterliedt' . Behalve deze teksten
vallen gedichten op over de toestand van land en kerk, bijvoorbeelde de `Klachten en Gebeden tot Godt onder de Pest-roede', `Nederlandts Gebeden tot Godt
over den Oorlogh met Engelandt', `Nederlands Klacht en Plicht in hare nederlage
en tegenspoeden, I665', `De klagende Kerk, als een bedroefde Moeder, treurende
over hare zwarigheden', `Klachten, Gebeden, en Vertroostingen der Kerke, in
deze laatste dagen', zelfs `Der Christenen hertelijke Wens en Bede, om de langverwachte bekeeringe der Joden' .
Uylenbroeks Geestelyke Gezangen was bedoeld om te gebruiken in conventikels, bijeenkomsten van gelovigen, om met gezang en overdenkingen elkaar te
stichten. Op grond van de teksten en Uylenbroeks relaties wordt hij tot de
Nadere Reformatie gerekend . De vele uitgaven duiden op een bundel die ruim
verspreid was . In Groede zal het een niet ter discussie staande keus geweest zijn
om aan de leerlingen te geven .
4 .9 . Duifjen en Willemijntje
Met `Duifjen en Willemijntje' kan de schoolmeester geen ander boek aanduiden
dan een bewerking van Duyfkens ende Wilkmynkens pelgrimage tot haren beminden bin-

nen lerusalem, haerlieder Tegben,
poet, belet ende eynde, met sin-.pelende beelden vvtgbegbeven

De prijsboeken voor de leerlingen van de Nederduitse school in Groede in 1736 en 1737

115

door Boetivs a Bolswert (circa 1580-1633) in 1 638 verschenen bij de Antwerpse
drukker en uitgever Handrisk Aertssens (1615-1654) . Het boek - tot in de achttiende eeuw in de Republiek herdrukt door Gysbert de Groot en J . Kannewet beschrijft de pelgrimstochtvan twee zussen, de deugdzame Duyfken en de minder
aan de juiste levenswandel toegewijde Willemynken . Beiden zijn ze geroepen door
de Bruidegom naar Jeruzalem te gaan . In die Bruidegom herkennen we, overeenkomstig de metaforiek van het Hooglied, Christus . In 37 kapittels wordt een
allegorische levensreis beschreven en afgebeeld in door de auteur zelf vervaardigde voorstellingen . Na elk hoofdstuk volgt een `gheestelijcke vvyt-leggingha',
een dialoog tussen een onderzoeker en een `verclaerder' .
Porteman & Smits-Velds (2008 : 487) merken bij dit `uiterst merkwaardig religieus meisjesboek' op, dat wegens de door de schrijver zelf gemaakte illustraties
het boek zich als het eerste stripverhaal manifesteert of `zelfs de eerste amoureuze
beeldroman in de Nederlandse literatuur, maar dan een van geestelijke allooi' .
De pelgrimage in dit werk is geïnspireerd door het katholicisme . Er is ook in
de bewerkingen sprake van biecht, van doodzonde en het doen van goede
werken (Ruysch 1910 : blz . 37) . Ondanks de katholieke afkomst werd het werk
in brede kring gewaardeerd . Volgens Ruysch, die de tekst in 1910 uitgaf, viel er
aan het boekje niet veel te `verprotestantschen' :
Het was te weinig in het oog springend Katholiek, dan dat een dergelijke bewerking
noodig ware geweest . Elk geloovig Protestant kon immers (en kan nog) deze
eenvoudige pelgrimsgeschiedenis lezen ( . . .) eenvoudig omdat ze algemeen menschelijk en algemeen christelijk is . ( . . .) Het was alleen de geestelijke uitlegging die
hiervoor een Roomscha verklaring gaf . ( . . .) Zullen we de lezers vooral niet in piëtische kringen te zoeken hebben? (Ruysch 1910 : 94)
Ondanks het oordeel van Ruysch is het toch intrigerend dat op een gereformeerde school dit werkje inclusief de katholieke uitlegging als prijsboek is gegeven. Bovendien valt op dat dit werk aan vier leerlingen is geschonken, onder
wie slechts één meisje . Kennelijk was het helemaal geen echt meisjesboek . In
verband met de lijst als geheel moet wel het motief van de pelgrimsreis opgemerkt worden .
De uitgaven die geschonken kunnen zijn, leiden ons weer naar de Amsterdamse uitgever J . Kannewet . Bij hem verschenen van dit verhaal verschillen
uitgaven in duodecime . Er zijn nog andere edities, maar Kannewets uitgaven
komen wat tijd betreft het meest in aanmerking.38

38 Een exemplaar van Kannewet is te vinden op de website van www.hetoudekinderboek.nl (bij
de volksboeken) . Kannewet heeft de oorspronkelijke editie aangepast voor kinderen, die daarmee
duidelijk anders is dan de oorspronkelijke editie uit 1638 . Dit zou dan het enige geval kunnen zijn
waarin in Groede voor een kinderboek werd gekozen .
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4 .10 . Lusthof des Gemoeds
Met de Lusthof des Gemoeds zal op de lijst een van de populairste boeken van de
zeventiende eeuw bedoeld zijn, te weten de Lusthof des gemoets inhoudende verscheijden geestelicke oerringen met noch twe collaties der wandele hele . Het werkje van de
hand van Jan Philipsz Schabaelje verscheen voor het eerst in 1635 .
Over Schabaelje (1592-1656) en zijn werk zijn we, dankzij de studies van P .
Visser, goed ingelicht .39 Hij laat zien dat Schabaeljes werk bijzondere interesse
vertoont voor `het ondogmatische mystiek-spiritualisme en de bijbelse emblematiek' (Visser 2009 : 105) . De Lusthof des gemoets bestaat uit twee delen . Het
eerste deel vormt een traktaat waarin de weg wordt beschreven naar het ware
geloof. Dat geloof is gevrijwaard van menselijke dogma's en kerkelijke rituelen .
De titel van Schabaeljes werk Lusthof des gemoets wijst op deze handleiding voor
de levensweg om door de mens de hoogste te bereiken .
Na dit eerste deel volgt een veel omvangrijker zelfstandig gedeelte, namelijk
de Collaties der wandelende dele . In de vorm van dialogen, zogenaamde collaties,
komt de `wandelende ziel' als een leerling tot hoger inzicht . 40 Deze leerling, de ziel,
wordt gepersonifieerd als een pelgrim die de geestelijke zoektocht aflegt . In verschillende collaties, afhankelijk van de edities, spreekt de ziel met Adam, Noach en
Simeon Cleophas, de zoon van een van de Emmausgangers . In deze samenspraken komt de bijbelse geschiedenis aan bod . De pelgrim maakt een tocht die
moet uitmonden in afkeer van het aardse en `toekeeringe' naar het hemelse om
langs die weg de eeuwige wijsheid en rust te vinden . Dankzij de dialoogvorm
worden ondertussen de bijbelverhalen op een toegankelijke manier verteld .
De Lusthof des gemoets werd geschreven door een doper en vond in eerste instantie
in een dopers milieu zijn weg . Het pelgrimsthema paste daar goed bij (Visser
2009 : 108) . Het leven van een christen laat zich goed vergelijken met een onzekere tocht van een pelgrim die overgeleverd is aan zijn geweten en Gods raad en
onderweg allerlei verleidingen moet weerstaan en tegenslagen moet doorstaan .
Nu laat de uitvoerige drukgeschiedenis van dit populaire werk ook zien dat
het werd `stukgelezen in de andere kerkelijke stromingen' dan de doopsgezinde
richting (Visser 2009 :109) .
De leerlingen van de lagere school van Groede zullen vermoedelijk een uitgave uit de vroege achttiende eeuw gekregen hebben . Schabaeljes werk werd in
1 724 in Amsterdam bij de Weduwe van Barent Visscher uitgegeven met etsen
van Jan Luyken in een octavo-editie, maar die betrekkelijk dure uitgave zal
vermoedelijk niet als prijsboek zijn uitgereikt . Eerder valt te denken aan een duodecimo-uitgave . Visser (2009 : 279) telt tussen 1724 en 1737 (het laatste jaar dat de
39

Visser 1988, 2002 en 2009 .
40 Collatie - de titel van het blad over Moderne Devotie - was daarin een kernbegrip, dat `gesprek'
betekent, vooral `opbouwend gesprek' . Partners - veelal meester en leerling - zijn in gesprek tot
opbouw van zichzelf en elkaar .
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schoolmeester in Groede boeken uitreikt) niet minder dan acht uitgaven . De
laatste uitgave uit deze jaren in de STCN (niet bij Visser) is : Lusthof des gemoets,
inhoudende verscheide geesteljcke offeningen, op naam van J .P.S ., een duodecimouitgave
van de erven van de weduwe van Gysbert de Groot uit 1729 .41
4 .11 . Maagde Klagtje en Klagende Maagd
Het Maagde Klagje van de schoolmeester stelt ons bij het zoeken naar een prijsboek voor een probleem. Wijst de aanduiding van dit boekje op de uitgave van
Klagende Maagden die de kerkenraad het daaropvolgende jaar uitreikt? Is die
notatie in 1736 enigszins gemakszuchtig gedaan waar we geen onderscheidende
editie achter moeten zoeken?
Het is echter ook mogelijk dat hier twee verschillende uitgaven bedoeld zijn .
In dat geval leidt de aanduiding Maagde Klagje ons naar Maagde-klaght, over een
ionkman. Dat is een lied van twee pagina's gebonden in een `verzameling volksen straatliedjes' van 900 bladzijden . 42 Zo'n blad zal in Groede echter niet gegeven zijn. Ook inhoudelijk past een liedje waarin een verlaten meisje klaagt over
haar vrijer niet op de lijst van prijsboeken die de kerkenraad uitreikte . We zullen
daarom ook hier wel aan Klagende Maeghden moeten denken.
Met de omschrijving `Klagende Maagd' in de lijst prijsboeken zal bedoeld
zijn de bundel van Jacob Cats, Klagende Maeghden en Raet voor de selve waarvan een
eerste uitgave verscheen in 1634. In deze liedbundel zijn veel van Cats' liederen
verzameld . De bundeling vond plaats op verzoek van enkele Haagse juffers die
graag de nieuwste Franse airs zongen maar zich ergerden aan de zinnelijke
teksten . De bedoeling van de liederen is om de stommiteiten van verliefde jongeren in huwelijkszaken te tonen en deze voortaan helpen te voorkomen, bij de
zangers en de luisteraars vermoedelijk .
In het openingsgedicht legt de Rede uit hoeveel leed had kunnen worden
vermeden als jongelieden naar hun verstand in plaats van naar hun erotische
driften zouden hebben geluisterd . Op de titelprent zien we maagden en vrijers
knielen voor de troon van de Rede . Ze zijn geraakt door de pijlen van Amor,
hetzij in hun oog, oor, hart of in hun maagdenkransje . In de liederen vertellen
zij van hun ongeluk . Een van de liederen, `Floride soo het veesen mag', was een
tophit die in tientallen liederen van anderen als wijsaanduiding wordt aangehaald. Evenzo `Schoon bloemgewas' . Ook de klaagliederen van Dina en de
dochter van Jephta waren populair .
In de Bijbel vond Cats nog meer klagende maagden : behalve Dina en de
dochter van Jephta onder anderen Tamar, Susanna, Abisagh van Sunem en de
vijf dwaze maagden uit de parabel van de olielampen. Dina en Tamar zijn verkracht, Susanna is vals beschuldigd, de dochter van Jephta wordt letterlijk
41 Amsterdam, UB : OK 65-1242.
42 Leiden, UB :1497 H 16 :4; over deze verzameling : E .F . Kossmann, in HetBoek XXV:127 e.v .
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geofferd, Abisagh moet met een impotente koning trouwen en de dwaze maagden missen een bruiloftsfeest .
Cats' liederen vonden gretig aftrek en de Klagende Maeghden hebben talrijke herdrukken beleefd . Een aantal van de liederen zijn nog in het midden van de achttiende eeuw als wijnaanduidingen aangehaald . Uit de bundel is in 2008 een selectie
verschenen, compleet met muzieknotitie, waarop ook een cd-opname gebaseerd
is . Stronks (2009 :186) heeft naar aanleiding van deze selectie de vraag gesteld of
deze bloemlezing wel representatief is voor de bundel als geheel . Haar vragen
naar de aard van de `wat bonte verzameling' (Porteman & Smits-Veldt) is relevant
als antwoord op de vraag waarom dit werkje in Groede als prijsboek werd geschonken (Stronks 2009 :186) . Uit de selectie van Grijp zou men gemakkelijk de
conclusie kunnen trekken dat de Klagende Maeghden vooral mooie liederen zijn met
erotische aspecten, zij het als morele waarschuwing . Het liedbundeltje als geheel
heeft echter vooral een stichtelijk karakter . Dat wettigde de keuze .
De leerlingen in Groede zullen een exemplaar gekregen hebben in het kleine
duodecime oblongformaat . In 1 729 en 1733 verschenen uitgaven bi de `Erven van
de wed . Gijsbert de Groot', boekverkoper op de Amsterdamse Nieuwendijk .43
4 .12. Groot Harpje
Er bestaan talloze uitgaven van geestelijke liedteksten of psalmen met in de titel
woorden als `lier' en `harp . `Groot Harpje', waarmee de schoolmeester een liedbundeltje aanduidt dat de kerkenraad niet minder dan zes keer aan een leerling
heeft gegeven, sluit met die titelaanduiding bij een traditie aan . Het betreft in dit
geval een uitgave van een uiterst klein bundeltje in 16°-formaat, dat op zichzelf
een vervolg is op (of pedant is van) een eerder verschenen gezangboekje .
In 1695 verscheen bij Cornelis Lootsman Het nieuwe kleyn harpje inhoudende veele
schriftuurljcke liedeken, en bruylofrgerangen, dat gelet op de titel mogelijk teruggaat op
een ouder `harpje.44 In 1706 verscheen hiervan een heruitgave in Rotterdam .45
De liedbundels die nu min of meer tegelijkertijd beginnen te verschijnen
onder de titel `klein harpje' en `groot harpje' hebben in het laatste geval in de
titel vaak woorden als `nieuwe vermeerderde groote harpje'. Zowel het kleine als het
grote `Harpje' blijven in het sedicimo-oblong-formaat verschijnen, terwijl na
verloop van tijd bij het `grote harpje' `vermeerderde' uit de titel verdwijnt . Het
boekje kent geen voor- of slotwoord, en evenmin andere bijzondere informatie .
In Groede kan geschonken zijn Het nieuw groot harpje, inhoudende veele schrifluurlyke liedeken ende bruilofts ge~angen. 4ó De beide geraadpleegde exemplaren bevatten
op 157 dichtbedrukte bladzijden allemaal geestelijke liederen, zoals de titelaan43 We gebruikten ex . ZB
44 Van deze uitgave kent
45 KB :174H18.
4G

1078 A 7, een uitgave van 1729 .
de STCN slechts een e x. in de British Library.

We raadpleegden ex . KB 7 E 19 en KB NMT 4 G 78 .
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duiding ook doet verwachten, met af en toe een wereldlijke tekst als melodieaanwijzing. Curieus is een lang lied op een meisje van zeventien jaar te Antwerpen,
dat gevangen genomen wordt om haar geloof. Het `harpje' begint met een
`Morgenzang', waarna een geestelijk `liedeken' volgt, en zo verder . Het is pover
rijmwerk dat technisch en syntactisch aan de psalmberijming van Datheen doet
denken . Vergelijk hiervoor een `Avond-gezang', dat men zou kunnen zingen,
volgens de stemaanduiding, op het Wilhelmus .
De liedbundel `Groot Harpje' is in de keuze van de liederen qua geestelijke
signatuur bepaald `lichter' dan de geestelijke liederen van Van Loo en zeker
Uylenbroek . Hoewel deze zangbundel past in de lijst van geschonken prijsboeken in Groede, voegt ze door dat lichtere karkater er inhoudelijk een aspect
aan toe : het is minder piëtistisch dan veel andere werken . En omdat het boekje
relatief vaak gegeven is, zegt het wellicht ook iets over de keuze van de boeken,
die inhoudelijk niet eenzijdig of dogmatisch is geweest .
4 .13 . Geuse Liedboek
Met de aanduiding `Geuse Liedboek' kan de onderwijzer niet veel anders
bedoeld hebben dan het beroemde boekje met geuzenliederen, in oorsprong
verschenen in de tweede helft van de zestiende eeuw . Het oudst bekende
exemplaar wordt gedateerd op 1581 en verscheen in Delft bij A . Hendricksz .

Een nieu geusen lieden boecxken, waerinne begrepen is, den gantschen handel der Nederlant
scher gheschiedenissen . 47 De bundel is met allerlei uitbreidingen en veranderingen

verschenen tot het einde van de zeventiende eeuw . De voorlaatste in de lange
reeks van uitgaven kwam in Utrecht in 1 683 bij Jurriaen van Poolsum van de
pers, de laatste is in 1 687 verschenen bij Symon Onder de Linde te Dordrecht . 48
In theorie zou aan de leerlingen van Groede zo'n oude uitgave van het
befaamde Geuzenliedboek uitgereikt kunnen zijn . Zo'n oude uitgave lag echter
weinig voor de hand . Daarom valt ook te denken aan een latere uitgave, bijvoorbeeld aan een aangepast geuzenliedboek uit het begin van de achttiende eeuw .
Kuiper (1925, 2e dl . : 383) noemt drie voorbeelden van latere boekjes, `die wel
van groote vaderlandsliefde en Oranjegezindheid blijk geven, maar toch geen
eigenlijke Geuzenliedboeken zijn' . Een van die werken die ook wat het jaar van
uitgave betreft in aanmerking zou komen als prijsboek is het volgende, waarvan
twee exemplaren in de STCN bekend zijn : Triomfvan Nederlandt, of Vervolg op het
eerste tweede en derde deel van het Geuse liedboek, een uitgave in octavo van Cornelis
van Zanten in 's-Gravenhalte uit 1734, met een titelblad dat sterk lijkt op dat van
de oude Geuzenliedboeken . Dit werkje begint met een forse tekst van Dirk
Ravestein onder het eerste deel van de algemene titel van het boek, Triomf van
47 KB: 1714 E 20. Vgl . Kuiper 1925, II : 351 .
48 Kuiper 1925, dl. II : 364, resp . sub CC en DD . Voor het laatstgenoemde ex . : KB : 5 D 41 en 28
E8 .
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Nederland, en bevat vooral liederen over de oorlogssituatie van 1672 tot 1710 . 49
Wat mogelijk tegen deze uitgave als prijsboek pleit, is het feit dat de gedichten
`behalve één schimplied op de Roomsche kerk' de Spaanse successieoorlog
betreffen. Of vond de kerkenraad dit wel een goed argument?
Er is nog een andere uitgave uit de achttiende eeuw die perspectief biedt :
Het nieuwe Bosche geuse lied boeck, anders genaamt, Oranjeos triumph-liedeken, waarvan
de laatste druk verscheen bij de Amsterdammer Joannes Kannewet in 1752 .
Hiervan bevindt zich een oude uitgave uit het laatste kwart van de zeventiende
eeuw in de British Library (Londen) .
Door een geuzenliedboek aan de leerlingen te geven, heeft de kerkenraad
zich in ieder geval niet beperkt tot stichtelijke verhalen en zangbundels .
4 .14 . Een Brieff
Met zijn notatie `een brieffi plaatst de schoolmeester ons voor een probleem .
Te denken valt hier uiteraard aan een van de brieven van Paulus . Bijvoorbeeld
een uitgave als die van de theoloog Willem Deurhoff : Geloove, hoope, en liefde der
christenen, vertoond in den tweeden brief van den heiligen apostel Simeon Petrus. (Amsterdam, N . ten Hoorn, 1713) .5°
Het lijkt ons echter meer voor de hand te liggen dat er in Groede een boekje
is gegeven, waarvan de tekst de vorm van een brief heeft en `een brief onderdeel van de titel uitmaakt . Daarvan zijn echter talloze publicaties, zodat elke
poging om het werkje te identificeren een gissing blijft . Toch willen we een suggestie doen. Zo zou bijvoorbeeld de aanduiding `een brieff betrekking kunnen
hebben op een uitgave van ds . Jacobus Koelman : De natuur en gronden des gelooft,

by weke van een brief, ingetikt ter vast-stelling van de staat der genen, die Christus in geloof
ombelsen . Van dit kleine boekje in 12°-formaat verscheen een tweede uitgave in
1 724 en een derde in 1732 die beide in aanmerking zouden komen .51
Jacobus Koelman (1632-1695) was in Zeeland en met name in het land van
Cadzand goed bekend . Na zijn studie theologie aan de universiteit van Utrecht
was hij eerst werkzaam als predikant van de Nederlandse ambassade van Denemarken, daarna (vanaf 1650) werkte hij in Brussel en in 1 662 kwam hij als
predikant in Sluis, waar hij tot 1674 bleef. Sluis was een belangrijke standplaats
waar Koelman in de personen van Johannes van Dorth (1638-1653) en Jodocus
van Lodesteyn (1649-1652) illustere voorgangers had . Koelman is als vertegenwoordiger van de Nadere Reformatie zeer belangrijk . Hij introduceerde de term
als vertaling van `Second Reformation' .

Geraadpleegd ex. : UB Leiden 1 196 H 26 . Volgens Kuiper (1925 dl. II : 383) moeten er oudere
uitgaven van zijn geweest.
50Ex. KB 3065E 16 .
51 Jacobus Koelman, De natuur en gronden des gelooft, by weke van een brief, ingerágt ter vast stelling van den
staat dergenen, die Christus in geloof ombelsen . 's Gravenhalte, G . Winterswyk,1732 ; ex . KB 2201 G 17.
49
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In 1 664 raakte Koelman in Sluis in de problemen . Koelman kreeg van de
Haagse overheid een preekverbond en de Staten van Zeeland besloten hem uit
de provincie te verbannen (1675) . Ook daarna ondervond Koelman van overheidswege elders veel kritiek .
Koelman had een grote naam en veel invloed, mede door talloze publicaties
en vertalingen van Engelse theologische teksten . Om terug te keren tot de lijst
van prijsboeken: de daarop vermelde `brieff zou dus van Koelman kunnen zijn.
Koelmans naam is immers zonder nadere titelaanduiding ook op de lijst van
Groede aanwezig . Ook dat schept een probleem : onder de tientallen publicaties
van Koelman zijn er weinig die voor de leerlingen `geschikt' zijn, al is veel
mogelijk, zeker als men Koelmans vele vertalingen in de beschouwing betrekt .52
Desalniettemin opteren we in de gevallen dat Du Flo `een brieff noteerde en
`Jacobus Koelman' voor het genoemde werk in een uitgave uit de eerste decennia van de achttiende eeuw.
4 .15 . Duijmtje
Wat kan de schoolmeester van Groede met `Duijmtje' bedoeld hebben? Een
aanknopingspunt zou het werk van de Amsterdamse toneelspelers, schrijvers en
drukkers Frederik en Izaak Duym kunnen zijn . Fredrik Duym of Duim
(Amsterdam, 1 674 - circa 1751 /54) was toneelspeler en schrijver . Van deze
Duym zijn veel toneelstukken bekend . In zijn eerste stuk De gemartelde deugd
binnen Thorn (1728) pleit hij voor godsdienstvrijheid. Andere toneelwerken van
hem vallen buiten de relevante periode . Verder schreef hij vreugdezangen en
herdenkingsgedichten . Izaak Duim (Duym) was een drukker en uitgever in
Amsterdam . Ook van deze Izaak Duim (Duym) is vooral toneelwerk bekend .
We hebben slechts enkele boeken gevonden die binnen de aard van de lijst
van Groede passen . Het betreft hier de uitgave Tydkorting der jeugd, gevonden in verschyde minne-hangen, die in twee delen bij Fredrik Duym verscheen .53 Er is een
sterk argument tegen deze uitgave als prijsboek : het zijn minnezangen, bepaald
geen stichtelijke verzen . Het zijn liederen over Filis, Roozemond en Cloris en
hoewel de bundel zich uitdrukkelijk op een jong lezerspubliek richt, kunnen we
ons niet goed voorstellen dat zij is uitgereikt.
Een uitgave van Duym die daarvoor meer in aanmerking komt is de Christelyke zeden spiegel, ontdekkende de geboorte, leerredenen [ . .] van onzen gezegenden heilandt [ . . .]

52 Bijvoorbeeld een ex . van Koelmans Twintig jonderlinge exempelen, van vroeg-bekeerde, en jong-stervende
kinderen. Amsterdam 1679) of diens De pligten der ouders, in kinderen voor Godt op te voeden, waarvan
een derde uitgave verscheen bij twee verschillende uitgevers in 1724 . Ex. KB 547 F 32 :
Amsterdam, A . en J . Douci ; ex. in
: Amsterdam : erven van de weduwe G . de Groot en A .
van Dam . In De Pligten der ouders, in kinderen voor Godt op te voeden werden ook Dryderley Catechismus
en Twintig zonderlinge exempelen, van Godt~alige en vroegstervende jonge kinderen opgenomen .
53 Geraadpleegd ex .: Leiden, UB:1094 D 7 :1 .
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Jesus Christus is slechts bekend in een editie van 1742, na de relevante periode .54

Dan rest niet veel anders dan de mogelijkheid dat in Groede met `Duimtje'een
heel ander boek bedoeld is . Zo zou in aanmerking kunnen komen de Stichtelyke
gezangen, behefrende de kennisse Gods, geschreven door Willem Deurhoff (16501717) en voorzien van muzieknotatie, uitgegeven door Pieter van Zanten, maar
waarvan het colofon vermeldt dat het gedrukt is door F . Duym in 1713 .55
4.16 . Een Beelde Boekje
Met de aantekening dat enkele leerlingen `een beelde boekje' hebben gekregen,
hebben we slechts een bescheiden aanknopingspunt gekregen . Welke boekje kan
hier achter schuil gaan? Zou `een beelde boekje' in verband te brengen zijn met
een uitgave waarin aan de hand van afbeeldingen de weg tot een deugdzaam leven wordt gepresenteerd, kortom een stichtelijke werkje met emblemen?
Nu is het gebruik van afbeeldingen in stichtelijke boeken, in het bijzonder in
gereformeerde kringen, bepaald niet evident (Stronks 2009) . Toch denken we
dat de omschrijving wijst op een prijsboek dat gekenmerkt wordt door veel afbeeldingen . Daarvoor komt dan vooral in aanmerking De kleine print bybel. De
eerste uitgave dateert uit 1720 en werd door de Amsterdamse boekverkoper J .
Panli op de markt gebracht . Het werkje was in oorsprong een Duitse `kinderbijbel' samengesteld door M . Mattsperger. 5 ó Voor Nederland werd het bewerkt
door de Amsterdamse predikant Gerard Puppius Hondius (1666-1740) onder
de titel De kleine PrintBybel. Waar in door verscheide afbeeldingen een meenigte van
Bybelsche spreuken verklaart worden . Tot vermaak der Jeugd, en om te leeren elke taak
naauwkeurig af te scheten, en by haaren rekten naam te noemen ; ook de spreuken der H.
Schrift by na zonder moeite in het geheugen te brengen . Uit de Hoogduitsche in de Holland
sche taal overge~et. 57

Het bijzondere van deze uitgave is dat de 150 gravures een rebus vormen . In
raadsels wordt de bijbelse geschiedenis verteld . Achterin het boekje is een sleutel
opgenomen, waarin de Bijbelteksten zijn opgenomen . Zelfs de letters zijn als
`beeld' gepresenteerd, onder het motto `Gelyk de Natuur met beelden heeft
begonnen, zo hebben de beelden naderhand de letteren geteelt' .

54

Geraadpleegd ex . : Leiden, UB :1204 H 9.
Geraadpleegd ex . : Leiden, UB:1195 F 25 .
56 Geistliche Herhens-Einbildungen inn veihundert and funfrig biblischen Figur-Spruchen angedeutet: allen anddchtige[n] Her-<e[nJ, u. der Tugent hebenden Jukent, u einet Gottseligen Belustigung, auch denen Einfdltigen, u
einet anmuthigen Vorstellung unschweren Ergreiffung, und nu lichen Fassung auss allen canonischen Buchern der H.
Schrifft. Het werd voor het eerst in 1685 door Johann Georg Bodenehr (circa 1630-1703) in Augsburg uitgegeven. Uitgebreider hierover: Van der Meiden 2009: 64-67; vgl. ook Buijnstcrs &
Buijnsters-Smit 1997:134 .
57 We gebruikten het ongedateerde ex . ZB 1085 C 31, waarvan bovendien de voorrede en de laatste
pagina ontbreken en dat niet opgenomen is in de STCN . Omdat als uitgever vermeld staat Gerrit
Bouman, boekverkoper in de Amsterdamse St. Luciesteeg, zal dit ex. uit 1730, 1731 of 1736 zijn .
55
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Er is een sterk argument op grond waarvan dit print bybelje als prijsboek in
Groede kan uitgereikt zijn: in Colijnsplaat wordt als prijsboek voor 1753 vermeld :
`Printbijbeltje in octavo' . 58 Maar ook verder is zo'n werkje inhoudelijk en wat de
vorm betreft een voor de hand liggende keus geweest . Voor de kerkenraad is het
rebuskarakter met de stichtelijke afbeeldingen geen enkel bezwaar geweest .
4 .17 . 'T Heijlig Avondmaal
Er zijn talloze uitgaven met `heilig avondmaal' in de titel . Waarschijnlijk lijkt hier
de aanduiding zonder nadere toelichting te wijzen op een van de populairste boeken
uit de Republiek . We denken dan ook dat enkele leerlingen in Groede een
exemplaar kregen van 't Rechte gebrujck van des Heeren H avondtmaal, zoals de titelbeschrijving van de eerste editie luidt . Deze verscheen in 1670 in Amsterdam bij
boekhandelaar Marcus Willemsz Doornick . In Bos & Den Hollander (red.) (2007),
een `Short-Title Catalogue' van alle edities tot 1 800 zijn 101 uitgaven beschreven .
Het Rechte gebruyck telt verschillende onderdelen van een groot aantal schrijvers
en de uitgave verandert in de loop van bijna anderhalve eeuw van samenstelling .
In de meeste edities zijn afbeeldingen opgenomen. Op 't Hof (2007) onderscheidt
niet minder dan 69 elementen die wel op een of andere plaats in de edities voorkomen: gedichten, gebeden, meditaties, het avondmaalsformulier, klachten en
zuchten, samenspraken en tractaatjes, psalmen en lofzangen en nog enkele bijzondere teksten . Voor Op't Hof (2007 :145) is er geen twijfel mogelijk: alle onderdelen zijn `voluit gereformeerd van aard' en in meer of mindere mate vertonen de
diverse teksten een piëtistisch karakter . De stelling van Op 't Hof over de `aard en
ligging' van dit avondmaalboekje kan gerelativeerd worden door het (door hem
zelf aangedragen) feit dat enkele uitgevers niet tot de gereformeerde kerk
behoorden . 59 Op 't Hof concludeert hieruit dat het avondmaalsboekje zowel in
doopsgezinde als in lutherse kringen werd gelezen en gewaardeerd .
Van de 323 pagina's, die de eerste uitgave telde, zijn er 182 van Franse
oorsprong . In grote lijnen putte de samensteller uit twee hoofdbronnen : (a) een
vertaling van een boek van Charles Drelincourt, de Gebeden ende meditatien om sick
te berejden tot 't Hejlige Avondtmael en een vertaling van een verzamelwerk van
verschillende Franse predikanten, de Schatkamer van gebeden, overdenkingen, en
danckseggingen over 't hejligh Avontmael.
Avondmaalsboekjes werden geregeld gebruikt als geschenk bij het doen van
belijdenis of ter voorbereiding van de belijdenis . Onder de onderzochte exemplaren bevinden zich geen prijsboeken voor leerlingen van gewone scholen.6o
We veronderstellen dat in Groede betrekkelijk recente uitgaven aan de leerlin-
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GA Noord-Beveland, Hervormde gemeente Colijnsplaat,
nr . 2.
Vgl . Op 't Hof 2007 : 205-206 ; Visscher 1988, dl . 2 : 221-222.
6o Judith Grootendorst, in Disgenoten (2007 :138) ; het ex . van UB VU is door Judith Grootendorst op
gebruiksporem onderzocht ; wij hebben met dat doel de ex, van UB Leiden, de KB en de ZB bekeken .
59
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gen gegeven zijn .61 Daarmee gaf de kerkenraad de leerlingen van de school een
geschenk met een traditie, praktisch en stichtelijk.
4 .18 . Spaanse Tyrannij
Deze titel verwijst naar een heruitgave van Spieghel der ievght, ofte Korte kronijck der
Nederlantsche geschiedenissen. I Bj Een ware liefhebber des vaderlandts, in 1614 verschenen.ó2 In 1618 verscheen in Middelburg een vierde editie met een enigszins gewijzigde titel: Spiegel der ievcht, ofte Korte cronijcke der Nederlantsche geschiedenissen . In de
welcke naecteljck verhaelt [. . .] worden, de voornaemste tyrannien [ . . .] die door het belejt [. . .] van
Hi,pangien [. . .j bedreven zijn . / By Een liefhebber des vaderlants.G3 Na verloop van tijd
werd dit werk gepubliceerd onder de titel Spiegel der jeught, ofte Spaesse tyrannje,
gepleegt in dese Nederlanden. / By Een liefhebber des vaderlants, aldus de uitgave van
1687 die in Dordrecht bij Simon Onder de Linde verscheen .G4 Mogelijk is de
verschijning van een `Nieuwe Spiegel der Jeugd' over de Franse tirannie, die reeds
twee jaar na het rampjaar 1672 verscheen de reden dat de titel van het eerder
genoemde werkje over de Spaanse tirannie werd aangepast . Het is immers
opvallend dat hiervan de uitgaven voor 1672 de lange `oude titel' hebben, terwijl
de titel van de edities van na 1672 gemodelleerd lijken naar de Nieuwe Spiegel der
Jeugd, Of Franse Tirannj, het meest gelezen schoolboek voor vaderlandse
geschiedenis uit de achttiende eeuw, aldus Buijnsters (1989 :183) .65
Met de Spiegel derjeught, ofte Spaesse tyrannye kregen enkele leerlingen een boek
over een ingrijpende fase uit de geschiedenis van de Republiek .
4.19 . France Tijranij
Met Franse Tjranij verwijst de schoolmeester naar het schoolboekje over de
Fransen en hun aanval in 1672 en 1673 op de republiek.66 Het concept van het
werkje is afgekeken van de oudere Spiegel der Jeught of Spaanse Tirannj uit 1614.
(Later kwam er concurrentie van de Engelsche Tieranny uit 1781 .) Steeds is de for6 1 0p 't Hof (2009 : 167-239) heeft de editiegeschiedenis van Het rechte gebruyck van des Heeres H .
Avondtmael onderzocht . Als er in Groede een recente uitgave is geschonken, komen de editienummers 80-85 in Disgenoten in aanmerking. Dat zou betekenen dat een uitgave van Joannes Kannewet
in Amsterdam of de erven van de weduwe Gijsbert de Groot, met name die uit 1736 werd gegeven .
62 Als drukker-uitgever wordt Herman Allertsz Koster genoemd, terwijl volgens de STCN in het
colofon Adriaen Roman uit Haarlem staat vermeld . (ex. UB A sig . 439 E 40) .
63 Middelburcht S . Moulert,1618; ex . ZB :1102 E 5 .
64 Amsterdam, UB : 2006 E 34 .
65 Vgl. Spiegel derjeught, ofte een kort verhael der voornaemste tyrannye, ende barbansche wreetheden, welcke de
Spangiaerden hier in Nederlandt bedreven hebben . / By Een lief-hebber des vaderlants . (Middelburgh : J .
Missop 1663) (ZB :1011 B 3) . ZB :1058 F 9 mist de titelpagina .
66 Geraadpleegd ex . KB 3172 G 40, dat gedateerd wordt in het tweede kwart van de achttiende eeuw :
Nieuwe spiegel der jeugt, of Fransche tyrannye . Amsterdam, I . van der Putte, boekverkoper, gedrukt bij
Abraham van der Putte ; 8 ° .
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mule een samenspraak tussen vader en zoon over de gruweldaden van de vijand,
in dit geval de Fransen.
De vader wil de gebeurtenissen in het geheugen van zijn zoon prenten, maar
schrikt van zijn eigen verhaal . De jongen smeekt hem echter telkens om meer te
mogen horen . Het relaas wordt ondersteund door een reeks realistische houtsneden . Deze historische boekjes moeten een grote populariteit gehad hebben
tot in de negentiende eeuw . Buijnsters meldt dat de onderwijzer B .L. van Albada
(geboren 1795) vertelt hoe zijn moeder hem als kind `de Fransche tiranny' ter
lezing had gegeven .67
Ook met dit prijsboek beperkte de kerkenraad zich niet tot godsdienstige
werken, pelgrimsverhalen, en zangbundels .
4 .20 . Van Dort
Van de Zeeuwse predikant Johannes van Dorth (1627-1692 ) hebben we meer
informatie op de lijst . De schoolmeester schrijft behalve de naam van de schrijver,
een keer `vraagboek' en zelfs `Van Dorts Zalgheijt' . Verschillende leerlingen van
de school in Groede zullen daarom een exemplaar gekregen hebben van de
Huysseljke ondenyjsinge in de christelijke religie, ofte Eenvoudige verklaringe over bet kleyn
vrage-boeksken, genaamd den weg ter aligheyd, waarvan in 1728 bij boekhandelaar J .
Willemsen in Middelburg een negende druk verscheen in een octavoboekje .G8 Van
Dorth schreef ook een avondmaalsboekje Bruylofts-kleet of eenvoudige ondenv jsinge om
godvrucbtigljck te gebruycken het heylige avontmael, met vragen en antwoorden, dat circa 1700
nog verscheen bij Marinus Smijtegelt in Goes .G9 Het eerder genoemde vragenboekje van Van Dorth is een gecombineerde uitgave : Huysseljke onderwi~singe in de
christelijke religie ofte Eenvoudige verklaringe over het kleyn vrage-boeksken, genaamd den weg
ter ~aligheyd, waar by nog is gevoegd een onderesjsinge om godvrugteljk 't Heylige Avondmaal
te gebruyken ( . . .) (1728) .
Met het populaire catechesatieboekje van Van Dorth werd in Groede weer
een uitgave van een de vertegenwoordigers van de Nadere Reformatie uitgereikt. Echter zullen ook gemeenteleden of predikanten die zich minder strikt bij
de opvattingen van deze richting aansloten diens Wegb ter salicheyt vruchtbaar
hebben geraadpleegd . Ook hier geldt dat gekozen werd voor een Zeeuwse auteur
en Zeeuwse uitgever(s) .
4 .21 . De prijs van de prijzen
Ds . Bernardus Roering kocht in 1736 de boekjes bij de boekhandelaar Jacobus
Willemsen in Middelburg . Onder meer vanwege de vergaderingen van de Classis
67

Buijnsters 1989 :183, n .16 .
Geraadpleegd ex . ZB 18 F 5 .
69 Geraadpleegd ex . ZB 1089 B 40 .
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Walcheren, waartoe een groot deel van Staats-Vlaanderen behoorde, kwam hij
regelmatig in die stad en dat kan de keuze voor de aankoop in deze stad
verklaren . Hij betaalde daarvoor 2-15 (2 ponden en 15 schellingen Vlaams =
fl. 16,50) . In 1732 betaalde hij voor de prijsboekjes £ 3-13-6 (fl . 22,05) . Ook die
betrok ds . Roering bij Willemsen. Het aantal boekjes van dat jaar is onbekend . 70
De predikant declareerde de bedragen bij de diaconie maar een specificatie is
niet bijgevoegd, zodat we niet te weten komen hoeveel de boekjes afzonderlijk
hebben gekost.
Vermoedelijk zal de prijs een rol hebben gespeeld bij de selectie en was de
intentie zo veel mogelijk exemplaren te kopen. Dat aantal is namelijk opvallend .
In 1736 werden 41 boekjes uitgedeeld, in 1737 31 . Dat betekent dat ruim een
derde deel van het aantal leerlingen een prijs kreeg . Uit prijsuitreikingen van latere
data in Zeeuwse dorpen is bekend dat deze aantallen lager waren . Het lijkt erop
dat de kerkenraad in Groede zoveel mogelijk leerlingen wilde belonen . Daarbij
moet worden aangetekend dat in 1736 alleen degenen werden beloond die
leerden schrijven. Vermoedelijk gaat dat ook op voor 1737 . Dat wordt ondersteund door de leeftijden van de leerlingen waarop we zo dadelijk nog terugkomen . Schrijven werd pas geleerd nadat leerlingen het lezen volledig onder de
knie hadden. Over het moment van uitreiking kan nog worden opgemerkt dat de
school het drukst bezocht werd in de drie wintermaanden waarvan november als
de eerste werd beschouwd . In deze drie maanden werd ook de avondschool
gehouden . De uitreiking, die in 1736 plaatsvond op 8 februari en in 1737 op 12
februari, was dus tegen het moment dat het winterseizoen afliep .

5 . Slot
Op 8 februari 1736 noteerde de onderwijzer van Groede dat zijn school was
`gevisiteert door den predicaat B . Roering, d' heer S . Loke en M. Karlier,
ouderlingen, als gedeputeerden van de edelen] k[er]kenraad van de Nederduijtsche gemeijnte van de Groede voorn[oem]t' . Schoolmeester Du Flo tekende
vervolgens op dat de kerkenraad bij die gelegenheid ` . . .hebben uijtgedeelt deze
naarvolgende prjsen . . .', waarna voor de jaren 1736 en 1737 in sterk verkorte
vorm titels en schrijvers volgen van uitgereikte boeken met de namen van de
ontvangers . In deze bijdrage hebben we geprobeerd de verkorte titels en andere
aanduidingen op de lijst te completeren . Daarmee wilden we een antwoord
geven op de vraag welke boeken in die jaren op een gewone dorpsschool als
prijzen werden uitgereikt .

Zeeuws Archief, Hervormde gemeente te Groede, inv.n r. 36a (Rekeningen diaconie
1734/1735,1735/1736) . Over 1737 is het aankoopbedrag niet bekend .
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De lijst van Groede is voor zover bekend de oudste in zijn soort van uitgedeelde
prijsboeken geschonken op Nederduitse dorpsscholen in Staats-Vlaanderen en in
Zeeland en vermoedelijk ook in de Republiek . Zeker is de lijst uniek omdat zij
voor enkele jaren een compleet overzicht geeft .
De traditie van de prijsboeken wordt doorgaans gezien als een typisch verschijnsel van de universiteiten en de Latijnse scholen . Archiefonderzoek toont
echter aan dat dit verschijnsel ook op gewone scholen op brede schaal voorkwam. Dat gold niet alleen voor de steden maar ook voor het platteland . Groede
laat in complete vorm zien wat er in twee achtereenvolgende jaren gegeven
werd . Ook al hebben we niet alle boeken kunnen identificeren, het resultaat
biedt toch met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid voldoende aanknopingspunten voor enkele conclusies . Zo valt al direct op dat de meeste boekjes
in oorsprong teruggaan op uitgaven uit de vroege zeventiende eeuw of dateren
uit het midden van die eeuw .
Bovendien valt op dat de lijst qua keuze in verschillende opzichten een breed
spectrum vertoont . Er zijn avondmaalsboekjes en catechesatieboekjes, maar ook
vrome leesboeken en historische werken . Daarnaast treft de grote keuze aan
zangbundels . Een kwantitatieve benadering levert grofweg het volgende beeld op :
religieuze zangbundels
stichtelijke handboekjes71

22

leesboeken

28

5

historische boeken

5

historische zangbundels

2

diversen

7

Vervolgens kunnen we vaststellen dat veel prijsboeken gerelateerd kunnen worden aan de `Nadere reformatie' . Enkele auteurs van de prijsboeken zijn daaraan
nauw verbonden, terwijl andere schrijvers - met name de vertaalde werken van
Bunyan - kunnen beschouwd worden als geliefde lectuur binnen deze kring .
Daarmee is nog niet de conclusie gewettigd dat in Groede via de uitgereikte
boeken specifiek of exclusief deze kerkelijke stroming onder de aandacht van
de schoolgaande jeugd werd gebracht . Opvallend is namelijk dat er ook boeken
voorkomen met een geheel andere achtergrond . Met name geldt dat voor de
Lusthof desgemoeds, een zangbundel met doopsgezinde wortels, terwijl het verhaal
van Duyfken en Wilhelmynken van onvervalst roomse oorsprong is . Hier staat
tegenover dat uitgerekend deze boeken los van hun oorspronkelijke bron in piëtistische kringen werden gewaardeerd . In het bijzonder moet deze waardering
gegolden hebben voor bevindelijke liederen en verhalen waarin de levensweg
als een pelgrimstocht werd voorgesteld . Niettemin lijkt de conclusie juist dat er bij
de keuze van de prijsboeken in Groede niet gekeken werd naar de oorsprong van
de teksten, waarmee we kunnen vaststellen dat de keuze niet dogmatisch is geweest . Kennelijk was de stichtelijke aard in het algemeen een voldoende criterium
bij de keuze . Daarbij is nog interessant dat bijvoorbeeld het Zuid-Nederlandse
71 Catechesatieboeken, werkjes in verband met het avondmaal, e .d.
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embleemboek over Duyfken en Wilhelmynken voor de kerkenraad van de Nederduitse gereformeerde kerk geen probleem vormde . Even belangwekkend is te
signaleren dat een van de weinige doopsgezinde leerlingen, Abraham de Koker,
een goed gereformeerd boek kreeg - Van Niels Donder-Slach der Goddeloosen waarbij niet is uit te sluiten dat hij de doopsgezinde zangbundel Lusthof des Gemoeds
misschien al eerder, in 1732, kreeg .
Het ontbreken van een scherp criterium geldt eveneens voor het onderscheid jongens- of meisjesboek . Wat volgens literatuurhistorici als een typisch
meisjesboek gold, werd in Groede aan drie jongens gegeven en aan één meisje .
Kennelijk is het onderscheid niet relevant geweest . Evenmin geldt de leeftijd als
een duidelijk criterium . Wie de ontvangers van de boeken tracht te identificeren,
komt tot de conclusie dat de overgrote meerderheid van de leerlingen de leeftijd
hebben gehad 11 jaar en ouder . 72 De meeste kinderen verlieten de school omstreeks hun tiende jaar om te gaan werken. Een deel van de ontvangers was
zelfs ouder dan 20 jaar. De meeste ontvangers waren dus de `avondleerlingen'
van Du Flo . Dat leidt tot de conclusie dat de prijzen vooral bedoeld waren om
deze oudere leerlingen te belonen voor het feit dat zij hun avonduren benutten
om zich verder te bekwamen in het schrijven . Voor hen waren de geschenken
geen jeugdboeken, maar geschenken voor het leven . Zeger Cornelis bijvoorbeeld is gedoopt op 18 oktober 1716 en was derhalve op 8 februari 1736
negentien jaar toen hij Den Donder-Slach der Goddeloosen van Cornelis van Niel
kreeg . Susanna Verhoeve, die gedoopt werd op 7 mei 1724 en dus twaalf jaar
was, ontving op die dag hetzelfde boek . Janna Brakman kwam op 26 augustus
1 725 ter wereld en kreeg op 12 februari 1737, elf jaar oud, ook een Donders/ach .
Ze heeft er nog enkele jaren in kunnen lezen, voordat ze, op 18-jarige leeftijd,
op 21 december 1743 overleed . Meisje of jongen, jonge dochter of jonge man,
het maakte kennelijk weinig uit welk boek je kreeg .
Als de kerkenraad niet besloten had in 1 738 te stoppen met het uitreiken van
prijsboeken en als de rekeningen van de aanschaf bewaard waren gebleven,
zouden we nog meer stof tot onderzoek hebben . Misschien hadden we met een
wat uitgebreidere administratie of meer archiefgegevens ook kunnen achterhalen
hoe en door wie de boeken werden gekocht, welke rol de uitgevers-boekverkopers
speelde. Nu moeten we het doen met Du Flo aantekeningen van wat ` . . .gedeputeerden van de edelen] k[er]kenraad van de Nederduijtsche gemeijnte van de
Groede voorn[oem]t, [ . . .] hebben uijtgedeelt . . .' . Dankzij die notities hebben
we in ieder geval de oudst bekende lijst van prijsboeken op een lagere plattelandsschool en daarmee een beeld van de uitgereikte boeken .

7 2 Met dank aan drs . H .J . Plankeel te Leiden, zie ook zijn website : www.grijsbaard.nl .
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BIJLAGE

Tekst van het handschrift van Isaac du Flo
1736, den 8st[en] februarij, de school van der Groede gevisiteert door den predicaat B .
Roering, d'heer S. Loke en M . Karlier, ouderlingen, als gedeputeerden van de edelen]
k[er]kenraad van de Nederduijtsche gemeijnte van de Groede voorn[oem]t, en hebben
uijtgedeelt deze naarvolgende prijsera . Voor eerst aan :
Bartolomeus Lutun
Adriaan Lesje

Meij Vogel
Van Dort
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Joos Brocq
Isaak Semj
Comelis Senij
Zeger Comelis
Abraham De Koker
Abraham Lutun
Jan Lutun
David Bailleux
J an de Lignie
Jan Du Mez
Jan Lansneau
Jan Karlier
Pieter Le Cointre
Jacob Du Rie
Janus Cambier
Abraham Vermere
Comelis Jansen
Jacobus Brackman
Jacobus Herman
Abraham Lievens
Abraham Willems
Jannus van den Burgt
Damel Croutel
Pieter Mellio
Jacobus Verschuere
Andries Costenobel
Jonatan Van De Zande
Leopold Halle
Izaak Ekkebus
Izaak Lievens
Izaak Willems
Pieter Mogre
Jan Meeus
P[ier]r[e] Fran<;ois Le Grand
Pieter Le Roij
Joos De Burggrave
Jan Strain
Pieter Robijn
Jan Poppe
Jan Kolpaart
Jan Duijck.

Lo van Driel & Huib Uil

nullo
Johan Bunjans Komst en Willek.
Johan Bunjans H. Oorlogen
Donderslag der Goddeloosen
nullo
Meester Kwaad
De Christe Reijse na d'Eeuw
Salomons Tempel
Sions Aleluja
Adriaan van Loo
Izaak Abrahams Cromck
niets
dito Cromck
Uijlenbroek
Duifjen en Willemijntje
heeft mets
dito
Lusthof des Gemoeds
Maagde Klagtje
dito
Groot Harpje
niets
G[root] Harpje
Geuse Liedboek
dito
Een Brieff
Duijmtje
dito Duijmtje
dito
dito
Een Brieff
Een Beelde Boekje

Dese sijn ook schrijvers. Soo dat er in het geheel zijn die cijfferen en schrijven 56. Ende
54 A.B.[C] jongens. t'samen 110 dag-scholiers.
Dese naarvolgende meijskens behooren tot het vorige getal:
Sara Van Den Burgt

Bun Jans Komst en Willek.
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Catharina Van Schaverbeke
Maria Bentein
Jacomijna Roering
Susanna Verhoeve
Sara Vermere
Jannetje Le Saffre
Lidfa Landsbergh
Maria Ekkebus
Jannetje De Nulster
Janna Brackman
Johanna Roering
Josijna Tak
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Vraagboek Van Dort
Bun Jans Heijlig Oorlog .
'T Heijlig Avondmaal
Donderslag der Goddeloose
Meester Kwaad
Christen Reijse na d'Eeuwigh .
Salomons Tempel
Sions Alelujah
Adriaan Van Loo
Uijllenbroek
Duijfjen en Willemijntje
Lusthof des Gemoeds

1737, den 12 febr[uarij], de school van der Groede gevisiteerd door den predicaat B .
Roering en Jannus De Nut, ouderling, als gedeputeert van de ed[elen] k[er]kenraad van
de Nederduijtsche gemeijnte van de Groede voom[oem]t, en hebben uijtgedeelt dese
naarvolgende prijsen . Voor eerst aan:
Jacobus Egbers
Cornelis Senij
Abraham] De Ligny
Adriaan] Lezie
Nicolaas Jansen
Jan Van Den Ameele
David Bailleux
Jan Du Mez
Jacobus Saingez
Pieter Le Cointre
Jan De Lignij
Jan Lansneaux
Daniël Croutel
Leopold Halle
Francois De Hellera
Jan Kolpert
Jonathan Van De Sande
Pieter Mogré
Daniël Du Rie
Pieter De La Haije
Pieter Blancar
Pierre Francois Le Grand

Jacobus Koelman
Johan Bunjans Komst en Willek.
Johan Bunj [aas] H . Oorloge
Salomons Tempel
Weg der Zaligheijt
niets
dito Van Dorts Zalgheijt
Christij Reijse na de Eeuwigh .
Donderslag der Goddeloose
Adriaan] Van Loo
Spaanse Tyrannij
en dito
M[eeste]r Kwaad
Sions Halelujah
M[eeste]r Kwaad
Duijfjen en Willemijntje
dito Duijfjen en Willemijntje]
Klagende Maagd
Jan Abramsens' Kronijk
Groot Harpje
dito Harpje
dito Harpje

Nu volgen de meisjes . Voor eerst :
Maria Bentein
Jacomijna Roering
Maria Des Barbier
Susanna Verhoeve
Janna Brakman

Jan Bunjans Komst en Willekomst
Bunj [aas] Heijlig Oorloge
Salomons Tempel
Christij Reijse na d'Eeuwigh .
Donderslag der Goddeloose
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Lo van Driel & Huib Uil

Johanna Roering
Maria Vasseur
Josina Tak
Johanna Tak
Anna De Bruijne

Adriaan] Van Loo
Sions Halelujah
Uijlenbroek
France Tijranij
Groot Harpje

Jannis Van Den Burgt
Abraham] De Koker fs . Giljame
Abr[aham] De Koker fs . Jannis
Jacob Oosterling
Jannis Karlier
Adriaan] Van Der Meulen
Roeland Van De Sande
Janneken Le Saffre
Janna Lievens
Jan Geersen
Jacobus D'Hont
Abraham] van Houte
Jacobus Manhave
Dat zijn 46 schrijvers . En 45 op de kleijne banken, dat is t'samen 91 scholieren .

1736 .
1737 .

110
91

19 minder .
1738, den 29 janu[arij], de school gevisiteert door den predicaat B . Roering en Marijnus
Boone, als ouderling, als gedeputeerden van de ed[elen] k[er]kenraad van de Nederduijtse gemeijnte van de Groede . En hebben dit jaar goed gevonden de kinderen geen
prijs meer te geven .
Namen van de schrijvers :
J an Lutun
Abraham Lutun
Jan De Lignij
David Bailleux
Nicolaas Jansen
Pieter Le Cointre
Jacob Saingez
Leopold Halle
Francois De Hellera
Jannis Van der Burgt
Isa k Willemsen
Pieter Mogré
Pieter Blancar
Abraham Willemsen
Pieter De La Haije
Jacob Verschuure
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Meijsjes:
Janna Brakman
Johanna Roering
Lidia Lansberg
Maria Des Barbier
Anna De Bruijne
Johanna Tak

Catarina Lansberg
Christina Becu
Catarina Vleeshouwer
Maria Kolpert
Elisabeth De Groote
Maria Frelier

Dese naarvolgende schrijvers waren niet present:
Jacob Schout
Andries Meulemeester

Pieter Zegers

Te samen 46 schrijvers, als het voorgaande jaar. En op de A.B.c. banken 45, mede gelijk
getal van het voorgaande jaar. Te samen 91 scholiers in de dag school.
Jonathan Van De Zande
Daniel Du Rie
Pieter Pruvot
Alexandert De Groote
Comelis Michee
Livinus Poppe
Joos Marete
Jan Pacist
Jan Kolpert
Isaak Ekkebus
Jannis De Ruijser
Jacobus Loke
Pieter De Ruijser
David Le Coij
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De explosie van Vijftig
De eerste drie bundels van Lucebert*
Anja de Feijter

Abstract - The `explosive' beginnings of the poetic career of Lucebert mask serious problems in finding a
publishing house . The anthology atonaal and its publisher Alexandra A .M. Stols break the deadlock
in October 1951 . Up until then the periodical Braak, a periodical on the fringes of the Dutch literary
system that first appeared in May 1950 and continued for not much longer than a year, served as a
very special platform for the publication of some of Lucebert's most important early poems .
Trefwoorden : Lucebert, Beweging van Vijftig, Experimentele Groep in Holland, Cobra,
materialistisch, experimenteel, poetica, editiegeschiedenis, unica .

Inleiding
De eerste drie bundels van de jaren 1951 en 1952, plus de ongebundelde gedichten van de jaren 1948 tot 1952, vormen de `explosie' van het dichterschap
van Lucebert. Vrienden en collega's zijn op de hoogte van zijn dubbeltalent vanaf
medio 1948, maar de doorbraak van de nieuwe, `experimentele' poëzie in de
eerste naoorlogse jaren gaat met zoveel moeilijkheden gepaard, dat het lezend publiek moet wachten op bundels poëzie tot eind 1951 . Maar dan verschijnen maar
liefst drie bundels in weinig meer dan een jaar tijd . De verschijning van de poëzie
van Lucebert is zo `eruptief verlopen, dat er in zijn geval zelfs gesproken moet worden van een debuut en een `historisch debuut' : een bundel die als eerste is
verschenen en een bundel die als debuut was bedoeld . Wanneer de kunsthistoricus Jansen hem in een interview voorlegt dat hij in de vroege jaren vijftig
waarschijnlijk `vooral als schrijver aan het werk (is) geweest', antwoordt Lucebert
zonder enige terughoudendheid dat dat niet klopt .1 Achter de `explosie' van zijn
dichterschap gaat een uitgeverijkwestie schuil .

Enkele biografische gegevens
Lucebert is het pseudoniem van Lubertus Jacobus Swaanswijk (1924-1994) . Hij
kan zijn zelfgekozen, zelfgemaakte naam zowel relativeren als van een toelichting
* Deze tekst is de bewerkte, bekorte versie van de `Inleiding' / `Introduction' die ik schreef voor
het eerste deel van de vertaling in het Engels door Diane Butterman van de verzamelde gedichten
van Lucebert, The Collected Poems . Volume I .
1 In een interview uit 1992 Qensen 2001 : 27) .
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voorzien. Enerzijds vertelt hij, dat hij van huis uit Lubertus heet en er dus alleen ce
tussen heeft gezet . Anderzijds zet hij uiteen dat luce en bent - een omzetting van
brecht, vergelijk het Engelse bright - beide `licht' betekenen. De toelichting van het
pseudoniem laat dus vermenging van talen zien, een bijzonderheid die ook de
poëzie kenmerkt. Verder vermeldenswaard is, dat het pseudoniem ook voorkomt
in de poëzie .
Lucebert is geboren in Amsterdam in de Jordaan, een uitbreiding van het
oude centrum die dateert uit de eerste helft van de zeventiende eeuw en bedoeld
was om de arbeidersklasse te huisvesten . Hij is de tweede van drie zoons uit een
huwelijk dat is geëindigd in echtscheiding . Hij is nog geen drie jaar oud wanneer
er aan het huwelijk van de ouders een einde komt . De vader, aan wie de voogdij
wordt toegewezen, hertrouwt in 1930 . Met deze tweede moeder, die hij altijd aanduidde als `Brabantse', komt ook een nieuwe broer in het gezin . 2 Het milieu is
niet-religieus en a-cultureel . De belangrijke rol die religie en kunst zullen spelen in
zijn leven en werk, laat zich niet verklaren door zijn komaf . Peter Hofman heeft
aan het licht gebracht dat hij graag op bezoek ging in het klooster van de Kapucijnen in de buurt - in de zomer van 1937 werd het vijfentwintigjarig jubileum
gevierd van klooster en Tichelkerk in de Jordaan, tussen Lijnbaansgracht en
Tichelstraat - waar hij boeken mocht bekijken (Hofman 2004 : 46) . 3 Later zal hij
over de gevulde boekenkasten van zijn vrienden spreken als `triomfbogen' (EIburg 1987 : 70) . Na drie jaar middelbare school wordt hij - zijn tekentalenten
zijn op straat ontdekt - op voorspraak van de directeur Mart Stam leerling aan
het Instituut voor Kunstnijverheidsonderwijs, de latere Rietveld Academie . Maar
deze gelukkige periode, met de ontdekking van een nieuwe bibliotheek, duurt
maar kort: begin 1940 wordt hij van school gehaald om te gaan werken .
Hij heeft allerlei baantjes, alleen als retoucheer van foto's met nogal wat
succes . Van midden 1943 tot midden 1944 is hij in het kader van de Arbeitseinsat~
in Duitsland . Hij werd tewerkgesteld in een springstoffenfabriek in Apollensdorf
bij Wittenberg. Na eerste, tamelijk positieve ervaringen - hij doet licht kantoorwerk, hij leest veel, zo schrijft hij althans In brieven aan een vriendin - worden
zijn ervaringen allengs bitterder; hij wordt arbeidsongeschikt verklaard en op de
trein terug naar Amsterdam gezet, waar hij de resterende tijd van de oorlog
onderduikt bij zijn oudere broer . Kort na het verschijnen daarvan in 1946, leest
hij het standaardwerk van Eugen Kogon, Der SS-Staat: das System der deutschen
Kon~entrations-Lager over de concentratiekampen - in het bijzonder over Buchenwald, waar de auteur zelf gevangene was (Stokvis 1991 : 36) .

2 Deze gegevens zijn ontleend aan de biografie van Peter Hofman (2004), Lichtschikkend en iingend,
een biografie van de jonge Lucebert tot 1954, waarvan ook hierna dankbaar gebruik is gemaakt .
3 In zijn gebundelde herinneringen aan Amsterdam Het geluk van de brug stelt Kees Fens zich voor,
hoe de jonge, leergierige Bertus Swaanswijk welkom wordt geheten in het klooster van de Paters
Kapucijnen . Hun rector in de jaren dertig, Pater Antoninus, was een neef van de moeder van Fens
(Fens 2008 : 61-63) .
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In de direct naoorlogse periode neemt het bestaan zonder vaste woon- of verblijfplaats een aanvang . Hij maakt eind 1945 wandschilderingen in een buitenhuis
op de Veluwe met `een vrije kopie naar een schilderij van Jan Steen' als opdracht
(Hofman 2004 :106) en begin 1947 beschildert hij de kapel in het jeugdopvanghuis van de paters Franciscanen in de De Wittenstraat, om de hoek bij het
ouderlijk huis . Hij probeert als illustrator werk te krijgen en komt zo zijn latere
collega-dichter Gerrit Kouwenaar voor het eerst tegen . Via een vriendin leert
hij in 1947 de koperslager en edelsmid Henry van Draanen kennen, die hem de
opdracht voor wandschilderingen in het Franciscanessenklooster in Heemskerk
bezorgt. Van september 1947 tot juli 1948 werkt hij hier aan ; in de weekends
logeert hij in Amsterdam bij de beeldhouwer Atze Haytsma, een andere protégé
van Van Draanen . In het voorjaar van 1948 doet hij een poging om in aanmerking te komen voor een uitkering van de Kunstenaarsfederatie . Ad Pieters,
bevriend kunstenaar die hem daarbij behulpzaam is, probeerde zijn bovenbuurman te interesseren voor een dichter die een oersonate ten gehore bracht . Die
buurman was Richter Roegholt, de historicus die de geschiedenis van De Bezige
Bij heeft geschreven en die zich later, in 2003, herinnert : `De wet van de remmende voorsprong keerde zich tegen me . Ik kende al de Ursonate van Kurt
Schavitters en haalde toen jammer genoeg mijn intellectuele gymnasiumneus op
voor Luceberts dichtkunst' (Hofman 2004 :146) .
Het jaar 1948 brengt in verschillende opzichten een doorbraak . Hij ziet Picasso en Matisse in het Stedelijk Museum in Amsterdam en reist met zijn vriend
Anton Martineau naar Parijs . In brieven en notitieboekjes denkt hij na over het
verschil tussen omgangstaal en poëzie en over de verhouding tussen poëzie en
dichter : de poëzie of muze is `meesteres', de dichter is haar dienaar of knecht .
Na terugkeer in Amsterdam houden zij een zeer bescheiden expositie, waarbij
de kennismaking met Gerrit Kouwenaar wordt hernieuwd en nieuwe vriendschapsbanden met dichters en schilders worden gesmeed . Dat najaar manifesteert hij zich ook als dichter, door eigen werk voor te lezen in kleine kring . Op
die eerste voordracht volgen er snel meer en verschillende vrienden en bekenden
herinneren zich langs deze weg het gedicht `christuswit'4, dat later een plaats
kreeg in het historisch debuut apocrief/ de ana phabetische naam .
Begin 1949 reist hij opnieuw met Martineau naar het zuiden . Deze reis heeft
in titels en dateringen traceerbare sporen nagelaten in een aantal van de in de
eerste drie bundels verschenen gedichten : de `romeinse elehymnen' (vg 30-32) in
de bundelafdeling 'apocrief' n `het orakel van monte carlo' (vg 112-113) in de
bundelafdeling `de dieren der democratie' . In laatstgenoemd gedicht hekelt
Lucebert Willem Kloos, de voorman van de Beweging van Tachtig . Het is geïnspireerd door een bezoeker van het casino in Monte Carlo, die leek op Willem
Kloos . In dit jaar dingt hij - zonder succes - mee naar de Reina Prinsen Geerligs4 Lucebert (1974), verzamelde gedichten, 28-29 ; hierna zal in de lopende tekst naar deze editie worden
verwezen, aangehaald als vg .
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prijs, waarvoor hij de bundeling apocrief inzendt, de titel die later terug zal
komen in het historisch debuut . Uit dezelfde tijd dateert de tekst `De tortuur
der muzen', een tekst met de allure van een manifest die indertijd ongepubliceerd is gebleven . In de marge van het handschrift tekent hij aan, dat hij het
diep betreurt dat hij zijn werk voor een literaire prijs heeft ingezonden (De
Feijter 1999 :100) .

De Experimentele Groep, Reflex en Cobra
In de zomer van 1948 was door een aantal schilders de Experimentele Groep in
Holland opgericht. Het initiatief lag bij de schilders Constant, Corneille en
Karel Appel . De leden van de Experimentele Groep wilden samenwerken met
schrijvers en dichters, wat begunstigd werd door het feit dat Gerrit Kouwenaar
en Constant elkaar al kenden . Deze vroege alliantie van dichters en schilders
heeft de nieuwe poëzie haar naam `experimentele poëzie' gegeven . Aan het blad
van de Experimentele Groep Reflex, waarvan niet meer dan twee nummers zijn
verschenen - najaar 1948 en februari 1949 - dragen Gerrit Kouwenaar, Jan G .
Elburg en Lucebert bij .
De schilders van de Experimentele Groep noemen hun blad Reflex, in overeenstemming met het uitgangspunt van hun kunst als een onmiddellijke, niet
door het verstand gecontroleerde reactie op de werkelijkheid zoals zij die in de
jaren direct na de Tweede Wereldoorlog ervaren . Het streven is spontane expressie . In het manifest van Constant dat in nummer 1 van Reflex werd gepubliceerd,
wordt de ontwikkeling van de kunst nadrukkelijk aan de maatschappelijke ontwikkeling verbonden en in termen van het dialectisch materialisme van Marx
verwoord. De gewraakte kunst is die van `de voorbije klassecultuur' . De culturele
leegte heeft zich nog nooit zo sterk en algemeen voelbaar gemaakt als na de laatste wereldoorlog . De kunstenaars van na deze oorlog zien zich geplaatst tegenover `een wereld van decors en schijnfacades, waarmee ieder contact is verbroken
en waarin ieder geloof is verdwenen .' De conventies van de verworden esthetica
dienen vernietigd te worden met het oog op de opbloei van een allen omvattende
volkskunst . Dat is een kunst `die niet het probleem oplost dat een vooraf bestaande schoonheidsopvatting stelt, maar die geen andere norm erkent dan expressiviteit, en spontaan schept wat de intuïtie ingeeft .' Met alle oude schoonheidsidealen
dient radicaal gebroken te worden . In plaats daarvan ziet de auteur een nieuw
artistiek principe ontstaan, `de onbelemmerde invloed van de materie op de
scheppende geest' . Een kunstwerk is het resultaat van `een ontmoeting van de
menselijke geest met de ruwe materie, die haar de vormen en ideeën suggereert .'
In deze periode van omwenteling kan de rol van de kunstenaar geen andere zijn
dan een revolutionaire . Aan het slot van het betoog wordt deze periode dan als
`experimenteel' gedefinieerd : `De problematische periode is ten einde in de ont-
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wikkeling van de moderne kunst, en wordt opgevolgd door een experimentele
periode. Dat wil zeggen, dat uit de ondervinding (experience) die wordt opgedaan
in deze staat van ongebonden vrijheid, de wetten worden afgeleid waaraan de
nieuwe creativiteit zal gehoorzamen .'
Op grond van deze tekst van Constant uit 1948 dient experimenteel begrepen
te worden als afleiding van experience in de zin van `ondervinding' of `ervaring' .
Tegelijk maakt de visie op een `experimentele periode' als een fase die zal leiden
naar een toekomst van een `nieuwe creativiteit' een andere betekenis duidelijk,
namelijk dat experimenteel ook te begrijpen is als afleiding van experiment of proefneming. Lucebert spreekt over `de proefondervindelijke poëzie' in het vroege
gedicht met de titel `het proefondervindelijk gedicht' . Het Nederlandse woord
proefondervindeljk omvat beide betekenissen : `volgens ervaring of ondervinding'
en `op proefneming gebaseerd' . In een mogelijk geniale greep op de literatuurgeschiedenis zal Gerrit Kouwenaar een aantal jaren later in zijn inleiding tot de
bloemlezing vijf 5 tigers de experimentele gedichten karakteriseren als `liederen
van onschuld èn ervaring', naar Songs of Innocence and of Experience van William
Blake (Kouwenaar 1955 : 12) . William Blake duikt eveneens op in `verdediging
van de 50-ers' van Lucebert, het gedicht dat de vertegenwoordigers van de nieuwe dichtergeneratie de naam `vijftigers' geeft, als andere naam naast de naam
`experimentelen' .
Nog in het oprichtingsjaar 1948 gaat de Experimentele Groep in Holland op
in Cobra, de internationale beweging in de kunst met Frans als voertaal die tussen
1948 en 1951 kunstenaars uit Copenbague, Bruxelles en Amsterdam verenigde .
Ongeveer tegelijkertijd met het tweede nummer van Reflex in Amsterdam komt in
Kopenhagen het eerste nummer van het tijdschrift Cobra uit. Drijvende kracht
achter Cobra in Denemarken is Asger Jorn . Constant en Jorn hebben elkaar al in
het najaar van 1946 in Parijs leren kennen . Jorn beschrijft het nieuwe artistieke
principe van Cobra als `automatisme physico-psychique' . Hij publiceert in Cobra
nummer 1 zijn `Discours aux pingouins' . Daarin bakent hij Cobra af van het
Surrealisme door het `psychisch automatisme' met behulp waarvan André Breton
het Surrealisme definieerde, te vervangen door een fysisch-psychisch automatisme : omdat de handeling van het je uitdrukken lichamelijk is, is een psychisch
automatisme organisch verbonden met een fysiek automatisme . In deze versie
van de `materialistische' esthetica van Cobra is dus nadrukkelijk plaats ingeruimd
voor lichamelijkheid als aspect van het artistieke scheppen .
Als het Nederland-nummer van het tijdschrift wordt Cobra nummer 4 geprogrammeerd . Dat nummer verschijnt ten tijde van de Cobra-tentoonstelling in
november 1949 in Amsterdam en dient tegelijk als catalogus . Aan de groots opgezette expositie onder de naam `Exposition International d'Art Expérimental'
namen kunstenaars van tien verschillende nationaliteiten deel. De organisatie was
in handen van de Nederlandse Experimentele Groep die van de directeur van het
Stedelijk Museum Amsterdam Willem Sandberg de beschikking kreeg over
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zeven benedenzalen van het museum . De inrichting van de tentoonstelling
door de architect Aldo van Eyck wordt door Willemijn Stokvis beschreven als
een kunstwerk op zichzelf . Van Eyck vatte de wanden en vloeren van de zalen
op als een leeg doek, waarop hij met de over het algemeen kleine schilderijen de
tentoonstelling componeerde . Beelden, tekeningen en grafiek werden op lage
podia geëxposeerd . Verder werd een aantal krachtige accenten aangebracht met
doeken van zeer groot formaat die in de laatste week van voorbereiding ter
plaatse door Appel, Constant, Corneille en Eugène Brands werden gemaakt
(Stokvis 1980 :114) .
Voor de dichters die deelnamen aan de expositie richtte Aldo van Eyck een
kleine zaal in met een kooi . De wanden van de zaal werden zwart geschilderd .
Tegen een van de wanden van de zaal werd een kooi opgetrokken, opgebouwd
uit smalle, zwarte latten, die reikten van de vloer tot het plafond . Op de achterwand van de kooi werd een collage van boekomslagen bevestigd met een groot
kruis er doorheen en erboven, in witte letters geschilderd, de spreuk : `er is een
lyriek die wij afschaffen' . Er zijn foto's gemaakt, waarop de dichters Kouwenaar,
Elburg, Lucebert en Bert Schierbeek, hangend door de tralies van hun kooi,
wijzen naar deze tekst . Op verschillende plaatsen waren aan de latten zogeheten
tekening-gedichten of `peintures-mots' bevestigd, een hoofdzaak uit de esthetica
van Cobra, waarin de creatieve samenwerking van dichters en schilders en de
wisselwerking tussen schrift en schilderkunst tot uitdrukking kwam . Lucebert
maakte verschillende van deze paneeltjes, ook met tekst van anderen . Zo was er
een paneeltje met: `Snel! een vredespijp / vóór het te laat is!', een `citaat' uit Goede
morgen haan, een verzameling tekst-tekeningen van Kouwenaar en Constant, een
eigen uitgave van de Experimentele Groep uit het voorjaar van 1949 . 5 Elburg
heeft in zijn memoires vastgelegd, dat vooral Lucebert zich bij de inrichting van
de dichterkooi heeft geweerd . Een reeks `voorouderportretten', tekeningen in
oostindische inkt van bewonderde dichter-voorlopers - Elburg noemt de namen
van : Rimbaud, Gorter, Jarry, Majakovski, Tzara, Van Ostaijen, Eluard, Arp heeft de tentoonstelling níet gehaald, omdat de `naar gelijkenis neigende afbeeldingen een inbreuk zouden vormen op de eenheid van stijl van de experimentele
tentoonstelling' (Elburg 1987 : 143 en 146) . Het is niet onmogelijk, dat het idee
voor de dichterkooi mede is ingegeven door een gedicht van Lucebert, met in
de openingsregel de metafoor de kooien van de poë e (Héman 1999 :150) .
De tentoonstelling wordt geopend op de avond van de derde november . Op
4 en 5 november verschijnt hier en daar een bericht in de pers, maar de media
barsten los naar aanleiding van de rel waarop de voordrachtsavond van zaterdag
de vijfde november uitloopt . Op het programma staat de voordracht van experimentele literatuur. Lucebert leidt de avond in . Volgens krantenverslagen zou hij
hebben verklaard dat `de ontwikkeling van de maatschappelijke en economische
5 Het ging om een uitgave in 30 exemplaren; een tweede druk in facsimile (Amsterdam : Querido)
dateert van 1978 .
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omstandigheden na de laatste oorlog ons land had rijp gemaakt om het dadaïstische en expressionistische experiment, dat na 1918 in andere landen zoveel
opgang had gemaakt nog eens dunnetjes over te doen' en had hij de experimentelen aangeduid als de eerste `nudisten' in de literatuur (Stokvis 1980 : 121) .
Lucebert heeft het uitgangspunt voor deze beeldspraak gevonden bij Paul van
Ostaijen, in het bijzonder bij het beroemde gedicht uit De Feesten van Angst en
Pin met de titel `Vers 6' (1920) dat besluit met de regels `Ik wil bloot zijn / en
beginnen' . Dit blijkt uit een kladversie van de inleiding die Lucebert gehouden
heeft, die recent door de biograaf Peter Hofman aan het licht is gebracht :
Ik wil bloot zijn en beginnen, riep Paul van Ostaijen uit . [ . . .] Geen nieuwe letterkundige beweging wordt onbevlekt ontvangen en ook de onze is niet zomaar uit de
lucht komen vallen . De Franse revolutionaire surrealisten en ook de tijdens de oorlog
opgekomen stromingen in Engeland hebben ons beïnvloed. Maar voor ons en ons
werk is en blijft alleen de realiteit van eigenlijk belang omdat het ons er niet om te
doen is een letterkundig stijltje te scheppen maar om naakt in de letterlijk belachelijke
werkelijkheid van de laat burgerlijk-kapitalistische beschaving te staan, deze helse werkelijkheid met huid en haar te beleven en haar weer te geven met alle uitdrukkingsmiddelen die wij al experimenterende met taal en ziel en geest en talent ons verworven
hebben en nog zullen verwerven. Wij, geachte toehoorders, zijn dus om zo te zeggen
de eerste nudisten in de literatuur. Deze naaktloperij in woord en geschrift zal hier in
den beginne slecht of in het geheel niet worden begrepen . Men zal ons niet ernstig
nemen, hier en daar zal men ons toevoegen : schon dada gewesen. Goed, laat men
lachen . [ . . .J De werkelijkheid is dat ik vanmorgen en vanavond niets gegeten heb en
dat ik daarom dus wel revolutionair en tevens experimenteel te werk moet gaan . Zo is
het en de heren en dames die ons vandaag nog met hun schamper lachende artistieke
geleerdheid trachten af te maken, balken morgen allemaal van de pijn wanneer zij
ontdekken dat de zekerheden van hun ethische en aesthetische waarden sinds lang
niet meer bestaan, zodat zij bloter dan bloot zijn geworden, zo niet dood . Dan zal
blijken wie de ware nihilisten van het huidige tijdsgewricht zijn en dan ook, mijne
geachte toehoorders, hopen wij onze eerste smetteloze liefdesgedichten te schrijven
en die op te kunnen dragen aan een rechtvaardige maatschappij . (Hofman 2004:194)
De eerstvolgende spreker was de Franstalige Belgische dichter Christian Dotremont, de Brusselse spil van Cobra . Wat men van hem verwachtte, was voordracht
van gedichten van Edouard Jaguer en hemzelf, maar de grote stapel papieren
die hij voor zich had, bevatte in ieder geval geen poëzie . De gefrustreerde
verwachtingen, de voordracht in het Frans en het herhaald gebruik van het
woord `Soviétique', maakten de zaal onrustig en brachten een deel van het gehoor tot de veronderstelling dat hier communistische propaganda bedreven
werd . Lucebert moet Dotremont toegevoegd hebben `in naam van de communistische partijdiscipline' zijn voordracht te beëindigen, maar hij ging onverstoorbaar verder en leek bovendien gesteund door een soort lijfwacht die onder
andere bestond uit Constant en Aldo van Eyck die zich achterin de zaal hadden
opgesteld en, volgens de reconstructie van Stokvis, `agressief de zaal inkeken'
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(Stokvis 1980 : 121) . Toen een Amsterdamse meubelmaker hardop zei dat hij in
Amsterdam was en niet in Parijs, waarop de dichter Martinus Nijhoff die zich
onder het gehoor bevond, zich de kwinkslag veroorloofde, `of men te Parijs
tegenwoordig Russisch sprak', pakte de `lijfwacht' de meubelmaker op, wat het
startsein werd voor een algemeen handgemeen . De suppoosten van het museum
ontruimden de zaal en van voordracht van poëzie is niets meer gekomen . De spanning die op deze avond tot ontlading kwam, was niet alleen opgebouwd tussen
een verontwaardigd publiek en strijdlustige kunstenaars, maar ook tussen schilders en dichters . De dichters moeten al te zeer het gevoel hebben gekregen, dat
ze voor de sier meededen en dat zelfs de speciaal voor hen georganiseerde avond
hen ontnomen werd. Kouwenaar herinnert zich ongeveer een halve eeuw later :
wij waren toch al een beetje geërgerd door de manier waarop wij - hadden we het
idee - gebruikt werden. Als de franje bij de schilders . Dichters moesten ze hebben,
maar die moesten niet een al te grote bek hebben . Dus die bijeenkomst zou onze
avond worden en die pikten ze dan ook nog in en dat was eigenlijk de druppel die
de emmer deed overlopen . (Calis 2001 : 52)
De tekst die Dotremont voorlas, was een manifest, wellicht toch al niet het genre
dat zich voor voordracht leent . In een later nummer van Cobra is de tekst gepubliceerd, waarbij de auteur ook ingaat op de gebeurtenissen in Amsterdam .
Dotremont eist een aanzienlijk deel van de publieke belangstelling voor de tentoonstelling op voor zichzelf: de rel `vertienvoudigde' het bezoek aan de tentoonstelling en de verkoop van het vierde nummer van Cobra. Maar hij maakt ook
duidelijk dat hij geschokt is door het niveau van de reacties in de media, die hij
meten met de maatstaf van het "si vous n'êtes pas pour nous, vous êtes contre"
de la politique' verwijt (Calls 2001 : 60) . Kouwenaar zal een aantal weken na het
gebeurde een artikel onder de titel `Maar wat willen die experimentele jongens
dan?' in De Vrije Katheder publiceren . Daarin noemt hij de weg van het experiment
`ongebaand inderdaad, maar tevens onbesmet met het lijkgif van een stuiptrekkende cultuur' . Hij geeft aan `dat Nederland tot nog toe vrijwel geheel van
elke vorm van surrealisme gespeend bleef, zodat hier voor de Nederlandse poëzie
`gebieden braak liggen, welke onder de veranderde omstandigheden van dit moment met vrucht kunnen worden afgetast' (Calls 2001 : 58) .

Eerste publicatie van vroege gedichten in tijdschriften
Het eerste gedicht van Lucebert dat in druk verschijnt, is de `minnebrief aan
onze gemartelde bruid indonesia' (vg 401-403), geschreven naar aanleiding van
de tweede politionele actie van december 1948 in Nederlands Indië . Het
verschijnt in het tweede nummer van Reflex van februari 1949 . De `minnebrief
wordt getekend door verbijstering over de betrokkenheid van Nederland in een
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koloniale oorlog, onmiddellijk na het einde van de Tweede Wereldoorlog . Ook
persoonlijke teleurstelling is in de aanklacht die het gedicht is, gemengd : teleurstelling over vrienden uit de jeugd die hun militaire dienstplicht in Indonesië
zonder scrupules op zich nemen . In een brief aan een vriendin uit januari 1946
noemt hij een jeugdvriend `evenals de duizenden andere knapen die tegen de
zwartjes op willen trekken, een kip zonder kop .' Hij voegt er aan toe :
ik zou toch zoo graag willen dat de jeugd, onze jeugd, niet meer achter 't zootje
volksbezwendelaars aanliep, zich niet meer 't hoofd op hol liet maken met allerlei
gezwollen praatjes over vaderlandsliefde en soldateneer . Ik geloof dat wij er, zooals
de zaken er nu voorstaan, even slecht aan toe zijn als de Duitsche jeugd na 1933 er
slecht aan toe is geweest. We worden bedrogen en opgehitst en dit alleen maar om
de geldzak van een groepje welopgevoede bandieten . (Hofman 2004:107)
In november 1949 verschijnt in Cobra nummer 4 `verdediging van de 50-ers' (vg
406-407) . In het voorjaar van 1950 beginnen Blurb en Braak te verschijnen, twee
tijdschriften uit de marge van het literaire systeem die allebei ongeveer een jaar
hebben bestaan en van groot belang zijn geweest voor de doorbraak van de
Beweging van Vijftig . Blurb is het tijdschrift van Simon Vinkenoog die zijn
positie van relatieve buitenstaander uitbuit door vanuit Parijs, waar hij dan
woont, te schrijven over de Nederlandse literaire situatie . Braak is het tijdschrift
van Remco Campert en Rudy Kousbroek, die elkaar kenden van de middelbare
school en kort na het verschijnen van het eerste nummer in mei 1950 contact
leggen met Lucebert en Bert Schierbeek . Van Lucebert verschijnt al in nummer
2 van Braak een aantal gedichten en vanaf nummer 3, dat dateert van juli 1950,
maakt hij samen met Schierbeek ook deel uit van de redactie .
Het tijdschrift Braak is van bijzonder belang geweest voor de eerste publicatie
van gedichten van Lucebert . Voordat de `explosie' tot stand gekomen is, zijn er
van Lucebert tweeënveertig gedichten gepubliceerd . Ongeveer de helft daarvan
wordt opgenomen in de explosie van de eerste drie bundels ; de gedichten die
daar buiten zijn gevallen, vullen de afdeling `ongebundelde gedichten 19491951' in de uitgave van de verzamelde gedichten (vg 401-433) . In Braak publiceert
Lucebert in totaal vierentwintig gedichten, waarvan er tien later gebundeld zijn
en veertien ongebundeld zijn gebleven. De overige gedichten uit de afdeling
`ongebundelde gedichten 1949-1951' beleven hun eerste publicatie in de
tijdschriften Reflex, Cobra en Podium en in de bloemlezing atonaal.
Lucebert laat bijna geen enkele van de in totaal achtentwintig bladzijden van
Braak 3 ongemoeid. Hij illustreerde het proza van Schierbeek en de gedichten
van Campert en Kouwenaar en tekende en calligrafeerde een aantal advertenties .
Voor het omslag tekent hij de naam van het tijdschrift in hoge, langgerekte hoofdletters die onmiskenbaar lichamelijke kenmerken hebben : een mond en ogen en
verder voetjes of pootjes ; de grens tussen menselijk en dierlijk is niet duidelijk te
trekken . Van zijn eigen hand verschenen vier gedichten . Twee gedichten in hand-
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schrift: 'knevel de vogel en slecht de vleugel' en 'hu we wie', en twee gedichten
als tekening-gedicht: 'poeziezo easy job' en 'nu komen ook de kooien van de
poezie'. Van 'hu we wie' (vg 146) is bekend dat het de dichter Jan Hanlo inspireerde tot het wellicht beroemdste klankgedicht uit de naoorlogse Nederlandse
poezie, het gedicht 'Oote boe' (Renders 2000: 83). Een editiegeschiedenis die de
'explosie'op bijzondere wijze belicht, heeft 'knevel de vogel en slecht de vleugel':
nadat het gedicht eerst wordt opgenomen in de eerste bundel triangel in de jungle
/ de dieren der democratie (vg 111), krijgt het een jaar later eveneens een plaats in de
derde bundel de amsterdamse school (vg 128). Dit is een uniek geval! Van de twee
tekening-gedichten is het lange, drie pagina's vullende 'poeziezo easy job' (vg
417 -418) ongebundeld gebleven, terwijl 'nu komen ook de kooien van de poezie'
(vg 20) is opgenomen in het historisch debuut apocriif / de analphabetische naam.
Het gedicht 'nu komen ook de kooien van de poezie' behoort tot de belangrijkste gedichten van Lucebert. Het is niet aIleen bekend als tekening-gedicht uit
Braak, maar ook als gedicht-met-coIlage uit een van de zogeheten unica dat voor
het eerst is gepubliceerd door Suzanna Heman, conservator van het Stedelijk Museum te Amsterdam. 6 Het gedicht heeft aanleiding gegeven tot een uitgebreide,
langdurige interpretatiecontroverse. Misschien is in deze controverse het gegeyen van de 'bijzondere verschijningsvorm' nog onderbelicht geblevenJ Zeker is,
dat het gedicht pas zijn titel krijgt wanneer het van z'n bijzondere verschijningsvorm is ontdaan: in het historisch debuut apocriif / de analphabetische naam draagt
het de titel 'het vlees is woord geworden', een titel waarin de omkering van de
woorden uit het Evangelie van Johannes te lezen is.
Ongeveer tegelijkertijd met de eerste publicatie van dit gedicht in Braak 3
van juli 1950 wordt in het tijdschrift Podium het gedicht 'meditatie op een mond
vol builenbal' (vg 415) voor het eerst gepubliceerd. Ook dit gedicht gaat overduidelijk de dialoog met het Evangelie van Johannes aan, nu in het bijzonder
met het eerste vers daarvan "In den beginne was het W oord, en het W oord was
bij God, en het Woord was God" Goh. 1:1).

In de bundel Licht is de wind der duisternis onder redactie van Hans Groenewegen (Heman 1999:
152-153). Het ging hierbij om een eerste publicatie van een aantal bladen uit de verschillende
unica, boekjes die Lucebert tussen 1948 en 1951 van kaft tot kaft in een uniek exemplaar maakte
en aan vrienden cadeau deed. Recent is een integrale uitgave van de zogeheten unica verschenen
(Lucebert 2011).
7 De bezorgers van de tweedelige uitgave van de verzamelde gedichten (Lucebert 1974) duiden een
publicatie als tekening-gedicht, als gedicht-met-collage of als gedicht-in-handschrift als 'bijzondere verschijningsvorm' aan (vg 581).
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Editiegeschiedenis van de eerste drie bundels
Eind november 1950 ontstaat in het literaire leven in Nederland beroering door
een enquête . Redacteur Michel van der Plas van Elseviers Weekblad vroeg een
aantal letterkundigen hun mening te geven over de jonge Nederlandse poëzie .
Er worden negen reacties gepubliceerd . De enquête levert vooral scepsis op en
niet veel meer dan een handvol namen van dichters van wie de meeste al in de
vooroorlogse periode zijn gedebuteerd. Het zou zo kunnen zijn dat de vernieuwing die wel degelijk gaande was, zozeer in de periferie van het literaire
systeem plaatsvond, dat het centrum daar eenvoudigweg geen weet van had .
Wat hier ook van zij, achteraf kan in ieder geval worden vastgesteld, wie uit het
literaire establishment onmiddellijk na november 1950 het roer omgooit en zich
inspant voor de nieuwe poëzie . De Haagse uitgever Alexandra A .M . Stols had
in de EIV enquête als zijn mening te kennen gegeven, dat de vernieuwing niet
tot hem doordringt en dat er een groot gebrek aan talent lijkt te zijn . Eind
maart 1951 ontmoet uitgever Stols in Amsterdam Simon Vinkenoog, die het
zesde nummer van zijn eenmanstijdschrift Blurb tot een platform voor een
tegen-enquête heeft gemaakt . Nummer zes is begin februari 1951 als Blurb
S.O.S. verschenen . Stols vraagt Vinkenoog een bloemlezing samen te stellen uit
de nieuwe Nederlandse poëzie . Een half jaar later, in oktober 1951, zal deze
onder de titel atonaal verschijnen .
Lucebert komt in contact met Stols naar aanleiding van atonaal. De dichter
heeft zich in eerste instantie tegen opname in de bloemlezing verzet . Hij schrijft
in een brief van 5 april 1951 aan Stols dat zijn oudste bundel in de loop van het
jaar door de Amsterdamse uitgeverij De Bezige Bij zal worden uitgegeven en
dat nog drie bundels op een uitgever wachten . Hij wil niet meewerken aan de
bloemlezing, omdat zijn werk `nagenoeg onuitgegeven' is . Stols legt zich niet bij
deze weigering neer en maakt een afspraak op zeer korte termijn . Hij haalt
Lucebert over om toch mee te werken aan atonaal door hem publicatie van zijn
werk in het vooruitzicht te stellen (Fokkenra 1979 : 118-121) . In de loop van
juni verklaart Stols zich bereid de tweede bundel van Lucebert uit te geven en
hij zet bovendien voor het begin van het volgend jaar nog een bundel op het
programma (Fokkenra 1979 : 217-218) . In de loop van 1951 blijkt, dat er toch
nog problemen rijzen bij De Bezige Bij ; in ieder geval komt de voorziene
uitgave van de oudste bundel in dat jaar niet tot stand . Hierdoor wordt de
uitgave door Stols in november 1951 van de bundel triangel in de jungle l de dieren
der democratie tot het debuut van Lucebert . De Amsterdamse uitgeverij De Bezige
Bij geeft in juni 1952 alsnog de bundel apocrief / de anaphabetische naam uit. Stols
geeft daarna de derde bundel van de dichter, de bundel de amsterdamse school, in
het najaar, in november 1952 uit . Het debuut, het zogeheten historisch debuut
en de derde bundel zien dus in één jaar tijd het licht .
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Alsof het verhaal zo al niet ingewikkeld genoeg is, zijn er ook nog complicaties
die de samenstelling van het historisch debuut betreffen . Op deze kwestie is
recent nieuw licht geworpen door Hans Renders (Renders 2000 : 68-73) . Duidelijk
is, dat Lucebert had gehoopt dat zijn oudste bundel apocrief in het jaar 1951 zou
uitkomen . In datzelfde jaar 1951 stelt hij echter ook een bundel samen voor de
Braak-reeks, de nooit gerealiseerde reeks van `min of meer bibliofiel uitgevoerde en
geïllustreerde bundeltjes, voor lage prijs', die in nummer 3 van het tijdschrift voor
het eerst wordt aangekondigd. In juni 1971 schreef Rudy Kousbroek, een van de
redacteuren van Braak, in een artikel in NRC Handelsblad dat er een vroegere,
Parijse versie van de analphabetische naam is geweest, die ook bij een drukker is
gezet, maar bij gebrek aan geld nooit geproduceerd . Wanneer de redactie van de
verzamelde gedichten van Lucebert hem in januari 1971 de vraag voorlegt, uit welke
afdelingen de oudste bundel is samengesteld, luidt het antwoord dat er drie afdelingen zijn : apocrief, de analphabetische naam en de getekende naam, waaraan de dichter
nog toevoegt `zo is ie ook "histories" gegroeid' (vg 589) .
Tamelijk recent is de Parijse versie van de ana phabetische naam door Hans
Renders getraceerd en in diens facsimile-editie van het tijdschrift Braak gepubliceerd (Renders 2000 : 365-384) . De versie is niet ongeschonden - er ontbreken
verschillende pagina's - maar bewijst desondanks dat er een stadium van voorbereiding is geweest, waarin de twee bundelafdelingen de ana phabetische naam en
de getekende naam als aparte bundelpublicatie waren voorzien . Zeker is in ieder
geval dat publicatie in een Braak-reeks niet is doorgegaan en dat bij publicatie
van het historisch debuut in juni 1952 de bundel uit drie afdelingen bestaat .
In een van de gedichten uit het debuut triangel in de jungle ide dieren der
democratie heeft de kopij voor de Braak-reeks sporen nagelaten . Op de enveloppe waarin Lucebert de gedichten aan Kousbroek in Parijs stuurde, tekende
hij een `ongevaarlijk gele vogelvrouw' (vg 90) . Voor de conciërge was dit aanleiding de politie te bellen, waarna Kousbroek te horen kreeg dat de `scabreuze
post', aan hem geadresseerd, in beslag was genomen (Renders 2000 : 72) . De
kopij is vervolgens opnieuw aan Kousbroek gestuurd. In het bewuste gedicht
wordt de in beslag genomen post aan Kousbroek ook, min of meer, gedateerd :
het ging om post van twee weken voor Pasen en Pasen viel in dat jaar op 25
maart . Vinkenoog vraagt in een brief van 3 april 1951 of hij voor de bloemlezing `mag selecteren uit de Braak-bundel' (Fokkenra 1979 : 118) en Lucebert
en Stols ontmoeten elkaar tussen 8 en 15 april .

Het gesproken nummer van Podium
Het jaar 1951 brengt dan de feitelijke doorbraak : Lucebert neemt deel aan de
bloemlezing atonaal en zijn debuut wordt gepubliceerd door Stols in Den Haag .
Maar voordat het zover is, moet nog één laatste `horde' genomen worden . De
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geschiedenis van november 1949 herhaalt zich anderhalf jaar later . Op 1 maart
1951 wordt, opnieuw in het Stedelijk Museum in Amsterdam, een zogenaamd
`gesproken nummer' georganiseerd ter promotie van het nieuwe nummer van
het tijdschrift Podium. Het betreft het eerste nummer van de zevende jaargang,
dat als het `doorbraak-nummer' de geschiedenis in is gegaan : de nieuwe poëzie
van de Beweging van Vijftig presenteert zich hierin met werk van een zestal
dichters .$ Ter vergelijking : de bloemlezing atonaal van oktober 1951 zal werk
van elf dichters bundelen .
Uit de verschillende verslagen van deze Podium-avond, in kranten en in
brieven, blijkt dat Lucebert met zijn optreden de show `stal'. Hij verraste niet
alleen het publiek, maar ook zijn collega's door van zijn bijdrage een dadaïstische performance te maken . Op de titel `de analphabeet' volgde voordracht van
het abc ; de titel `de dood van de minister-president' werd gevolgd door de twee
regels "de minister-president is een kanon / piep piep piep piep piep" ; hierna
zette hij een zwart maskertje op, kondigde het gedicht `herfst' aan en keerde het
glas water dat op de katheder stond, om boven zijn hoofd . Dit werd gevolgd
door het voorlezen van een reeks zogeheten `vieze woorden' uit een zakwoordenboekje, waarna hij tot slot van het spektakel een `sterrennacht' voortoverde
door het afsteken van het vuurwerkje dat sterrenregen heet . De Amsterdamse
krant Het Parool berichtte de volgende dag over het gebeuren onder de kop
"Water en koud vuur in Stedelijk Museum" (Calis 2001 : 367-373) .

Poetica
Er is nog maar een bescheiden begin gemaakt met onderzoek en uitgave van de
vele documenten die berusten in het Letterkundig Museum in Den Haag en in
het Lucebert-archief van het Stedelijk Museum in Amsterdam . In 1999 is een
aantal documenten `Uit de nalatenschap' voor het eerst gepubliceerd in Licht is
de wind der duisternis onder redactie van Hans Groenewegen en in 2004 kwam in
de biografische studie van Peter Hofman een aantal documenten voor het eerst
aan de orde . Een historisch-kritische editite van het werk van Lucebert is nog
steeds een desideratum .
In de zomer van 1949 schrijft Lucebert onder de titel `De tortuur der muzen'
een manifest dat indertijd ongepubliceerd is gebleven . In dit manifest breekt hij
de staf over de roep om `meer levensvreugde in de kunst' . De creatieve mens
duldt geen geschipper met de werkelijkheid en `verloochening van schoonheid'
is slechts dan aan de orde, wanneer de werkelijkheid niet in al haar aspecten
wordt aanvaard .

8 Van Lucebert verschijnen in dit nummer zes gedichten, waaronder `school der poëzie', `horror'
en `lente-suite voor lilith' .
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Toen de zondvloed opstak, en ons land een kleine vuilnishoop vol wrakken en
wrakstukken werd, ontvingen hier enige dromers en vitalisten de wapens van het
lachende huilen of het huilende lachen . De ironische verhalen, waarin zij de
werkelijkheid ontmaskeren en de wartaal, waarmee zij die werkelijkheid verscheuren
en waarin zij haar verbranden, deze uitingen wijzen er op dat zij de wapens goed
hebben leren hanteren. (Lucebert 1999 : 209)
De moderne dichter speelt een `spel met de hel', waarvoor het paradijs als decor
vereist is . Het oordeel van Adam en Eva is belangrijker dan dat der
letterkundigen. Zij weten iets, wat de `hoogedelachtbaren der letteren' niet weten en `daarom zeg ik het hun : heren, daar waar ik mijn rose kaken opzette om
er doorheen een vochtig en gevoelig lied te kwelen, verborg ik het slapste aller
misbaksels, de menselijke tong.' De `hartstochtsarme HBS'ers die zich voor
letterkundigen uitgeven', worden geplaatst tegenover de ware schrijver die zich
met de nodige Don Quichotterie bedient `van verwarde riddertaal' en laat lachen
en schrikken tegelijk. In een brief waarin hij schrijft over het volledig ontbreken
van publicatiemogelijkheden - een brief van april 1950 aan Gerrit Borgers,
redactiesecretaris van het tijdschrift Podium - drukt hij zich met behulp van dezelfde tegenstelling uit : `wanneer mijn bundels verschijnen kan heel nederland
lachen en huilen tegelijk' (De Feijter 1999 : 83) .
Meer toegespitst is `spraakverwarring' aan de orde in een brief uit de zomer
van 1950 . Daarin omschrijft hij zichzelf als `dichter in een behoeftige tijd'
(Hofman 2004 : 216), naar de beroemde vraag uit de elegie `Brod und Wein' van
Holderlin, de vraag "wozu Dichter in durftiger Zeit" . `Brod und Wein' is een
elegie waarin de voor Hólderlin typische combinatie van Christus met Dionysus
aan de orde is . Christus wordt omschreven als laatste van het godengeslacht, als
`laatste die het einde van de dag verkondigde' en Dionysus als de god die `de
dag met de nacht verzoent' en nog een spoor van de verdwenen goden naar de
aarde brengt. Het is déze Dionysus, die de god van de dichters is : "wozu Dichter
in durftiger Zeit . / Aber sie sind, sagst du, wie des Weingotts heilige Priester, /
Welche von Lande zu Land zogen in heiliger Nacht ." De duidelijkste sporen
van Luceberts preoccupatie met Hólderlin zijn aan te wijzen in `exodus' (vg 2327) en `anders anders bekend maar herkend toen,' (vg 16) . Wanneer van het lange,
verhalende gedicht `exodus' de lijst van personages opgemaakt wordt, dan is
Christus de laatste op deze lijst . En in het titelloze gedicht met de beginregels
`anders anders bekend maar herkend toen, / zij mij lucebert noemde diotima
mij .' is de zelfprofilering naar of zelfs identificatie met Hólderlin te bespeuren.
De naam diotima doet denken aan de vrouwelijke hoofdfiguur van Hólderlins
roman in brieven Hyperion oder Der Eretuit in Griechenland (1797-1799) . Natuurlijk
moet worden erkend dat deze naam naar verschillende vrouwenfiguren kan
verwijzen - de verwijzing naar de platoonse priesteres van de liefde komt voor
in `een wijze vrouw beleerde een wijsgeer' (vg 413) - maar het betreffende gedicht
schept voor de naam diotima een context die naar Hólderlin wijst : de lange,
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gebeeldhouwde regel die met de kracht van een spreuk de tweede strofe besluit,
`de dichter verdrijft men met spot van de akkers der aarde', roept het in de
roman beschreven lot van Hyperion voor de geest .
In dezelfde brief van zomer 1950 gebruikt de dichter het werkwoord noemen in
pregnante zin: hij schrijft dat hij lange tijd nodig zal hebben `om zijn woorden te
wegen, om als noemer de genoemde te zijn'. Dat (be)noemen `belichamen' zou
kunnen betekenen, wordt gesuggereerd door het rijm van naam en lichaam (vg 46)
en het centrale poeticale streven naar een lichamelijke taal (vg 49) .
In een brief van begin december 1950 vanuit Parijs schrijft hij naar aanleiding van een tentoonstelling van Hans Arp over de functie van kunst . Hij
stemt in met de gedachten van Arp over de `metamorfose' van de werkelijkheid
in kunst: "Het zichtbare, tastbare, physieke leven valt weg om onsterflijk, vrij te
worden." Dit is Arps opgaaf van reden voor het schrijven van gedichten, voor
het schilderen en beeldhouwen . Het is ook mijn reden . We worden samen onsterflijk' (Hofman 2004 : 229) . Friedrich Holderlin en Hans Arp worden samen
genoemd in `het proefondervindelijk gedicht', een van de beroemdste en meest
geciteerde vroege gedichten van Lucebert . Het is het gedicht waarin Lucebert
de nieuwe poëzie aanduidt als `de proefondervindelijke poëzie' . Het beleeft z'n
eerste publicatie in de bloemlezing atonaal van oktober 1951 (vg 432) :
het proefondervindelijk gedicht
de zoeker naar de aard van een gedicht en
van des gedichts dichters
hij zal doof zijn voor het ijlingse
loven en laken van modejager & modeverguizer
de dichter hij eet de tijd op
de beleefde tijd

de toekomende tijd
hij oordeelt niet maar deelt mede
van dat waarvan hij deelgenoot is
mijn gedichten zijn gevormd
door mijn gehoor
en door de bewondering voor
en de verwantschap met
friedrich holderlin* & hans arp*
de tijd der eenzijdige bewegingen is voorbij
daarom de proefondervindelijke poëzie is een zee
aan de mond van al die rivieren
die wij eens namen gaven als
dada** (dat geen naam is)
en
daar dan zijn wij damp
niemand meer rubriceert
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*heeft een werkgever geen werknemers meer in dienst en is hij niet voornemens
binnenkort weer werknemers in dienst te nemen dan kan hij de Inspecteur
verzoeken van de hierboven omschreven verplichtingen te worden vrijgesteld .
**het tegenovergestelde van zimzoum (zie zohar) .
In de derde strofe wijst de dichter op het belang van klank en ritme en van zijn
bewonderende lectuur van Holderlin en Arp . Bij hun namen verschijnen sterretjes die verwijzen naar een voetnoot onderaan de tekst . Zoals het misschien
niet al te gebuikelijk is om expliciet te spreken over je `bewondering voor en
verwantschap met' vakgenoten, zo is het evenmin gewoon om voetnoten te
gebruiken in een gedicht . Het lijkt ook een vrolijke onzin-noot, die zinspeelt op
van rechtswege geboden :mogelijkheden om van bepaalde verplichtingen te worden ontheven . De mogelijke zin die in de onzin schuilt, zou deze kunnen zijn,
dat het dichterlijk métier meer beschouwd zou moeten worden als een vak dat
vanzelfsprekende verplichtingen met zich meebrengt. De titel `poëziezo easy
job' (vg 417-418) zou hier direct naast geplaatst kunnen worden .
Er is nog een voetnoot, bij dada . De proefondervindelijke poëzie wordt voorgesteld als een zee aan de mond van het wijd vertakte stelsel van de verschillende stromingen van de historische avant-garde . Dada is een van de rivieren
die zich van de machtige stroom van de avant-garde vertakt en die de zee van
de proefondervindelijke poëzie gevuld heeft . Er is sprake van een paradox in
die zin, dat dada tegelijk wél een naam en geen naam is: de dichter spreekt over
al die rivieren/ die wij eens namen gaven als/ dada** (dat geen naam is) . En bij dat
gedichtelement dada horen de twee vreemde woorden uit de voetnoot iim oum
en ~ohar. Het geheel levert een constellatie op van drie gedichtelementen of
kernen die door klank en ritme onderling nauw verbonden zijn : dada, jmzonm
en het met één lettergreep verlengde, eveneens allitererende ije ohar als slotakkoord .
Ritme en klank staan zozeer op de voorgrond, dat een mogelijke betekenis
in eerste instantie op de achtergrond blijft . Maar deze voetnoot blijkt bij nadere
beschouwing een noot in de gebruikelijke zin van het woord : Zohar is de naam
van een boek, en ije ~ohar verwijst dus `gewoon', op de voor een voetnoot
gebruikelijke wijze, naar een andere tekst .
De Zohar of het Boek van de Glans is een van de hoofdwerken van de joodse
mystiek, aan het einde van de dertiende eeuw in Spanje ontstaan . In de Zohar
wordt in een rijke en gevarieerde symboliek een beeld geschetst van de wereld
van het goddelijke of de wereld der sefirot - de technische term sephiroth komt
voor in het gedicht `as alles' (vg 429) . De mystieke speculatie over de wereld van
het goddelijke vindt haar uitgangspunt in exegese . In overeenstemming met het
bijbelwoord dat God de mens geschapen heeft naar zijn beeld, wordt het geheel
der sefirot voorgesteld als menselijk lichaam . Hier naast staat de voorstelling
van de wereld der sefirot als de geheime wereld van de taal of van de goddelijke
namen . Wanneer, in overeenstemming met het scheppend spreken uit Genesis,
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de drijvende kracht achter het proces van emanatie het spreken is, zijn de sefirot
de namen die God aan zichzelf geeft. God openbaart zich door zich lichamelijk
te ontplooien en door zichzelf naam te geven . De naam/lichaam-equivalentie
zoals die in de poëzie van Lucebert optreedt, is mede gebaseerd op de volledige
parallellie van deze twee opvattingen van de openbaring van God, de talige en
de fysieke : de lijst van namen correspondeert volledig met de lijst van lichaamsdelen en de synthese van de naurenlijst, de éne naam, valt samen met het
volledig ontplooide lichaam .
Dan het tweede vreemde woord uit de voetnoot : fmoum.
~
In de latere
kabbalistiek, aan het begin van de zestiende eeuw in Safed in Palestina ontstaan,
wordt het concept van de `tsimtsum' ontwikkeld . De term tsimtsum betekent oorspronkelijk `de concentratie van God op een bepaald punt'. Isaac Luria hecht
aan het begrip de betekenis `terugtrekking van God van een bepaald punt' . Een
antwoord gevend op de vraag, hoe de wereld kan bestaan als God overal en
alles is, ontwerpt Luria het concept van een mystieke oerruimte, waaruit God
zich terugtrok om er in de daad van schepping naar terug te keren . De eerste
daad van de verborgen God die door de kabbalisten wordt aangeduid als EnSof, het oneindige, is dus niet een stap naar buiten, maar een stap naar binnen :
samentrekking in plaats van emanatie . Het tsimtsum-concept maakt het kosmisch proces tweevoudig : een proces van terugtrekking en uitstroming, eb en
vloed, in- en uitademing. De grens tussen theïsme en pantheïsme kon hierdoor
vaag gemaakt worden. Het was enerzijds mogelijk te benadrukken dat, omdat
God zich terugtrok, datgene wat vervolgens ontstond buiten hem moest staan ;
anderzijds kon geponeerd worden dat, hoewel God zich terugtrok, er toch een
residu van En-Sof in de oerruimte overbleef, als een bodempje wijn in een fles .
Lucebert bepaalt dada als het tegenovergestelde van tsimtsum . In het verlengde daarvan geldt hetzelfde voor de proefondervindelijke poëzie : omdat
dada een van de rivieren is die de zee van de proefondervindelijke poëzie hebben
gevuld, is ook de proefondervindelijke poëzie te begrijpen als het tegenovergestelde van tsimtsum . Dada en proefondervindelijke poëzie zijn `het tegenovergestelde van zimzoum (zie zohar)' . Het is alsof Lucebert de ruimte die vrij komt
door goddelijke terugtrekking, wil vullen met nieuwe kunst en poëzie . Avantgarde en nieuwe poëzie nemen de plaats in die door de beweging van goddelijke
terugtrekking wordt open gelaten . Met iets andere accenten : menselijke schepping
en menselijk spreken komen in de plaats van goddelijk scheppen en spreken .
Dat lilith een belangrijk aandeel heeft in de nieuwe taal en poëzie, blijkt uit
de `lente-suite voor lilith' (vg 42-43) . Lucebert portretteert Lilith als verleidster
die een ode verdient . Hij beschrijft haar als voorvechtster van een van de zware
last van de zonde bevrijde seksualiteit, en dat is bepaald het tegendeel van wat
zij representeert in de traditie van de joodse mystiek (De Feijter 1994 : 249-251) .
De kabbalistische Lilith dankt haar bestaan aan een prachtig voorbeeld van exegese. Het gaat om de vergelijking van de eerste twee hoofdstukken van Genesis .
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Omdat pas in het tweede hoofdstuk het verhaal van Adam en Eva wordt
verteld, terwijl in het eerste hoofdstuk al sprake is van schepping van de mens
als man en vrouw (Genesis 1 :27), wordt geconcludeerd dat er een eerste vrouw
aan Eva is voorafgegaan . Deze eerste vrouw of `eerste Eva' is Lilith . In het
Alfabet van Ben Sira wordt Lilith tegelijk als eerste vrouw en eerste feminist geportretteerd . Zij gaat met Adam in debat over de wijze van hun echtelijk verkeer: omdat zij van dezelfde aarde werd geschapen als hij, weigert ze voor hem
onder te doen . Volgens de Zohar is Lilith tegelijk met zon en maan geschapen,
en door dit nieuwe verhaal over de schepping van Lilith wordt zij in verband
gebracht met de leer der sefirot . In de kosmische symbolisering van de sefirot
zijn hoofdrollen weggelegd voor het `donker licht' van En-Sof, het oneindige,
en de hemellichten van zon en maan. Uit (Genesis 1 :16) `God dan maakte de
twee groote lichten' wordt afgeleid, dat zon en maan oorspronkelijk even groot
waren, een duiding van de schepping die in overeenstemming is met profetische
uitspraken over de eindtijd (Jesaja 30 :26) `En het licht der maan zal zijn als het
licht der zon' . Wat de `verkleining van de maan' genoemd wordt, is daarom een
mysterie dat om uitleg vraagt . De verklaring wordt gevonden in de gestalte van
T,ilith, de demon die van het tijdelijk afnemend licht van de maan profiteert en
dan haar invloed doet gelden.
Vast staat dat de `lente-suite voor Lilith' behoort tot de oudste gedichten van
Lucebert. Het komt al voor in een cahier met gedichten en tekeningen, gedateerd 1948-1949, waarin Peter Hofman bij zijn onderzoek voor de biografie
inzage kreeg en dat als relatiegeschenk ter gelegenheid van de jaarwisseling
2005-2006 door De Bezige Bij is uitgegeven .9 Het gedicht in z'n geheel bestaat
uit vier teksten : drie genummerde gedichten die de eigenlijke `suite' vormen,
voorafgegaan door een gedicht onder de titel `introductie' . In het verlengde van
de herschepping van Lilith ligt een nieuwe visie op de verhouding van zon en
maan en daarmee een nieuwe visie op de verhouding van licht en duisternis .
Lucebert herwaardeert het krachtenspel van zon en maan door de maan een
soort emancipatie te laten beleven. Van het wisselvallige hemellicht dat de maan
is, beurtelings wassend en afnemend, maakt hij een constant hemellicht in die
zin, dat de maan altijd van kracht is, ook in de fase van het afnemend licht . In
het slotwoord van de `lente-suite' als geheel, het woord leliezon, kan de betekenis
van een `tot zon geëmancipeerde maan' gelezen worden . In het verlengde van
deze nieuwe visie op de verhouding van zon en maan ligt een nieuwe visie op
de verhouding van licht en duisternis . Die is te beluisteren in de paradoxen van
licht en duisternis aan begin en eind van de vier strofen van de `introductie' .
9 Anders dan de bezorgers van de ver~ame1degedichten te denken gaven (Lucebert 1974 : 599-601),
bestaat de `lente-suite voor Lilith' vanouds uit vier teksten, zo blijkt uit dit cahier . Het gaat om de
eigenlijke `suite' van drie genummerde teksten, voorafgegaan door de `introductie' die hier nog
`korte inleiding' heet (Lucebert 2006) . Het cahier Nefertete staat nog weer los van de zogeheten
unica, die in 2011 integraal zijn uitgegeven (vergelijk noot 6) .
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lente-suite voor lilith
introductie :
als babies zijn de dichters niet genezen
van een eenzaam zoekend achterhoofd
velen hebben liefde uitgedoofd
om in duisternis haar licht te lezen
in duisternis is ieder even slecht
de buidel tederheid is spoedig leeg
alleen wat dichters brengen het te weeg
uit poelen worden lelies opgedregd
kappers slagers beterpraters
alles wat begraven is
godvergeten dovenetels laat es
aan uw zwarte vlekken merken dat het niet te laat is
wie wil stralen die moet branden
blijven branden als hij liefde meent
om in licht haar duisternis op handen
te dragen voor de hele goegemeent
1
o-o-oh
zo god van slanke lavendel te zien
en de beek koert naar de keel
en de keel is van de anemonen
is van de zee de monen zingende bovengekomen
kleine dokter jij drinkende huid van bezien
zie een mond met de torens luiden de tong
een wier van geluid de libbelen tillende klei
en jij
wassen jij klein en vingers in de la in de ven
lavendel in de lente love lied
laat zij geuren
pagodegeuren
lavendelgoden
geuren
2
geleerden zeggen dat mijn liefde beffen moet dragen
hoge stoelen tussen de tanden moet zetten
zal zij zijn
de - kleine - lachende - versierde - vitrine - lilith?
de kleinegichelversierdevitrinelilith?
muziekera moet men in bed zoon zachtjes opzetten
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een fluwelen mecaniekje een fluwelen liedje
maar lieve
daar tortelt de trom de trom de trom
en bast een vracht van hanghaar klappert haar licht
haar blazend licht
en ik en ik ik ben ik jaag niet naar de letter
luister ik jaag niet naar de letter maar ik luister
daar blaast haar licht een stoeiende tuba in de zoen
ik ademhaal ik jaag het hippende licht
knip knip
en overal overal stroomt stroomt mijn oog:
rivier van fotografie
3
lilith
die is lief die liebe suite van delibes
wie blieft
wie
die
wie is die
lilith
wie is lilith
lilith
die is lief die liebe suite van delibes
HA
daar dragen de orgels haar achterna
ka ka
kyrië eleison kyrië eleison
JA
zon zon zon zij is de lila kieuw de leliezon
Hoe experimentele gedichten of `liederen van onschuld en ervaring' er in de praktijk uit kunnen zien, laat zich goed demonstreren aan de `lente-suite voor lilith' .
Lucebert neemt in tekst 3 de naam lilith als uitgangspunt: de /l/-alliteratie plus
de afwisseling van lange /i/ en korte /I/-klank. Het patroon van lang en kort
wordt herhaald in die is, wie is en wie is lilith. De /1/-alliteratie wordt verder ontwikkeld in het vervolg van de tweede regel : die is lief die liebe suite van delibes, die
wordt herhaald in de tiende regel . Deze regel laat als verdere bijzonderheid taalvermenging zien : Duits in die Liebe en Frans in suite en Delibes, de naam van de
componist Léo Delibes . 10 Zo zou ook love in de regel lavendel in de lente love lied
uit tekst 1 gelezen kunnen worden als het Engelse woord voor liefde. In de slot-

1o

In het cahier Nefertete maakt de dichter nog onderscheid tussen kleine letters en hoofdletters en
schrijft hij de eigennaam van de componist met een hoofdletter : Delibes (Lucebert 2006) .
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strofe van tekst 3 valt verder het in de liturgie verzelfstandigde kyrië eleison op ;
mogelijk is aan de slotklank hiervan het woord ion ontleend, in ieder geval wordt
het klankpatroon herhaald in kieuw de lelieion . Als eigennaam komt waarschijnlijk naast delibes ook nog delila voor, de vrouw die Simson van zijn haar en
daarmee van zijn kracht berooft, wat in verband gebracht kan worden met knip
knip uit tekst 2, dat zowel op fotografie als op het knippen van haar kan slaan
en in dat laatste geval ook met de kappers uit de `introductie' in verband staat.
Dat de lila gelezen zou kunnen worden als Delila wordt vooral ook gesuggereerd door een vergelijkbaar voorbeeld uit tekst 1, waar sprake is van de monen,
waarin demonen gelezen kan worden . Eveneens vergelijkbaar is de libbelen dat
opgevat kan worden als een soort prélude op Delibes . Verder suggereert libbelen
op zichzelf zowel libelle als een samentrekking van lippen en bellen. De combinatie van god en lavendel aan het begin van tekst 1 leidt naar lavendelgoden aan het
eind, waaraan op zijn beurt pagodegeuren ontlokt lijkt te zijn . De demontage van lavendel voert naar in de la in de ven en met dat laatste woord naar de reeks van
woorden die met `water' te maken hebben . Door het gebruik van het woord
wassen in de nabijheid van klein enerzijds en de reeks waterwoorden anderzijds,
worden twee verschillende werkwoorden gesuggereerd, wassen in de zin van
`groeien' of `met water schoonmaken' . Deze voorbeelden zouden nog met tal van
andere uit het geheel van de `lente-suite' aangevuld kunnen worden, maar dat is
niet waar het nu om gaat . Laat ik proberen de verschillende procédés waarvan de
dichter gebruik maakt, op een hoger abstractieniveau samen te vatten .
Versregels worden opgebouwd op basis van klank en ritme ; hierbij hoort de
kanttekening, dat taalgrenzen niet als belemmering worden ervaren . Woorden
worden gedemonteerd, waardoor woordgrenzen onzeker worden : oorspronkelijke woordonderdelen worden zelfstandige woorden en brengen dus nieuwe
betekenissen aan het licht, zoals, in het geval van la uit lavendel, die van de lade
in een ladenkast waarin naar lavendel geurend beddengoed wordt opgeborgen .
Of uit de bloemennaam anemonen wordt door quasi-ontleding monen afgeleid, dat
de aanvulling van het ervoor staande woord nodig heeft, om langs deze weg
van demontage én montage de tegenstelling van goden en demonen aan het licht
te brengen . De dichter associeert op basis van de materialiteit van taal, op basis
van fonologie en morfologie ; hij laat zich leiden door lilith en lavendel, maar hij
`stuurt' het nieuwe taalgebruik zo, dat het resultaat een herschapen Lilith is, een
geadoreerde gestalte die een ode verdient .
Iets meer toegespitst kan geconcludeerd worden dat het de herschapen lilith
is die een belangrijk aandeel heeft in de nieuwe taal . Dat de oude taal die bestookt wordt, de taal van de Bijbel is, komt bijzonder scherp naar voren uit `het
vlees is woord geworden' (vg 20), het gedicht met de titel waarin de omkering
van de woorden uit het Evangelie van Johannes te lezen is . De aanval op de
oude taal is gewelddadig ; het resultaat ervan is de onthulling van een betekenis
die niet meer aanvaard wordt . De kerststal gaat in vlammen op en wat dan
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zichtbaar wordt, is een heiland die zozeer voorbestemd is voor de dood, dat hij
zelfs bij geboorte al met de tekenen van de kruisdood is bekleed .
Er kan een rechte lijn getrokken worden van dit gedicht waarin het
middelaarschap van Christus als hét Woord van God wordt afgewezen, naar het
titelloze gedicht met de openingsregel `de schoonheid van een meisje' (vg 46),
het gedicht waarmee de bundelafdeling `de analphabetische naam' opent en
waaraan de titel van de bundelafdeling als geheel is ontleend .
de schoonheid van een meisje
of de kracht van water en aarde
zo onopvallend mogelijk beschrijven
dat doen de zwanen
maar ik spel van de naam a
en van de namen a z
de analphabetische naam
daarom mij mag men in een lichaam
niet doen verdwijnen
dat vermogen de engelen
met hun ijlere stemmen
maar mij het is blijkbaar is wanhopig
zo woordenloos geboren slechts
in een stem te sterven
In dit gedicht is de taal aan de orde in de vorm van een verzameling namen . In
tegenstelling tot de rest der natuur die, zonder taal, probleemloos kan beschrijven,
raakt de mens, dankzij het geschenk van de taal, verstrikt in een wanhopige
situatie. Voor de `ik' van dit gedicht blijkt het geschenk van de taal van paradoxale
aard . Van alle namen van de taal die als verzameling namen is voorgesteld, moet
hij `de analphabetische naam' spellen . Het is zeker mogelijk, hierin iets van een
`proberend' of `experimenterend' schrijven aan de nieuwe taal te lezen, in de zin
van een nog niet volledig beheerst spellen en schrijven van de nieuwe taal . Maar
de bijzondere voorstelling van de taal die hier aan de orde is, gaat verder dan dat .
Het gedicht biedt een omschrijving van de taal die herleid kan worden tot de
kabbalistische speculatie over de openbaring van God in de vorm van taal, in
het bijzonder in een reeks van namen . In de kabbalistische sefirot-leer dienen
de namen van God tegelijk als zijn lichaam . Wat de dichter van de lichamelijke
taal nastreeft, is een taal waarin hij zich belichaamd kan weten, een taal als een
verzameling namen waarin hij als in een lichaam kan verdwijnen . Dat waarmee
hij zich geconfronteerd ziet echter, is een taal die zozeer de belichaming van de
eerste naamgever of noemer is, dat hij zich er niet meer in kan uitdrukken .
De omschrijving die Lucebert van de gegeven of bestaande taal geeft, suggereert enerzijds het alfabet als geheel (de namen a z, anderzijds een bepaalde
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hiërarchie (de naam a) . De eminente scheppingskracht die aan taal en aan spreken
in de kabbalistiek wordt toegekend, berust in laatste instantie op het scheppend
spreken uit Genesis : God verricht het werk van de schepping door te spreken .
In overeenstemming met deze hoge waardering van taal worden letters ook als
concreet scheppingsinstrument opgevat . In de symbolisering van het proces
van emanatie als proces waarbij taal tot stand komt, kan het laatste niveau van
emanatie, omdat het alle letters bevat, gerepresenteerd worden door het alef
taw, eerste en laatste letter van het Hebreeuwse alfabet, of ook door het alfabet
als geheel, dat wil zeggen door de aan de in totaal tweeëntwintig letters van het
Hebreeuwse alfabet aangewezen plaats ten opzichte van elkaar. Hiernaast staat
de opvatting van emanatie als proces waarbij God zichzelf naam geeft . Zo
wordt een lijst met namen van God opgesteld, die als het equivalent van de lijst
der sefirot wordt begrepen . Uit deze naurenlijst komt één naam als eerste of
hoogste naam naar voren . Dat is het Tetragrammaton, de met vier letters
geschreven naam van God JHWH . Al in de tekst die aan het begin van de traditie van de joodse mystiek staat, het Sefer Jetsira of Boek van de Schepping, wordt
deze éne naam als fundament van de scheppingen van de taal aangemerkt . De
naam JHWH wordt op verschillende manieren met de sefirot-lijst verbonden,
waardoor de nodige ruimte ontstaat om de beweging, onderlinge afhankelijkheid
of ook dramatiek in het geheel van de keten der sefirot voor ogen te stellen . Wat
nu in verband met de bewoordingen van de dichter in het bijzonder van belang
is, is dat deze naam als `alphabetisch' wordt opgevat : op grond van bepaalde
speculaties over de verhouding tussen de verschillende sefirot en over de volgorde van de letters in het alfabet - He en Waw volgen op elkaar in het alfabet wordtJHWH als de alphabetische naam opgevat (De Feijter 1994 : 272-275) .
In de traditie van de joodse mystiek is het concept van een `alphabetische
naam' aan te wijzen, die begrepen wordt als fundament van de schepping en van
de taal . Ook dit begrip keert de dichter in z'n tegendeel om . Het centrale concept
in de poetica, de anaphabetische naam, is de omkering of het tegenbegrip van de
alphabetische naam . De dichter kan niet in een naam als in een lichaam verdwijnen, zolang de taal een verzameling alphabetische namen is die herleid kunnen
worden tot de eerste, alphabetische naam van God . Zijn werk is herschrijving van
de taal . De dichter spelt van de alphabetische naam op zijn beurt de analphabetische naam . Hij stelt menselijk spreken in de plaats van goddelijk spreken, hij formuleert zijn menselijk antwoord in antwoord op spreken en scheppen van God .
Lucebert gebruikt de symboliek van God als naamgever of noemer in het
gedicht `as alles' (vg 429) :
as alles
melasse alles
van meethand melasse alles
maya made in moab
kaïn naphtali barrabas rothschild reich
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noomi made in maya
melasse alles
wel 6 kop gerst werd op haar hoofd gezet
maar gestalte alleen geeft de auslade eisenwucht noemer en naam
of de sephiroth zwaait
maten van de metaphoon
maya made in moab
noomi made in maya
maar alles is melasse
en alles is as
De noemer braakt een reeks namen uit als was het niets dan afval . De samenreeks, met kaïn aan het begin en reich aan het eind, suggereert een zich onontkoombaar herhalende geschiedenis, die loopt van de verdrijving uit het paradijs
tot in de eigen tijd . Dit gedicht over de vernietiging van de joodse bevolking
van Europa beleefde z'n eerste publicatie in Braak nummer 6, dat dateert van
februari 1951 .Op de pagina ernaast staat `ik draai een kleine revolutie af (vg 64),
het openingsgedicht van de bundelafdeling `de getekende naam', een gedicht dat
ongeremd blijk geeft van de wil om de schepping over te doen .
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Nicolaas Hin16pen: een opkomende 'taalbaas'
Roland de Bonth
Abstract -In 1766 the Maatschappij der Nederlandsche I..etterkunde was founded. One of the first
and one of the most important members of this Dutch society was Nicolaas Hinl6pen (1724-1792).
He was well respectedfor his thorough knowledge of the Dutch language and his linguistic contributions
were highlY esteemed. A jew years ago I discovered a manuscript of a Dutch grammar HinlOpen was
working on. An edition of this grammar will be published ry me within a couple ofyears. Prior to that
edition I willpqy attention to the life and the linguistic works ofNicolaas Hinl6pen.
Trefwoorden: Magna molimur parvi, Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde,
Nicolaas Hin16pen, Balthazar Huydecoper, literaire genootschappen.

1. Aan- en inleiding
De laatste jaren verschijnen er meer en meer studies over de geschiedenis van
de Nederlandse taalkunde in de tweede helft van de achttiende eeuw. Met name
het begin van de universitaire neerlandistiek kan zich verheugen in een warme
belangstelling. Zo is er niet aileen onderzoek verricht naar het werk van Matthijs
Siegenbeek (1774-1854), de eerste officieel benoemde hoogleraar van het Nederlands (Sjoer 1996), maar ook naar het collegedictaat over het Nederlands dat
Herman Tollius (1742-1822) aan de universiteit van Harderwijk heeft onderwezen (Tollius 2007). Aandacht is er ook geschonken aan de taalkundige activiteiten
die plaatsvonden binnen de letterkundige genootschappen aan het eind van de
achttiende eeuw (zie onder andere Kossmann 1966 en Singeling 1991).
In 2016 zal het 250 jaar geleden zijn dat in Leiden de oprichtingsvergadering
plaatsvond van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde. Dat gedenkjaar biedt
een mooie aanleiding om nu al aandacht te vragen voor een van de aanwezigen
tijdens die bijeenkomst: Nicolaas Hinl6pen (1724-1792). Hinl6pen onderscheidde
zich vanaf het begin als een ijverig lid in tal van beoordelingscommissies, waarin
hij met name werd gewaardeerd om zijn kennis van oude en nieuwe talen. Ook
was hij van meet af aan nauw betrokken bij het eerste grote project van de Maatschappij: het vervaardigen van een algemeen woordenboek van het Nederlands.
Zijn vroegtijdige overlijden werd dan ook als een groot gemis voor de Maatschappij gezien. Tijdens de jaarvergadering van 1793 karakteriseerde voorzitter
Jona Willem te Water (1740-1822) Hinl6pen in een levensbericht als voIgt:
Was 'er ooit een Lid van waare verdiensten, en aan 't welke dit Genootschap
veelvuldige verpligtinge hadt; was iemand der Leden standvastig in 't bijwonen der
jaarlijksche algemeene Vergaderingen; toonde zich immermeer iemand recht geschikt
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tot het geven van den besten raad, of bereidvaardig tot alle mogelijke hulpes was 'er
ooit iemand, van wiep men noch verwachten kon, dat hij de belangen dezer Maatschappijti bestendiglijk behartigen zou en haarti pogingen ondersteunen ; zoodanig
was zekerlijk de Heer NIKULAAS HINLÓPEN .

Het voornaamste werk dat Nicolaas Hinlópen in druk heeft nagelaten, is de
Historie van de Nederlandsche over ettinge des Bybels (1777), terwijl zijn bijdrage aan de
uitgave van de tweede druk van Balthazar Huydecopers Proeve van Taal en Dicht
kunde (1782-1791 ; 4 delen) eveneens noemenswaard is . Ook in handschriftelijke
vorm zijn verschillende werken van Hinlópen overgeleverd ; de meeste ervan zijn
te vinden in de bibliotheek van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde, gehuisvest in de bibliotheek van de Universiteit Leiden . Interessant voor de neerlandistiek is zeker een door Hinlópen vervaardigde Nederlandse grammatica, waarvan
een gedeelte in drukproef en een - groter - gedeelte in handschrift is overgeleverd .
De voorbereiding van een uitgave van deze spraakkunst van Hinlópen vormt
de aanleiding voor dit artikel . Niet alleen is een editie van deze grammatica van
belang omdat Hinlópen nauwe contacten onderhield met vooraanstaande taalkundigen uit die tijd - zo gaf hij uitgebreid commentaar bij de spraakkunst die
Herman Tollius van plan was het licht te laten zien - maar ook omdat deze
grammatica ons inzicht verschaft in de studie van de taalkunde aan het eind van
de achttiende eeuw, ten tijde van het begin van de universitaire neerlandistiek .
Met het oog op het jubileumjaar 2016 is een uitgave van Hinlópens grammatica een passend eerbetoon aan één van de oprichters van de Maatscbapp f
Deze bijdrage kan worden gezien als een beknopte inleiding op de persoon Hinlópen enerzijds en op Hinlópen als taalkundige anderzijds . In de geplande
uitgave van Hinlópens grammatica zal ik uitgebreider ingaan op het taalkundige
klimaat aan het eind van de achttiende eeuw in het algemeen en op Hinlópens
betekenis als taalkundige in het bijzonder .
Hieronder zal ik eerst een beeld schetsen van Hinlópens leven, waarna ik kort
zal stilstaan bij de rol die hij speelde in de achttiende-eeuwse genootschappelijkheid . Daarna zal ik aandacht vragen voor zijn belangstelling voor de Nederlandse taalkunde ; aan zijn bijdragen en verdiensten als classicus zal ik voorbijgaan .

2. Afkomst en jeugdjaren
Om aan godsdienstvervolgingen te ontkomen vluchtte Reynier Ottszoon Hinlópen in 1572 vanuit Hinlópen via Amsterdam naar Hoorn . De afstammelingen
van deze Reynier behoorden vanaf het begin van de Republiek tot de aanzienlijkste families van de stad Hoorn .l

I

Een uitgebreide genealogie van de familie en haar nakomelingen in mannelijke lijn is opgenomen in Abbings Geschiedenis der stad Hoorn (Abbing 1842:134-141) .
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Eén van die nakomelingen was Nicolaas Hinlópen . Hij was het tweede kind van
de in totaal vijf kinderen die uit het huwelijk van Jelmer Hinlópen 2 en Petronella
Groot voortkwamen . Nicolaas werd geboren op 20 juni 1724, 3 ruim een jaar na
de geboorte van zijn nu bekendere broer Jacobus 4 (1723-1803) . Als derde werd
Nicolaas' enige zus Marijtje geboren, gevolgd door opnieuw twee zonen : Jelmer
en Pieter Adriana. 5
Nicolaas Hinlópen trouwde driemaal : op 16 augustus 1750 6 met Anna Maria
van den Heuvel, 7 dochter van Petrus van den Heuvel en Anna Alida Schalkerius .
Na haar dood hertrouwde hij op 6 juni 1762 met Liesje Claasdr . Ketels "aan Huis
te Hoorn" en op 15 december 1 786 met Antje de Beer (? - Alkmaar, 13 oktober
1808) . 9 Kinderen zijn er uit deze drie huwelijken voor zover bekend niet geboren . 1 °
Het is niet bekend of Hinlópen heeft gestudeerd aan een universiteit of hogeschool . Een bewijs hiervan heb ik (vooralsnog) niet gevonden . Zijn naam komt in
elk geval niet voor in de Alba studiosorum van Leiden, Franeker, Amsterdam,
Utrecht, Groningen, Harderwijk . Wellicht was dit een gevolg van het feit dat hij zoals Te Water vermeldt in Hinlópens levensbericht - al vanaf zijn vroege jeugd
"door wijdberoemde Mannen" werd onderwezen in talen en in wetenschappen .
Op 1 februari 1 745 werd Nicolaas Hinlópen conrector van de Latijnse school
in Hoorn, 11 waar Curtius Nording Doitsma het rectoraatsambt vervulde . Na het
overlijden van Doitsma werd op 27 juli 1754 de toenmalige rector van Enkhuizen
- Johannes Biman - benoemd tot rector van de Hoornse Latijnse school . Dat
Nicolaas voor de functie van rector gepasseerd werd, moet hem hebben gestoken .

Zijn vader was in 1731 schepen in Hoorn (De Bie & Loosjes 1931 : 42) .
3 Nicolaas Hinlópens geboortedatum heb ik weten te achterhalen op basis van een aantal gelegenheidsgedichten die zowel zijn toenmalige echtgenote - Anna Maria van den Heuvel - als enkele
vrienden en bekenden bij gelegenheid van zijn 36e verjaardag hebben geschreven, te weten: Joan
Fortman, Jan Bartelink, Willem Breebaart en Martinus Isaac de Crane. Deze vijf gedichten zijn in
handschriftelijke vorm te vinden in de UB Leiden (JBL : BPL 2236 III') .
4 Jacobus Hinlopen (Hoorn, 5 mei 1723 - Utrecht, 23 juni 1803) . De taalkundige Nicolaas was de
vraagbaak van zijn broer Jacobus, toen deze behoorde tot de bewerkers van de verbeterde
psalmberijming van 1773 (NNBWVIII, 777) .
5 Abbing 1842 :137 .
6 Van der Aa 1867 : 828-829 .
7 Abbing (1842 :138) en Van der Aa (1867 : 828-829) spreken van "Anna Pieters van den Heuvel" .
8 Van der Aa (1867 : 828-829) spreekt van "Liefje Klaer Ketel" .
9 hup:// freepages .genealogy.rootsweb .com/Ngomes/Alkmaar/publicaties/ghtout/gp10165 .htm
10 Van der Aa 1867 : 828-829 .
11 In de Matricula Scholastici (geciteerd naar Abbing 1842 :138 noot) staat te lezen: "1745,1 Febr .
placuit Senatui Hornano in locum Dordracum prefecti Conrectoris L .F . Kraijenhof substituere
dom . Nicolaum Hinlopen, Hornanum, J .U . et Literarum studiosorum, iisdem conditionibus, quibus
Bolt et Kraijenhoff antea gavisi fuerunt, excepta summa 122 flor ., quam templi urbisque in usum,
soloere debuit Coss . quorum in locum tantum 75 solvit florenos ."
Z
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Twee dagen later - op 29 juli 1754 - bedankte Hinlópen namelijk voor de functie
van conrector . In plaats daarvan werd hij notaris in zijn geboortestad . 12
In 1760 werd Hinlópen - net als zijn vader drie decennia eerder - schepen
van Hoorn . Van 1761 tot 1772 bekleedde hij het ambt van regent van het
burgerweeshuis in Hoorn, terwijl hij in 1765 kapitein in "den nieuwen Doelen"
was . 13 0p 11 maart 1765 legde Nicolaas Hinlópen de eed af van notaris . Hij
werd gerecommandeerd door de burgemeesters en regeerders van Hoorn . 14
In 1785 was hij regerend schepen in Hoorn . 15 Het daaropvolgende jaar koos
schout Willem Nicolaas Crap uit een lijst van 21 personen die hem door de
negen keurmannen van de stad was overhandigd, Nicolaas Hinlópen met nog
zes anderen op Goede Vrijdag tot schepen . 16 De keuze van Crap stuitte echter
op weerstand van `Zijne Doorluchtige Hoogheid' en om die reden heeft deze
geen drie personen aangewezen tot (schepen)commissaris over de stad Hoorn . 17
Hinlópen vertrok in 1787 van Hoorn naar Alkmaar om daar opnieuw als
notaris werkzaam te zijn. Op 16 december 1792 18 overleed hij in Alkmaar, maar
begraven werd hij in Hoorn . 19
In zijn levensonderhoud voorzag Hinlópen onder meer door huizen en
grond te verhuren . Dit blijkt onder andere uit een brief van 11 januari 1785 aan
vermoedelijk Frans van Lelyveld, waarin hij schreef :
Ik hebbe over Uw Ed voorstel veel gedacht : niet om Hoorn te verlaten : de toestand
myner zaken lydt dat niet . Myn landgoederen, die aenmerkelyk zyn, eischep myne
zorge, zoo lang ik hier ben . Ze te verkoopes, dat ik duer zou kunnen doen, zie ik
niet in . Myn ouders en voorouders hebben er onder vele afwisselinge van voor- en
tegenspoed, door Gods goedheid, hun bestaen uit gehad . daer by geniet ik van myn
medeburgers alle liefde en vertrouwen .20
Een paar voorbeelden . Van 1 mei 1787 tot 1 mei 1789 huurde ene Cornelis
Lapgereis voor 44 gulden per jaar "een stukjes grasland, gelegen in 't Jaep
Germans zevendeel van Berkhout" . En voor 26 gulden verhuurde Hinlópen

12

Abbing 1842 : 138 noot : "Ao 1754 a .d. 29 Julii Nicolaus Hinlopen, hujus Gymnasii Prorector,
muneri renunciavit." ; Van der Aa (1867 : 828-829) spreekt abusievelijk van 29 maart 1754 .
13 Van der Aa 1867 : 828-829 .
14 Vindplaats HvH 5931 fo 212 . Zie Heersink et al . 1999 : 292 .
15 Verzameling van placaaten, resoluties en andere authentyke stukken, 1 792: 3 .
16 Verzameling van placaaten, resoluties en andere authentyke stukken, 1792: 57-58 . Het betreft hier:
Nicolaas Hinlópen, Dr . Jan Fredrik Guillermet Welman, Mr . Zacheus van Foreest, Pieter Klinkhamer, Mr. Herman Berckhout, Cornelius de Feyfer en Mr. Wouter Anthony van der Ramhorst .
17 Ver.<ameling van placaaten, resoluties en andere authentyke stuk/een , 1792 :105 .
18 Van der Aa (1867: 828-829) noemt als overlijdensdatum abusievelijk 16 juni 1762 .
19 NNBIV VIII, 777 .
20 UBL BPL 2236 II/IIIA .
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aan Aagje Vooren van 1 mei 1790 tot 1 mei 1 793 een huis `staande aan de Oostzyde van 't Nieuwe Noord binnen deze stad Hoorn' . 21

3 . Magna molimur parvi (1759-1766)

In de jaren vijftig en zestig van de achttiende eeuw ontstaan er in de Noordelijke
Nederlanden vier genootschappen die grote verwantschap met elkaar hebben .
Niet alleen vertonen zij overeenkomsten in hun doelstelling en in de daaruit voortvloeiende bezigheden, ook de wijze waarop zij zijn georganiseerd, is vergelijkbaar .
Bedoeld worden de kritisch-beschouwende genootschappen : Linguaque animoque
fideles/Minima crescunt (Leiden, 1757), Dukes ante omnia musea (Utrecht, 1759), Magna
molimur paai (Hoorn, 1759) en Musae foster amor (Utrecht, 1763), waaruit in 1766
uiteindelijk de Maatschappij derNederlandsche Letterkunde voortkomt .22
De officiële oprichtingsdatum van Magna molimur parvi was zaterdag 20 oktober 1759 . 23 Voor deze gelegenheid schreef Hinlópen een gedicht, waarvan het
manuscript in de Leidse universiteitsbibliotheek wordt bewaard . 24 Tot wanneer
het genootschap heeft bestaan, is niet duidelijk . Vermoedelijk ging Magna molimurparvi in 1 766 geruisloos op in de Maatschappf
Over het Hoornse gezelschap Magna molimur parvi is betrekkelijk weinig bekend . In tegenstelling tot andere genootschappen is er bijvoorbeeld geen ledenlijst
overgeleverd . Singeling vermoedt dat het hoogstwaarschijnlijk slechts vier gewone leden telde . Daarbij baseert hij zich op de namen die Abbing noemt in zijn
Geschiedenis der stad Hoorn,Z 5 waarin enige alinea's zijn gewijd aan het Hoornse
genootschap . 26
Vergelijken we de zojuist genoemde genootschappen met elkaar dan is een
opvallend verschil dat de leden van Magna molimur parvi elkaar niet in hun stu-

dententijd leerden kennen maar als gezeten burgers van de stad Hoorn. Dat
betekende overigens niet dat het geleerd-humanistische milieu aan hen onbekend was : Martinus Isaac de Crane was rector en Joan Fortman conrector van

21

UBL BPL 2236 II/IIIA.
Singeling 1991 : 171 . Voor nadere gegevens over de genootschappelijkheid in de tweede helft
van de achttiende eeuw in het algemeen en de hier genoemde gezelschappen in het bijzonder, zie
Singeling 1991 .
23 Teltrog (1856 : 112) schrijft dat Mama molimur parvi werd opgericht op 13 oktober 1759 . Een
bron voor deze datum vermeldt hij niet.
24 UBL BPL 2236 IIIB .
25 Zie Abbing 1842:182.
26 Singeling 1991 : 51 . J .T. Bodel Nijenhuis liet Abbing weten dat de Franker oud-hoogleraar mr .
J .w. de Crane meermalen met hem sprak over "poëtische liefhebberijen, welke [zijn vader] M .J . de
Crane en zyne drie Hoornscha vrienden bewerkten, als van aanteekeningen over hun hoofdvak, de
eigenlijke Taalkunde" (Abbing 1842 : 180-182) . In zijn biografisch artikel over Martinus Isaac de
Crane schrijft Telling (1856 :112) dat het Hoornse genootschap oorspronkelijk zes leden telde .
22
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de Latijnse school in Hoorn, terwijl Nicolaas Hinl6pen in de jaren vijftig conrector van die school was geweest (Singeling 1991: 52).
Magna molimur parvi kende naast het gewone lidmaatschap ook het buitenlidmaatschap, al is niet duidelijk hoeveel buitengewone leden er zijn geweest
(Singeling 1991: 51).27 Aileen van Frans van Lelyveld, voorman van het Leidse
Minima crescunt, is bekend dat hij als buitenlid was toegetreden tot Magna molimur
parvi. Singeling (1991: 52) heeft door vergelijking van de beschikbare ledenlijsten
van gezelschappen aangetoond dat er nauwe persoonlijke relaties bestonden
tussen de genootschappen. Zo woonde Joan Fortman - lid van Magna molimur
parvi - als gast een vergadering bij van Minima Crescunt in zijn geboortestad
Leiden. 28 Frans van Lelyveld was buitenlid van Dukes ante omnia musae, 29
waarvan Meinard Tydeman de spil was. 30 Ook Nicolaas Hinl6pen had als
buitenlid al vroeg betrekkingen met dit Utrechtse genootschap.31 In de eerste
Proeve van oudheid-, taal- en dichtkunde, die het in 1775 uitgaf, staan vier gedichten
van Hinl6pen, die dateren uit het begin van de jaren zestig. 32

3.1 De leden
Van vijf personen weten we zeker dat zij lid zijn geweest van Magna molimur parvi.
Naast de hierboven al genoemde Nicolaas Hinl6pen, Joan Fortman en
Martinus Isaac de Crane waren dat de Hoornse predikant Engelbert Matthias
Engelberts en Jan de Jongh de Jonge. Ter introductie volgen hier korte biografische schetsen van de vier led en die naast Hinl6pen deel uitmaakten van het
genootschap.
Over de geboortedatum van Martinus Isaac de Crane (?-1803) tasten we in
het duister. Wel weten we dat hij in zijn jeugd het voorrecht genoten heeft om
onderwezen te worden "door de bekwaamste leermeesters", allezen we in zijn

Verdere mededelingen over de organisatie van Magna molimur paroi kan Singeling (1991: 252n)
niet doen.
28 Wille (1937: 158) vermeldt dat er al lang contact bestond tussen Minima crescunt en Magna
molimur paroi. In het notulenboek van Minima crescunt heeft Wille gevonden dat Van Lelyveld op 11
juni 1762 - met vooraf verkregen goedkeuring - Joan Fortman meenam naar een bijeenkomst
van dat genootschap.
29 Volgens Wille (1937: 158) was Hinl6pen een van de oudste ereleden van Dulces.
30 Singeling 1991: 172.
31 Kossmann (1966: 17) schrijft dat Hinl6pen buitenlid is van Dulces. Singeling (1991: 285) vermeldt
dat Hinl6pen van voor 1761 tot na 1782 erelid ervan is geweest. Op 1 mei 1769 stuurde R.H.
Nahuys namens DAOM aan Hinl6pen een uitnodiging voor een 'Zitdag' op de laatste donderdag
van de maand mei. Ook zond Nahuys enige stukken terug die Hinl6pen 'als buitengewoon Lid' had
toegezonden aan het genootschap, met het verzoek die met eventuele verbeteringen te retourneren,
zodat ze bij gelegenheid gedrukt zouden kunnen worden lUBL BPL 2236 VIJ.
32 Kossmann 1966: 91.
27
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Levensbericht niet wie dat zijn geweest . 33 In 1 748 werd hij in Leiden ingeschreven als student rechten . Vijf jaar later werd hij benoemd tot conrector van
de Latijnse school in Culemborg . Hiervandaan vertrok hij in 1755 naar Hoorn
om ook daar conrector te worden. Op 10 september 1755 aanvaardde hij zijn
ambt met de oratie De ortu et progressu cultae Latinitatis. In 1 766 werd hij benoemd
tot rector van de Hoornse Latijnse school . 34
Zijn uitgebreide en veelzijdige kennis heeft hem in staat gesteld - vooral in
Hoorn - leerlingen te onderwijzen in talen en wetenschappen en hen aan te
zetten tot het voortzetten van hun "Letteroefeningen" . Zijn eigen zoon, de
latere hoogleraar Jan Willem de Crane, vormde daarvan het levende bewijs .
Martinus was belezen in de klassieke oudheid maar op het voorbeeld van
zijn vriend en stadgenoot Nicolaas Hinlópen achtte hij het van belang studie te
maken van de moedertaal en de vaderlandse geschied- en oudheidkunde . Hij
was een ijverig lid van Magna molimur parvi. Zeven stukken uit de Proeve van
Mengti poert' zijn van de hand van M .I . de Crane . 35 Ook is van hem een lofdicht
op Bents Allervroegste Vaderlandsche Oudheden bekend .
Van 1766 tot aan zijn dood op 7 november 1803 was hij lid van de Maatschappij,36 terwijl hij van Dulces ante omnia musae erelid was van na 1 775 tot na 1782 .37
De begaafde Joan Fortman (1731-1808) werd al op 11-jarige leeftijd ingeschreven aan de Leidse hogeschool. Na zijn studie werd hij in 1 754 aangesteld
als leraar klassieke talen bij de Latijnse school in Hoorn; deze functie verruilde
hij in 1776 voor een conrectoraat aan dezelfde school .
In zijn vrije tijd hield Fortman zich onledig met het bestuderen van de
Nederlandse taal- en dichtkunde . Hij was een voornaam lid van Magna molimur
parvi en trad al in het oprichtingsjaar 1766 toe tot de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde. Een trouw bezoeker van de jaarvergaderingen daarvan was
hij niet . Niettemin heeft hij een belangrijk stempel gedrukt op de bestudering
van de taalkunde binnen de Maatschapp j. Zijn betrokkenheid toonde hij door schriftelijk - vragen te stellen en suggesties te doen die blijk gaven van zijn taalen dichtkundige belangstelling . Dat hij als taalkundige gewaardeerd werd, blijkt
uit het feit dat de Maatschapp j hem diverse malen benoemde tot `gekommiteerde' in de `Taelkundige klasse'. Ook verzocht men hem met enige regelmaat een
oordeel te vellen over bij de Maatschappj ingediende verhandelingen en over antwoorden op door de Maatschappij uitgeschreven prijsvragen. Dit gebeurde vaak
in samenspraak met de fine fleur van de Nederlandse taalkunde van dat moment :
33 Handelingen der jaarljksche vergadering van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Legden,

Gehouden den 3 . van Hooimaand 1804.
34 NNBW III 265-266 .
35 Teltrog 1856 :112 .
36 Door het beoefenen van de Nederlandse taal- en letterkunde wist hij "Maatschappijti den tijd
van achtendertig jaartin te versieren." (Handelingen der jaarljksche vergadering van de Maatschappij der
Nederlandsche Letterkunde te Legden, Gehouden den 3 . van Hooimaand 1804) .
37 Singeling 1991 : 272 .
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Zacharias Henric Alewijn, Ahasuerus van den Bergh, Pieter Fontein, Nicolaas
Hinlópen, Adriaan Kluit, Hendrik Arnold Kreet, Frans van Lelyveld, Herman
Tollius en Meinard Tydeman .
In 1773 bood Fortman aan zijn medewerking te verlenen aan het plan van
de Maatschappij om een Algemeen, Omschryvend Woordenboek der Nederlandsche Tale
te vervaardigen . Hij maakte deel uit van de commissie die benoemd werd tot
het opstellen van een nader ontwerp voor dat woordenboek, leverde bijdragen
aan de materiaalverzameling van het woordenboek door oude teksten als de
Delftse bijbel uit 1477 te excerperen en liet zijn oog gaan over een lijst met op
te nemen Noord-Hollandse dialectwoorden .
Nicolaas Hinlópen wees in de jaarvergadering van 1791 met klem op de noodzaak om het gemelde woordenboek te doen vergezellen van een `Nederduitsche
Spraakkunst' . Hendrik Albert Schultens, de toenmalige voorzitter van de Maatschappij, stelde voor daartoe een driekoppige commissie in het leven te roepen,
waarvoor Nicolaas Hinlópen, Everardus Scheidius en Joan Fortman werden
aangezocht. Scheidius, die met een zwakke gezondheid kampte, liet echter niets
van zich horen en Fortman weigerde aan het project zijn medewerking te verlenen. Het valt te begrijpen dat na de dood van Hinlópen in 1 792 en na die van
Scheidius in 1794, ook het plan om een Nederlandse grammatica vanwege de
Maatschappij op te stellen niet werd uitgevoerd .
Fortmans betrokkenheid bij de Maatschappij nam sinds de jaren negentig van
de achttiende eeuw van lieverlede af . In de Handelingen - als ze al verschenen
- komen we zijn naam niet meer tegen en het wekt dan ook geen verbazing dat
hij in 1 804 voor het lidmaatschap bedankte .
Van Joan Fortman zijn slechts een paar werken in druk verschenen . Zijn
hoofdwerk vormt Dichtlievende Mengelingen (Hoorn 1772), een bundel met gedichten waarin hij zich heeft bediend van oude woorden en spreekwijzen die toentertijd weinig of niet bekend meer waren . Kennis van dergelijke woorden achtte
Fortman van belang, omdat een dichter hierdoor in staat werd gesteld zijn gevoelens beter onder woorden te brengen. Bovendien kon een dichter door
gebruikmaking van dergelijke woorden de Nederlandse woordenschat zuiveren
van bastaardwoorden. Om te voorkomen dat zijn gedichten onbegrijpelijk zouden worden, liet Fortman op zijn eigen gedichten een groot aantal taal- en
dichtkundige opmerkingen volgen . Daarin merkte hij onder andere op dat het
taalgebruik van de Ouden - schrijvers uit de middeleeuwen - niet alleen zuiverder
is dan de Nederlandse taal uit de achttiende eeuw, maar in sommige gevallen ook
sierlijker. De reden waarom er in het Nederlands zoveel vreemde woorden
voorkomen, vloeide volgens hem voort uit de onjuiste gedachte dat men alles wat
uitheems is, ook beter acht .
Engelbert Matthias Engelberts (1731-1807) werd geboren in Noordlaren . Onbekend is waar hij zijn opleiding heeft genoten . Hij was gereformeerd predikant in
Kolhorn sinds 1756, voordat hij in 1 763 als predikant naar Hoorn werd beroepen .
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Daar was hij vele jaren werkzaam . Door een zwakke lichamelijke gezondheid
zag hij zich genoodzaakt in 1798 met emeritaat te gaan . Hij overleed op 25
augustus 1 807 in Hoorn . Zijn zinspreuk luidde Deoque patriaeque `Voor God en
het vaderland beide' . 38
Bij zijn tijdgenoten heeft hij zich verdienstelijk gemaakt door zijn Bespiegelingen over de viergetijden des jaars (1764-1796) en door zijn Verdediging van de eer der
Hollandsche natie (2e druk Amsterdam, 1776) . Meer van belang is zijn Aloude staat
en geschiedenis der vereenigde Nederlanden (4 delen, Amsterdam, 1784-1799) . Ook
zijn bijdragen aan de Bijvoegselen en vermeerderingen voor de vaderlandsche historie van J .
Wagenaar- waaraan ook Henrik van Wijn en Jona Willem te Water meewerkten
- verdienen hier genoemd te worden . 39
Jan de Jongh de Jonge werd op 12 maart 1745 in Enkhuizen geboren .40 Zijn
sterfdatum is niet bekend . Het is niet onaannemelijk dat hij na 1792 is
overleden . In dat jaar verscheen namelijk nog in zijn geboorteplaats bij Gerrit
Franz zijn Tafereel van 't beste huwelijk . Naast enkele gelegenheidsgedichten 41 is
van hem in 1776 in Amsterdam een 152 bladzijden tellende bundel Gedichten in
het licht gegeven, die zich volgens een biograaf "door niets bijzonders
onderscheidt" . 42
Lid was hij van Magna molimur parvi, erelid van Dulces ante omnia musae rond
1780 en buitengewoon lid van Kunstliefde spaartgeen vlot tussen 1 778 en 1780. 43
3 .2 Hinlópen en Magna molimur parvi
Hierboven is al vermeld dat er nauwe betrekkingen bestonden tussen de genootschappen die in de jaren vijftig en zestig van de achttiende eeuw werden opgericht. Het wekt dan ook geen bevreemding dat niet alleen de leden van Dulces
ante omnia musae en Minima crescunt, maar ook die van Magna molimur parvi
bijdragen inzonden voor het in 1 763 opgerichte tijdschrift Nieuwe bydragen tot

opbouw der vaderlandsche letterkunde . 44
In het eerste deel van de Nieuwe bydragen treffen we op de bladzijden 501-558
een `Dichtkundige verhandeling over de rechtmatige gebruiken van sommige
woorden' aan . Deze tekst, ondertekend met de woorden `Het Genootschap :

38 Abbing 1842: 92 ; NNB W III,106 .
39 Glasins 1851 : 418 .
40 Van der Aa 1845 : 298.
41 Het betreft: Vreugde-zang op den achttienden veijaardag van . . . Willem den Vyfden (1766) [UBA] en By de
aanvaardinge des oeconomischen taks van de Hollandsche Maatschappye der Wetenschappen, door de leden te Enkhui~en . Op den 7den van Grasmaand 1778 (Enkhuizen : Meynard Semeyns,1778) . [SBMaastricht; UU] .
42 Van der Aa 1845 : 298 .
43 Singeling 1991 : 289 .
44 Nieuwe bydragen tot opbouw der vaderlandsche letterkunde . Eerste deel's eerste stuk . Te Leyden, By
Pieter vander Eyk, MDCCLXIII.
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Magna Molimur Parvi', maakt duidelijk dat er volgens de opstellers van het stuk
een direct verband bestond tussen het bestuderen van de moedertaal en het
beoefenen van de dichtkunst . Poëten dienden zich in hun optiek namelijk toe te
leggen `op eene rechte kennis der moedersprake, in hare eigenschappen en
gebruiken gegrondvest' (p . 503) . Een belangrijke rol was daarbij weggelegd voor
`de Schryvers van vroeger eeuwen, by wiep de zuiverste gronden te ontdekken
zijn', een gedachte die onder meer werd aangetroffen in Balthazar Huydecopers
Proeve van taal en dichtkunde (1730) . Maar studie van oudere schrijvers alleen
volstond niet . Men diende hun taalgebruik te vergelijken met dat van latere goede
schrijvers `door wiep het taelgebouw opgetrokken en meer en meer uitgebreid is' .
Een andere reden om de beste dichters te bestuderen was om `naeuwkeurig en
met alle omzichtigheid uit te vorschen, welke de eerste algemeens beteekenisse
der woorden zy, dan welke denkbeelden in die algemeenheid opgesloten liggen,
om zonder woordwisselinge (tropus) de tweede bepaeldere betekenissen te
kunnen nagaen' (blz . 504) .
Kossmann vindt dit eerste gedeelte over poëzie en taalkennis en de vergelijking tussen de dichtkunst en de schilderkunst lijken op de voorrede van Joan
Fortmans Dichtlievende Mengelingen (1774), waar ook wordt uitgeweid over de
kracht van de `woordenverwe'.45 In de twee daaropvolgende woordstudies - de
eerste over de vele betekenissen en samenstellingen van schieten, de tweede over
het gebruik van hangen in overdrachtelijke zin - vermoedt Kossmann de hand
van Hinlópen. Dit tweede gedeelte, waarin voorbeelden worden geordend en
waarbij esthetische beoordelingen worden gegeven, opent namelijk op bladzijde
531 met een reminiscentie aan Longinus, een schrijver van wie Hinlópen
nauwgezet studie had gemaakt . 46
In 1763 verscheen bij de Hoornse drukker Willem Breebaart de Proeve van
Mengepoé y van Magna molimur parvi. De uitgave telde 202 bladzijden en was
gedrukt in groot octavo . In de Vaderlandsche letter-oefeningen (1763 : 533) wordt de
bundel enthousiast onthaald :
Een loflyk Genootschap van Beminnaaren der Taal- en Dichtkunde, zints drie
jaaren te Hoorn gevestigd, biedt met de uitgaave deezer Proeve, eenige hunner
Dichtstukken den Liefhebberen aan : zy hebben meerendeels gewyde of ongewyde
geschiedenissen tot hun onderwerp, ook vindt men 'er eenige zedestoffen, benevens
etlyke Dichtkundige Tafereelen onder . -- De gansche inhoud deezer Proeve doet vry
duidelyk zien, dat men van dit Kunstgenootschap, by voortgang op den ingeslaagen
weg, iets goeds Nebbe te verwagten; nadien hunne vloeibaars verzen, in eene zuivere
taal geschreeven, hier en daar bewyzen van een vindingryken geest uitleveren .47

45

Kossmann 1966 : 92.
Kossmann 1966 : 92.
47 Vaderlandsche letter-oefeningen . Derde Deels, eerste Stuk . Te Amsterdam, By A. van der Kroe, en
By Yntema en Tiboel. MDCCLXIII, 533-535 (zie books.google .co m) .
46

Nicolaas Hinlópen : een opkomende `taalbaas'

173

De bundel opent met een op 18 februari 1 763 gedateerde opdracht aan de regerende burgemeesters van de stad Hoorn . Daarna laten de niet met name
genoemde genootschapsleden in de voorrede weten dat de bundel de neerslag
bevat van bespiegelingen over poëzie die zij de afgelopen drie jaren hebben
gehouden (1763 : *5v) . Ook aan de taal en de spelling wordt aandacht
geschonken, zij het in zeer geringe mate :
Over taal en spellingti breiden wy ons niet uit : wy zeggen alleen, dat, daar er thans
noch eens zo groots verwarringe in de laatste de overhand heeft, wy ons aan die der
beste dichteten dezer eeuwe met eenige ver~nderinge gehouden hebben, ondersteund
door den groottin Ten Kate en den uitmuntender Huydecoper . Wegens de verdubbelinge der klinkletteren, wier onderscheiden klank aan het kiesch gehoor van
onze aloude voorvaderen zo duidelyk kenbaar was, doch nu byna geheel verloren
schynt, is ons ook het woordenboek van den naauwkeurigen Van Kiel tot een' leidraad geweest . (1763 : *6v-*7r)
Voorafgaand aan de gedichten van het Hoornse letterkundig genootschap treffen
we een vijftal drempeldichten aan ; deze zijn geschreven door Anna van der Horst
(1735-1785), een nog jonge Bernardus de Bosch (1746-1803), Ahazueer van den
Berg (1733-1807), Adriaan Kluit (1735-1807) en Jan Bent (1701-?) .
De gedichten in de bundel zijn niet gesigneerd . Kennelijk werd het werk als
een gezamenlijke inspanning van Magna molimur parvi gezien. Toch is het mogelijk
een aantal ervan toe te schrijven aan Nicolaas Hinlópen . In de Leidse universiteitsbibliotheek worden namelijk in het handschrift van Hinlópen gedichten
bewaard met daarbij in de marge het taal- en dichtkundig commentaar van zijn
Hoornse genootschapsleden . Bij sommige gedichten heeft Hinlópen aangegeven op welke bladzijde ze in de Proeve van Mengepoe~y zijn opgenomen . 48
3 .3 Hinlópen en de Maatschappij (1766-1792)
Hinlópen speelde een belangrijke rol binnen de studentengenootschappen van
de jaren zestig en het is dan ook niet verbazingwekkend hem samen met tien
anderen aan te treffen tijdens de oprichtingsvergadering van de Maatschappij der
Nederlandsche Letterkunde te Leiden op vrijdag 18 juli 1766 om vier uur 's middags .
De elf aanwezigen waren Hendrik Arnold Kreet, Frans van Lelyveld, Herman
Tollius, Henric van Wijn, Carolus Boers Jz ., Johannes Theodorus Rossijn,
Everhardus Scheidius, Nicolaas Hinlópen, Zacharias Henric Alewijn, Leonard
van Wolde en Johan Lulofs .49 Tijdens deze eerste vergadering werd Hinlópens
stuk Frank, veldhang ter tafel gebracht. Van meet af onderscheidde hij zich als

48 UBL BPL 2236 .
49 Kossmann 1966 : 2. Voor een beknopte bio- en bibliografische schets van de elf aanwezigen,
zie Kossmann 1966 : 9-19 .
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een ijverig lid . Hij trad toe tot allerlei beoordelingscommissies en gold als een
zeer trouw bezoeker van de jaarvergaderingen . 5°
Eén van de ambitieuze plannen van de jonge Maatschappij was het opstellen van
een woordenboek. In 1 773 vertelde Daniel van Alphen als voorzitter tijdens de
jaarvergadering dat een grote groep leden heeft deelgenomen aan een overleg
over het samenstellen van een woordenboek . Het waren Kreet, Van Lelyveld,
Tollius, Kluit, Hinlópen, Alewijn, De Vos van Steenwijk, Bruining, Van den
Bosch, Rossijn, Scheidius, Bondam, Valckenaer, Van den Berg, Arntzenius en
Te Water (Kossmann 1966 : 146) . Uit hun midden werd een zeven leden
tellende commissie gekozen die werd belast met het opstellen van een nader
ontwerp . Hinlópen was één van hen . 51 In 1776 werd deze commissie, aangevuld
met Tydeman en Tollius, benoemd tot gecommitteerde tot het opstellen van
een Lijst van Nederduitsche Taelgebruiken .52
Opmerkingen over de stand van zaken rond het woordenboek keerden
geregeld terug tijdens de maandelijks vergaderingen van de Maatschappj. Talloze
werken werden geëxcerpeerd . Zo was een zekere heer Blom druk doende met
het bijeenbrengen en alfabetiseren van woorden die voorkwamen in
Huydecopers uitgave van de Rijmkron jk van Melis Stoke (1772) en deze te staven
met twee of meer voorbeelden . Daarnaast was hij bezig met het maken van
verkorte aantekeningen van de taalkundige opmerkingen die Huydecoper bij de
tekst van Melis Stoke had geplaatst, en van excerpten uit de Oude Schrijvers die
daarbij werden aangehaald . Aan Nicolaas Hinlópen werd het verzoek gedaan
het werk van Blom te beoordelen op kwaliteit en de excerpten en aantekeningen op octavoblaadjes over te brengen in een vorm die geschikt was om in
het woordenboek op te nemen . Hoewel eerstgenoemde enige bedenkingen opperde, liet hij zich uiteindelijk overhalen dit te doen .
In 1779 is het werk van Blom voltooid en opgestuurd aan Nicolaas Hinlópen, die zich bereid had verklaard hiermee - net als Joan Fortman die voor het
beoordelen ervan door Hinlópen was benaderd [Handelingen 1778, blz . 8-9] naar bevind van zaken te handelen . Nicolaas Hinlópen had al een steekproef
genomen en de resultaten daarvan meegedeeld aan de jaarvergadering van de
Maatschappij.

Ik hebbe de excerpten van den Heer BLOM op verscheidene plaatsen gelezen, met
MELIS STOKE vergeleken, ook met de aanteekeningen van den Heer HUYDECOPER:
Ik hebbe die, zoo verre ik ze gezien hebbe, zoodanig bevonden, dat ik oordeele, dat
de Heer BLOM tot het uittrekken met vrucht gebruikt kan worden . Daar is in de
excerpten veel naauwkeurigheids, en, schoon 'er hier of daar iets voorby gezien is, is
Kossmann 1966 : 5 .
De andere leden zijn Van Lelyveld, Van den Berg, Kluit, Fortman, Kreet en Van den Bosch
(Handelingen 1773, blz . 9 en 14 ; vgl. Kossmann 1966:146-147) .
52 Kossmann 1966 :150.
50
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het zelve van geen belang . Misschien zou in het vervolg het een of ander wat bekort
kunnen worden . Ik wenschte ook, dat hy een weinig netter en ook wat ruimer
schreef. [Handelingen 1779, blz . 3-4]
Hinlópen droeg zelf ook een steentje bij aan het bijeenbrengen van materiaal
voor het woordenboek. Tijdens de jaarvergadering van 1 779 werd meegedeeld
dat de Maatschappij van hem een exemplaar heeft ontvangen van het woordenboek van Kiliaan, `met wit papier doorschoten en verrijkt met veele voorbeelden
en Taalkundige aanteekeningen, welke door den Heer BLOM op Octavo blaadjes
gebracht worden ; zullende, zoo dra deze arbeid verricht is, het Boek zelf aan den
Heer HINLÓPEN, met dankzegging, te rug bezorgd worden.' 53
Vlotten wilde het werk aan het woordenboek niet . Weliswaar werden er driftig
bronnen geëxcerpeerd, maar tot schrijven kwam men niet . Tijdens de jaarvergadering van 1789 vroeg Schultens zich af of het niet mogelijk was te beginnen
met het schrijven van het woordenboek, nu er al zoveel materiaal is verzameld .
Zeven leden bogen zich over deze kwestie . Als rapporteur van deze commissie
zou Hinlópen optreden. Twee jaar later - in 1791- was het rapport gereed . Daaruit bleek dat er weinig vooruitgang was geboekt : men was verdergegaan met het
ordenen van het materiaal . Het wachten was op het moment dat iemand zich
daadwerkelijk aan het werk kon gaan wijden : `Een voorganger is oneindig veel
waerdig'. 54
In het eerste deel van de Werken van de Maatschappy is bij een stuk van W.R .
Nanninga over de verbuiging van het werkwoord laten een commentaar van
Hinlópen opgenomen. 55 Met Nanninga was hij het eens over de rol die het gebruik zou moeten spelen bij het nemen van besluiten over taalkundige kwesties :
Dit is zeer zeker, want zoo men hiervan afgaat, en zyne toevlugt tot willekeurige redeneeringen neemt, zal niets onzekeren dan eens tale zijn. De tale is hier in aan het recht
gelijk. Het wikken en wegen gaat voor het bepalen des rechts . Dit vastgesteld zijnde, is
het ieders pligt het op te volgen . want dan door redeneeringen daar aan te willen
peuteren, is de onzekerheid invoeren. Dezen verkeerden voet heeft men in de tale
gehouden . Want van de eerste beschavinge aan, na de verwarringe, die haar en den
staat te gelijk overkwam, heeft men langs dien weg alles in 't war gebragt . Dat men er
de geheele spellingti door bedorven heeft, weet ieder . Wat men al verder gedaan Nebbe,
toont ons deze en gene spraakkunstenaar, die het spoor van anderen onvoorzichtig
inslaande, een menigte regelen van verbuiginge, enz . heeft op de baan gebragt, die in

UBL LTK 89 bevat talrijke excerpta en woordenlijsten, vervaardigd in het kader van een woordenboek.
54
Rapport van Hinlopen, blz . 9 . Vgl . Kossmann 1966 :161 .
55
Hinlopen, Nicolaas, `Bylagen tot de verhandeling van W .R. Nanninga, over de verbuiging van het
werkwoord laten' . In: Werken van de Maetschappy der Nederlandsche Letterkunde te Lejyden . Eerste deel .
Leyden, P . van der Eyk en D . Vygh,1772, 67-74.
53
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de taal geenen grond hebbben . Fraiër is het in de tale zelve te zoeken, hoe gesproken
moet worden, en verder naar te gaan, wat de reden van dit spreken zy . 56 (blz . 70) .

Niet alleen over het stuk van Nanninga liet Hinlópen zijn licht schijnen . De
bijdrage van Z .H . Alewijn onder de titel `Mengelingen, behelzende verbasterde
spreekwyzen, en een aanhangsel van verminkte plaatsen in oude schryveren .' 57
werd met enkele voorbeelden door Hinlópen aangevuld . 58
Commentaar heeft Hinlópen ook geleverd op de Nederlandse grammatica die
Herman Tollius - hoogleraar aan de universiteit van Harderwijk - had geschreven . Op aanraden van Frans van Lelyveld 59 had Tollius zijn grammatica onder
anderen toegezonden aan Hinlópen om deze zo volledig mogelijk te maken .GO
Hinlópen heeft de tekst consciëntieus bestudeerd en zijn kritische opmerkingen aan Tollius meegedeeld . Daarbij verwees hij ook naar een onderzoek dat
hij rond 1770 verricht had naar de vraag of het Nederlands in de gebiedende
wijs over een tweede persoon enkelvoud beschikt . Op basis van oude geschriften kwam hij tot de slotsom dat het Nederlands deze in het verleden
weliswaar heeft bezeten, maar dat er tegenwoordig - en hierin sloot hij zich aan
bij de opvatting van Meinard Tydeman - dat er in de tweede persoon enkel en
alleen een meervoudige vorm bestond .ó 1
Uit dit manuscript komt naar voren dat Hinlópen in zijn taalbeschouwing en
daarmee in zijn taalbeschaving een groot belang hechtte aan de regelmaat . Volgens hem was de hoogst denkbare wet :
de regelmate blyve ongeschonden . Want zoo wie zyne handen aan de taaloefeninge slaat, en
niet allernaauwkeurigst de regelmate doordenkt, voor hy iets in dezelve verbeteren wil,
die zal eer een misvormer dan een hervormer genoemd moeten worden . 62

56

Blz . 70. Vgl . Kossmann 1966 : 92,119 .
57 In: Werken van de Maetschappy der Nederlandsche Letterkunde te Leyden . Eerste deel . Leyden, P . van
der Eyk en D. Vygh,1772, blz . 101-116. Vgl . Kossmann 1966 : 60, 92 .
58 Hinlópen, N., `Bylagen tot de verhandelinge van Mr . Z .H . Alewijn betiteld Mengelingen' . In :
Werken van de Maetschappy der Nederlandsche Letterkunde te Leyden . Eerste deel . Leyden, P, van der
Eyk en D . Vygh,1772, blz. 117-122 .
5 9 Brief van Frans van Lelyveld aan Herman Tollius d .d . 30 augustus 1774 . In dezelfde brief
raadde Van Lelyveld aan ook advies te vragen aan Tydeman, Van den Berg en Kreet .
60 Brief van Herman Tollius aan Nicolaas Hinlopen, Harderwijk 28 maart 1775 (UBU Hs 1064 ; 5
B 13) : "Het eerste hoofdstuk of twee van mijne Aanleiding tot de N .Landsche Letterkunst zijn
thans bij Do. Van den Berg ter nalezing en verbetering ; zultge het my ook kwalijk nemen, als ik ze
aan UWE, tot hetzelfde oogmerk doe geworden?"
61 N . Hinlopen, Onderzoek of de Nederlander een tweeden Persoon van bet eenvoudige in de gebiedende ny e
van spreken Nebbe [1770; manuscript UBL : LTK 34] . Hinlopen had zelf het plan om dit stuk naar de
Maatschappij op te sturen en Tollius kondigde dit stuk in zijn - indertijd eveneens onuitgegeven
- grammatica reeds aan, maar tot publicatie is het nooit gekomen .
62 UBL LTK 34, paragraaf 1 .
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In de periode dat Hinlópen commentaar gaf op Tollius' grammatica, was hij druk
doende met het vertalen van Adriaen Verwens Idea. Frans van Lelyveld liet in een
brief van 30 augustus 1774 namelijk aan Herman Tollius weten dat het niet lang
meer zou duren voordat Hinlópen de vertaling van Verwens Idea zou laten drukken.
Kennelijk vormde deze brief voor Van Lelyveld de aanleiding om Hinlópen
persoonlijk te benaderen en hem tot spoed te manen . Op 2 september 1774
berichtte Van Lelyveld aan Tollius dat hij Hinlópen had aangespoord zijn werkzaamheden te bespoedigen . Tollius zou immers zijn voordeel kunnen doen met
de vertaling en de opmerkingen die Hinlópen bij Verwen zou plaatsen .
Ook bij Adriaan Kluit had het plan postgevat om Verwens Idea te vertalen.
Maar omstreeks 1 775 wordt het duidelijk dat een vertaling van Kluits hand niet
in druk zou verschijnen. Tydeman wist in elk geval aan Tollius te melden dat
Kluit van een uitgave van de Idea had afgezien, maar dat Nicolaas Hinlópen
binnenkort een vertaling het licht zou doen zien .
In het slot van de op 20 augustus 1776 gedateerde en 224 bladzijden tellende
brief aan Nicolaes Hoogvliet, professor in de godgeleerdheid aan de universiteit
van Leiden en tevens predikant aldaar, afgedrukt in het voorwoord van de
Historie van de Nederlandsche over~ettinge des bybels (blz . 224), komen we meer te
weten over de wijze waarop Hinlópen zijn vertaling van Verwens Idea vorm denkt
te gaan geven :
Wanneer ik achter eene vertalinge van de Idea van VERWEK, de brieven van
MOONEN en hem met eenige zyner andere stukjens, met myne aanteekingen uitgeve,
zal ik in verscheiden stukken toones, dat VERWEK, in opzigte van het letterkunstige
van onze Bybeltolken niet wel onderricht is geweest . [blz . 224]
Hinlópen was eveneens nauw betrokken bij de Maatschappij tot nut van het algemeen .
In de Leidse Universiteitsbibliotheek wordt een manuscript bewaard dat lessen
bevat om de schoolmeesters in de stad en in de omtrek daarvan gelegenheid te
geven zich `in de Nederduitsche tale te oefenen, of hunne kundigheden te beschaven' . 63
3 .4 Hinlópen en Huydecopers Proeve
Een van de voornaamste taalkundige geschriften die de achttiende eeuw heeft
voortgebracht, is Balthazar Huydecopers Proeve van Taal en Dichtkunde ; in vrijmoedige aanmerkingen op Vondels Vertaalde Herscheppingen van Ovidius (1730) . Deze kritische aantekeningen vergezelden de derde uitgave van de vertaling die Vondel van
Ovidius' Metamorphosen had gemaakt . Het werk werd een groot succes en de
Proeve werd een belangrijke vraagbaak voor zowel taalkundige als dichtkundige
kwesties . De dichters Sybrand Feitama, Hubert Korneliszoon Poot en Pieter
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Boddaert blijken de opmerkingen van Huydecoper bij het (her)schrijven van
hun gedichten ter harte te hebben genomen.
Geen wonder dus dat het boek aan het eind van de achttiende eeuw uitverkocht was . Kort voor zijn dood vroeg Balthazar Huydecoper aan Frans van
Lelyveld (1740-1785) of hij zich wilde ontfermen over een heruitgave van de
Proeve. Onder bepaalde voorwaarden was Van Lelyveld genegen dat te doen.
Daarop verstrekte Huydecoper hem zijn eigen exemplaar van de Proeve waarin
hij gedurende zijn gehele leven verbeteringen had aangebracht en aanvullingen
had geschreven.
Bestond de eerste druk van de Proeve uit één meer dan 600 pagina's tellend
quarto-deel, de tweede druk bestond uit drie volumes - samen 1454 bladzijden
- en een registerdeel in octavo . De eerste twee delen verschenen in 1782
respectievelijk 1784 . Zij waren beide bezorgd door Frans van Lelyveld . Na de
vroegtijdige dood van Van Lelyveld was de grote vraag wie de tweede editie zou
voltooien . De aangewezen persoon voor deze taak leek Nicolaas Hinlópen te
zijn, wat deze zelf ook al bevroedde . In de op 16 oktober 1788 gedateerde
voorrede tot het derde deel van de Proeve van Taal en Dichtkunde (1788) gaf hij
omstandig aan waarom hij dat dacht :
Daar my, door zijn Ed . dikwils te Leyden te zien, zyne behandelinge, en, door de
gedurige briefwisselinge, en het nazien van proeven, zyner weduwe, myne veel
geachte vriendinne, en zynen byzonderen vrienden bekend was, wat ik tot die
uitgave had trachten toetebrengen : bekroop my al vroeg de vreeze, dat men my tot
de verdere uitgave zoude aanzoeken . En dit kwam my over, en met dien aandrang
over, dat ik meende aan de zoo tedere vriendschap te kort te zullen doen, indien ik
weigerde . (1788 : *3v)

Frans van Lelyveld had voor de heruitgave van de Proeve gebruik kunnen maken
van een groot aantal (middeleeuwse) manuscripten die hem in bruikleen waren
gegeven door C . van Lennep (1751-1813), Zacharias Henric Alewijn, Henrik
Calkoen (1742-1818) en Mathias Rover (1719-1803) . Ter aanmoediging stelden
de eigenaren van deze handschriften ook Hinlópen in de gelegenheid deze te
gebruiken bij de heruitgave van de Proeve .
Hinlópen besefte terdege dat zijn aantekeningen verre van volledig en verre
van af waren . Tal van zaken verdienden in zijn ogen nog een diepgaand onderzoek . Hij hoopte dan ook dat zijn opmerkingen aanleiding zouden geven aan
anderen om uitgebreider in te gaan op zaken die hij slechts heeft kunnen
aanstippen . Het was namelijk Hinlópens overtuiging dat er "in den Nederduitschen taalbouw noch veel gronds ledig en verwilderd ligt, en dus dat er voor
een liefhebber werks te over is ." Een enkele maal sloeg hij zelf de hand aan de
ploeg, zoals in voetnoot h bij het twaalfde boek van Vondels Herscheppingen.
Hierin presenteerde hij - in de omvangrijkste voetnoot van de gehele tweede
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druk (1788 : 166-175) - de resultaten van zijn eigen onderzoek naar een syntactische constructie.
Het vierde deel van de herdruk van de Proeve verscheen in 1791, één jaar
voordat Hinlópen zou overlijden . Het omvatte een register van aangehaalde
schrijvers en een uitvoerig register op de woorden en begrippen die in de
aantekeningen en de voetnoten waren besproken . Voor de toebereidselen van
een algemeen woordenboek van het Nederlands, waaraan in het bovenstaande
reeds is gerefereerd, kwam dat tweede register waarschijnlijk goed van pas .ó4
3 .5 Hinlópen en zijn Nederduitsche spraekkonst
In het levensbericht van Hinlópen dat hij tijdens de jaarvergadering van 1793
voorlas, merkte Jona Willem te water op dat de Maatschappij Hinlópen veel dank
verschuldigd was omdat hij de taak op zich had genomen `eene Nederduitsche
Spraakkunst' samen te stellen, `welke moeilijke taak, volgens het eenstemmige
gevoelen der kundigste Leden van 't Genootschap, in geen betere handen kon
betrouwd worden' .
Tijdens een onderzoek naar de heruitgave van Balthazar Huydecopers Proeve
van Taal en Dichtkunde stuitte ik enkele jaren geleden in de UB Leiden op het
materiaal voor de `Nederduitsche Spraakkunst' waarover Te water sprak .ó 5
Dit pakket bestaat - zo lezen we op een omslag - uit kopij, enkele gedrukte
bladen en ander materiaal dat door wijlen Nicolaas Hinlópen was bijeengebracht voor de uitgave van een `Nederduitsche Spraekkonst .' waarna in een
nota bene de verzuchting volgt : "t is te bejammeren dat de geleerde schryver dit
allernuttigst werk niet heeft mogen voltooien .'
Interessant is de brief die Frans Voorhout (1745-1823) 66 op 6 juni 1 795 vanuit Alkmaar schreef aan Jan Hinlópen in Utrecht :
Het zal u bekent zijn, dat de overledene N . Hinlópen voornemens was, eene
Nederduitsche spraakkonst in 't licht te geven, waar van reeds eenige bladen afgedrukt waren ; maar waar hij door den dood is verhinderd geworden, de verdere
uitgave te voltooijen .
Vervolgens deelde Voorhout mee dat hij `gemeenzame verkeering' heeft gehad
met Nicolaas Hinlópen en van hem `nuttige onderrichtingen' over taal heeft
gekregen. Aangezien Voorhout had vernomen dat Jan Hinlópen de bezitter is van
de manuscripten van Nicolaas, verzocht hij Jan Hinlópen hem "ter liefde van de
wetenschappen" het manuscript van Nicolaas Hinlópen naar H . Hartenrink in
Alkmaar te zenden; bij deze boekverkoper was namelijk een begin gemaakt met

Vergelijk Kossmann 1966 :144.
UBL BPL 2236 IV/V.
66 Zie over hem : NNB W III,1340-1341 .
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het zetten van de spraakkunst. Tot slot bood Voorhout aan om de proeftoets te
corrigeren omdat hij vertrouwd was met de spelling van Nicolaas Hinl6pen.
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Van Hinl6pens grammatica zijn de inleiding en de eerste zeven hoofdstukken in
gedrukte vorm overgeleverd. Het betreft hier (drukproeven van):
Eerste trekken eener Nederduitsche spraekkonst (p. 1-2)
Hoofdstuk 1.
Van de letters (p. 2-6)
Hoofdstuk II.
Van de lettergrepen (p. 6-8)
Hoofdstuk III.
Van de spelkunst (p. 9-42)
Hoofdstuk IV.
Van het lezen (p. 43-44)
Hoofdstuk V.
Van de woorden (p. 44-46)
Hoofdstuk VI.
Van de veranderbaerheid of onverandertbaerheid (p. 47-48)
Hoofdstuk VII. Van de naemwoorden (p. 48-?)
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Hierna volgen in handschrift nog enkele paragrafen van hoofdstuk 7 en het
achtste hoofdstuk:
Vande Byvoeglyke naemwoorden
van de verbuiginge
van de voornaemwoorden en hunne verbuiginge
van de telnaemwoorden
hoofdstuk VIII. van de zelfstandige naemwoorden
van de koppeling
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Een uitgave van deze spraakkunst, voorafgegaan door een inleiding, bereid ik
momenteel voor .
Slot
Uit het bovenstaande moge duidelijk zijn geworden dat Nicolaas Hinlópen een
sleutelpositie bekleedde in de beoefening van de Nederlandse taalkunde aan het
eind van de achttiende eeuw . Hij gaf commentaar op de geschriften van Nanninga en Tollius, hij verzorgde het derde en vierde deel van de tweede druk van
Huydecopers Proeve van Taal en Dichtkunde, hij vertaalde Ververs Idea, hij gaf
lezingen voor de Maatschappij tot nut van 't algemeen, hij was een van de oprichters
van de Maatschappij, hij was er een vooraanstaand en gezaghebbend lid van en
hij droeg bij aan de voorbereiding voor een woordenboek van de Maatschapp f
Bovendien vervaardigde hij een - tot op heden - onuitgegeven grammatica van
het Nederlands . Met een editie van dat handschrift zal de door Wille als `opkomende taalbaas' aangeduide Hinlópen hopelijk de belangstelling krijgen die hij
vanwege zijn bijdrage aan de Nederlandse taal(kunde) verdient .
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Mits in het zesde boek van Hoofts Historiën
een verkenning
Bartie Thijs
Abstract - In this article, the 17th-century uses of the Dutch function word mits are explored. From

Book 6 of P.C. Hooft's Nederlandse historiën (`Annals of the Low Countries, the occurrences ofmits
have been gathered (39 in all) ; they are analysed as to yntactic role (preposition, subordinate conjunction or part of the conjunctional expression mits dat) and semantic function. It is found that in most
yntactic roles, mits has still the causal semantics known from Middle Dutch. The modern conditional
meaning of mits emerges only for the construction built around a present participle and in the cases in
which mits dat is accompanied by a subjunctive verb form .

1 . Inleiding1

1 .1 . Modern en 17e-eeuws mits
Reflecteren op het hedendaagse mits roept associaties op met strenge taal .
(1)

Je mag mijn huis gerust gebruiken voor je feest, mits je alle ruimtes volstrekt rookvrij houdt .

De spreker van (1) eist maatregelen van zijn gesprekspartner : dat hij de genodigden op de hoogte stelt van het rookverbod binnenshuis bijvoorbeeld, en dat
hij tijdens zijn feest controleert of err inderdaad niet gerookt wordt . Als de aangesprokene die voorwaarde zal nakomen, staat niets het lenen van het huis voor
de geplande festiviteit in de weg; zo niet, dan gaat het feest niet door .
Zoals voorbeeld (1) ook laat zien, is mits onderschikkend voegwoord . Dat is
vandaag de dag de enige grammaticale rol die mits in het Nederlands in Nederland kan hebben . 2 .Maar in ouder Nederlands was dat anders! Toen fungeerde
mits als voorzetsel en in die grammaticale rol heeft het blijkens het monumentale werk Geschiedenis van de Nederlands yntaxis een lang leven gehad ; gerapporteerd worden citaten uit de 13e tot en met de 18e eeuw (Van der Horst 2008 :
466, 689, 936, 1218, 1484) .
herkennen we in ouder taalmateriaal met mits als voorzetsel op enigerlei wijze
de moderne voorwaardelijke betekenis van mits, zoals in (1)? Nee, de betekenis
was een causale, zo laten de voorbeelden in de Geschiedenis van de Nederlands yn-

1

Bij mijn onderzoek heb ik veel gehad aan de gesprekken met Saskia Daalder over dit onderwerp . Ik dank haar hartelijk voor haar adviezen en inspiratie.
2 In het Nederlands in België is mits als voorzetsel nog volop in gebruik (Daalder 2007 : 417) .
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taxis zien . Als voorbeeld van een 17e-eeuws tekstfragment met mits als voorzet-

sel volgt citaat (2), afkomstig uit een verslag van de Staten van Holland :
(2)

[. . .] remissie van 5 jaartin verpondinge tot 32 's jaers als dezelve molen
alrede stilgestaan heefft ende zij mits belastingti van 8 kinderkees nyet en
can betaaltin (uit Stellingwerff en Schot 1620-1640)
`[Een vrouw verzoekt] kwijtschelding van de belasting van 32 pond per
jaar voor de 5 jaren dat de genoemde molen al stil gestaan heeft, een
belasting die zij, vanwege de zorg voor acht kinderen, niet kan betalen'

De vrouw is weduwe en ze kan de onroerendezaakbelasting voor een bouwvallige molen waarvan zij geen inkomsten krijgt, niet betalen . Oorzaak daarvan is
haarr financiële verantwoordelijkheid voorr acht kinderen . Hier is dus een causale
vertaling van mits noodzakelijk: `ten gevolge van', `door' of 'vanwege' . 1 fits als
causaal voorzetsel is in het moderne Nederlands niet meer bekend . Een zin als
de volgende is slecht te begrijpen :
(3)

*?Mijn vloer is er na jouw feest niet mooier op geworden, mits de putjes
die al die hoge hakken in het hout hebben gemaakt .

Op basis van informatie uit Daalder (2007, 2009), Van der Horst (2008 : 983-92)
en JVNT 9 (890-891) kijk ik vervolgens naar de ontwikkeling van mits als voegwoord . Twee lijnen tekenen zich af .
De ene is een syntactische . Van de 14e tot en met de 17e eeuw - geruime tijd
dus voordat mits voorzetsel-af was - groeide het aantal en de variëteit van de onderschikkende voegwoorden. Mits ging daarin mee. De basis daarvoor was gelegd
in de Middelnederlandse periode, toen het voorzetsel mits gevolgd kon worden
door een dat zin . In de 16e eeuw stabiliseerde mits + dat zich tot de voegwoordgroep mits dat. De betekenis daarvan moeten we ons veelal causaal denken, als
we afgaan op de voorbeelden in het aan de 16e eeuw gewijde gedeelte van Van
der Horst (2008 : 1004) . 4 In de 16e eeuw kwam als voegwoord ook het enkele
mits in zwang; gangbaar is de visie dat dit ontstond doordat de combinatie mits
dat vaak werd gereduceerd tot mits. 5 Eind 16e, begin 17e eeuw functioneerden
het syntactisch oude en het syntactisch nieuwe naast elkaar : mits als voorzetsel,
mits als enkele conjunctie en mits dat als voegwoordcombinatie .
3.

In Van der Horst (2008) staat de syntaxis centraal ; de auteur doet vrijwel geen uitspraken over
betekenissen. De semantische interpretatie van voorbeelden in dit werk komt voor mijn rekening .
4 Een temporele interpretatie van mits dat `op het moment dat' is aangewezen in bijv . Hoofts Geeraerdt van Velsen: (Hooft 2005: 33) . Aan deze interpretatiemogelijkheid ga ik in dit artikel voorbij .
5 Zie Van der Horst (2008 : 988) . Hier ga ik niet in op de visie die een vraagteken zet bij het rechtstreeks ontstaan van het onderschikkend voegwoord mits uit mits dat. Dat het enkele mits causale
betekenis had, blijkt uit Van der Horst (2008 : 1281) . Ook Overdiep gaat hiervan uit (Overdiep
1931-1935 :164) .
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De andere lijn is een semantische. Mits ('at-zinnen kregen vanaf de 17e eeuw
ook de mogelijkheid een conditie aan te duiden . We kunnen dus aannemen dat
het I7e-eewse mits een veelzijdig element was, met per saldo twee grammaticale
rollen, twee vormen (mits en mits dat) en twee betekenissen, de causale en de
conditionele .
Hoe kunnen we ons deze veelzijdigheid van het 17e-eeuwse mits concreet
voorstellen? In het aan de 17e eeuw gewijde gedeelte van de Geschiedenis van de
Nederlandse yntaxis verschijnt mits als causaal voorzetsel 4 maal, mits als enkele
conjunctie met causale betekenis 3 maal (Van der Horst 2008 :1218 resp . 1281),
géén voorbeeld van mits als enkele conjunctie met voorwaardelijke betekenis en
géén voorbeeld van mits dat als causaal op te vatten voegwoordgroep . Er wordt
wel een conditioneel te begrijpen geval van een voegwoordgroep mits dat gegeven, afkomstig uit Hoofts Nederlandse Historiën:
(4)

Eenighe kochten 't af : Amsterdam voor tweehondert duizentgulden ; mits
dat het ook van Spaansche bezetting verschoont bleeve . (Van der Horst
2008 :1281)
`Enkele [steden] kochten het [het bouwen van forten] af; Amsterdam
voor 200 .000 gulden, op voorwaarde dat het ook gevrijwaard zou blijven
van Spaanse bezetting .'

In een causale opvatting van mits dat het ook van Spaansche bezetting verschoont bleeve
is de conjunctief bleeve niet begrijpelijk, immers een conjunctief is te verwachten
bij een vorm van niet-werkelijkheid 6 en niet bij een oorzaak of reden, die een
gerealiseerde stand van zaken is . De situatie kunnen we ons zo voorstellen, dat
Alva's mensen geld geëist hebben van steden die weigerden een fort op hun
grondgebied te laten bouwen . De stad Amsterdam is bereid hiervoor stevig in
de buidel te tasten, maar legt die grote som alleen op tafel als daarmee tegelijkertijd een streep gezet wordt door Alva's plan om Spaanse soldaten te legeren
in de stad . In deze uitleg wordt mits dat dus conditioneel begrepen . De conjunctief past nu ook : de voorwaarde moet nog gerealiseerd worden .
Terug naar Van der Horsts inventarisatie van het 17e-eeuwse mits. We kunnen
die samenvatten in een profiel (afgekort als ProfelvdH) . ProfielvdH toont 4 maal
mits als causaal voorzetsel, 3 maal mits als causale conjunctie en 1 maal mits dat als
conditionele voegwoordcombinatie . Zou het zo zijn dat dit profiel representatief
is voor het 17e-eeuwse Nederlands? Ik bekijk in dit artikel hoe de zaken staan in
een tekstcorpus afkomstig uit de Nederlandse . --Jistorën van Hooft (afgekort : I I--I) .
Gekozen is voor één deel uit de reeks van 27 boeken : het zesde boek.?

6

Voor informatie over de conjunctief in het 17e-eeuwse Nederlands zie Mooijaart en Van der
Wal (2008 : 63-73) en De Vooys (1967 :152-157) .
7 Het zesde boek vertelt de geschiedenis van de Nederlanden van november 1 570 tot en met juli
1 572 met het accent op de strijd voor de vrijheid . Dit boek is gekozen omdat er enkele (gedeelte-
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Vraagstelling en aanpak

Het zesde boek bevat 39 maal mits. In het onderzoek van de vindplaatsen zoek
ik antwoord op twee vragen :
1 . Welk beeld laat het zesde boek op grond van de interpretatie van elke passage
zien in vergelijking met ProfielvdU?
2 . Vat valt verder op in vorm en betekenis van deze mits-configuraties?
Bij de interpretatie van de diverse fragmenten zal in eerste instantie de vraag
`causale of conditionele betekenis?' centraal staan . Vervolgens komen bij de interpretatie mogelijke nuances van de globale betekenis aan de orde . Vanwege het
ontstaan van het causale voegwoord mits uit het causale voorzetsel mits vermoed
ik hierr overeenkomst in betekenis en gebruik ; daarom bespreek ik ze zoveel
mogelijk via dezelfde methode. Causale bepalingen omvatten zoals bekend oorzaken en redenen (motiveringen) ; daar zal ik onderscheid tussen maken .$
Voor het onderzoek en de interpretatie van de vindplaatsen volg ik Daalder
(2006, 2007, 2009) . In de analyse die in deze artikelen te vinden is, is elke conditionele mits-configuratie gekenmerkt door de aanwezigheid van twee delen : de
voorwaarde (te representeren met letter P) en datgene waarvoor die voorwaarde
geldt (aangeduid met letter Q) . Als er sprake is van een causale mits-configuratie
krijgen de beide delen ervan eveneens de letters P en Q. Als mits P een oorzaak
noemt, geeft Q, een aan P bovengeschikte constructie, de gebeurtenis of situatie weer die door die oorzaak (mede) wordt bewerkstelligd . In schema :
(5) uitgangssituatie

mits P

> resulterende situatie Q

Van een andere orde is de benadering van de tekst die ons in HH wordt gepresenteerd . Ik heb ervoor gekozen de tekst niet als historische studie te lezen maar als
historische vertelling. Dat wil zeggen dat ik bij de interpretatie van de mits-passages niet ontkom aan een enkel verteltechnisch gezichtspunt .9Voor de interpretatie
van de citaten is steeds zoveel context geselecteerd als nodig is om een goed
beeld te krijgen van het mits P-deel en het Q-deel en hun verhouding tot elkaar .

lijke) vertalingen en geannoteerde uitgaven van beschikbaar zijn . Gebruikte uitgaven zijn : Van der
Heijden (red.) 1970 : 179-252, Hooft 1820-1824 (Vol . 2, 217-354), Hooft 1919a: 112-183, Hooft
1947 : 99-113, HH = Hooft 1972: 215-266, Hooft 1977 : 83-120, Hooft 2007 :112-124 .
8 In de vertaling van bijwoordelijke bepalingen zijn voor oorzaken `door' of `tengevolge van' beschikbaar, voor redenen `om', `wegens' of `met als argument dat', terwijl `vanwege' in beide gevallen
behulpzaam is . In de vertaling van een causale bijzin gebruik ik meestal `omdat', tenzij er nadrukkelijk een oorzaak in het spel is (zie ANS 1997 : 555v en Taal-top-l00
:162) .
9 Vooral dat van het vertelperspectief : Anbeek en Fontijn (1987: 29-36) .
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Zo hebben we 39 met P en Q gemarkeerde mits-passages tot onze beschikking
gekregen . 1 o
Bij de bespreking van voorbeeld (4) bleek dat de aanwezigheid van een conjunctief een relevant gegeven kan zijn voor de interpretatie . Bij de inventarisatie
van mits-passages in het zesde boek ben ik mits datgevallen mét en zonder duidelijke conjunctief tegengekomen. Ik heb ze elk in een aparte paragraaf ingedeeld . De vormvarianten van mits (dat) die ik heb gevonden, zijn mede daardoor
deze : mits als voorzetsel (behandeld in par . 2), mits als enkel voegwoord (par. 3),
mits dat als inleider van een bijzin zonder duidelijke conjunctief (par . 4), mits dat
als inleider van een bijzin zin met duidelijke conjunctief (par . 5), en - een vormvariant die niet opgenomen is in ProfielvdH - mits als inleider van een groep rond
een verbonden participium presens (par . 6) .

2 . Mits als voorzetsel

Van de 39 gebruiksgevallen van mits in het zesde boek zijn er 15 waarin mits als
voorzetsel fungeert. Ze komen aan bod in deze paragraaf . Eerst ga ik na of de
globale betekenis van mits P conform ProfielvdH causaal is, daarna bekijk ik de
volgorde P-Q. Vervolgens onderzoek ik welke regelmaat te ontdekken is in de
resultaat-aanduidende Q-delen, gevolgd door eenzelfde scan van de diverse mits
P-delen .
In voorbeeld (6), dat zich eind 1 570 afspeelt, wil Willem van Oranje naar
Wezel, waar hij met een groep protestanten een legertje zal vormen om op te
trekken naar die gebieden in de Nederlanden waar de burgerij op de hand van
de opstand is . Maar grote delen van Holland zijn overstroomd door de Allerheiligenvloed ; daar opereren zal lastig zijn . En er is nog een probleem:
(6)

Dan, gelyk aan den zeekant het ryzen van 't waater, alzoo was aan de landtzyde het vallen der sneeuw in den weeghe, en, mits haar' dikte [mits P],
/niet mooghelyk van Dillenburgh op Weezel te kooroen [Q] (HH 219)
`En zoals aan de kust het rijzen van het water de mogelijkheid tot
optrekken in de weg stond, zo deed het vallen van de sneeuw dat in het
binnenland, en was het door de dikte ervan niet mogelijk om vanuit Dillenburg Wezel te bereiken'

Het dikke pak sneeuw dat de route bedekt (P) zorgt ervoor dat de tocht van slot
Dillenburg naar Wezel onmogelijk is (Q) . Mits heeft hier de causale betekenis
`door' . P is een oorzaak : een automatisch, zonder tussenkomst van menselijke
lo De vertaling komt voor mijn verantwoordelijkheid, maar ik heb uiteraard gebruik gemaakt van
de toelichtingen en vertalingen in de in noot 8 genoemde uitgaven . Voor het `vertalen' van de 17eeeuwse interpunctie ben ik te rade gegaan bij Weijnen (1956 :15v) .
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overweging werkende factor die het bereiken van Wezel fysiek onhaalbaar
maakt (Q) . Er is geen reden in het spel ; door de mits P-groep wordt geen
argument of andere innerlijke drijfveer genoemd en door het Q-deel standpunt
noch besluit noch handeling .
Ook in de volgende passage over de strijd van de Spaans-Venetiaans-pauselijke vlootcombinatie tegen de Turkse zeemacht in 1 571 duidt de mits P-groep
een oorzaak aan . De slechte situatie in hun vaderland (P) is de objectieve factor
die maakt dat het leven veel Nederlanders perspectiefloos lijkt (Q) - of liever :
zou hebben geleken, als ze niet actief zouden zijn geworden in de oorlog op de
Middellandse Zee .
(7)

Hier hadden zich noch bijgevoeght [. . .] veele Nederlanders [ . . .j, die ' t
leven, /hun anderszins vruchteloos [Q], mits d'ellenden des vaderlands
[mits P], zochten tot welstands der gemeene Christenheil te besteeden .
(HH 225)
`Hierbij hadden zich nog aangesloten vele Nederlanders, die hun leven dat hun anders, vanwege de rampzalige toestand van het vaderland, vergeefs zou zijn voorgekomen - in dienst wilden stellen van een goede
toekomst van de christelijke wereld .'

Merk op dat de mits P-woordgroepen tussen komma's staan 11 en dat ze verschillen in volgorde van P en Q : in passage (6) staat de oorzaak (P) geplaatst voor
het gevolg (Q) en in fragment (7) staat Q voorop en P daarachter . Een derde
volgordevariant van P en Q laten de volgende voorbeelden zien, waarin de mits
P-groep opnieuw een oorzakelijke betekenis heeft . Hier staat P parenthetisch
tussen de twee delen van Q in . Passage (8) gaat over de traag op gang komende
samenwerking in de Spaans-Venetiaans-pauselijke vlootcombinatie, (9) over de
zeestrijd zelf (de slag bij Lepanto) en in (10) reflecteert de verteller op de overwinning van het bondgenootschap .
(8)

(9)

11

[. . .] gelyk /zoodaane tzaamespanningen [Q 1 e deel], mits de verscheydenheit der bezondere inzighten [mits P], /traaghlyk voltrokken worden [Q
2e deel] (HH 225)
`[ . . .] aangezien zulke gezamenlijke inspanningen zich vanwege de verschillen van inzicht van de afzonderlijke partijen traag voltrekken'
[. . .] daar /die van den vyandt [Q 1 e deel], mits de hooghte hunner galeyen [mits P], doorgaande, zonder treffen oover d'onze heen droegen [Q
2e deel] . (HH 226)
`[ . . .] terwijl die [de schoten] van de vijanden door de hoogte van hun galeien over het algemeen zonder doel te treffen over de onze heen gingen .'

Komma's worden door 17e-eeuwse schrijvers overigens veel vaker gebruikt dan door hedendaagse auteurs (Weijnen 1956 :15-16) .

Mits in het zesde boek van Hoofts Historiën
(10)

191

[ . . .] nooit duydelyker leere, hoe glippend en tydeloos alle wereldscha voorspoedt zy, dan deeze zoo treflyk een' zaagha : /de vrucht der welke [Q 1 e
deel], mits den opkoomenden winter, en de twist der bondtgenooten, terwyl elk, op eigee baat uit, zyns weeghs liep [mits P], /hun door de vingeren droop, en als een ydele galm verdween [Q 2e deel] . (HH 226)
`[. . .] nooit een helderder les, hoe vluchtig en kortstondig alle wereldse
voorspoed is, dan deze zo voortreffelijke overwinning, waarvan het resultaat, doordat de winter zijn intrede deed en de bondgenoten ruzieden en
ieder daarbij zijn op eigen belang gerichte weg ging, hun door de vingers
gleed en verdween als een holle klank .'

De citaten (6)-(10) laten zien dat de globale betekenis van mits P steeds causaal
is, conform ProfielvdH Nu komen er in (6) tot en met (10) veel verschillende
gevolgen van mits P aan bod. Is er regelmaat aan te treffen in de Q-delen van
deze en andere voorbeelden?
In de Q's van de voorbeelden (6), (7) en (9) trekken de ontkennende taalelementen de aandacht, respectievelijk: niet mooghelyk van Dillenburgh op Wee el te
kommen; 't leven, hun [. . . ] vruchteloos; die van den vyandt [. . .] zonder treffen oover d'on e
heen droegen. Ook in de volgende passage staat een taalvorm met negatie : nooit.
(11)

/Veelen [. . .] hebben nooit [. . .] 't loon hunner verdiensten genooten [Q] :
't zy mits te vroegh een ooverlyden [mits P], oft by [. . .] (HH 235)
`Velen hebben nooit het loon voor hun verdiensten genoten, hetzij door
een te vroege dood, hetzij door [. . .] .'

Als we letten op de betekenis is negatie ook te herkennen in de Q's van (8) en
(10) . Er gaat daarin iets belangrijks verloren : in (8) is dat het benodigde tempo,
in (10) de winst van de zege in de zeestrijd . Bekijken we (12) en (13) :
(12)

(13)

Zy antwoordden, dat /hunn' amptgenooten veel al uit vree e weghbleeven [Q],
mits 't vluchten van Rollé, die eevenwel, om het teeghenty moest in stroom blyven hangen [mits P] . (HH 238)
`[De weinige stadsbestuurders van Veere die wel naar geuzenleider De
Rijk waren gekomen] antwoordden, dat hun collega's veelal uit angst weggebleven waren, omdat Rollé [baljuw] gevlucht was, die echter door het tegenti moest
blijven ronddobberen in de stroom .'
Zynde, mits 't afvallen der middellandsche steeden [mits P], /hun toevoer
van Amsterdam geschorst [Q] [. . .1 (HH 256)
`Toen door de afvalligheid van de steden in het midden van het land de
aanvoer van levensmiddelen vanuit Amsterdam opgehouden was [ . . .]'

Wat in (12) door mits P veroorzaakt wordt, is dat veel stadsbestuurders niet zijn
komen opdagen bij een vergadering belegd door De Rijk . In (13) heeft mits P tot

192

Bartie Thijs

gevolg dat voor Spaanse soldaten in Rotterdam de continuïteit in de aanvoer van
primaire levensbehoeften verloren is gegaan . In (14), dat zich afspeelt in Den Briel
vlak na de inneming door de geuzen in 1572, zien we ook dat iets niet (meer)
gebeurt. De situatie is dat de geuzen de boten van Bossu systematisch vernielen.
Ze brengen enkele schepen tot zinken door er gaten in te boren en steken andere
in brand . Als de vijand en het vuur hun te na aan de schenen komen, duwen ze
(14)

[. . .] [geïmpliceerd : /andere] [Q 1e deel], mits de haast [mits P], van den
oever af [Q 2e deel] . (HH 232)
`[. . .] weer andere [schepen], gedreven door haast, van de oever af .'

De geuzen gaan over tot het ongecontroleerd het water opduwen van Bossu's
boten, met alle risico's van dien. Q vertelt dat mits P de aanvankelijke strategie
niet meer gehanteerd wordt . Samengevat : de besproken negen voorbeelden
laten een Q-deel zien dat negatie bevat in taalvorm of in betekenis .
Een ander kenmerk van Q lijkt een gradatie van een eigenschap te zijn . Het
bijwoord deerlyk in (16) noemt de verschrikkelijke omvang (= de zeer hoge mate)
van de verwoesting van het land, quaalyk in (17) de zeer geringe mate waarin
iemand zijn woede beheerst, zodat daarvan bijna geen sprake is :
(15)

(16)

De Hopman [. . .] /houdende [Q 1 e deel], mits de hitte der gramschap
[mits P] den windt quaalyk in [Q 2e deel], vaart heftelyk voort (HH 241)
`De aanvoerder praat heftig verder, omdat hij zich door het oplaaien van
zijn woede slechts met moeite kan bedwingen'
Maar dewyl hier niet alles [ . . .] spoedigh [ . . .] omsloegh, zoo /werd [Q 1 e
deel], mits de sterkte ter weederzyden, en 't daaghelyx wankeu der waapenen [mits P], /het platte landt, door brandt en roof, deerlyk bedorven
[Q 2e deel] . (HH 257)
`Maar aangezien hier [in Friesland, Groningen en de Ommelanden] de
algehele gezindheid niet in korte tijd omsloeg [naar de kant van de opstand], werd, door de kracht van de tegenpartij en doordat er dagelijks
strijd geleverd werd, het platteland door brandstichting en roof in ernstige mate verwoest .'

In passage (15) krijgt houdende [. . .] den windt quaalyk in in de mits P-groep zijn oorzaak en in (16) het deerlyk bedorven zijn van het platte landt. Passage (17) en (18) volgen nu. In de aan (17) voorafgaande tekst staat dat Alva allerlei financiële aanbiedingen afwijst omdat hij nog steeds rekent op het innen van de door hem verordonneerde belastingen die bekend staan als de tiende en twintigste penning . Het
blijkt een illusie . Netto effect is dat de bodem van zijn schatkist in zicht is : de kas
is hol geworden. Passage (18) gaat over de strijd in Frankrijk in de zomer van 1572,
waarin (de zoon van) Alva snel korte metten maakt met het leger van de Fransen .
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[. . .] was de schatkaamer hol geworden; /te meer [Q], mits de quaade buyshouding [mits P] . (HH 239)
`[ . . .] was de kas leeg geraakt ; en dat gold in nog ergere mate door het
slechte financieel beheer .
[. . .] hun eyghen voetvolk [ . . .] in kort altemaal gebrooken werd : /te lichter
[Q mits 't wydt gaapen hunner geleeden in 't trekken [mits P1] (HH 262)
`[. . .] hun eigen voetvolk in korte tijd geheel gebroken werd ; dat was daardoor gemakkelijker doordat er grote gaten in de gelederen waren als het
optrok'

Een situatie die al het geval is, geldt mits P eens te meer, in sterkere mate . Beide
voorbeelden bevatten een vergrotende trap die uitdrukt dat een eigenschap toeneemt . Samengevat: de voorbeelden (15)-(18) bevatten een bijwoord van graad
of een vergrotende trap en drukken uit dat een eigenschap in een bepaalde gradatie aanwezig is .
Tenslotte kan er in het Q-deel mits P iets wèl gebeuren. In passage (19) anticipeert de verteller op de wending die de gebeurtenissen zullen nemen . Door de
oorzaak mits de naavolghende beroerten wordt een Amsterdams verzoek tot kwijtschelding van een hoge boete uiteindelijk vanzelf toch gehonoreerd . Het `komt
er toch van' mits P .
(19)

Doch /'t geen hun in rechte geweighert werd, is hun [Q 1e deel], mits de
naavolghende beroerten [mits P], toegevallen [Q 2e deel] . (HH 222)
`Maar datgene wat hun [bestuurders Amsterdam] juridisch geweigerd was
[het terugdraaien van 25 .000 gulden boete, Amsterdam opgelegd omdat
het protesteerde tegen de tiende en twintigste penning] is hun als gevolg
van de daaropvolgende beroeringen ten deel gevallen .'

Als tussentijdse samenvatting het volgende . De mits-passages met mits als voorzetsel in het zesde boek geven de indruk dat er naar de betekenis drie typen Q zijn :
Q)1 . als gevolg van P treedt iets niet op ;
(Q)2 . als gevolg van P is een eigenschap in een bepaalde gradatie aanwezig ;
,Q)3 . als gevolg van P treedt iets wel op .
Na Q belicht ik mits P. Mits P heeft zoals we in de voorbeelden zagen steeds
een causale betekenis, conform ProfielvdH . Die causale betekenis is oorzakelijk,
niet redengevend . Ik kijk nu of er regelmaat te ontdekken is in de door de mits
P-groep genoemde oorzaken . Daartoe belicht ik de substantiefgroep die in de
verschillende mits P-delen op het voorzetsel mits volgt . Die blijkt als kern steeds
een substantief te bevatten dat een abstractum is, een nomen voor weersomstandigheden (natuurkracht) of een gesubstantiveerde infinitief . Binnen de groep
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abstracte zelfstandige naamwoorden treffen we nomina actionis 12 aan - normalisaties op -ing en zelfstandige naamwoorden afgeleid van een werkwoordsstam en zelfstandige naamwoorden met achtervoegsel -te en -beid.
Dat de substantiva in P onder deze noemers vallen is begrijpelijk vanuit de aard
van een oorzaak: die is immers een kracht die een gevolg bewerkstelligt onafhankelijk van menselijke overweging; bij het benoemen komen dus woorden te hulp
die verwijzen naar krachten die werken buiten mensen om, en woorden voor niet
concreet waarneembare zaken en natuurkrachten behoren daartoe . Ook gesubstantiveerde infinitieven duiden een quasi-autonome werking aan, waarbij eventuele handelende personen hoogstens als nabepaling verschijnen. Hieronder
volgt een ordening van de substantiefgroepen in de mits P-delen van de 15 gevallen van mits als voorzetsel . De substantiva die de kern vormen van het P-deel
zijn in een categorie en eventueel in een subcategorie geplaatst .
SUBSTANTIEFGROEP P

CATEGORIE VAN
VORMCATEGORIE ABSUBSTANTIEF DAT STRACTUM NAAR WIJZE
KERN IS VAN P:
VAN AFLEIDING : 13

DIE VOLGT OP
VOORZETSEL MITS :

haar dikte (6) ;
de hooghte hunnergaleyen (9) ;
hitte dergramschap (14) ;
sterkte ter weederjyden (16) ;
de naavolghende beroerten (19)
de verscheydenheit der be~ondere in~ighten

abstractum

substantief met achtervoegsel

-te

(8)

abstractum

substantief met achtervoegsel

-beid
de twist der bondtgenooten (10) ;
de haast (15)
de quaade huyshoudigg (17) ;
wanbetaaljjjg (20)
d'ellenden des vaderlands (7)
den on
pkoomenden winter (10) ;
(mits haar' dikte (6))
te vroeg!, een ooverlyden (11) ;
't vluchten van Rollé (12) ;
't afvallen der middellandsche steeden (13) ;
't daaghelyx wankeu der waapenen (16) ;
't wydtgaapen hunnergeleeden in 't trekken (18) .

abstractum
abstractum
abstractum
natuurkracht

substantief afgeleid van werkwoordsstam
nominalisatie van werkwoord
met -ing
overig

gesubstantiveerde
infinitief

Er is overlap tussen de abstracta en de nomina voor natuurkracht . De abstracta
hooghte (9), hitte (14), haast (15) en sterkte (16) roepen in hun context het beeld op
van fysieke energie die niet te weerstaan is . Zo is de hooghte van de galeien een
fysiek gegeven dat een dwingende uitwerking heeft op de Turken in de zeestrijd ;
hitte is uitstraling van vuur; haast is een uit tijdgebrek voortkomende fysieke drang

12 ANS 1997 : 676.
1 3 In de tabel houd ik de verschillende vormcategorieën van abstracta aan die de ANS onderscheidt
(ANS 1997 : 675-680) .
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die de geuzen voortstuwt en tenslotte is sterkte (in de sterkte ter weeder~yden) een
tegenkracht die de verbreiding van de opstand dwingend beperkt .
We kunnen het gevondene in mits P nu voorlopig formuleren : mits lijkt aantrekkingskracht uit te oefenen op abstracta, waaronder nominalisaties en andere
nomina actions, en op gesubstantiveerde infinitieven. Dat dit zo is, hangt logisch
samen met de aard van een oorzaak . De vatbaarheid van het voorzetsel mits voor
dergelijke beknopte vormen is eerder duidelijk beschreven voor het hedendaagse,
vooral in het Nederlands in België gangbare conditionele voorzetsel (Daalder
2006 : 53; 2007 : 417) . De besproken voorbeelden wekken het vermoeden dat diezelfde vatbaarheid ook geldt voor oorzakelijke gevallen, althans met betrekking
tot het 17e-eeuwse voorzetsel mits in het zesde boek van Hoofts Historiën.
De bespreking van de laatste passage met mits als voorzetsel laat in één oogopslag de belangrijkste kenmerken van Q mits P zien .

(20)

[. . .] /dat treflyke geweldt [Q 1 e deel] [ . . .] endtlyk, mits wanbetaaling [mits P], door
tweedraght verscheurt is [Q 2e deel] (HH 259)
`[ . . .] die voortreffelijke strijdmacht uiteindelijk, tengevolge van wanbetaling door
tweedracht verscheurd is 4

Het mits P-deel is omgeven door komma's en staat tussen de beide delen van Q .
Het Q-deel vertelt over de teloorgang door tweestrijd van het beloftevolle prinselijk leger . Iets moois is er net meer: we zien ~Q) l . Wanbetaaling betekent dat de
soldij niet, te laat of met te weinig geld wordt uitbetaald ; de term zelf is een nominalisatie . Mits wanbetaaling noemt de factor, een autonoom werkende oorzaak,
die daarvoor verantwoordelijk is . Nu is wanbetaaling net de enge oorzaak in (20) .
In het Q-deel staat er eveneens één : tweedraght. Het concretere tweedraght wordt
voorafgegaan door door, terwijl mits als `natuurlijke partner' het abstractere wanbetaaling bij zich krijgt.

3 . Mits als enkel voegwoord
Van de 39 gebruiksgevallen van mits in het zesde boek zijn er 11 waarin mits als
enkel voegwoord fungeert . In deze paragraaf ga ik na of de betekenis ervan causaal is conform ProfielvdH . Als dat zo is, kijk ik, evenals in de vorige paragraaf,
of P en Q oorzakelijk met elkaar verbonden zijn of redengevend . Vanwege de
vermoede overeenkomst tussen de configuratie van mits als voorzetsel en mits
als conjunctie richt ik de bespreking van de Q-delen in met behulp van de typologie van Q die in de vorige paragraaf gemaakt is .
14 De prins spreekt hier bij monde van zijn vriend Aldegonde ten overstaan van de Eerste Vrije
Statenvergadering van Holland in 1572 . In deze passage spreekt de prins over zichzelf in de derde
persoon enkelvoud . Tekst in de vrije indirecte rede staat in Hooft (1972) cursief gedrukt . Vormen
van directe rede kent het zesde boek niet .
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Laten we een eerste indruk opdoen van de betekenis van het enkele mits als voegwoord . Najaar 1 570 wil de prins kleine aanslagen plegen ter verbreiding van de
opstand . Hij heeft last van kapotte schepen en bange manschappen . Vanwege
deze factoren (P) komt de uitvoering van de aanslagen niet van de grond (Q) :
(21)

/Verscheyden' aanslaaghen des Prinsen werden [. . .] verachtert [Q], mits
zyn' scheepen [ . . .] zich ten deele dapper beschaadight vonden, ten deele
beducht de reyze te bestaan [mits P] (HH 218)
`Diverse aanslagen van de prins konden niet uitgevoerd worden, doordat
zijn schepen deels flink beschadigd geraakt waren, deels voorzien waren
van manschappen die bevreesd waren de tocht te ondernemen'

Een andere dan een causale opvatting van mits levert geen logische betekenis op .
Verder berust het feit dat de plannen van de prins geen doorgang vinden noch
op een besluit van hem noch op een bewust ondernomen handeling, integendeel, het wordt door de omstandigheden gedicteerd . Het P- en Q-deel in deze
passage zijn dus oorzakelijk verbonden .
Analyse van de tien andere passages met mits als enkel voegwoord laat zien dat
dit steeds zo is . De betekenis ervan is conform ProfielvdH causaal en kan worden
gespecificeerd als oorzakelijk . In de mits P-frase van (21) staat een concrete, meervoudige oorzaak. Dat dat kan is begrijpelijk : een bijzin heeft, anders dan de vaak
beknopte substantiefgroep na mits als voorzetsel, de mogelijkheid meerdere oorzakelijke factoren te schetsen ; en de neiging tot abstractie die we van de substantiefgroep na mits als voorzetsel kennen, valt in bijzinnen ingeleid door mits als
voegwoord niet te verwachten . In het Q-deel van (21) trekt verachtert de aandacht.
Iets wat gepland is, komt niet van de grond . Hier zien we een verschijnsel dat we
ook bij de behandeling van mits als voorzetsel tegenkwamen, namelijk dat als
gevolg van P iets niet optreedt : (Q)1 . Bekijken we andere passages met mits als
conjunctie waarin het Q-deel negatie bevat .
(22)

(23)

[ . . .] men ongeraaden vond, het zelve [verbondt] met eenighen tydt te
bepaalen [Q], mits uit een' korten de Turk moedt scheppen, en een'
lange van quaaden voorspooke schynen, moght [mits P] . (HH 224)
`[. . .] men het niet verstandig vond aan het verbond [het Pauselijk-Venetiaans-Spaans verbond tegen de Turkse vloot] een termijn te verbinden,
omdat de Turken optimisme zouden kunnen ontlenen aan een korte termijn, en een lange een slecht voorteken zou kunnen lijken .'
[Bossu] raakt op het eylandt van Voorne, /zonder eenighen weederstandt
[Q], mits Lumey zich daar te zwak toe kende [mits P] . (HH 231)
`[Bossu, door Alva naar Den Briel gestuurd na inneming] bereikt het eiland
Voorne, zonder dat hij daarbij enige tegenstand ondervindt, omdat
Lumey zich daarvoor te zwak wist .'
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Men verbindt - dat is de verwachting - aan een verdrag een termijn, maar nu vindt
men dat niet verstandig (22) . Dat Lumey aan Bossu militair tegenweer zal bieden,
ligt in de verwachting maar is nu niet zo .
Velen die zich naar verwachting zouden verzetten tegen Alva binden in, zegt
fragment (24) . In passage (25) staat een ontkenning centraal van wat in de tekst
voorafgaand aan deze passage gesuggereerd is, namelijk dat het schip van één
beroemde zeegeus wel verslagen zou zijn . In fragment (26) is er weer sprake van
inbinden: het stadsbestuur van Zierikzee geeft het verzet tegen De Rijk op .
(24)

(25)

(26)

1. . .] hoopen handen [Q 1 e deel] [. . .j die [Q 2e deel], mits hy 't nu zachter
ging opneemera [mits P], zich t'huys zouden houden [Q 3e deel] . (HH 233)
`[. . .] velen, die nu van handelend optreden zouden afzien omdat hij het
gematigder ging aanpakken .'
[. . .] niet verwonnen was [Q] ; mits een van de zynen, als hy geen' ander'
uitkoomst zagh, den brandt in de kruydtkaamer stak en 't geschil, met
even schriklyk een' op- en needersprong van vrienden en vyanden, beslechtte [mits P] . (HH 250)
`[ . . .] maar niet verslagen, omdat één van zijn mannen, geen andere uitweg
ziend, het vuur ontstak in de kruitkamer en de strijd beslechtte met een
afschuwelijk in de lucht springen en dood neervallen, evenzeer van zijn
bemanning als van de tegenpartij .'
'S nachts daaraan begon de Ryk zyn' naadernissen vestewaarts . Dies, en
/mits de gemeente aanving te muyten [mits P], /flaauwt ook de Majestraat [Q] (HH 252)
`De nacht daarop begon De Rijk zijn loopgraven aan te leggen in de richting van de vesting . Daarom, en omdat de burgerij oproerig begon te
worden, laat ook het stadsbestuur zijn onverzettelijke houding varen'

In (21)-(26) is in het Q-deel een negatief element aanwezig, waarvan driemaal
een taalvorm met negatie : on(geraaden), niet (verwonnen), zonder (eenighen weederstandt)
en driemaal het gebruik van een werkwoord of werkwoordelijke uitdrukking
met als betekenis het afnemen van kracht: (aanslaaghen werden) verachtert, handen
t'huys houden en flaauwt; steeds is er een P-deel dat de oorzaak ervan geeft. Moeilijker, maar ook op deze plaats thuishorend is passage (27) :
(27)

Waarover 't graauw [. . .] hem naauwlyx gehoort wilde hebben
Ireukeloozelyk roepende [Q 1 e deel], mits zy hem niet verstonden [mits
P] : hang op den brodder, hang op : wie kan met hem kallen? [Q 2e deel] (HH
236)
`Reden waarom het volk amper wilde dat er naar hem [Piaceco, miliair
ingenieur van Alva, na aankomst in Vlissingen door De Rijk gevangen
genomen] geluisterd werd, onbehouwen roepend, omdat ze hem niet
verstonden : hang op, die kromprater, hang hem op ; wie kan er met hem praten?'
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De verklaring mits P betreft hier niet alleen de inhoud van de verwensingen van
de massa . De mits P-frase heeft naar het lijkt ook een relatie met het taalelement
met negatie, het bijwoord reukeloorelyk . Wat door de mits P-frase mits j hem niet
verstonden zijn verklaring krijgt, is dus de totale bewering dat de meute onbehouwen hang op den brodder roept en wie kan met hem kallen?
Een tweede type Q is dat waarin als gevolg van P een eigenschap in een be~
. De aanwezigheid van een hoge graad (uit der
paalde gradatie optreedt (Q)2)
maate) van de eigenschap `wijd' van de Maasmonding en de geografische verklaring daarvan lezen we in (28), die deze monding bij Brielle schetst :
(28)

/Wyd uit der maate [Q 1 e deel], mits onder andre stroomen ook de vermaarde Ryn hier zyn meeste waater loost [mits P], gaapt deeze oopening
[Q 2e deel] (HH 229)
`Buitengewoon wijd, omdat behalve andere rivieren ook de beroemde
Rijn hier zijn meeste water loost, gaapt deze monding'

Andere voorbeelden van dit type Q zijn (29) en (30) . Het op de markt brengen
van geroofde buit is normaliter al lastig, vertelt citaat (29), maar het wordt nog
een graadje lastiger (Q) door een verbod van Alva (P) . Alva vindt het verlies van
kustplaatsen aan de geuzen erg (citaat (30)), maar hij trekt zich de inneming van
Bergen in Henegouwen door Lodewijk van Nassau veel meer aan (Q), omdat
hij in die gebeurtenis (1572) de hand van Frankrijk ziet (P) .
(29)

(30)

[. . .] /de vertiering te zwaarder viel [Q], mits de Landtvooghdt het knopen
van den roof verbood [mits P] . (HH 251)
`[. . .] het verhandelen ervan daardoor moeizamer ging, doordat de landvoogd koop van het geroofde verbood .'
[ . . .] hoe byster ook het voor Alva aan den zeekant ging, /naader ging hem
't verlies van Berghen in Henegouw [Q] ; mits hy de treeken des hoofs
van Vrankryk verdacht hield, zich niet ontgeeven kunnende, dat het hem
uit dien hoek, quam [mits P] . (HH 257-258)
`[. . .] hoe slecht het voor Alva ook aan de kust verliep, meer aan het hart
ging hem het verlies van Bergen in Henegouwen, omdat hij de krijgslisten van het hof van Frankrijk wantrouwde, waarbij hij het idee niet uit
zijn hoofd kon zetten dat dat verlies hem vanuit die hoek bezorgd was .

Het derde type Q doet denken aan passage (19) . Daarin bewerkstelligt factor P
dat `het er toch van komt' : dat iets wel gebeurt . In augustus 1 572 komt er een
gezantschap van de prins in Haarlem om deze stad ordelijk te laten overgaan
naar prinselijke zijde .
(31)

D'anderen verzochten tydt, om te verneemen, hoe 't in de gebuursteeden
stond . [ . . .] Maar, mits Kolterman dit afsloegh, en hun tot uiterste bestek
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den naastvolghenden voormiddagh stelde [mits P] ; /gingen zy dit verdragh
aan [Q] . (HH 255)
`De anderen [leden gemeentebestuur] vroegen uitstel om te informeren
hoe het er in de naburige steden voor stond . [. . .] Maar omdat Kolterman
dit afwees en hun de eerstvolgende middag noemde als uiterste termijn,
sloten zij deze overeenkomst .'
Kolterman, één van de leden van het gezantschap, wijst uitstel af en stelt een ultimatum . In de voorafgaande tekst staat dat de aanhang van de prins in Haarlem
groeit ; dat geeft het ultimatum kracht en zet het stadsbestuur klem . Daardoor
maakt Koltermans opstelling (P) dat het bestuur wel een overeenkomst met de
prins moet sluiten (Q) .
In de 11 passages met mits als enkel voegwoord noemt mits een oorzaak. Doordat de mits P-frase een bijzin is, soms een meerledige ((22), (25), (31)), is het
mogelijk dat de oorzaak als concrete gebeurtenis, situatie of handeling of set
daarvan geformuleerd wordt . `Concreet' betekent niet per se fysiek: in (22) en
(30) bijvoorbeeld wordt een mentale gebeurtenis of situatie als oorzaak genoemd .
In de Q-delen is zijn de drie typen te onderscheiden die we eerder bij mits als
voorzetsel tegenkwamen .

4. Mits dat als inleider van een bijzin zonder duidelijke conjunctief

Van de 39 gebruiksgevallen van mits in het zesde boek zijn er 6 waarin mits dat als
voegwoordcombinatie een bijzin inleidt die geen duidelijke conjunctief heeft . Uit
de bespreking zal blijken dat de oorzakelijke betekenis die we ten aanzien van
het enkele voegwoord mits vaststelden ook kan gelden voor de voegwoordcombinatie mits dat in een Q mits dat P-configuratie, en dat het Q-deel daarvan
kan lijken op zijn evenknie in een Q mits P-configuratie . Maar we zullen ook een
extra causale betekenismogelijkheid van mits dat ontmoeten : de redengevende
(motiverende) .
Om een indruk te krijgen van de betekenis die mits dat kan hebben, bezien we
passage (32) . Tijd van handeling is februari 1570 . Treslong zit met een groepje
geuzen vast in het ijs onder Wieringen . In opdracht van Bossu moet Rol met
vier vendels deze geuzen onschadelijk maken . Dat is niet zo makkelijk .
(32)

[. . .] en slaakten by de tweehondert scheuten teeghens Treslong, /zonder
veel te bedryven [Q], mits dat zy vreesden hem te naa onder te kooroen
[mits dat P] . (HH 228)
`[. . .] en [Rol c .s .] losten bijna tweehonderd schoten gericht op Treslong,
zonder veel resultaat, omdat ze bang waren te dicht in zijn nabijheid te
komen .'
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De betekenis van mits dat is causaal: de angst van de mannen van Rol om op het
ijs in het schootsveld van Treslong te komen wordt gepresenteerd als reëel aanwezig. De gebeurtenis wordt zo voorgesteld dat deze angst de oorzaak is van de
vergeefsheid van de vele schoten van Rol cum suis richting Treslong . Het Q-deel
zonder veel te bedryven vertoont gelijkenis met zonder eenighen weederstandt in passage
(23) . Zonder is een taalelement met negatie en naar de betekenis drukt zonder veel
te bedryven het door P veroorzaakte mislukken van de actie uit .
Als voegwoordgroep met de betekenis `omdat' of ook `doordat' is mits dat
geen onbekende in de literatuur over het 17e-eeuwse Nederlands . Overdiep zegt
dat het causale mits dat in de 17e eeuw bestaat, althans als de met mits dat ingeleide bijzin geen persoonsvorm in een duidelijke conjunctief heeft (Overdiep
1931-1935 : 104) . 15 Ook het IVNT ziet `omdat' of `doordat' als een mogelijke
betekenis van mits dat en geeft daarvan enkele 17e-eeuwse voorbeelden (INT,
9, 891) .
Van de mits datpassages uit het zesde boek ga ik in deze paragraaf eerst na
of mits dat een causale betekenis vertegenwoordigt . Als dat zo is, kijk ik of mits
dat P een oorzaak noemt of een reden (motivering) . In de twee vorige paragrafen kwamen ook de mate van abstractheid van P aan de orde, de volgorde P-Q
en een mogelijk voorkomen van drie typen Q ; ook daarop bekijk ik de passages
van deze paragraaf .
De tweede mits datpassage in het zesde boek gaat over 1 april 1572 . Veerman
Koppestok gaat naar het Brielse stadsbestuur om te vragen of het Treslong en
zijn geuzen voor een gesprek wil ontvangen . De door Koppestok meegenomen
zegelring van Treslongs vader is voor hem een goede binnenkomer bij de magistraat . Door het wapen erin wordt de ring in heel Brielle herkend als afkomstig
van een voormalige baljuw .
(33)

[. . .] met zich voor geloofnisbrief Treslongs zeeghelring, /wel bekent daar
ter plaatse [Q], mits dat zyn vader Baljuw van den Briel geweest was [mits
dat P] . (HH 229)
`[Koppestok neemt] als geloofsbrief de zegelring van Treslong mee, die
daar in die stad welbekend was, omdat zijn vader baljuw van Den Briel
was geweest .'

De frase mits dat ryn vader Bajuw van den Briel geweest drukt de oorzaak uit van het
feit dat de zegelring in het stadje wel bekent is . P is dus de oorzaak van Q . Merk
op dat in Q een gradatie van een eigenschap wordt genoemd, welbekent.
In de volgende twee fragmenten, bevat het mits P-deel voor het eerst geen
oorzaak . In citaat (34) zegt het Q-deel dat De Rijk van de vergadering ondanks
15 Overdiep geeft twee voorbeelden waarin mits dat causaal op te vatten zou zijn, maar het eerste
voorbeeld is niet juist geïnterpreteerd, en het tweede heeft een causaal op te vatten overmits dat
(Overliep 1931-1935 :104) .
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zijn gebondenheid aan opdracht van Lumey de vrije hand krijgt om, zoals in de
voorafgaande tekst staat, met Vlissingen te doen wat eerder met Den Briel
gedaan is . Voor dit oordeel is er een motivering bij De Rijks mensen, die in het
dramatisch claimend gedrag van de Vlissingen ligt .
(34)

Men hield 'er [. . .] krysraadt op ; en aldaar /den hopman voor genoegh ontlast [Q], mits dat de verzoekers hem met hooghe woorden aanmaanden,
en in de schuldt van al 't quaat leyden, dat uit zyn' weyghering te verwachten stond [mits dat P] . (HH 235)
`[De bemanning van het schip van De Rijk] hield er krijgsraad over, en
daar beschouwde men de kapitein als genoegzaam ontlast, omdat de
smekelingen op hoge toon zijn hulp claimden en bij hem de schuld van
alle ellende legden die te verwachten was als hij zou weigeren .'

Achtergrond van passage (35) is dat de schepen van beoogd opvolger van Alva
Medina Celi midden op zee moeten blijven liggen, onder bereik van de zeegeuzen, omdat de loodsen hebben geweigerd deze schepen in te varen in de haven
van Blankenberghe . Het Q-deel zegt dat ze snel wegvaren, zonder zo collegiaal
te zijn een waarschuwing te geven aan een naderende Portugese vloot die hetzelfde probleem kan krijgen. De lieden op de schepen van Medina Celi motiveren
hun handeling (Q) met het argument dat het vanuit het westen hard begint te
waaien (P) . P is dus ook hier een motivering voor Q . In de formulering van de
handeling in Q valt hier het negatieve zonder haar eenighsins te waarschuwen op . In
het besluit in Q van (34) was er het negatieve ontlast.
(35)

Doch /de scheepen voor Blankenburgh, zonder haar eenighsins te waarschuwen, lichten [Q 1 e deel], mits dat het hard uit den Weste begon te
waayen [mits dat P], hunne ankers, oft hakten ze af [Q 2e deel], en zeylden [ . . .] tot voor Rammekens . (HH 251)
`Maar zonder dat de voor Blankenberge liggende schepen [van Medina
Cel] deze vloot ook maar enigszins waarschuwden, lichtten zij hun ankers
of kapten die af, omdat het vanuit het westen hard begon te waaien, en
zeilden tot voor fort Rammekens .

De causaliteit is weer anders in fragment (36) . In het voorafgaande deel van het
zesde boek staan factoren opgesomd waardoor er in 1 572 over de hele linie
sprake is van uitholling van Alva's financiële en bestuurlijke capaciteit . In dat
verband vertelt passage (36) dat de werkzame kracht van het beleid van twee
vanouds functionerende bestuursorganen afneemt (Q), omdat ze hoe langer
hoe meer buitenspel gezet worden (P) . Mits dat P noemt de oorzaak van Q .
(36)

/In 't beleydt der naaken, ouwlinx gestelt aan den Raadt van Staate en Den
Heymelyken, was gelyk verloop [Q] ; mits dat zy luttel oft niet erkent wer-
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den : trekkende de Landtvooghdt alles aan dien van de beroerten, en zich
telven [mits dat P] . (HH 240)
`In het beleid ten aanzien van zaken die vanouds in handen gesteld waren
van de Raad van State en de Geheime Raad, was een vergelijkbare verzwakking ingetreden omdat zij weinig of niet erkend werden, nu de landvoogd alles naar de Raad van Beroerten schoof en naar zichzelf toetrok .'
In de formulering van Q valt was gelyk verloop op, waarin verloop een aanduiding is
voor het verliezen van kracht . Tot slot een citaat dat deel uitmaakt van de rede
van de prins waaruit ook passage (20) afkomstig was . 1 ó

(37) /Benen deerlyken strydt baard' hem dit, in 't gemoedt [Q] ; mits dat het beeffen
yner onmaght hem t'elkenmaak deed afslaan, 't geen, daar hy, van de kraft eener
brandende meedooghenheit, zoo heftelyk toe gedreeven werd [mits dat P] . (HH 259)
`Een pijnlijke strijd bracht dit in zijn gemoed teweeg omdat het besef van ~Zjn onmacht hem telkenmale datgene deed afwijzen waartoe h j door de kracht van een
brandend mededogen o heftig gedreven werd.'
Dit aan het begin van het citaat blijkt te verwijzen naar het feit dat veel steden
zich de laatste tijd tegen Alva verklaren en de prins smeken om hulp ; dat is de
aanleiding voor een pijnlijke emotionele tweestrijd (Q) . Deze wordt, aldus de
zelfreflectie van de prins in deze passage, veroorzaakt door innerlijke verscheurdheid: enerzijds moet hij steeds `nee' zeggen tegen de hem om steun vragende
opstandige gebieden, omdat hij zich zijn financiële onmaght realiseert; anderzijds
verlangt hij er hevig naar die steun wel te bieden (P) .
In Q van (37) wordt de aandacht getrokken door het bijvoeglijk naamwoord
deerlyken bij strydt. Q zegt dat de in de prins woedende emotionele strijd in hoge
mate pijnlijk is . Van strydt valt te verwachten dat die pijnlijk is ; dit aanwezig te
denken kenmerk krijgt zijn gradatie door deerlyk (vgl. ~Q)2) .
Leggen we de mits dat P-passages van deze paragraaf naast elkaar . Het beeld
dat de 6 passages laten zien kan niet conform ProfielvdH zijn, omdat daarin geen
causaal mits dat voorkomt. Op grond van de 6 geïnterpreteerde passages zijn
enkele observaties te noteren over de betekenis van mits dat P en die van Q en
over de volgorde P-Q .
In 4 van de 6 gevallen ((32), (33), (36) en (37)) is de betekenis van de mits dat
P-frase `gewoon' oorzakelijk, zoals we die in de passages met mits als enkele
conjunctie zagen . Maar een mits dat P-frase kan ook een reden (motivering)
beschrijven: dat gebeurt in 2 van de 6 passages ((35) en (36)) . De oorzaak of
reden staat in een door mits dat ingeleide (bij)zin . Evenals bij mits als enkel
voegwoord beschrijft de bijzin die de mits dat P-frase is steeds een concrete

16

Zie noot 14 bij citaat (20) .
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gebeurtenis, situatie, handeling of overweging als oorzaak of reden . Dat geldt
ook voor de passages (32) en (37), waarin P een mentale gebeurtenis `binnen'
een individu of groep als oorzaak aanduidt, iets wat bij mits als enkele conjunctie
ook mogelijk bleek . De plaats die de mits dat P-bijzin in de Q mits dat P-constructie krijgt, hangt samen met genoemde concreetheid van de uitwerking van
de causale factor (oorzaak of reden) : in 5 van de 6 gevallen17 krijgt de mits dat Pbijzin alle ruimte na de bovengeschikte zin .
In de redengevende passages drukt de mits dat P-bijzin de, al dan niet uitgesproken, innerlijke overweging van een personage of een als zodanig figurerende
groep uit om over te gaan tot een besluit (34) of handeling (35) . Wat opvalt in
(34) is dat de reden van de krijgsraad om De Rijk te ontlasten zo gepresenteerd
wordt dat die `van dichtbij' lijkt te komen . Dat geldt ook voor het argument van
Celi's bemanning in (35) mits dat het hard uit den Leste begon te waayen . Deze indruk
is natuurlijk niet wezensvreemd aan de aard van een reden : een reden is een
innerlijke overweging, gedacht of geuit door een persoon . Daarop moet de
vertelling inzoomen als de betreffende reden weergegeven moet worden .
Tenslotte signaleer ik in de Q mits dat P-configuratie twee typen Q die ook bij
mits als enkele conjunctie en mits als voorzetsel aanwezig bleken : (Q)1 en (Q)2. In
(32), (34), (35) en (36) vallen in de Q-delen taalvormen met negatie (zonder (2x) en
ont(last)) op, alsmede een woord dat verlies van kracht uitdrukt (verloop) ; in (33) en
(37) hebben eigenschappen (wel bekent en deerlyken strydI) een bepaalde gradatie .

5 . Mits dat als inleider van een bijzin met de persoonsvorm in duidelijke
conjunctief
Van de 39 gebruiksgevallen van mits in het zesde boek zijn er 5 waarin mits
vergezeld van dat een bijzin inleidt waarvan de persoonsvorm duidelijk in de
conjunctief staat (vgl . passage (4)) . In deze paragraaf neem ik deze gevallen onder
de loep . Ze zullen een omslag in vorm en betekenis blijken te markeren vergeleken bij de causale gevallen van de vorige paragrafen .
De aanwezigheid van een conjunctief in een mits datbijzin wordt door Overdiep (1931-1935 : 104) voor het zeventiende-eeuws gekoppeld aan een voorwaardelijke betekenis van die bijzin . Is de configuratie Q-mits dat P + conjunctief
inderdaad naar de betekenis vergelijkbaar met de constructies met het moderne
onderschikkend voegwoord mits? Als het antwoord voor de 5 gevallen `ja' is, is
de betekenis ervan conform ProfielvdH voorwaardelijk .
Logisch gezien moet voorwaardelijkheid in de betekenis samengaan met een
bepaalde tijdsverhouding tussen het Q- en het P-deel . Als we het moment van
spreken of schrijven of het heden waarvan in de tekst uitgegaan wordt, de tekst-

17

Alleen in (35) staat P tussen de twee delen van Q in.
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tijd noemen, dan kunnen we de tijdsverhouding P-Q in een voorwaardelijk geval als volgt formuleren . Voorwaarde P is iets dat nog het geval moet worden ;
dat wil zeggen dat P verwerkelijkt wordt natijdig aan de teksttijd . Het feit dat P
een voorwaarde voor Q uitdrukt, betekent dat P voortijdig aan Q gerealiseerd
moet worden . Ook Q zelf is dus slechts natijdig aan de teksttijd te denken .
Voor de interpretatie van conditionele Q-mits dat P-passages is houvast te
vinden in de analyse van Daalder (2006, 2009), ook al is die ontworpen voor de
conditionele setting van moderne constructies met mits. Volgens deze analyse
sluit het Q-deel een verwijzing in naar iets in tekst of context wat op enigerlei
wijze gewenst wordt en waarvoor de verwerkelijking van P een noodzakelijke
voorwaarde is . Het is niet altijd zo dat Q zelf iets gewensts uitdrukt, wel dat in
Q een positieve verhouding tot een eerder in tekst of context genoemde of gesuggereerde wens besloten ligt . Samengevat :
(38)

Q impliceert het bestaan van een specifieke wenselijkheid, voor de vervulling waarvan P een noodzakelijke voorwaarde noemt. (Daalder 2009 : 242)

Overliep (1931-1935 :104) drukt het voor het 17e-eeuws zo uit dat bijzinnen met
mits dat afhankelijk zijn van `een praedicaat met irreale of potentiale of optatieve
modaliteit'. 18 Omdat in zijn voorbeelden het Q-deel feitelijk steeds gewenste
zaken beschrijven, kan zijn visie opgevat worden als steun voor het werken met
(38), ook voor teksten uit de 17e eeuw .
Bij de interpretatie van elke passage uit het zesde boek die een Q-mits dat Pconfiguratie vertoont, ga ik steeds na of de mits dat P-frase, een bijzin met conjunctief, inderdaad een noodzakelijke voorwaarde noemt voor de vervulling van
een wenselijkheid geïmpliceerd door de aan mits dat P bovengeschikte constructie (Q) . Als dat het geval is, wordt de betreffende wenselijkheid interpretatief,
met behulp van de context, verhelderd .
Bezien we (39) . Alva wil in Enkhuizen een Spaans garnizoen legeren en ene
Quikkel moet voorwerk doen .
(39)

Korts daarnaa komt zeekey Hopman Quikkel met zyn soldaaten voor de
poort, om hen, zoo hy zeide door de stalt te brengen, naa de scheepen,
die nu haast vaardigh waaren . De burgherwacht zeil' er neen toe ; en /verwillighde aan hem en zyn' aadelborsten [Q 1 e deel], mits dat hun geweer
daar bleeve [mits dat P], naauwlyx ingank, ter begheerte van Burghenmeesteren [Q 2e deel] . (HH 241)
`Kort daarop komt een zekere aanvoerder Quikkel met zijn soldaten bij de
poort, om hen, zoals hij zei, door de stad te leiden naar de schepen die nu

18 Overliep stelt het volgende . Als een mits dat P-bijzin conditioneel op te vatten is ten opzichte
van Q en als er een conjunctief in diezelfde bijzin staat, is de bovengeschikte taaluiting `een praedicaat met irreale of potentiale of optatieve modaliteit' (Overliep 1931-1935 :104) .
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bijna in gereedheid waren . De leden van de burgerwacht van de stad lieten
hem eerst niet binnen, maar op verlangen van de burgemeesters verleenden
ze, zij het met grote moeite, hem en zijn jonge zeeofficiers-in-opleiding
toegang tot de stad, mits hun wapens bij de poort zouden achterblijven.
Quikkel heeft, zo valt uit de tekst op te maken, de leden van de burgerwacht gevraagd dat zij hem ingank verwillighen. Dat is dus het gewenste, dat door het stadsbestuur geëist wordt . Het `ja'-zeggen, het verwillighen, is daarvan het attitude-aspect,
de feitelijke inzet ervan is ingank . Voor Quikkel betekent ingank gezien de context
niet enkel de mogelijkheid om met zijn soldaten de stad in te gaan - het naar de
schepen gaan is alleen maar een voorwendsel - maar vooral het voorbereiden
van een Spaanse bezetting. De burgerwacht, hopend op overname van hun stad
door de geuzen, weigert Quikkel aanvankelijk het gewenste . Nadat de gezagsgetrouwe magistraat druk op het corps heeft gezet, moet het de voor Alva werkende
soldaten wel binnenlaten. Al deze informatie speelt mee in het Q-deel . Maar de
leden van de burgerwacht verbinden, nu ze niet meer mogen volharden in hun
weigering ingank te verwillighen, een voorwaarde aan hun gunstbetoon aan Quikkel
cum suis : deze moeten hun wapens bij de stadspoort achterlaten (P) . Zouden ze
daarmee niet akkoord gaan, dan blijft de poort dicht .
Het betonen van een gunst, als voorwaarde waarvoor een materiële verplichting wordt opgelegd, komt ook in passage (40) voor .
(40)

Hy deed alomme uitmeeten zyn' goede geneeghenheit, /om de gemeente,
van een' bezwaarnis haar zoo zeer teeghens de borst zynde, te verschoonen [Q] ; mits dat men ten minste de jaarlyksche twintigti tonnen schats,
te vooren ingewillight, opbraghte [mits dat P] (HH 258)
`Alom gaf [Alva] hoog op van zijn welwillende bereidheid om de burgerij
een belasting die haar zo tegen de borst stuitte, kwijt te schelden, als men
tenminste maar het jaarlijks te betalen bedrag van 20 .000 gulden, eerder
toegestaan, zou opbrengen'

De goedgunstigheid die Alva jegens het volk wil betonen, zijn goede geneeghenheit
om de gemeente van een' bewaarnis [. . .] te verschoonen, is een antwoord op een al jaren
door de burgers aan Alva's adres geuite wenselijkheid : stoppen met het heffen
van de tiende en twintigste penning . Van deze wenselijkheid geeft de woordgroep
haar zoo teer teeghens de borst rynde een duidelijke indicatie . Nu leert de context dat
Alva dringend geld nodig heeft voor zijn belegering van Bergen in Henegouwen,
dat het innen van de tiende en twintigste penning hem eenvoudigweg niet lukt
en dat hij dus eigenlijk noodgedwongen tot de kwijtschelding overgaat . Hij presenteert zijn bereidheid tot belastingvrijstelling echter als een enorme gunst aan
de burgers, een gunst waaraan een materiële voorwaarde gekoppeld wordt : dat
een ooit afgesproken bedrag van 20 .000 gulden ineens op tafel komt (P) . Zo
niet, dan geen belastingkwijtschelding .
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Het fragment hierna demonstreert opnieuw een met een materiCle verplichting
geclausuleerd gunstbetoon. De steden in de Staten van Holland zeggen de prins
na een bewogen betoog van zijn kant toe te zullen tekenen voor geldelijke steun
voor zijn leger (Q).
(41)

De steeden [...J /zouden zich voor de gemelde soudye verbinden [Q],
mits dat men haar gelyke som korten liete, aan de omslaaghen naaderhandt
te doen oover 't geheele Landt, oft Hollandt aIleen: 't welk geenszins met
hooger aandeel in de gemeene lasten, dan van ouds, te bezwaaren stond
[mits dat PJ. (HH 260)
'De steden zouden zich tot het betalen van de genoemde soldij verplichten, mits men hun voor een ermee gelijkstaand bedrag korting zou geven
op de belasting die achteraf omgeslagen zou worden over het hele land, of
over Holland apart, dat geenszins voor een hoger deel in de gemenschappelijke schattingen dan vroeger belast zou moeten worden.'

Het werkwoord iJch verbinden belicht de attitude, en de betaling van de gemelde sou4Je is de feitelijke inzet die de prins van de Hollandse steden wenst. Nu houdt dit
begrip meer in dan een eenmalige gift. De context wijst uit dat het een verplichting inhoudt voor de steden van Holland om drie maanden soldij op te brengen,
waarvan zij de eerste maand moeten uitbetalen als bedrag ineens (100.000 kronen). De Hollandse steden, die politiek voor de prins kiezen, presenteren in deze
passage hun fmanciCle toezegging als gunst maar ze koppelen aan het betonen
van die gunst een materiele voorwaarde: dat ze een navenante financiele COffipensatie zullen zien in hun belastingaanslag (P).
In de volgende passage wil De Rijk Zierikzee innemen, voeren de in de stad
gelegerde Walen onder leiding van Renax aanvankelijk strijd tegen De Rijk en zijn
zeegeuzen en aarzelt het stadsbestuur de laatsten binnen te laten. In Q treffen
we een op het eerste gezicht vreemde combinatie aan: een gunstbetoon verpakt
in een zin met als persoonsvorm moeten.
(42)

[...J [de MajestraatJ zeyndt [...J een stadtsboode uit, met een' brief aan een
stoxken, en verzoek om in gesprek te koomen: teeghen dank van Renax,
zoo hy, met hooghe woorden betuyghde. Men werd niettemin der voorwaarden eens; en / moesten de Waalen vertrekken met hun enkel zydgeweer [Q], mits dat men hen tot in 't landt van Ter Toole geleydde en
hunne andere waapenen naazonde [mifs dat PJ. (RR 252)
'[het stadsbestuurJ stuurt een bode naar buiten, met een brief aan een stokje en het verzoek om te onderhandelen; tegen de zin van Renax, zoals die
op hoge toon te kennen gaf. Men werd het niettemin eens over de voorwaarden, en de Walen moesten vertrekken met hun enkel zijdgeweer, op
voorwaarde dat men hen tot op Tholen zou geleiden en dat men hun de
andere wapens zou nazenden.'
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De situatie is dat er toegewenkt wordt naar een verdrag tussen zeegeuzen, het
stadsbestuur en Renax . Het verdrag, de set van voorwaarden, houdt onder andere
in dat de Walen Zierikzee moeten verlaten (Q) . Daarmee komt het verdrag
tegemoet aan een desbetreffende wens, die niet expliciet in de contekst staat
maar er wel uit af te leiden is . De bepaling dat de Alvagezinde Walen moeten vertrekken is een wens van De Rijk, anders slaagt zijn inneming niet . Juist De Rijk
heeft, blijkens de tekst, de hand gehad in het opgestelde verdrag . Genoemde
bepaling is door hem ongetwijfeld als gunstig voor de Zierikzeese bestuurders
en bevolking gepresenteerd . Aan het verlenen van deze gunst worden voorwaarden verbonden : de Zierikzeeers krijgen de bepaling niet voor niets . Het verdrag eist dat de Zierikzeeers de Walen geleide bieden bij hun uittocht en dat ze
het wapentuig, dat de Walen afgezien van hun enkel jdgeweer niet mee mogen
nemen, netjes aan hen nazenden (P) . Het tekenen van de overeenkomst wil zeggen dat de Walen hun moeten vertrekken gedwongen accepteren en de Zierikzeeërs
de hun opgelegde voorwaarden . In de mits dat P-frase is nasonde de persoonsvorm
in een duidelijke conjunctief; geleydde niet, maar door de coordinatie met nasonde
wordt de lezing van geleydde als conjunctief gestuurd, ook al is die wat vorm betreft `niet duidelijk' .
De laatste passage laat zien dat ook een niet-materiële voorwaarde in het P-deel
kan voorkomen . Plaats van handeling is Vlissingen 1572, vlak na de inneming
door De Rijk, bij wie zich Treslong voegt . De in citaat (27) in par. 3 al genoemde
Piaceco moet van de geuzenleiders dood door de galg. Zij zoeken nu een invaller
voor de vaste, te ver weg wonende, beul en hebben moeite die te vinden .
(43)

Een gevangen doodtslaagher, daar toe aangezocht, weygherde zynen hals
met die haatlykheit te winnen, antwoordende liever te willen sterven, dan
dat zyn' moeder een' beul hadde ter werelds gebraght . Maar als men hem
vertoonde den gedoemden een' Spanjaard te zyn, /bewillighd' hy in 't
werk [Q], mits dat hem veystonde doodt te slaan, die 't hem quaam te
verwyten [mits dat P] . (HH 236-237)
`Een gevangen genomen moordenaar, daartoe [tot het uitvoeren van het
beulswerk] aangezocht, weigerde zijn leven met zo'n afschuwelijke daad
te verdienen, antwoordend dat hij liever wilde sterven dan dat zijn moeder
een beul ter wereld gebracht zou hebben . Maar toen men hem vertelde dat
de veroordeelde een Spanjaard was, verklaarde hij zich bereid de taak uit te
voeren, als het hem maar geoorloofd zou zijn om, mocht iemand hem
deze actie ooit kwalijk nemen, de betreffende persoon dood te slaan .'

De geuzenleiders wensen van de gevangen doodtslaagher dat hij zich bereid verklaart
tot het verrichten van 't werk, het doden van Piaceco door de galg. Wat zij wensen wordt na aanvankelijke weigering gehonoreerd : de man bewillighd' in 't werk.
In deze formulering zien we weer twee de aspecten die in het gewenste onlos-
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makelijk verbonden zijn : de attitude (bewillighen) en de feitelijke inzet ('t werk) . Nu
wil de man, getuige P, een voorwaarde verbinden aan het bewillighen in 't werk .
Dat is misschien opmerkelijk, want hij is een gevangene, die weinig te eisen
heeft. Maar hij heeft op dit moment formeel de positie om hetzij `ja', hetzij `nee'
te zeggen en daarvan maakt hij gebruik door `ja, ik bewilligh, mits . . . ' te zeggen.
De doodtslaagher vindt het verzoek dat hij krijgt zo cynisch - immers hij wordt
uitgenodigd zijn leven te verdienen met beulswerk terwijl hij juist wegens dood
slag veroordeeld is tot een uitzichtloze gevangenisstraf - dat hij zijn `ja, ik
bewilligh, mits' van een even cynische voorwaarde voorziet : hij vraagt toestemming om nog eens doodslag te plegen en wel in de hypothetische situatie dat
zich iemand zou aandienen die hem het ophangen van Piaceco persoonlijk
kwalijk zou nemen . De in de mits dat P-bijzin ingebedde relatieve bijzin die 't hem
quaam te verwyten heeft, versterkt, blijkens de conjunctief quaam, de hypothetische
inhoud van de voorwaarde in het mits dat P-deel .
Wat hebben we aangetroffen in de vijf passages met mits dat P + conjunctief?
De betekenis P-Q in de vijf passages is conform ProfielvdH conditioneel . Ze
hebben alle een mits dat P-deel dat een voorwaarde bevat voor de verwerkelijking
van enigerlei wenselijkheid, waarvan het bestaan geïmpliceerd is door Q . Het Q deel drukt de wens niet altijd uit, maar antwoordt op of verhoudt zich anderszins
tot een uit de context begrepen wenselijkheid, die in een aantal van deze vijf
gevallen duidelijk het karakter van een eis heeft . In het Q-deel betoont het ene
personage, als `antwoord' op de wens of eis, een gunst aan het andere, waarbij
het gunstbetoon geformuleerd wordt met behulp van een (werk)woord dat de
gewenste attitude noemt, gevolgd door de aanduiding van de gewenste feitelijke
inzet . Het personage dat de gunst betoont, doet dat vaak onder druk, dwang of
uit noodzaak, soms na aanvankelijke weigering of verzet en steeds vanuit een,
zij het subjectief ervaren en soms slechts tijdelijke en relatieve machtspositie .
Vanuit die positie eist hij in het P-deel dat de ander een voorwaarde vervult
voor het gunstbetoon: betaling ((40) en (41)), het achterlaten van wapens (39),
het nazenden van door de andere partij achtergelaten wapens en het bieden van
bescherming aan die partij (42) en in passage (43) de morele toestemming om in
een hypothetische situatie geweld te gebruiken .
De besproken configuraties lijken verder gemeen te hebben, dat de mits dat
P-frase `van dichtbij' komt . De vertelling zoomt in op de voorwaarde zoals die
door het personage dat aan een wenselijkheid voldoet, wordt uitgesproken ; in
paragraaf 4 zagen we bij sommige causale mits dat P-configuraties eenzelfde verschijnsel, maar dan met betrekking tot de reden zoals een personage die denkt
of uitspreekt .
Aan het slot van deze paragraaf noem ik twee opvallende vormverschijnselen .
Ten eerste de onpersoonlijke formulering in het mits dat P-deel . In 3 van de 5
gevallen ((40), (41) en (42)) is men het onderwerp van de mits dat P-bij zin, in 1
geval is er de onpersoonlijke constructie mits dat hem vrystonde. . .te . . . en in 1 geval
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is hun geweer formeel onderwerp van de bijzin . Is de configuratie mits dat P+conjunctief een trigger van een onpersoonlijke constructie? 19 Ten tweede zien we in
(40) de combinatie mits dat men ten minste. Hier komt de moderne conditionele
constructie met als [ . . .] tenminste in zicht :
(44)

Ik ben best bereid m'n huis nog eens aan je uit te lenen, als je tenminste
regelt dat je gasten hun hakschoenen en laarzen uitdoen .

6. Mits als inleider van een groep rond een verbonden participium presens
De laatste mits-configuratie die ik bespreek, is mits als inleider van een woordgroep
rond een verbonden participium presens . Van de 39 gebruiksgevallen van mits
in het zesde boek zijn er 2 die deze configuratie vertegenwoordigen .
Deze mits-configuratie is te zien tegen de achtergrond van het ruime participiumgebruik in de 17e eeuw .20 Overdiep (1931-1935 : 349) gaat ervan uit dat een
groep rond een verbonden participium presens veelal als beknopte zin te lezen
is . De betekenis van zo'n groep wordt in sommige gevallen gepreciseerd door
`voegwoordelijke verzwaring van den kop' van de groep (ibid ., 353 ; Mooijaart
en Van der Wal 2008 : 107 en Van der Horst 2008 : 1152) . 21 Zo'n verzwaring is
onder andere mogelijk met het onderschikkend voegwoord mits en daarmee is de
`mits met participium presens'-constructie (afgekort : mpp) gegeven . Bij Overdiep
treffen we twee vindplaatsen aan van een 17e-eeuws mpp, met een betekenis die
zijns inziens `beperkend-conditionaal' is (Overliep 1931-1935 : 361) . Het ene
fragment betreft een zinsnede uit een brief van Maria van Reigersberch aan
Hugo de Groot uit 1624. Van Reigersberch vraagt De Groot om hun neef Graswynckel af te raden om dit jaar al op educatiereis naar Italië te gaan :
(45)

UE . kan zeggen /datter altijdt alles te zien is [Q], midts ghevende een
weinigh geldts [mits P] (Rogge 1902 :104v)
`U Edele kan zeggen dat alles er altijd te zien is, als men tenminste enig
geld betaalt'

Het participium presens ghevende, verzwaard met midts, is verbonden aan een geïmpliceerde handelende persoon bij de bijzin datter altjdt alles te Tien is. Deze bijzin
19

De Vooijs (1967:153) vermeldt - overigens niet in de context van de behandeling van onderschikkende voegwoorden en dus ook niet in verband met mits (dat) - veelvuldig gebruik van een conjunctief na men.
20 Over het gebruik van het participium presens in de 17e eeuw, in het bijzonder in een verbondendeelwoordconstructie, zie Mooijaart en Van der Wal (2008 : 106v), Overliep (1931-1935 : 349373) en Van der Horst (2008 :1150-1154) . Over het participium presens in het algemeen zie ANS
(1997 : 67,107-109) en De Vooys (1967:164v) .
21 Van der Horst
(2008:1152v) geeft alleen voorbeelden van verzwaring door als en al.
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vormt het Q-deel, dat verwijst naar een wens : neef Graswynckel wil dolgraag
snel op reis en wil in Italië veel zien, wat in dit jubeljaar gratis kan . De Groot
moet, adviseert Van Reigersberch, Graswynckels verlangen ombuigen door te
zeggen dat dat in Italië altjdt kan, ook buiten dit jubeljaar . Bij deze toekomstige
mogelijkheid moet echter, aldus Van Reigersberch, een kleine beperking worden
geformuleerd : midts ghevende een weinigh geldti. De geldigheid van het `altijd' kunnen genieten van bezienswaardigheden is beperkt tot die situaties waarin men
niet te beroerd is de portemonnee te trekken . Overdieps analyse van de mpp in
(45) als conditioneel lijkt dus gegrond . 22
Wat is er te ontdekken in de twee mpp-citaten uit het zesde boek? Plaats en tijd
van handeling in (46) is Veere zomer 1572 . Baljuw Rollé vlucht in een bootje weg
als De Rijk met zijn geuzen, vergezeld door Vlissingers en een afvaardiging van
de prins, de stad intrekt . 23 Rollé wordt van zijn vlucht teruggehaald en dan
(46)

`[. . .j vraagkt hy wat van zyn ampt worden wilde . D'ander zeyde, dat /hy
't behouden zouw [Q 1 e dee]j, mits aanveirdende 's Prinsen eedt [mits Pj,
onder den voorseyden tytel [Q 2e deel]
. (HH 238)
`[. . .j vraagt hij wat de ander [De Rijkj wilde dat er met zijn ambt zou gebeuren . Deze zei, dat hij het, met de genoemde titel, zou behouden, mits
hij zich aan de eed jegens de prins zou verbinden .'

Rollé heeft na terugkeer van zijn vlucht de wens dat hij de toezegging van de
nieuwe machthebber krijgt dat hij baljuw kan blijven, niet alleen wat het ambt
zelf betreft maar ook op het punt van aanzien en bevoegdheden . Hij stelt zijn
vraag wat van ~yn ampt worden wilde omdat hij bezorgd is dat deze wens niet vervuld wordt ; een bezorgdheid waarvoor hij reden heeft omdat hij in een eerder
stadium Heer Janin, een gezant van de prins, in een kerk heeft opgesloten . Nu
komt het voor Rollé vreugdevolle Q . Daarin zien we De Rijks attitude van `toezeggen' (dat hy 't behouden touw) verbonden met de feitelijke inzet ('t = jyn ampt +
onder den voorseyden tytel) . Hij formuleert bij Q echter wel een beperking en hij
doet dat met een formele frase : mits aanveirdende 's Prinsen eedt iets wat Rollé blijkens de tekst in het verleden geweigerd heeft . Noch de inhoud van Q noch die
van P worden als reeds gerealiseerd in de teksttijd gepresenteerd ; zowel het in Q
toegezegde als de beperking P zijn natijdig daaraan te denken, waarbij P voorafgaat aan Q . P is dus voorwaarde voor Q .

Voor de tweede vindplaats die Overdiep (1931-1935 : 361) presenteert van een voorwaardelijk
op te vatten mpp-constructie geldt dat niet . Het betreft hier een citaat uit de Baeto (regel 1174) :
Welck een troost zal dit den vorste zijn dat ghy Syn' saeck reghtvaerdight, mits u voegend aan
syn' zy In tegenspoedt' . Uit de context blijkt dat mits en de mpp daar causale betekenis hebben
geen conditionele .
23 Vgl. fragment (12) .
22
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Passage (47) speelt zich eveneens medio 1572 af, ditmaal in Gorcum . Een groep
katholieken is gevlucht naar de vesting Loevestein even buiten de stad, nadat
het stadsbestuur prinsgezind krijgsvolk binnengelaten heeft .
(47)

De Priesters, kloosterluyden, en veele Roomsgezinde burghers, in 't slot
gevlooden, zaaghen zich 's anderen morghens gedwongen, /'t zelve over
te geeven [Q], mits behoudende 't leeven [mits P] : anderen zeggen op genaa
oft ongenaa. (HH 254)
`De priesters, kloosterlingen en veel roomsgezinde burgers, het slot in gevlucht, zagen zich de volgende ochtend gedwongen het over te geven, de
voorwaarde stellend van lijfsbehoud ; anderen zeggen : onvoorwaardelijk.'

De context van deze passage doet veronderstellen dat de geuzen van de groep
tijdelijke bewoners van het slot, de katholieken, hebben geëist 't jelve over te geeven . Voordat deze katholieken aan de geuzen duidelijk maken dat ze daartoe
bereid zijn, spreken ze de frase mits behoudende het leeven uit. Zij voldoen, zeggen
ze, alleen aan de eis om hun wijkplaats over te geven (Q) als zij de toezegging
krijgen dat zij het leven behouden (P) . De betekenis van de configuratie is dus
een voorwaardelijke. De tijdsverhouding Q-P zoals in de passage gepresenteerd
correspondeert hier ook mee : het tijdstip van Q, namelijk het overgeven van
het slot aan de vijand, is natijdig aan de teksttijd te denken ; het uitspreken van
en het instemmen met voorwaarde P wordt vlak vóór Q gedacht .
De in de vesting verzamelde katholieken weghen ijch gedwongen tot overgave .
Dat betekent dat het beding van een voorwaarde hoogstens een zaak kan zijn
van behoud van eer, niet van reëel iets terugkrijgen voor het voldoen aan de eis .
In dit verband is het ook interessant dat de verteller door zijn direct op de mits
P-frase volgende toevoeging anderen zeggen op genaa oft ongenaa nadrukkelijk een
vraagteken zet bij het overgeleverde detail van de gestelde voorwaarde mits behoudende het leeven . Dat neemt niet weg dat ook in (47) de verhouding tussen Q
(impliceert het bestaan van een wenselijkheid) en mits P (houdt strikte voorwaarde in voor het vervullen van die wenselijkheid), in essentie dezelfde is als
die we in de vorige paragraaf zagen .
Leggen we beide passages met mpp naast elkaar. We zien in (46) de mits-frase
zinsonderbrekend tussen de twee delen van de omvattende zin staan en in (47)
na die zin . We hebben geen voorbeeld van een schikking van de mits-frase vóór
de verbonden zin . Volgens Overdiep is de zinsonderbrekende schikking van
een groep met participium presens in HH aanmerkelijk frequenter dan de twee
andere mogelijke schikkingen (Overcliep 1931-1935 : 351v) .
De configuratie mpp komt in profielvdH niet voor . Bladeren we echter in de
Geschiedenis van de Nederlandse yntaxis (Van der Horst 2008) terug naar mits als
onderschikkend voegwoord in het deel over de 16e eeuw, dan valt wel een vertegenwoordiger van de configuratie in het oog :
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(48)

[aan `die van Brabant' worden bepaalde rechten verleend] mits betaelende den tol daartoe staende (Bonnen 1880 in Van der Horst 2008 :1004)
`[aan de mensen uit Brabant worden bepaalde rechten verleend] op voorwaarde van betaling van de tol die daarvoor staat' 24

Eind 16e eeuw moet er dus blijkens voorbeeld (48) een mpp hebben bestaan en
behoorde een voorwaardelijke betekenis daarvan tot de mogelijkheden . Deze
betekenis leeft zoals we zagen op bescheiden schaal voort in het 17e-eeuwse
zesde boek van HH.
Of er een verschil in betekenis is tussen de configuratie mpp als die een voorwaardelijke betekenis heeft, en mits dat als inleider van een bijzin met conjunctief, is op grond van het kleine aantal voorbeelden in het zesde boek niet te
zeggen . De mpp noemt de voorwaarde samenvattender en wellicht formeler, terwijl de voorwaarden in de passages met mits dat + conjunctief als concrete
handeling geformuleerd worden, waarbij de formulering zelf `dichtbij' het voorwaardestellend personage blijft ; het mits dat P-deel is daar in de meeste gevallen
niet `ingebouwd' maar krijgt de ruimte na het Q-deel . Ik vermoed dat er tussen
beide conditionele mits-configuraties niet altijd een betekenisverschil is en dat het,
als het er is, ook niet per se groot is . In voorbeeld (4), in dit artikel de eerste uit
HH afkomstige passage met conditionele betekenis van mits, is mits dat de inleider
van een bijzin met conjunctief. Interessant voor ons is, dat in het register van HH
verwezen wordt naar dezelfde gebeurtenis door middel van een mpp:
(49)

[Amsterdam] Koopt af 't stichten van een sterkte voor tweehondertduizent gulden [Q] : mits ook verschoont wordende van Spaansch garnisoen
[mits P] . (HH 1245, trefwoord Amsterdam)
`Amsterdam koopt het bouwen van een fort af voor 200 .000 gulden, op
voorwaarde dat het ook van Spaans garnizoen gevrijwaard zal blijven .'

In passage (49) is het mits P-deel mits ook verschoont wordende van Spaansch garnizoen
een beknopte zin . Het lijkt echter naar de betekenis niet samenvattender of minder concreet dan het mits P-deel in bijzinsvorm mits dat het ook van Spaansche be~etting verschoont bleeve in fragment (4) .

7.

Besluit

Wie geïnteresseerd is in mits in de 17e eeuw ziet veel tegelijk : mits fungeerde als
voorzetsel en als conjunctie, mits dat bestond al en bleef bestaan als voegwoordcombinatie en naast de oude causale betekenis van mits (dat) ontwikkelde zich

24

Het raadplegen van de bron van (48) was helaas niet mogelijk .
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een voorwaardelijke betekenismogelijkheid . In dit artikel ben ik nagegaan hoe
de inventarisatie die Van der Horst (2008) maakt van het 17e-eeuwse mits, concreet terug te vinden is het zesde boek van Hoofts Nederlandse Historiën . De 39
mits-passages die dit werk telt, zijn onderzocht aan de hand van twee vragen :
welk beeld laat het zesde boek op grond van de causale dan wel conditionele
interpretatie van elke passage zien in vergelijking met ProfielvdEl, en wat valt
verder op in vorm en betekenis van vleze mits-configuraties?
liet antwoord op de eerste'vraag is te zien in de volgende tabel .
MITS-CONFIGURATIE

mits als voorzetsel
mits als voegwoord
mits dat in bijzin zonder conjunctief
mits dat in bijzin met conjunctief
mits bij particip, presensgroep (mpp)

BETEKENIS IN PROF VDH

AANTAL

15
11
6
5
2

38,5
28,2
15,4
12,8
5,1

causaal
causaal
causaal
conditioneel
conditioneel

+
+
+
-

Tabel . De vijfconfiguraties aangetroffen in de 39 mits passages in het zesde boek van HH
Het zesde boek komt wat de betekenis van drie van de mits-configuraties betreft
overeen met ProfielvdH. Er zijn twee configuraties die niet in ProfielvdH voorkomen : het causale mits dat als inleider van een bijzin zonder conjunctief en het
conditionele mits aan het begin van een mpp-constructie . Deze twee configuraties
zijn wel opgenomen in Van der Horsts inventarisatie van mits in de 16e eeuw en
zouden dus kunnen worden verondersteld door te lopen naar de 17e eeuw . Ik
stel vast dat het zesde boek van HH voor een groot deel overeenkomt met ProfielvdH.
Dan de tweede vraag. De configuraties met mits als voorzetsel en die met het
mits als enkel voegwoord vertonen, zoals vermoed, verwantschap : mits P noemt
een oorzaak of verklaring en het Q-deel vermeldt dat als gevolg van P iets niet
optreedt of juist wel of dat een eigenschap in een bepaalde gradatie aanwezig is .
Verschil tussen de configuraties is er eveneens . Mits als voorzetsel wordt gevolgd
door beknopte, abstracte nomina of nomina voor natuurkracht . Mits als voegwoord echter staat aan het begin van een bijzin en die kan, naar zijn aard, een
oorzaak als concrete gebeurtenis formuleren . In de derde configuratie, de door
mits dat ingeleide bijzin zonder conjunctief, zien we eenzelfde type Q en eenzelfde
presentatie van de causale factor P als concrete gebeurtenis, maar daar is één
bijzonderheid : de mits dat P-frase heeft in enkele gevallen een redengevende betekenis . Gezien deze mogelijkheid in deze derde configuratie én de voorwaardelijke interpretatie die gehecht moet worden aan mits dat P-frases met conjunctief
(de vierde configuratie) concludeer ik dat mits dat als voegwoordcombinatie in
het zesde boek méér is dan een nog niet tot het enkele mits gereduceerde vorm .
De mits-passages van de vierde en vijfde configuratie dwingen consequent
tot een niet-causale interpretatie . Ze hebben alle een P-deel dat een voorwaarde
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bevat voor de verwerkelijking van enigerlei wenselijkheid, waarvan het bestaan
geïmpliceerd is door Q . Om de relatie tussen P en Q te kunnen interpreteren
moeten we de inhoud van die wenselijkheid begrijpen ; de analyse van Daalder
(2006, 2007, 2009) volgend, zochten we indicaties daarvoor in de context . In de
Q-delen van deze configuratie zien we een gunstbetoon van de ene partij als
antwoord op een, vaak niet expliciet vermelde, wens of eis van de andere partij ;
een gunstbetoon dat geformuleerd wordt door een attitude-(werk)woord en
door een aanduiding van het feitelijk gewenste. Dat de ene partij tot een gunst
bereid is, is qua realisering niet zeker ; in het daarbij horende P-deel wordt de
conditio sine qua non genoemd die de andere partij daarvoor moet vervullen .
In de analyse van de diverse mits-passages zijn in de afzonderlijke paragrafen
enkele opvallende verschijnselen genoemd waarvan het precieze belang voor de
betekenis nog niet vastgesteld kon worden . Welk effect op de betekenis hebben, bijvoorbeeld, de specifieke plaats van P ten opzichte van de Q-delen, de concreetheid
of juist de abstractie van de formulering van een oorzaak of voorwaarde, de uitgewerktheid dan wel de compactheid ervan, of de mate waarin de formulering van
een reden of voorwaarde `van dichtbij' lijkt te komen? Mogelijk werpt onderzoek
van een ander deel van HH op één of meer van deze kwesties meer licht. Maar
verder onderzoek is niet alleen daarom gewenst . Deze studie is een verkenning
geweest van het gebruik van mits in het 17e-eeuwse Nederlands . Om praktische
redenen is gekozen voor één boek van HH, maar we kunnen er niet van uitgaan
dat Hooft mits op dezelfde manier gebruikt in alle andere delen van de reeks .
Voor een nadere beschouwing van mits in de Nederlandse Historiën is stof genoeg .
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Taalergemissen en hun taalergeraars
Frances Doderer
Abstract - A 'taalergernis' (literallY: 'language tmnqyance,) is a linguistic phenomenon that deviates
from its language standard and is experienced negatizlelY. 1n the jteM if 1tl1{gua.ge annf!yance not much
research has been done ulltil flOW. 111 this article, this lit\i!,lIisticphenoHJeno11 will be investigated using
other language phenomena described in literature, stich as lallgtlage deterioration, language anxiety,
langllt\i!,e chan.ge and the DlItch langllage norm.
Using these descriptions, theoretical classifications will be Jormed. SubseqllentlY, these theoretical
classifications Il'ill be tested using two corpora which include ltl1z!!,uage annoyances.' the maga'lftte Onze
Taal and the Il'ebsite Meldpunttaal.nl. As both theory and practice ShOlll, language annf!yances are
sllbjected to lan.!!,IIt{!!,e change. Th~y are mostlY anxietieJ pom the part of the 1tl1{!!,ut{!!,e user.f, who are
afraid thai their langut{ge will deteriorate if al/l1aryingJorms if fangllage llJe are permitted.
Trefwoorden: Taalergernis, taalergeraar, ABN, taalverandering, angst, categorisering,
Meldpllnt Taal, Onze TaaL

o. Inleiding
'Dan heb ik zoiets van, dat doe je toch nietl'. Ik heb zoietJ van! werd in 2010 benoemd tot vaagste uitdrukking van het jaar. Behalve deze taalergernis zijn er nog
vele andere aan te wijzen in de Nederlandse taal. Taalergernissen vormen een
taalverschijnsel dat er waarschijnlijk altijd al is geweest en waar altijd wel over is
gesproken. Maar vooral internet geeft de laatste decennia vee! ruimte om te discussieren over taalergernissen: web sites waar duizenden mens en per jaar aangeven
aan welke uitdrukking of aan welk woord zij zich het meest ergeren, of waar
mensen dagelijks hun taalergernissen wereldwijd kunnen maken.
Ook in gedrukte vorm wordt er veel over dit onderwerp gepubliceerd. Zo
heeft het tijdschrift Onze Taaf al enkele jaren een vaste rubriek genaamd TaalergemiJJen. Ook zijn er recent boeken verschenen over taalergernissen: onder meer
Hun hebben gelijk van Peter Burger (2004), Taal is zeg maar eeht mijn ding van
Paulien Cornelisse (2009) en Hun hebben de taal verkwanselrf2 van Jan Stroop (2010)
houden zich bezig met irritant taalgebruik.
Hoewel de taalergernis als taalverschijnsel en daarom als dagelijks gespreksonderwerp steeds meer voorkomt in allerlei soorten media, lijkt het erop dat het
woord geen correcte, allesomvattende definitie heeft. Het woord taalergemis
1 Op de website vaagtaal.nl. In 2008 behaalde de uitdrukking iets een plekje geven de eerste plaats en
in 2009 werd ditje ding doen.
2 De volledige cite! is Hun hebhen de taal verkwanseld. Over Poldemederlands, Jout' Nederlands en ABN.
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komt nog niet voor in Nederlandse woordenboeken . 3 Een reden voor het niet
hebben van een allesomvattende definitie, is de `reële inhoud' 4 die het woord
bevat (Van Cauwelaert 1971 : 9) . Een taalergernis is een gevoel, dat iets in de
taal `niet zo hoort' . Een gevoel is persoonlijk en zo een innerlijke beleving van
een bepaalde gebeurtenis. Er hoeft geen reden te zijn voor een gevoel . Toch is
het gek te denken dat een taalergernis zonder enige aanleiding kan ontstaan : er
bestaat bijvoorbeeld weinig tot geen irritatie bij woorden als tafel, eten, kinderen of
mama . Dat maakt een taalergernis moeilijk om in een definitie samen te vatten .
Ondanks dat een taalergernis een gevoel is van een persoon, zal er toch een
aanleiding moeten zijn voor die ergernis . Er zijn twee aanleidingen aan te wijzen voor het hebben van een taalergernis .
Allereerst is er de sociolinguïstische kant van de taalergernis : een taalergernis
ligt bij de taalgebruiker die de ergernis veroorzaakt. Men ergert zich minder aan
het taalverschijnsel zelf, maar meer aan degene die ervoor verantwoordelijk is .
Deze kant van de taalergernis zal in dit artikel buiten beschouwing worden gelaten.
De tweede aanleiding is taalkundig : mensen ergeren zich hierbij aan een
eigenschap van de taal zelf. Het is deze taalkundige kant van de taalergernis die
aan de orde zal komen .
Er bestaat geen allesomvattende definitie van het woord taalergernis. Toch
lijkt het nuttig een `werkdefinitie' te hebben . De werkdefinitie die in dit artikel
wordt gehanteerd, is deze : een taalergernis is een door een taalgebruiker waargenomen

taalverschijnsel dat afwijkt van de taalnorm . Die af ijking wordt bij taalergernissen als negatiefervaren . De afwijking kan op verschillende niveaus (zinsstructuur, woordkeuze, uitspraak)
in de taal voorkomen . Daarnaast zal voor de taalgebruiker die de taalergernis waarneemt, de term taalergeraar5 gebruikt worden .
Zoals hierboven beschreven staat kunnen taalergernissen - gevoelens van
mensen over taalverschijnselen - erg uiteen lopen . Het lijkt niet ondenkbaar dat
veel mensen zich ergeren aan dezelfde eigenschappen van de taal . Het is niet
voor niets dat een bepaalde uitdrukking tot `afschuwelijkste uitdrukking van het
jaar' kan worden verkozen . 6 Het lijkt hierdoor mogelijk om de taalkundige kant
van taalergernissen te classificeren .
In dit onderzoek zal worden geprobeerd algemene classificaties over taal te
vormen aan de hand van taalverschijnselen die worden beschreven in de literatuur, om zo een beter beeld te krijgen van taalergernissen . Niet alleen in woor-

3 O .a. is geraadpleegd Van Dak Klein woordenboek van de Nederlandse taal (2007) .
4 Van Cauwelaert ondervond dat het woord taalvrijheid geen allesomvattende definitie had, maar
wel dat het woord een `reële inhoud' heeft (Van Cauwelaert 1971 : 9) .
5 Het woord taalergeraar circuleert wel op het internet, maar is in feite een niet-bestaand woord .
Omdat het woord wel een duidelijke definitie heeft - een taalgebruiker die zich ergert aan een
bepaald taalverschijnsel - zal het woord in dit artikel gebruikt worden .
6 Zie websites als vaagtaal .nl of i rritaal .nl .
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denboeken komt de term taalergernis niet voor, ook in wetenschappelijke boeken
en artikelen wordt er weinig tot niet gesproken over taalergernissen . Het verschijnsel is nog maar weinig onderzocht en voor dit onderzoek zal daarom uitgeweken worden naar taalverschijnselen die nauw samenhangen met taalergernissen,
zoals taalverandering, taalverloedering en de Nederlandse Standaardtaal om het
taalverschijnsel taalergernis te kunnen beschrijven.
Naast het vormen van theoretische classificaties, is het wetenschappelijk interessant om die classificaties te testen aan de hand van corpora met taalergernissen . Zo kan onderzocht worden of de theoretische classificaties daadwerkelijk
te vinden zijn in de praktijk ; hoe denkt de taalergeraar, de bevolking, over taalergernissen? Voor dit tweede gedeelte van het onderzoek worden twee corpora
onderzocht. Het eerste corpus is afkomstig van het al eerder genoemde Genootschap Onze Taal. Het tijdschrift bevat een vaste rubriek genaamd Taalergernissen,
waar brieven over taalergernissen van Onze Taallezers worden gepubliceerd .
Het tweede corpus is te vinden op de website Meldpunttaal .nl. Deze site stelt
mensen in staat om alles over taal te melden . Op deze website doen veel mensen
hun beklag over de Nederlandse taal . De twee corpora zullen gebruikt worden
om de eerder geformuleerde classificaties te toetsen .
Naar aanleiding van het hierboven gestelde wordt onderzocht
(a) welke algemene classificaties er over taal zijn te vormen aan de hand van de
literatuur ;
(b) welke van die theoretische classificaties terug te vinden zijn in de
taalergernissen uit de twee corpora: het tijdschrift Onze Taal en de website
Meldpunttaal.nl .

1 . Positionering van het onderzoek
Onderzoek naar taalergernissen is vrij nieuw . Het is daarom goed om dit nieuwe
onderzoeksobject te positioneren in het onderzoeksveld : waar past onderzoek
naar taalergernissen precies bij?
Duidelijk is dat onderzoek naar taalergernissen gaat over de taal van de `gewone' taalgebruiker . Zo past dit onderzoek bij de sociolinguïstiek, waar men
vooral geïnteresseerd is in informeel taalgebruik, het taalgebruik van de man in
de straat en niet hoe taalkundigen denken over taalverschijnselen (Labov 1972 :
183) . De volkslinguïstiek gaat nog een stapje verder . De volkslinguïstiek bestudeerd niet zozeer hoe taal wordt uitgesproken door het volk, maar hoe het gewone volk denkt over taal : hoe kijken mensen naar verschillende soorten talen,
waar denkt men dat een dialect wordt gesproken enzovoort . Hierbij gaat het
om het beeld dat mensen hebben van de taal .
Behalve deze twee onderzoeksgebieden, zijn ook de aanpak van de onderzoeken uit deze gebieden van belang . Zo interviewde de Amerikaanse sociolinguïst
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William Labov7 `de man in de straat' over informeel taalgebruik . Volkslinguïst
Dennis R. Preston$ onderzoekt het denken van de gewone mens over taal . Preston is van mening dat het denken over taal van de gewone mens niet alleen een
taalperceptie is, maar een subjectief verschijnsel, een waardeoordeel . Dit waardeoordeel over taal kan volgens hem alleen onderzocht worden met attitudeonderzoek . Preston probeert het denken van het volk over taal in kaart te brengen
en kaarten met perceptuele dialectgebieden van landen te tekenen . Vervolgens
vergelijkt Preston de uitkomsten van het `gewone' volk met het denken over
taalverschijnselen van taalkundigen . Preston (en vele anderen) zijn van mening
dat taalkundigen anders tegen taalverschijnselen aankijken dan taalleken . Dit
denkverschil is interessant, ook voor het onderzoek naar taalergernissen (Preston 1989 : 4) .
Onderzoek naar taalergernissen heeft zo veel raakvlakken met dialect- en
attitudeonderzoek : de gedachte om de `gewone' mensen te interviewen over
taalverschijnselen, en zo een beeld te krijgen van de taalergernissen die er zijn
(in Nederland) .
Behalve het onderzoeken van de gewone mens en zijn/haar idee van taal, is
ook de taal zelf van belang, en wel voornamelijk taalverandering . Immers, taalergernissen hebben alles te maken met taalverandering : als er geen taalverandering is, dan is er ook geen taalergernis . Het onderzoek raakt daardoor ook aan
de historische taalkunde . Moeilijker is het om in dit verband de term taalergernissen historisch te beschrijven. Zoals uit de inleiding blijkt heeft de term nog
geen plaats in woordenboeken . Wel is duidelijk dat taalergernissen niet alleen
van deze tijd zijn : taalergernissen zullen altijd wel hebben bestaan . Bij dit feit
rijzen enkele vragen op : hoe en wanneer zijn taalergernissen ontstaan? Waar
gingen taalergernissen vroeger over? Zijn taalergernissen altijd afkomstig geweest van taalkundigen, docenten en/of taalpuristen? En wanneer komt `de
man van de straat' dan aan het woord over taalergernissen? Dit zijn zeer interessante vragen, die bij een ander onderzoek naar taalergernissen zeker een
antwoord verdienen .
Het is moeilijk om een term als taalergernis te positioneren. Qua onderzoeksgebied valt het net niet onder één noemer, maar valt zowel onder de sociolinguïstiek en volkslinguïstiek, als onder andere taalkundige deeldisciplines . Daarnaast is
de taalergernis lastig te positioneren in de tijd : `wanneer is het ontstaan' is een
zeer interessante, maar voor nu een niet te beantwoorden vraag .

7 Informatie over de Observer's Paradox wordt hier bekend verondersteld en niet nader toegelicht .
8

Preston werkt in de sociolinguïstiek en dialectologie en doet onderzoek naar volklinguïstiek en
de etnografie van spraak, taalverandering en tweede taalverwerving .
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2 . Een eerste onderzoek naar taalergernissen
In 2001 is door Renée van Bezooijen, van de Katholieke Universiteit Nijmegen,
samen met zeven studenten voor het eerst onderzoek gedaan naar taalergernissen .
De voornaamste bron voor dit onderzoek was een enquête over taalergernissen
die Van Bezooijen in februari en maart 2001 in Nederland had afgenomen . Aan
107 mensen werd gevraagd om hun taalergernissen aan te geven ; de enquête had
zo een open karakter . Ze leverde 599 reacties op . Daarnaast werd er gebruik gemaakt van de rubriek Taalergernissen uit het tijdschrift Onze Taal (van de periode
1980 tot 2000) .
Uit de reacties van de enquête en het materiaal van de rubriek uit Onze Taal
stelden Van Bezooijen en de studenten een vragenlijst samen, waarbij 17 grammaticale verschijnselen werden bevraagd . Aan 222 Nederlandstalige 9 mannen
en vrouwen werden per grammaticaal verschijnsel twee voorbeeldzinnen gegeven . De proefpersonen moesten aangeven in welke mate (niet, een beeje, veel of
erg veel) ze zich aan de verschijnselen stoorden (Van Bezooijen 2003 : 37) .
De 17 grammaticale verschijnselen zijn na de vragenlijst in volgorde gezet van
`meest ergerlijk', naar `minst ergerlijk' . 10 Uit de vragenlijst kwam op de derde
plaats van meest ergerlijk taalverschijnsel het gebruik van hun als persoonsvorm .
Op plaats twee eindigde het gebruik van het werkwoord kunnen waar kennen
hoort te staan . Men ergerde zich het meest aan het gebruik van kennen waar men
kunnen hoort te gebruiken .
Het onderzoek van Van Bezooijen is het eerste onderzoek naar taalergernissen in Nederland . Hierdoor kan haar onderzoek gezien worden als voorloper
van het onderhavige . Behalve dat haar onderzoek als voorloper kan worden
gezien, heeft ook haar onderzoeksaanpak relaties met het onderzoek waarover
in dit artikel gerapporteerd wordt . Van Bezooijen heeft gebruik gemaakt van de
meningen van de `gewone' taalgebruikers . Zij stuurde een enquête rond met een
open karakter, waarop zij mensen vroeg hun taalergernissen aan te geven . Hoewel in het onderhavige onderzoek ook gebruik is gemaakt van de mening over
taalergernissen van `gewone' taalgebruikers, zal het verschil met het onderzoek
van Van Bezooijen zijn dat mensen niet naar hun taalergernissen worden gevraagd . Er is in het onderhavige onderzoek niet gestimuleerd om een ergernis te
bedenken: de mensen die brieven sturen naar de redactie van Onze Taal en meldingen plaatsen op de website Meldpunttaal.nl, komen zelf met de ergernissen .

9

Er werden 173 Nederlanders en 49 Vlamingen ondervraagd . De Vlamingen waren allemaal
tussen de 18 en de 25 jaar . Het verschil tussen Nederlanders en Vlamingen wordt in dit artikel
buiten wegen gelaten . Het verschil komt vooral doordat de 17 taalverschijnselen zijn gekozen
a.h .v. Nederlandse literatuur en een Nederlandse enquête . Dit kan invloed hebben op de
resultaten van Nederlanders en Vlamingen .
10 Voor de gehele uitkomst van de vragenlijst wordt verwezen naar het artikel in
Onze Taal 72
(2003), 36-38 .
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Daarnaast heeft Van Bezooijen ook de rubriek Taalergernissen uit het tijdschrift
Onze Taal gebruikt. De antwoorden van de enquête en de rubriek Taalergernissen
gebruikte Van Bezooijen als raster voor haar vragenlijst . Zij stelde een vragenlijst samen met 17 taalergernissen waar zij meer over wilde weten . Net als Van
Bezooijen wordt in het onderhavige onderzoek de rubriek Taalergernissen van het
tijdschrift Onze Taal gebruikt. Maar dit onderzoek zal verder gaan dan het onderzoek van Van Bezooijen . Waar Van Bezooijen zich concentreerde op 17 grammaticale verschijnselen, zal in dit nieuwe onderzoek geen toespitsing plaatsvinden .
Alle verschijnselen die als ergernis gemeld zijn in de corpora zullen worden besproken . Het onderzoeksgebied naar taalergernissen wordt in dit onderzoek niet
afgebakend . Dit maakt het terrein natuurlijk zeer groot, maar hopelijk zal dit
een zo passend mogelijk beeld geven van de taalergernissen die zich op dit moment in onze taal bevinden . Wel zullen de brieven uit Onze Taal gebruikt worden
als raster voor de meldingen van het Meldpunt . De brieven uit Onze Taal zijn
onderworpen aan een redactie . Het Meldpunt echter wordt niet geredigeerd en
bevat alle taalergernissen die geplaatst zijn . Onze Taal wordt gebruikt als raster
om zo de data van beide corpora te vergelijken : om vast te stellen of twee verschillende bronnen ongeveer dezelfde ergernissen bevatten of juist verschillend zijn .
Een laatste verschil met het onderzoek van Van Bezooijen is de tijd : haar
onderzoek vond tien jaar geleden plaats . Zullen er nu, tien jaar later, andere taalergernissen zijn of ergert men zich nog steeds het meest aan hun hebben en het
verkeerd gebruik van kennen en kunnen? Het corpus van Meldpunt Taal kan hier
meer inzicht in verschaffen . In dit onderzoek zal geprobeerd worden deze vraag
te beantwoorden .

3 . Theoretische classificaties
Taalnormen en taalwaarden zijn belangrijk in de Nederlandse cultuur . Een taalnorm geeft aan wat `correct taalgebruik' is, maar vooral ook wat `geen correct
taalgebruik' is . De sociolinguïst Preston meent dat taalnormen en -waarden per
individu verschillend zijn . Preston denkt dat mensen de taalwaarden en taalnormen creëren naar aanleiding van de perceptie die mensen hebben op de taal .
Die perceptie noemt hij `mentale kaarten' en zijn volgens hem opgebouwd uit
stereotypen over (bepaalde) dialecten, een paar feitelijke datagegevens over bijvoorbeeld de linguïstische geografie en de manier waarop mensen praten . Daarnaast zijn zaken als prestige van een bepaald landgebied, stad of dorp ook een
belangrijke oorzaak voor de perceptie op taal. Mensen vormen opvattingen
over hun eigen taal, een houding tegenover de taal . En vanuit die perceptie ontstaan taalwaarden en taalnormen (Preston 1989 : ix) .
Taalgebruikers hebben een idee over de wenselijkheid voor het gebruik van
onze taal . Ze hebben een ideaal over de taal . Volgens velen bestaat taal zodat
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men met elkaar kan praten, discussiëren, overleggen enzovoort. Dit kan alleen
bewerkstelligd worden door ervoor te zorgen dat elke taalgebruiker in Nederland hetzelfde spreekt en hetzelfde schrijft: het ideaal is uniformiteit. Anders is
volgens veel Nederlanders communicatie onmogelijk . Om deze communicatieve
waarde te bewerkstelligen, zijn er een aantal taalnormen die in Nederland gehanteerd worden.
Allereerst is er de historische norm11 : `zoals men vroeger sprak was het beter' .
Mensen zien de taal om zich heen veranderen, zien verschuivingen in de taal
optreden en raken hierdoor kwijt wat zij vroeger geleerd hebben . Het ideaal is
hier dat het beter is als taal niet verandert . De taal moet blijven zoals hij is . Deze
regel is uiteraard in conflict met de werkelijkheid, omdat talen zich wel degelijk
voortdurend ontwikkelen. De norm wordt vooral gevoed door de angst dat als
taal te veel verandert, de gemeenschappelijke taal uiteen zal vallen en mensen
straks niet meer met elkaar kunnen communiceren (Burger 1991 : 78) .
Daarnaast is er de logische norm : `taal moet logisch zijn' . Onder deze norm
vallen de maximen van Grice . Met name de maxime van wijze spreekt hier aan :
voor een goede communicatie moet men ambiguïteit (`ik maak nooit geen fouten'), overbodigheid (`een voorbeeld is bijvoorbeeld') en onduidelijkheden in de
conversatie vermijden (Eennis e .a. 2004 :14) .
Ook is er de autoriteitsnorm : `taalvormen beschreven in woordenboeken,
grammaticaboeken, schoolboeken en spellingswijzers zijn de correcte vormen' .
Als een taalvorm niet aanwezig is in één van de boeken, dan is het geen correcte
taalvorm . Ook vormen die door taalkenners (taalkundigen, auteurs en docenten)
als juist worden beschreven, kunnen gebruikt worden . Vormen die niet in deze
boeken of door de taalkenners gebruikt worden of specifiek als fout worden getypeerd, dienen vermeden te worden (Burger 1991 : 78) .
Dan is er nog de statistische norm12 : `zoals de meerderheid het zegt/schrijft
is het goed' . Als de meerderheid van de bevolking een bepaalde taalvorm boven
een andere taalvorm hanteert, dan wordt dit gezien als correcte vorm en wordt
tot regel verheven (Eennis e .a . 2004:14) .
Tot slot is er de norm van de zuiverheid : `wat niet van huis uit Nederlands is,
moet vermeden worden' . In de beginjaren van het Genootschap Onze Taal was
deze norm nog strikter : `wat van Duitse afkomst is, moet geweerd worden' . In
deze tijd is de regel verbreed en moeten anglicisme, germanisme en andere
invloeden van buitenaf geweerd worden. Specifieker leenwoorden, uitspraakvormen en halfslachtige vertalingen willen de Nederlanders niet in hun taal hebben .
Een goed Nederlands woord voor een Engelse variant gebruiken is de norm
(Burger 1991 : 79) .

11 Eennis e .a. noemen deze norm `bron van de taalgeschiedenis' (Eennis e .a . 2004 : 15) . Burger
gebruikt de term `historische norm' (Burger 1991 : 78) .
12 Eennis e .a. noemen deze norm `bron van de meerderheid' (Eennis e.a. 2004: 14) .
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De idealen die er over de Nederlandse taal zijn, worden weergegeven in gedragsregels (taalnormen) waar taalgebruikers zich aan houden . Taalwaarden en taalnormen kunnen per cultuur verschillen en kunnen zo met elkaar botsen : wat
binnen de ene cultuur wel gewaardeerd wordt, kan in de andere cultuur juist niet
gewaardeerd worden. Wat voor de één een taalergernis is, hoeft voor de ander
juist geen irritatie te zijn. Ergernissen kunnen zo erg uiteenlopen .
Daarnaast kan één taalwaarde meerdere normen met zich meedragen . Die normen kunnen onderling met elkaar botsen . De keuze voor een bepaalde taalnorm
wordt gemaakt door de taalgebruiker . De taalgebruiker zal niet altijd voor een
bepaalde taalnorm kiezen, maar gebruikt alle taalnormen door elkaar en soms
zelfs meerdere tegelijk. Zo bestaat de taal uit willekeurige keuzes : de ene keer
wordt de historische norm gebruikt, de andere keer wordt de norm van de autoriteit aangehaald als men de taalregels overtreedt. Omdat verschillende culturen
en zelfs alle taalgebruikers hun eigen normen kunnen kiezen, resulteert dit in
verschillende taalvormen . Elke taalnorm heeft zijn eigen correcte taalvorm, die
soms hetzelfde zijn met de taalvormen van andere taalnormen, maar vaak genoeg
ook verschillen . Omdat verschillende taalnormen verschillende taalvormen aanwijzen als `correcte' taalvorm, ontstaan er taalergernissen . Een taalgebruiker vindt
altijd maar één vorm correct en zal de andere vorm altijd afwijzen . De afgewezen vorm, afwijkingen van de taalnorm, zijn vaak taalergernissen . Die afgewezen
vorm kan voor een andere gebruiker (die gebruikmaakt van een andere taalnorm)
juist wel de correcte vorm zijn . Er zal altijd frictie zijn tussen taalwaarden en
taalnormen en zo zullen er altijd taalergernissen in de taalcultuur zijn.
THEORETISCHE CLASSIFICATIES

TAALNORMEN

Taal dient een communicatief doel

Historische norm
Zuiverheidsnorm

Taalgeeft ons identiteit

Historische norm
Zuiverheidsnorm

(nationalisme)
(nationalisme)

Statistische norm
Autoriteitsnorm

(individualisme)
(individualisme)

Historische norm
Autoriteitsnorm

(versimpeling)
(versimpeling)

Historische norm
Autoriteitsnorm

(van onderaf)
(van onderaf)

Taalverandering mag niet leiden tot
verarming

Taal moet eenduidig dijn

Historische norm
Autoriteitsnorm
Statistische norm

Taal moet standaard geschreven en
beschaafd gesproken worden

Historische norm
Autoriteitsnorm

Tabel 1 . Vijf theoretische classificaties en de bijbehorende taalnormen .
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De taalnormen zijn dus gedragsregels voor de taalwaarden die een taal heeft .
De Nederlandse taal heeft verschillende taalwaarden, die in dit artikel `classificaties' zijn genoemd. Er zijn vijf verschillende classificaties aan de hand van de
bestudeerde literatuur geformuleerd . Deze theoretische classificaties zijn vervolgens gekoppeld aan de hierboven genoemde taalnormen .
In tabel 1 zijn de resultaten van de gevormde classificaties gekoppeld aan de taalnormen te vinden . Hiermee is onderdeel (a) van de onderzoeksvraag beantwoord .
Uit het onderzoek13 naar de theoretische classificaties bleek één classificatie de
hoofdclassificatie te zijn : `taal dient een communicatief doel' . Dit ideaal hanteert
bijna iedereen bij het vormen van ideeën over de taal . Bij deze classificatie spelen
de historische en de zuiverheidsnorm de grootste rol . Mensen willen graag dat
de Nederlandse taal hetzelfde blijft, of liever nog : zoals vroeger. Dus geen nieuwe woorden van jongeren of buitenlandse invloeden . Dat laatste sluit aan bij de
zuiverheidsnorm : anderstalige woorden worden gezien als verarming van de taal
en moeten worden geweerd . Een taalkloof tussen verschillende bevolkingsgroepen of leeftijdsgroepen moet voorkomen worden .
Taalveranderingen kunnen volgens de taalergeraar de communicatieve kant
in het geding brengen : te snelle en te in grijpende veranderingen kunnen de verstaanbaarheid en begrijpelijkheid van de taal in gevaar brengen . Alle volgende
classificaties vallen onder deze hoofdclassificatie .
De classificatie `taal geeft ons identiteit' is op te delen in een identiteit naar
buiten toe en een identiteit naar binnen toe . De identiteit naar de buitenwereld
slaat op het nationalistische gevoel dat Nederlanders hebben . Mensen stellen hun
nationaliteit onder andere vast via de taal . Verloederingen in de taal kunnen zo
gezien worden als verloederingen van de nationaliteit . De zuiverheidsnorm speelt
hier een rol : trots op de eigen taal . De historische norm is ook hier van belang : de
taal moet blijven zoals het vroeger was, zonder alle ontleningen . De identiteit
tussen Nederlanders onderling heeft betrekking op het individualisme . Behalve
het saamhorigheidsgevoel willen mensen zich ook van elkaar onderscheiden . En
bij dat onderscheid hoort een eigen taaltje . Zo spreekt men dialecten om duidelijk
te maken waar men vandaan komt, of er wordt jongeren- en straattaal gesproken
om bijvoorbeeld het generatieverschil duidelijk te maken . De norm van de
meerderheid is hier van toepassing : als mensen bij een bepaalde meerderheid wil
horen, worden er bepaalde taalverschijnselen van die groep overgenomen . Ook
de autoriteitsnorm kan hier een rol spelen : het napraten van een bepaalde auteur,
politieke leider of familielid waar tegenop wordt gekeken . Het gaat hier dan niet
om de grammaticaboeken, maar om een prestigieuze burger, een populair iemand
die een bepaalde taalvorm gebruikt, wat als voorbeeld voor anderen kan dienen .

13 Voor uitgebreidere informatie over dit onderzoek wordt verwezen naar de scriptie Taalergernissen . Een theoretisch en empirisch onder .joek naar taalergeraars en hun taalergernissen (Doderer 2010) .
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Een derde classificatie is `taalverandering mag niet leiden tot taalverarming' . Ook
deze classificatie is op te splitsen . Allereerst mag taal niet van onderaf veranderen. Verandering mag alleen voortkomen uit de hogere sociale klassen . De
autoriteitsnorm is hier van belang . Het gaat hier dan niet om woordenboeken
die de doorslag geven voor de taalverandering, maar om prestigieuze burgers
die de taal mogen beïnvloeden: veranderingen van bovenaf zijn toegestaan . Daar
is ook de historische norm mee gemoeid : de taal moet gezuiverd worden van
verschillende uitspraken . Veel mensen zijn van mening dat al die dialecten vroeger veel minder te horen waren, dat er nu veel meer jongerentaal is en dat door
de opkomst van internet en mobiele telefoons veel meer verschillende schrijfvormen zijn ontstaan. Allemaal van onderaf. En dit wordt gezien als taalverarming .
Verder wordt taalversimpeling 14 gezien als verarming, wanneer er een bepaalde
taalvorm uit de taal verdwijnt . De historische norm - vroeger hadden we nog
twee woorden voor deze betekenis - speelt hier op . Ook hier wordt de autoriteitsnorm gebruikt, maar dit keer wel de grammaticaboekjes, of zoals het vroeger
op school is geleerd . In een grammaticaboek staan vaak nog steeds verschillende
woorden met verschillende betekenissen (omdat en doordm) aangegeven, terwijl in
de praktijk die verschillende woorden niet meer zo apart gebruikt worden .
Bij de classificatie `taal moet eenduidig zijn' wil de taalergeraar geen variatie
in de taal: geen twee vormen voor hetzelfde taalverschijnsel . Dit kan namelijk betekenen dat een persoon de ene vorm hanteert en een ander persoon de andere
vorm . Of nog erger: een persoon die steeds van vorm wisselt . Alleen bij eenduidigheid, één taalvorm, kan er verschil gemaakt worden tussen goed en fout taalgebruik . Er bevinden zich te veel grijze gebieden in de Nederlandse taal, waarbij
volgens de taalergeraar met name in de spreektaal foutieve taalvormen worden
gedoogd . Hier is de historische norm van belang, vooral in het overgangsstadium 15 van taalveranderingen : waarom een nieuwe taalvorm gebruiken als er nog
een goed functionerende oudere vorm in de taal aanwezig is? Zodra de nieuwe
taalvorm de oude verdringt, komt de statistische norm op . En die statistische
norm wordt ten slotte overgenomen in de norm van de autoriteit : woordenboeken, grammatica's en spellingwijzers .
Tot slot de classificatie `iedereen moet standaardtaal schrijven en algemeen beschaafd spreken' . De standaard schrijftaal en de algemeen beschaafde uitspraak
die er in het begin vooral waren om de `voorkeur' voor een bepaalde taalvorm
aan te geven, zijn nu verheven tot `feit' . De Nederlander houdt vast aan het ide-

14

Bijvoorbeeld wanneer twee aparte taalvormen met twee verschillende betekenissen vervangen
worden door één woord dat beide betekenissen kan dragen .
15 In het overgangsstadium van de taal krijgt de gangbare taalvorm een andere vorm ernaast . Dit
wordt door Van der Horst (2000) het `overgangsstadium' genoemd : beide vormen worden naast
elkaar gebruikt . Het lijkt er op dat een nieuwe gebruiksvorm van een talig element door Nederlanders (bij voorbaat al) wordt afgekeurd . Het is nieuw, er is al een taalvorm met dezelfde betekenis die nog prima functioneert, dus de nieuwe vorm is overbodig (Van der Horst 2000 :163) .
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aal van één algemene schrijftaal en spreektaal . Alle vormen die daarvan afwijken,
zijn fout . De historische norm staat voorop : geen verschillende uitspraken en
schrijfwijzen, maar één vorm . Ook moet er gezamenlijk voor gezorgd worden
dat de standaardtaal niet versplinterd in allerlei dialecten en sociale talen . Straks
kan men elkaar niet meer verstaan . De standaardtaal moet blijven, zodat er ten
minste één vorm in de taal aanwezig is waar iedereen zich aan vast kan houden .
En tot slot de norm van de autoriteit . De regels uit de grammaticaboeken en
spellingswijzers zijn tot wet gemaakt, waar Nederlanders in de eenentwintigste
eeuw nog graag een beroep op doen .

4. Corpora
Voor het onderzoek is gebruik gemaakt van twee corpora . De corpora dienden
om te onderzoeken of de theoretische classificaties daadwerkelijk voorkomen in
de taalergernissen die het volk heeft .
Allereerst is er gebruik gemaakt van de rubriek Taalergernissen uit het tijdschrift
Onze Taal. Deze rubriek staat sinds november 2006 elke maand in het tijdschrift .
Voor die tijd verscheen de rubriek op onregelmatige basis ; ongeveer twee keer
per jaar . De rubriek bestaat uit ingezonden brieven van Onze Taallezers en andere mensen die zich willen uitten over de taal . Veel van die ingezonden brieven
zijn ergernissen over de Nederlandse taal . Van december 2006 tot september
2010 zijn er in totaal 332 brieven in de rubriek Taalergernissen gepubliceerd .
De website Meldpunttaal .nl is het tweede corpus dat wordt gebruikt . De
website is op 15 juni 2010 online gegaan, na een idee van taalhistoricus en journalist Ewoud Sanders om een centraal meldpunt van taalobservaties in het leven
te roepen . Op de website kunnen niet alleen taalkundigen, maar vooral `gewone'
taalgebruikers weergeven hoe zij hun taal zien. De site moest een `ontmoetingsplaats worden tussen taalwetenschapper en taalliefhebber' . 16 Op de website kan
de taalgebruiker zijn of haar taalobservatie in verschillende categorieën plaatsen :
Nieuwe woorden, Ouderwetse woorden, Vreemde woorden, Kindertaal, Opvallende uitspraak,
Opvallende iinsconstructie en de categorie Anders. Laatstgenoemde categorie wordt

gebruikt als de taalgebruiker van mening is dat zijn melding niet onder de andere
categorieën valt . Vaak zijn dit ergernissen over de taal . Tussen 15 juni 2010 en 6
oktober 2010 zijn 955 meldingen in de categorie Anders geplaatst. 17
Om het onderzoek naar taalergernissen goed uit te voeren, moest er met betrekking tot de corpora een aantal beslissingen worden genomen .

16

Uitspraak van Sanders in NRC Handelsblad van 15 juni 2010 .
1 300
In de eerste week na de lancering van de website werden er
meldingen gemaakt . Op 18
november 2011 waren het er 4690 in totaal .
17
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De 332 brieven uit het tijdschrift Onze Taal zijn gepubliceerd . Dit betekent dat de
redactie van Onze Taal wellicht van vele opgestuurde brieven met taalergernissen,
er per maand 10 uitkiest ter publicatie . Niet elke ingezonden brief wordt
gepubliceerd. Daarnaast worden de gekozen brieven geredigeerd (in sommige
gevallen nog flink ook) . Dit betekent dat de 332 ergernissen uit dit corpus een
greep zijn, een kleine greep uit al die brieven met ergernissen die de redactie
toegestuurd krijgt .
Bij de website Meldpunttaal.nl is dit anders . Hier vindt géen enkele redactionele ingreep plaats . De meldingen in de categorie Anders18 moesten daarom allemaal nagelopen worden, omdat de kans bestond dat in deze categorie meldingen
waren gedaan die niet voor het onderzoek van belang waren . Meldingen die zijn
verwijderd, zijn onder andere taalmeldingen die als `leuk' werden ervaren, vragen
over de site en het meldpunt of meldingen die per ongeluk in de categorie Anders
waren beland, maar duidelijk in één van de andere categorieën hoorden . In totaal
zijn er 326 meldingen verwijderd en niet opgenomen in het onderzoek. Er bleven
na deze selectie 629 meldingen over voor het onderzoek . Meldingen die wel voor
het onderzoek in aanmerking kwamen, hadden vaak woorden als `taalergernis',
`taalverloedering' of `taalfout' in zich . Ook opmerkingen als `ik stoor mij hieraan',
`ik erger mij aan' en `ik vind dit hinderlijk' zijn als taalergernis opgenomen . 19
Om de in totaal 961 taalergernissen - 332 brieven en 629 online meldingen
- te onderzoeken, is de keuze gemaakt om de taalergernissen in ergerniscategorieën
in te delen . De categorieën zijn bedacht naar aanleiding van de ergernissen die
mensen hebben . Zo zijn er 8 categorieën bedacht : `anderstalige invloeden',
`doubletten', `stopwoorden', `werkwoorden', `spreekwoorden, uitdrukkingen en
gezegdes', `uitspraak', `enkelvoud en meervoud', en `overige woorden' . Zie bijlage 1 voor een aantal taalergernissen die geplaatst zijn in deze categorieën . Er is
niet gekozen voor een indeling op werkwoorden, voornaamwoorden, lidwoorden,
bijwoorden enzovoort . De gedachte was dat deze indeling zou resulteren in te
veel uiteenlopende classificaties en taalnormen . Het doel van dit onderzoek was
een inventarisatie te geven van de taalergernissen die er in de eenentwintigste
eeuw over de Nederlandse taal zijn . Het nader specificeren van globale groepen
leek voor dit corpus de beste oplossing . Verder werden de subcategorieën (`trappen van vergelijking', `wederkerende werkwoorden' enzovoort) geformuleerd
aan de hand van het materiaal en werden niet van te voren bedacht .
18 De eerste selectie die voor het onderzoek is gemaakt, is om alleen de categorie `anders' te
gebruiken voor het onderzoek . Uiteraard bestond de kans dat er ook taalergernissen aanwezig
waren in andere categorieën. De keuze is gemaakt om deze ergernissen niet uit te zoeken en
alleen de ergernissen in de categorie `anders' te onderzoeken .
19 Er blijven altijd twijfelgevallen over, waarbij in de melding niet goed te zien is of iemand een
taalergernis heeft gepost of niet . Bij de keuze om een taalmelding wel op te nemen in het onderzoek, is gekeken of de taalmelder de taalfout `verbetert' of niet : `in de Telegraaf van gisteren
stond "schrijfdo", maar daar moet natuurlijk "schreef" staan' . Als een taalmelder de taalfout
verbetert, is deze melding opgenomen in het onderzoek .
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Alle 961 ergernissen zijn in een categorie geplaatst. Soms bevat een melding
meerdere ergernissen. Deze zijn dan ook opgesplitst. Een melding kan dus meerdere keren zijn geteld . Dit betekent dat er in principe meer dan 961 taalergernissen zijn genoteerd .

5 . Resultaten
De rubriek Taalergernissen uit het tijdschrift Onze Taal en meldingen over taalergernissen uit de rubriek Anders afkomstig van de website Meldpunttaal .nl
dienden als corpus om te onderzoeken of de gevormde theoretische classificaties daadwerkelijk voorkomen in de taalergernissen . De theorie werd zo getoetst
aan de praktijk .
Uit de corpora zijn taalergerniscategorieën gevormd, waar de taalergernissen
in onder werden gebracht. De theoretische classificaties en de daarbij behorende
taalnormen werden vervolgens gekoppeld aan de taalergernissen . Er werd gekeken of de theoretisch gevormde classificaties daadwerkelijk bestonden volgens
de taalergeraar, welke classificatie meer voorkomt dan de ander en of er classificaties zijn die helemaal niet in de taalergernissen naar voren komen . Taalergernissen werden gekoppeld aan classificaties aan de hand van de beschrijvingen van
de ergernissen zelf . Er werd zo uitgegaan van de mening van de taalergeraar . Zo
zijn er meldingen over taalergernissen, die helemaal geen taalfouten zijn . Het doel
van dit onderzoek was niet de taalergeraar te wijzen op zijn eigen taalfouten, maar
om zicht te krijgen op de soorten taalergernissen die er zijn in de Nederlandse
taal en waarom mensen zich daaraan ergeren : de classificaties . Er is vooral gekeken naar de reden die taalergeraars opgeven voor hun ergernis, en die reden is
gekoppeld aan een classificatie.
De resultaten van het onderzoek zijn weergegeven in tabel 2 .
Niet alle classificaties komen voor bij alle ergerniscategorieën . Ook zijn er
verschillen gevonden tussen de twee corpora . Hieronder zullen per classificatie
de overeenkomsten en verschillen tussen de twee corpora besproken worden .
De eerste classificatie `taal dient een communicatief doel' komt zowel voor
bij de taalergerniscategorieën uit het tijdschrift, als uit het meldpunt . Het enige
verschil zit bij de logische norm ; deze norm wordt meer gebruikt door de taalergeraar op de website dan de taalergeraar in het tijdschrift . Het Meldpunt bevat
meer ergernissen over onlogische woorden of uitingen in de Nederlandse taal .
De classificatie `taal geeft ons identiteit' komt ook bijna overeen . Het tijdschrift heeft nog een aantal ergernissen onder de categorie `uitspraak' die het
nationalistische gevoel van taal weergeeft . Het nationalistische gevoel is bij de categorie `uitspraak' bijna niet aanwezig op het Meldpunt . Een van de
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overeenkomsten is dat zowel de statistische norm als de autoriteitsnorm in deze
classificatie niet gebruikt wordt als bewijs voor de taalergernis .
De derde classificatie `taal mag niet leiden tot verarming' bevat iets meer variatie tussen de corpora. Zo zijn er bij het tijdschrift meer categorieën die een beroep doen op de historische norm en de autoriteitsnorm die behoren bij het idee
van versimpeling van onze taal . Het Meldpunt heeft meer categorieën bij de historische norm en de autoriteitsnorm die een beroep doen op de verarming van de taal .
Bij het Meldpunt bevinden zich meer mensen die van mening zijn dat taalverarming afkomstig is van de lagere sociale klassen in onze samenleving . De autoriteitsnorm bij versimpeling wordt door het Meldpunt helemaal niet gebruikt, terwijl de
autoriteitsnorm van verarming van onderaf niet aanwezig is in het tijdschrift .
Het tijdschrift en de website maken bij de classificatie `taal moet eenduidig
zijn' beide geen gebruik van de statistische norm . De autoriteitsnorm komt
alleen voor in het tijdschrift . De historische norm is ook bij deze classificatie
goed vertegenwoordigd in de taalergernissen : bij het Meldpunt net iets meer
dan bij het tijdschrift .
Tot slot de classificatie `taal moet standaard geschreven en beschaafd gesproken worden' . Bij beide corpora komt de historische norm in dezelfde categorieën
voor. De autoriteitsnorm wordt door beide corpora niet gehanteerd . En ook bij
deze classificatie is de logische norm meer aanwezig in het Meldpunt dan in het
tijdschrift .
Eerder is al uitgelegd dat de brieven uit het tijdschrift die gebruikt zijn voor
dit onderzoek, zijn geredigeerd . Uit de brieven die het tijdschrift toegestuurd
krijgt, worden elke maand ongeveer 10 brieven met taalergernissen gepubliceerd .
Voor dit corpus is niet gewerkt met ruwe data, maar met bewerkte data .
Uit de onderstaande tabel lijkt de redactionele tussenkomst binnen het tijdschrift Onze Taal geen invloed te hebben op de taalergernissen en de classificaties . Als de uitkomsten van het onderzoek van het tijdschrift als raster wordt
gebruikt voor de uitkomsten van het onderzoek van het Meldpunt, zijn er geen
grote verschillen . De ene keer is een categorie van het ene corpus wel aanwezig
bij een taalnorm waar diezelfde categorie van het andere corpus niet aanwezig is .
Dit is vooral het geval bij de categorieën `werkwoorden' en `overige woorden' .
Dit zijn de categorieën met de meeste taalergernissen en het is daarom niet
vreemd dat ze in taalnormen soms zo kunnen verschillen . Er kan hier geconcludeerd worden dat het redigeren van de taalergernissen bij Onze Taal vrij weinig
invloed heeft op de uitkomsten van de taalergernissen : de twee corpora hebben
ongeveer dezelfde resultaten bij de indeling naar classificaties en taalnormen . Dat
categorieën uit het Meldpunt vaker voorkomen bij taalnormen dan categorieën
uit Onze Taal, is toe te schuiven aan het aantal ergernissen per corpus : het Meldpunt heeft twee keer zoveel ergernissen als het tijdschrift . En zo zullen er ook
meer categorieën verdeeld zijn onder de classificaties .
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CLASSIFICATIES NORMEN

ONZE TAAL

Taal dient een
communicatief
doel

Historische norm

Anderstalige invloeden Anderstalige invloeden

Zuiverheidsnorm

Anderstalige invloeden Anderstalige invloeden

Logische norm

Stopwoorden
Spreekwoorden
Overige woorden

Taalgefi ons
identiteit

MELDPUNT

Stopwoorden
Spreekwoorden
Overige woorden
Werkwoorden
Uitspraak

Historische norm (nat .)* Anderstalige invloeden Anderstalige invloeden
Zuiverheidsnorm (nat .)

Anderstalige invloeden Anderstalige invloeden

Statistische norm (ind .)* Uitspraak
.)
Autoriteitsnorm (id

Taal mag niet
leiden tot
verarming

Historische norm (vers.)* Stopwoorden
Werkwoorden
Spreekwoorden
Uitspraak
Overige woorden
Autoriteitsnorm (vers .)

Taal moet
eenduidig pijn

Stopwoorden
Werkwoorden
Spreekwoorden

Werkwoorden

Historische norm (ond .)* Uitspraak
Enkelvoud-meervoud

Uitspraak
Enkelvoud-meervoud
Overige woorden
Doubletten

Autoriteitsnorm (ond .)

Overige woorden

Historische norm

Doubletten
Werkwoorden
Enkelvoud-meervoud

Autoriteitsnorm

Overige woorden

Doubletten
Werkwoorden
Enkelvoud-meervoud
Spreekwoorden
Overige woorden

Statistische norm

Taalmoet
standaard
geschreven en
beschaafd
gecroken
worden

* nat., .,
id vers.

Historische norm

Werkwoorden
Spreekwoorden
Uitspraak
Overige woorden

Werkwoorden
Spreekwoorden
Uitspraak
Overige woorden

Stopwoorden
Spreekwoorden

Stopwoorden
Spreekwoorden
Werkwoorden
Overige woorden

Autoriteitsnorm
Logische norm

en ond. afkortingen voor resp. nationalisme, individualisme, versimpeling en onderaf .

Tabel 2 . Taalergerniscategorieën afkomstig van het tijdschrift Onze Taal en de website
Meldpunttaal .nl gekoppeld aan de bijbehorende theoretische classificaties en taalnormen .
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De taalnorm van de autoriteit dient een nadere toelichting te krijgen . Deze taalnorm wordt bij beide corpora weinig gebruikt door de taalergeraars . Hier zijn
twee redenen voor te noemen.
Allereerst geven taalergeraars (vooral bij het Meldpunt) vaak geen aanleiding
voor hun ergernis, maar melden zij alleen de ergernis zelf . Of zij geven een esthetische norm voor de ergernis (`ik vind het woord leljk') . Hieronder twee voorbeelden20 waar wel uit op te maken is wat volgens de taalergeraar de taalfout is,
maar niet wat zij denken wat de juiste vorm is, en waar zij die juiste vorm vandaan hebben .
overlijdingsverklaring
ik vind het vreemd, dat het woord plaats zo goed als geheel vervangen is
door het woord plek(lelijk)
Daarnaast wordt af en toe wel een autoriteitsnorm genoemd, maar wordt deze
anders toegepast . Zo zijn er veel meldingen die de autoriteitsnorm toepassen
om te laten zien dat de taalfout (de ergernis) door heel veel mensen gemaakt
wordt, en zelfs al is vastgelegd in woordenboeken als `correct taalgebruik' . Twee
voorbeelden :
Van Dale (2005) keurt het al goed, terwijl er in 1995 nog stond : `onjuiste spelling,
zie behartigenswaardig' .
Ereaarde ipv ervoer is volgens Van Dale correct, maar het voelt fout.

Ook de statistische norm komt wel voor in de meldingen, maar wordt vooral
gebruikt om te laten zien dat de `meerderheid' het fout doet :
In de zakenwereld wordt veel gesproken over `bestaande klanten' . Bij Google leidt
het zelfs tot zo'n 173 .000 treffers
De redacteur bij Nu .nl is niet de enige . Via Google vind ik circa 20.900 treffers voor
`Frits Bolkenstein' (tegenover 523.000 treffers voor het juiste `Frits Bolkestein') .

De autoriteitsnorm en de statistische norm komen beide voor in de taalergernissen, maar worden anders toegepast . Deze normen worden in mindere mate
gebruikt om aan te geven hoe de taalvorm volgens deze normen moet worden
gebruikt . Woordenboeken en websites als respectievelijk Van Dale en Google
worden aangehaald om te laten zien hoeveel mensen de taalfout maken .
Tot slot de logische norm . Zoals al eerder aangegeven is deze norm wel te
vinden in de literatuur, maar werd het in het theoretische gedeelte van het onder-

20 De hier genoemde voorbeelden zijn afkomstig uit het corpus van het tijdschrift Onze Taal en
de website Meldpunttaal .nl
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zoek niet gekoppeld aan de gevormde classificaties . De logische norm komt
daarentegen wel vaak voor in de corpora . Ook uit deze norm blijkt dat mensen
belang hechten aan de communicatieve kant van de taal . Mensen ergeren zich
aan overbodigheden in de taal, aan ambiguïteit in de taal en aan zinnen waarmee men iets zegt, terwijl men iets anders bedoelt . De logische norm is in bijna
alle categorieën wel bij een paar taalergernissen terug te vinden.
Uit het onderzoek blijkt dat alle theoretische classificaties voorkomen in taalergernissen . Hiermee is onderdeel (b) van de onderzoeksvraag beantwoord .
Vooral de classificatie `taal dient een communicatief doel' klinkt door in het
merendeel van de ergernissen. Maar ook de classificaties `taal mag niet verarmen' en `iedereen moet standaardtaal schrijven en beschaafd spreken' worden
veelvuldig aangehaald bij de ergernissen over taal . Niet alle taalnormen worden
door de taalergeraars gebruikt om te verwijzen naar een taalfout . De historische
norm springt boven alle normen uit, terwijl de autoriteitsnorm en de statistische
norm nauwelijks voorkomen. Opvallend is de logische norm, die ook veel voorkomt in de taalergernissen .
De twee onderdelen die in dit artikel werden onderzocht, zijn beantwoord .
Uit de hoeveelheid meldingen (961) blijkt wel dat veel mensen zich ontzettend
ergeren aan allerlei taalvormen die naar hun mening niet-standaard zijn of kunnen leiden tot miscommunicatie . De Nederlandse taal moet gezuiverd worden
van dit soort taalfouten.

d . Onderzoeksresultaten in vergelijking met het onderzoek van Van
Bezooijen
Zoals al eerder werd vermeld is het interessant om te onderzoeken of de top 3
van taalergernissen uit het onderzoek van Van Bezooijen uit 2001 nu tien jaar
later nog terug te vinden zijn in de data van het tijdschrift Onze Taal en de website Meldpunttaal .nl . Tabel 3 geeft de resultaten weer .
Zowel in Onze Taal als in het Meldpunt komt de ergernis hun als onderwerpsvorm slechts 2 keer voor . Deze ergernis staat bij Van Bezooijen op de derde
plaats . Een mogelijke verklaring voor het weinig voorkomen van deze ergernis
in het huidige corpus, is de schifting van de brieven door de redactie van Onze
Taal. Omdat hun hebben als taalergernis al een paar jaar bestaat, is het voor de
lezer leuker om nieuwe taalergernissen te lezen . Maar het Meldpunt heeft ook
maar 2 meldingen over dit fenomeen . Het Meldpunt is ongeredigeerd en heeft
zo geen redactie als excuus . Een andere verklaring zou kunnen zijn dat er wel
minder brieven zijn gestuurd over dit fenomeen, omdat de Nederlanders langzaamaan hun hebben zijn gaan accepteren . Het zou kunnen zijn dat de taalergeraar nu `moe' is van het strijden tegen hun hebben. De vorm zit nu eenmaal in de
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taal, er is niets meer aan te doen . De taalergeraar heeft geaccepteerd dat de vorm
bestaat21 (Stroop 2010 :16) . 22
TOP 3

VAN BEZOOIJEN (2001) ONZE TAAL (2006-2010)

01

kennen i .p .v . kunnen

02

kunnen i .p .v. kennen

03

hun als onderwerpsvorm

MELDPUNTTAAL (2010)

`het belangrijkste is dat
ze Nederlands kan (i.p .v.
kent)' .
te midden van boekverko- 'Hun, die aan de linkse
pers, bibliothecarissen en kant langs ons wonen.'
uitgevers, plotseling iemand
zeggen: `Hun hebben . . . "

Tabel 3 . Resultaten naar aanleiding van een vergelijkend onderzoek, waarbij de top 3
grammaticale taalverschijnselen afkomstig uit het onderzoek van Van Bezooijen (2001)
werd vergeleken met de taalergernissen afkomstig uit het tijdschrift Onze Taal (20062010) en de website Meldpunttaal.nl (2010) .
Vanwege de opvallend weinige ergernissen over dit taalfenomeen zijn alle meldingen van het Meldpunt nagekeken of er in een andere categorie misschien
veel meer meldingen staan over hun hebben. Het kan zo zijn dat de taalergeraar
deze ergernis niet in de categorie Anders vond horen en de ergernis in de categorie Opvallende zinsconstructie heeft geplaatst . Maar ook in de andere categorieën
is deze ergernis niet veelvuldig gemeld . In het gehele corpus van het Meldpunt
(2874 meldingen 23) zijn er in totaal 5 ergernissen gevonden over hun24:
Nu ook op schrift `hun hebben' en `waarvan' ipv `van wie' . In één zin in mijn mail :
Hun zijn één van de gastgezinnen waarvan het teruggevraagde kind niet komt
Het gebruik van het woord 'hun' in verkeerde contexten . En daarbij ook nog de verbastering hullie, wat helemaal geen woord is, als ze snel praten .

21

Burger is van mening dat de Nederlanders altijd tegen deze vorm zullen strijden en dat
Nederlanders deze vorm altijd als taalfout zullen zien (Burger 2004 : 30) . Maar het bestrijden van
de vorm zegt niet veel over de gebruiksvorm.
22

Stroop geeft aan dat een bepaalde taalvorm eerst een ergernis is, waar de taalergeraars tegen strijden. Maar als de bezwaren tegen die bepaalde taalvorm verzwakken of zelfs verdwijnen, rukt die
bepaalde taalvorm op . Het `verzet' verdwijnt waardoor de `foute' taalvorm geaccepteerd wordt . De
taalergeraar is `taalergernismoe' en geeft het voor die bepaalde taalvorm op (Stroop 2010 :16) .
23

Dit aantal betreft juni 2011 .
Er is niet gezocht naar meldingen met ergernissen over het verkeerd gebruik van hen of dij,
maar echt alleen naar de combinatie hun hebben of ergernissen over het verkeerd gebruik van het
woordje hun. De eerste 4 citaten komen uit de categorie Opvallende iinsconstructie . Het laatste citaat
komt uit de categorie Opvallende uitspraak.
24
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Het gebruik van `hun' waar `zij/ze' op z'n plaats is : `hun zijn. . .', `hun willen . . .', `hun
doen. . .'
Het verkeerde gebruik van het woordje `hun
In een persbericht van het ANP over `Onderzoek naar ruzie in pleeggezinnen'
kwam ik de volgende zin tegen : We willen hun leren hoe ze escalaties laten
afnemen' . Bij mijn weten is het woordje `hun' een bezittelijk voornaamwoord en
zou hier `hen' gebruikt moeten worden .
De eerste en tweede plaats in het onderzoek van Van Bezooijen geven een verrassend resultaat in vergelijking met de data van Onze Taal en het Meldpunt :
ergernissen over het gebruik van kunnen in plaats van kennen (tweede plaats) en
de ergernis over kennen in plaats van kunnen (eerste plaats) worden niet gemeld .
Bij het Meldpunt komt wel 6 keer de ergernis je kan voor, waar volgens de taalergeraar de vorm je kunt gebruikt moet worden . Maar hier zit de ergernis binnen
het werkwoord kunnen ; kan en kunt zijn allebei vervoegingen van dit werkwoord .
Uit bovenstaande beschrijvingen en de tabel blijkt dat veel van de grammaticale verschijnselen die Van Bezooijen aangeeft als ergernis, niet voorkomen in
de data van het tijdschrift en de website . De ergernissen die wel voorkomen
(hun hebben) zijn op twee handen te tellen : meer dan 6 keer komt een verschijnsel niet voor in de data .
Dit betekent niet dat de taalergernissen na tien jaar niet meer bestaan . Ten
eerste kan bij Onze Taal weer het argument gebruikt worden dat een redactie de
brieven heeft uitgekozen voor publicatie . Misschien zaten tussen al die brieven
die niet gepubliceerd zijn, net die grammaticale verschijnselen die in het onderzoek van Van Bezooijen aan bod komen . Maar aangezien de data van Onze Taal
veel overeenkomsten vertoont met het niet geredigeerde corpus van het Meldpunt, is deze kans erg klein .
Wat meer voor de hand liggend lijkt is, dat de oude taalergernissen worden
ingewisseld voor andere taalergernissen die in deze tijd opbloeien . Dit betekent
niet dat de `oudere' taalergernis verdwijnt, maar langzaamaan geaccepteerd wordt
of door een veel ergere taalfout wordt overtroffen . Als een taalergeraar het gebruik van het meisje, die erger vindt dan het meisje, dat, wordt het gebruik van die als
grootste ergernis gezien. De ergernis over wat verdwijnt dan naar de achtergrond .
Geen hun hebben meer, maar het ergerlijke gebruik van ~e waar juist hen hoort te
staan. Het lijkt er op dat taalergernissen kunnen verschuiven : mensen accepteren
de `oude' taalergernis, omdat er zoveel jaren tegen gestreden is, terwijl het gebruik van die foute vorm er niet minder op wordt . Wat dan eerst een taalergernis was, wordt met veel gemopper geaccepteerd en later zal men niet meer weten dat veel Nederlanders zich vroeger aan deze taalvorm geërgerd hebben .
Hieruit kan geconcludeerd worden dat taalergernissen modegevoelig zijn . De
plaats van de ergste taalfout van een aantal jaren geleden wordt opgevuld door
een andere (in de ogen van de Nederlanders nu ergere) taalfout.
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7 . Discussie en verder onderzoek
Het corpus taalergernissen dat gebruikt is voor dit onderzoek, bevat 961 taalergernissen . Dat zijn ontzettend veel meldingen om te onderzoeken . Zoals eerder
is aangegeven, zijn er voor het onderzoek in dit artikel keuzes gemaakt, omdat
niet alles te onderzoeken viel . Dit betekent dat er nog genoeg materiaal over is
voor verder onderzoek naar taalergernissen .
Allereerst wordt hier nogmaals de aanpak van het onderzoek besproken. Er
is voor dit onderzoek gekozen om categorieën te bedenken waar de taalergernissen uit het corpus in geplaatst kunnen worden . Hierbij werd niet gekozen voor
een categorisatie als `werkwoorden', `lidwoorden' enzovoort, maar voor globalere categorieën. Dit leek de juiste aanpak om grip te krijgen op de hoeveelheid
taalergernissen, om daarna een zo volledig mogelijk onderzoek te kunnen doen
naar de theoretische classificaties en taalnormen . Het doel van dit onderzoek
was een inventarisatie te geven van de taalergernissen die in de eenentwintigste
eeuw over de Nederlandse taal bestaan en met welke taalwaarden en taalnormen
deze taalergernissen volgens de taalergeraar verband houden . Voor andersoortige
onderzoeken kan een andere aanpak effectiever zijn . Zo kan een kwantitatief
onderzoek wel baat hebben bij categorieën als `werkwoorden', `lidwoorden'
enzovoort, omdat men dan de precieze aantallen in de verscheidenheid in taalergernissen onderzoekt. Hoewel zo'n onderzoek ook nooit volledig kan zijn
(het merendeel van de Nederlanders publiceert hun taalergernissen niet via tijdschriften of via internet), is het zeker interessant om te kijken welke categorieën
de meeste taalergernissen bevatten .
Ter discussie staat ook het nadeel van het corpus . In dit onderzoek is gebruik
gemaakt van de taalergernissen uit de rubriek Taalergernissen uit het tijdschrift
Onze Taal en meldingen uit de categorie Anders van de website Meldpunttaal.nl .
Een nadeel van dit corpus is, dat het een bepaalde groep mensen lijkt te vangen :
mensen die echt moeite doen om een taalergernis te plaatsen . Er zijn zeker nog
veel meer Nederlanders met taalergernissen . Interessant zou zijn om deze mensen te bereiken . Daarnaast zijn er op het Meldpunt nog andere categorieën dan
de categorie Anders aanwezig . Omdat de categorie Anders al voldoende ergernissen bevatte (629) voor het hier beschreven onderzoek, zijn de andere categorieën
niet bekeken . In deze categorieën zitten vast en zeker ook veel taalergernissen .
Interessant zal zijn om deze ergernissen te vinden en te onderzoeken .
Tot slot staan de classificaties en de taalnormen ter discussie . Uit dit onderzoek bleek dat de classificaties en de taalnormen moeilijk van elkaar zijn te
onderscheiden . Alles lijkt met elkaar samen te hangen of overlapt grotendeels .
Hierdoor krijgt het onderzoek een vrij subjectief karakter . Dit onderzoek
behandelt dan ook een subjectief onderwerp - de taalergernis - met daarbij
samenhangende classificaties en taalnormen die maar moeilijk van elkaar te
onderscheiden zijn . Daarnaast zijn de ergernissen zelf vaak niet duidelijk geno-
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teerd . Mensen geven geen reden aan voor hun ergernis, en dat maakt het lastig
de ergernis te koppelen aan een classificatie . Het is en blijft een moeilijk te onderzoeken onderwerp . Maar een moeilijk onderwerp is juist ook een uitdaging . Hieronder zullen enkele suggesties voor verder onderzoek worden gedaan .
Zo lijkt een onderzoek naar de `taalfoutenmaker' interessant : de taalgebruiker
die de taalfout maakt . In dit onderzoek zijn ergernissen over eigenschappen van
de taal zelf onderzocht . Zoals in dit artikel is beschreven, hebben mensen ideeën
over de taal. Die perceptie wordt weergegeven in taalnormen en taalwaarden . En
die taalnormen en taalwaarden krijgen per mens hun eigen waarde, omdat elk
mens deze waarden en normen aanpast aan hun eigen perceptie . Maar hoe zit het
met normen over de taalgebruikers? Mensen hebben een idee hoe de taal gebruikt
moet worden in bepaalde omstandigheden en door bepaalde personen . Vooral
representatieve bedrijven of mensen zijn volgens velen gebonden aan strenge taalregels . En als deze regels niet gevolgd worden, lijkt de identiteit van de Nederlanders aangetast.
Zo bevinden zich in het corpus veel meldingen waarbij `de media'25 worden
aangewezen als degene die de fouten maken : redacteurs, jonge journalisten, bekende columnisten, nieuwslezers van het journaal enzovoort . Veel Nederlanders
zijn van mening dat de media veel invloed hebben op taal: de media kunnen taalveranderingen bewerkstelligen . De realiteit is echter dat de media juist de taalveranderingen volgen . De media volgen hoe het er in de taal aan toe gaat, en passen
zich aan (Bennis e .a . 2004 : 79) . Mensen geven de media een rol: de mensen in
de media zijn in elk huishouden te zien, te horen en te lezen . De journalisten en
verslaggevers representeren de meningen van het volk . En als hier taalfouten
worden gemaakt, is dit een slechte representatie van het volk . De taalergeraar
wil zich daarvan distantiëren . De mensen die werken voor de media in Nederland moeten door hun functierol extra opletten voor taalmissers .
Ook politici die meestal via de radio of televisie het publiek bereiken, worden
opgemerkt . Zo worden in het corpus uitspraken van oud-premier Balkenende
bekritiseerd . Een reden hiervoor lijkt dat Balkenende de Nederlanders representeerde als land. Als Balkenende sprak op buitenlandse conferenties, dan sprak heel
Nederland . Als dan bijvoorbeeld de Engelse uitspraak ontzettend Nederlands
klinkt, schamen Nederlanders zich hiervoor . Politieke leiders moeten het land
goed presenteren, zowel naar binnen (naar het eigen volk) als naar buiten (naar
anderstalige volkeren) toe .

25

De media zijn in een paar decennia ook flink veranderd : van een enigszins deftige uitspraak en
formele schrijfvorm zijn er nu allerlei dialecten en subtalen te horen en is de schrijftaal veel losser
geworden. Voor veel luisteraars en lezers is dit een grote schrik. De grootste oorzaak is dat men
vooral passief luistert naar de radio en televisie . Men neemt zelf niet deel aan een gesprek en heeft
meer tijd om te luisteren en andere uitspraken of taalfouten op te merken (Eennis e .a. 2004 : 76) .
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Tot slot worden taalinstanties of taalkundigen aangehaald in taalergernissen . Vaak
is de opmerking dat als `zelfs de taalkundigen het fout doen', waar het dan heen
zal gaan met de taalnormen en taalwaarden .
Deze drie voorbeelden lijken sterk te maken te hebben met de verbondenheid
die de taalergeraar voelt met de taalfoutenmaker : de taalfoutenmakers hebben
een voorbeeldfunctie . Het is al erg genoeg dat taalverloedering van onderaf de
sociale klassen de taal binnendringt . Maar de hogere klassen die deze taalfouten
overnemen zijn nog erger . Het zou interessant zijn om dit sociolinguïstische
fenomeen van taalergernissen nader te onderzoeken .
Uitingen van taa1ergeraars als `ik hoor de laatste tijd steeds vaker . . .' of `tegenwoordig hoor ik steeds meer . . .' lijken een ander interessant onderzoeksobject.
Veel taalergernissen beginnen met zulke uitingen . De vraag is of dit inderdaad
het idee over taalergernissen is van de taalergeraar : denkt de taalergeraar echt
dat een taalfout die hij/zij hoort, nieuw is in de taal? Of zijn deze uitingen een
manier om de taalergernis te beginnen, om de lezer te prikkelen en om extra aandacht te geven aan de uiting : wat ik nu toch heb gehoord!
Ook het zelfbewustzijn van de taalergeraar is interessant voor nader onderzoek . De taalergeraar wijst in alle 961 meldingen nooit zichzelf aan als taalfoutenmaker. Het is altijd de buurman, het buurmeisje, de jongeren uit de buurt, de media
of de politici die de taalfout maken. Het gaat hier dan om language awareness: de
taalergeraar doet niet aan selfmonitoring. Hij/zij bekritiseert altijd de taal van anderen en observeert ook altijd anderen . Terwijl de taalergeraar zelf ook taalfouten
maakt : niemand spreekt of schrijft foutloos . Dit is ook te zien aan de meldingen
van het Meldpunt: veel taa1ergeraars maken zelf ontzettend veel taalfouten, en
daar wordt soms door een lezer op gereageerd : als jij je zo ergert aan taalfouten,
maak ze dan zelf niet!
Verder lijkt het interessant om te kijken naar de oorsprong van ergernissen
in de schrijftaal of de spreektaal . Er zijn veel taa1ergeraars die melden een ergernis `zowel in de spreektaal als in de schrijftaal' tegen te komen . Onderzocht zou
kunnen worden of een ergernis uit de schrijftaal eerst afkomstig is uit de spreektaal, en nu door de informalisering van de taal langzaam de schrijftaal binnenkomt . Een voorbeeld zou kunnen zijn de uitspraak is voor eens, die nu ook in de
schrijftaal af en toe gesignaleerd wordt. Welke taalverschijnselen vallen hier nog
meer onder?
Tot slot kan een onderzoek naar eindgrapjes van taa1ergeraars mooie uitkomsten geven . Er zijn veel taa1ergeraars - vooral in het tijdschrift Onze Taal - die
een ergernis eindigen of formuleren als grapje . Enkele voorbeelden :
Wat mij ergert: de Engelstalige wervende zinnetjes van verscheidene automerken . Op
het ogenblik schiet me alleen `Feel the difference' te binnen, van Ford, maar er zijn er
meer. Dan liever: `Je voelt je lekkerder in een Peugeot .' Overigens, `ons' Philips is geen
haar beter met `Sense and simplicity', en `Let's make things better' . Laten ze dat laatste
eerst maar eens met hun taal doen!
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(. .) Mij lijkt dat de uitdrukking te pas en te onpas voornamelijk te onpas wordt gebruikt .
`De zege kwam onnodig in het geding.' Dergelijke zinnen lezen en horen we steeds vaker, omdat velen het verschil tussen het statische in het geding zijn en het dynamische
in het gedrang komen niet kennen . Een geding is `een geschil in rechte' en, wat ruimer,
`een voorwerp van bespreking', zoals in de zin `Zijn geloofwaardigheid was in het geding.' De kwaliteit van het taalgebruik is in het geding : die komt behoorijk in het gedrang!
Het lijkt interessant om te onderzoeken waarom de taalergeraar dit doet . Om
zijn/haar ergernis nog meer kracht bij te zetten en te laten zien hoe bespottelijk
sommige taalfouten zijn? Of om de ergernis die serieus bedoeld is een luchtig
einde te geven?
Uit dit onderzoek is gebleken dat er meer dan genoeg taalverschijnselen zijn waar
men zich aan kan ergeren . Van woorden tot anderstalige zinnen en zelfs het taalgebruik van Hare Majesteit kan soms tot irritaties leiden . Allemaal taalveranderingen
die we liever niet zien gebeuren . Door al die taalergernissen zouden we haast vergeten dat de taal ook mooie veranderingen met zich mee kan brengen :
Volgens mij is het - naar mijn mening - leuke woord uitgankeljkheid in opmars . Afgelopen voorjaar gaf Google nog 153 treffers, maar eind september waren het er al
268 (met op nummer één: www .uitgankelijkheid .n l) . Met het woord wordt gedoeld
op de wijze waarop je een gebouw bij calamiteiten zo snel mogelijk kunt verlaten .
De toegankelijkheid is vaak redelijk goed geregeld, maar de `uitgankelijkheid' niet .
Laatst hoorde ik een wel heel bijzondere vertaling . Het Turkse woord voor `kannibaal'
is yamyam . Op z'n minst kun je zeggen dat dit woord tot de verbeelding spreekt . . .
Wat zeiden we tot voor kort ook alweer als we iemand duidelijk wilden maken dat
we ons een beetje slap voelden, wat vermoeid, wat wazig, wat misselijk, met lichte
hoofd- of andere pijntjes, al dan niet na de avond ervoor flink gedronken te hebben?
Ik weet het niet meer precies, maar ik weet wél wat tegenwoordig in dit soort gevallen
overal en altijd te horen is : `Ik ben wat brak' - een erg plastische en dus erg geschikte
uitdrukking als u het mij vraagt .
Afgelopen zomer waren wij op Texel . Mijn zoon van 14 jaar was aan het vliegeren
op het strand . Een stukje verderop stond iemand anders dat ook te doen en die had
aanmerkelijk meer succes . Zijn vlieger stond veel hoger. Toen mijn zoon dat zag, riep
hij : `Check die vlieger hoog!' Ik had het zelf niet bondiger kunnen zeggen .
In augustus hoorde ik oud-minister Pieter Winsemius twee keer in hetzelfde radioprogramma zeggen: `het is in de verslopping geraakt' . Deze verhaspeling tussen in
het slop geraken en in de versukkeling geraakt is te leuk om niet even door te geven .
Een prachtig nieuw woord duikt op in de media: preferendum . Bij zo'n preferendum
moet de voorkeur worden uitgesproken over enkele besluitvormingsvarianten . Zoals
nu in Arnhem, waar drie havenontwerpen worden gepresenteerd . De volksvertegenwoordigers besluiten dat zo'n haven er komt, doen enkele voorstellen hoe die eruit
moet komen te zien, en wij mogen vervolgens kiezen welk voorstel het wordt . Een
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goede zaak voor de democratie (is mijn mening althans), en tevens voor de taalontwikkeling . Ik zou er haast een stempeltje `Ga zo door!' op willen zetten .
Tijdens een goed gesprek in een café `over de koffie' (zoals de Engelsen dat zo mooi
zeggen) viel het mij op : Douwe Egberts noemt zijn koffiemelk `Milt' . Niet gewoon
melk, milk of creamer, maar een halfwegvariant, die ik niet anders kan zien dan als
een samentrekking van milk en creamer . Ik drink mijn koffie zwart, maar vind Milc
heerlijk gevonden.
Begin dit jaar sneeuwde het hier in Groningen weer eens . Niet hard, maar met mooie,
dwarrelende vlokken. Wij hadden een muzikale vriendin te eten . Zij liet zich bij deze
sneeuw spontaan ontvallen dat het zo'n mooie `neerval' betrof . Ik vond dit een ontzettend mooi, mijns inziens nieuw, woord . Geen neerslag, dat de associatie heeft met
`slagregen' of anderszins kletterhard neerstortende ellende, maar poëtischer uitgedrukte zacht dalende hemelextracten .
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BIJLAGE
Enkele taalergernissen afkomstig uit het tijdschrift Onze Taal en de website Meldpunttaal .nl, die zijn gebruikt voor het onderhavige onderzoek .
ERGERNISCATEGORIE

ERGERNISSEN UIT HET TIJDSCHRIFT ONZE TAAL* EN DE WEB-

Anderstalige
invloeden

Voor de website Parlement & Politiek verzorgen wij gegevens over
Tweede Kamerleden . ( . . .) Kamerlid Renske Leijten meldde ons dat
zij de nieuwe woordvoerder `care' is geworden . Wat zou er toch mis
zijn met het woord zorg?*

SITE MELDPUNTTAAL.NL**

gelik i.p .v . meteen of tegelijkertijd . Is Germanisme. gleich . ( . . .)**
Doubletten

Hun hebben is bekend maar als iemand durf te corrigeren, zeg ik : `Ja,
en zijn heeft!' Dan kijken ze heel raar, maar misschien helpt het.*
( . . .) `Voor ZIJ, die vlak na de aanslag te plekke kwamen' . voor ZIJ
die van je houden. . . voor ZIJ die willen kiezen. Volgens mij moet dit
allemaal toch echt VOOR HEN zijn!' (. . .)*

Stopwoorden

Tegenwoordig wordt iedere stellige bevestiging verwoord met absoluut in plaats van inderdaad of dat klopt , een ergerniswekkend
modewoord.*

`Zeg maar' Men wil aangeven dat de duiding globaal is . Maar tegenwoordig is het een stopwoord uit `luiheid' geboren .**
Werkwoorden

Zaterdag 22 juli hoorde ik op de radionieuwsdienst van 10 .00 uur :
`In Zeeland heeft de politie een man aangehouden die nog een boete
had openstaan van 600 .000 euro . Aanleiding tot de aanhouding: hij
vaarde te snel .' `Vaarde!' Nog even en we hebben ook al geen sterke
werkwoorden meer. Ik ben nog zo dom mij hieraan te ergeren .*
Er wordt zo vaak gezegd: ik inteer me aan . FOUT! Ik erger me of het
irriteert me ( . . .)**

Spreekwoorden,
uitdrukkingen
enge egdes

De uitdrukking de handdoek in de ring werpen is algemeen bekend .
Van Dale meldt dat het gezegd wordt van een bokser die de strijd
opgeeft, met als figuurlijke betekenis : `iets opgeven' . Tegenwoordig
schrijven sportjournalisten steeds vaker `de handdoek gooien'. Over
werpen of gooien wil ik niet vallen, maar wat is het toch jammer dat
door het weglaten van in de ring de ontstaansgrond van deze uitdrukking verloren dreigt te gaan . Nu gebeurt het nog uit laksheid, straks
echter uit onwetendheid, en daarna komt het zo in Van Dale en is de
verloedering in mijn ogen compleet .*
Boeren uit Garmisch Partenkirchen kunnen de Olympische Winterspelen in duigen gooien . Heeft de redactie enige notie van de betekenis
van het woord `duigen'?**
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In heel veel programma's op radio en televisie hebben mensen het
over `sweer'; het lijkt wel of niemand meer `sfeer' kan zeggen . Het is
jammer dat door de slechte uitspraak van veel woorden de Nederlandse taal verarmt .*
Bij steeds meer woorden wordt de klemtoon op de eerste lettergreep
gelegd, terwijl die daar niet hoort . Ik heb al 3 A4tjes met die woorden
verzameld. Een paar voorbeelden : CKUciaal (is blijkbaar crucialer dan
cruciAAL), Flnanczeel, FUNdamenteel, Humanitair, Koningin, MArok-

kaans, ONderoeker, Populaire, VEKgewissen, VOOKaanstaande . ( . . .)**
Enkelvoud en
meervoud

Het woord chips lijkt een stofnaam te worden, die net als zout, melk
en zand alleen enkelvoudig gebruikt kan worden . Ik ben 54 jaar en
als ik wil weten of er wat lekkers in huis is, vraag ik : `Zijn er nog
chips?' Jonge mensen in mijn omgeving zouden vragen : `Is er nog
chips?' ( . . .) Niemand van de jongere generatie zegt nog : `een sjip' .*
De data wordt opgeslagen . Datum is het Latijnse enkelvoud voor gegeven, maar wordt in het Nederlands niet als zodanig gebruikt . Het
meervoud daarentegen (data) wel . In de IT-wereld lijkt het steeds
gewoner te worden om data als enkelvoud te gebruiken . Als oudgymnasiast doet je dat pijn in de oren .**

Overige woorden

Het meest allererg vind ik het meest monsterlijke gebruik van het
woordje meest. Van meest favoriete tot meest grote . Nog even en we
zijn bij de trits `goed, meer goed, meest goed' beland en halen daarmee de Engelsen links (rechts?) in. Jakkiebáh ende huiverrrr . . .*
Ik krijg de indruk dat steeds vaker een s in plaats van een n wordt
gebruikt om het meervoud te vormen van woorden die op een e
eindigen . Zo las ik: bijlages, opgaven, gedachtes, weides, steppes.**

Voortgang, jaarboek voor de neerlandistiek 29 (2011), 245-295
De `proper treatment'1 van indefiniete subjecten
wat de spreker teweegbrengt in het bewustzijn van de hoorder*
Net Koene

Abstract - Using sounds, a speaker presents the hearer with an idea of what he is talking about . In
this paper, I propose a general theory explaining what happens : by activating the hearer's neural
machinery, these sounds call up a fragmentary (re)construction of a real, fictional, or unrealized situation in the hearer's awareness . Remarkably enough, the speaker can f ciently use the same syntactic
structure to get a range of d erent meanings across ; examples of sentences consisting of an indefinite
subject and a positive predicate are given. Within the general framework, these facts are explained by
tracing exactly what happens in the head of the hearer: what forms, including intonation and rhythm,
does he recognize in what the speaker says, what does each of these forms contribute to his mental
(re)construction, and how does the result on occasion merge with what he has in sight .
Trefwoorden: ambiguïteit, spreker, hoorder, intonatie, informatie, wereld, brein, bewustzijn, methode.

1 . Inleiding
1 .1 . Het object van onderzoek
Mensen kunnen met elkaar praten over hun directe omgeving, over wat ze zien,
horen, voelen, ruiken, proeven en hanteren ; ook kunnen ze spreken over wat
niet in zicht is, eigen en andermans verleden en toekomst, wat ze vermoeden of
van horen zeggen weten, ze kunnen hele en halve plannen maken, denkbeeldige
werelden scheppen en met elkaar delen, en fictieve personen bijna tastbaar in
het leven roepen . Dit evocatieve vermogen is de essentie van taal ; het is aan de
taalwetenschap, het betekenisonderzoek, dit te verklaren .
Bij dit alles doet zich een interessant verschijnsel voor : sprekers kunnen dezelfde syntactische constructie gebruiken om heel verschillende perspectieven
* Ik ben Theo Janssen erkentelijk voor zijn inspirerende commentaar op een eerdere versie van dit
artikel. We delen ons wetenschappelijk uitgangspunt : taalvormen `hebben' geen betekenis, maar met
hun spraakklanken brengen sprekers iets teweeg in het hoofd van de hoorder, aansluitend op wat
daar al gaande is . Het zijn deze processen en niet een in `semantische representaties' te isoleren `betekenis' die het object van taalkundig onderzoek moeten zijn . Vergelijk Janssen (2007a) en (2007b) .
I `Proper treatment' verwijst naar de mijns inziens misleidende titel van Montagues befaamde en
invloedrijke artikel uit 1973: The Proper Treatment of Quant f cation in Ordinary English . Inzicht in `ordinary language' ontstaat niet door taalvormen in logische vormen te vertalen maar door te
bestuderen hoe taaluitingen feitelijk functioneren .
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op de wereld te openen . Dit is misschien wel het duidelijkst te illustreren aan
zinnen met onbepaalde nominale constituenten ; neem bij voorbeeld een kater in
de eenvoudige zinsconstructie een kater is een . . .

(1)

(Al haar huisdieren komen uit het asiel, alleen)
Een kater is een dure raskat .
(2) Een kater is een goede keus (als je een huisdier zoekt.
(3) Een kater is een goede muizenvanger.
(4) Een kater is een mannelijke kat .
Het is duidelijk dat een kater voor de taalgebruiker niet zonder meer als een standin fungeert voor een of andere kater daarbuiten ; in (1) verwijst een kater naar een
onverwisselbare hoewel niet nader gespecificeerde kater; gegeven (2) is de identiteit van de kater irrelevant en blijven mogelijke katers onderling verwisselbaar
totdat de keus gemaakt is ; (3) zet een typische kater neer, het merendeel der ka
ters vertegenwoordigend, en (4) lijkt de betekenis van het woord kater te definieren . Bij benadering zouden we het gebruik van een kater hier respectievelijk
`specifiek', `niet-specifiek', `generisch' en `metalinguïstisch' kunnen noemen .
Vanuit logisch perspectief gezien kan dit problematisch lijken, maar merk op
dat er in het dagelijks taalgebruik geen probleem is : de hoorder begrijpt zonder
nadenken waar de spreker het over heeft ; het ligt voor de hand aan te nemen
dat intonatie en ritme hierbij een rol spelen . Hoe dit ook zij, het werkt . Het is
aan de taalwetenschap, het betekenisonderzoek, te verklaren hoe het werkt .
Hoewel dit alles voor de taalgebruiker vanzelf lijkt te spreken zijn het geen
zaken waar we makkelijk de vinger op kunnen leggen ; de vraag die aan alle andere
vooraf zou moeten gaan is dan ook: waar hebben we het als taalkundigen eigenlijk over, waaruit bestaat het object van onderzoek, wat is de aard van de feiten
die we willen verklaren . Deze vraag ligt aan de basis van mijn onderzoek .
We kunnen deze feiten niet los zien van de processen die zich afspelen in de
hoofden van taalgebruikers . Neem het verband tussen taal en werkelijkheid, dat
vanouds centraal staat in de formeel georiënteerde semantiek : waar hebben we
het eigenlijk over . Nu, we kunnen er zeker van zijn dat dit verband tot stand komt
telkens wanneer taalgebruikers dat verband leggen, bij voorbeeld wanneer een
hoorder een kater daadwerkelijk verbindt met een of meer katers van vlees en
bloed, terwijl er buiten zulke kortstondige momenten van taalgebruik om geen
relatie te vinden is tussen deze twee ongelijkvormige en ongelijksoortige grootheden ; wat voor verband zou dat moeten zijn? Logisch? Metafysisch? Magisch?
Mijn vraag is dus hoe taalgebruikers elkaar begrijpen en hoe ze de bedoelde
werkelijkheid herkennen . Wanneer we ons aan de kant van de hoorder opstellen : welke taalvormen hoort hij in wat de spreker zegt, wat draagt ieder van die
vormen bij aan de informatie, welke gestalte neemt die informatie in zijn hoofd
aan wanneer hij de bedoelde werkelijkheid niet in zicht heeft, en hoe legt hij het
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verband tussen de informatie en de bedoelde werkelijkheid wanneer hij die wel
in zicht heeft . Zo kunnen we het verband tussen taal en wereld zoals dat feitelijk tot stand komt betrappen terwijl het in de maak is .
Maar, nogmaals, de vraag die hieraan vooraf moet gaan is de vraag waar we
het dan eigenlijk over hebben : waaruit bestaan taalvormen, waaruit bestaat informatie, wat is de aard van die processen . Nu kan dit niet anders zijn dan wat
in het bewustzijn van de taalgebruiker opkomt dankzij de gelijktijdige activiteit
in zijn brein ; we hebben het over mentale processen .
Het doel van mijn onderzoek is de processen in het hoofd van de hoorder
stap voor stap in kaart te brengen, te beginnen met de basiselementen van taal :
concrete naamwoorden voor concrete zaken : wat roepen ze op bij de hoorder en
wat is het verband tussen die klankcombinaties en de zaken zelf ; eenvoudige constructies, naamwoordelijke groepen, eenvoudige subjectpredicaat-constructies,
wat brengen ze te weeg in het hoofd van de hoorder . Zoals ik in dit artikel zal
illustreren kunnen we al bij die eenvoudige constructies zicht krijgen op zowel
het evocatieve vermogen als de efficiëntie van de natuurlijke taal .
Hoewel er in de loop van de tijd vanuit verschillende gezichtspunten veel
geschreven is dat raakt aan wat hieronder aan de orde zal komen, begint dit artikel in zekere zin van voren af aan ; hiervoor zijn gegronde methodologische
redenen .
1 .2 . Korte inhoud
In dit artikel wil ik voor zinnen als (1)-(4) verklaren hoe hoorders dezelfde syntactische constructie op verschillende manieren kunnen begrijpen en met de
wereld in verband brengen . Daarvoor zal ik een algemene theorie over het evocatieve vermogen van taal voorstellen : welke processen spelen zich af in het
hoofd van de hoorder.
Na een korte methodologische verantwoording (sectie 2) wordt hiertoe eerst
het theoretische kader uiteengezet: sectie 3 .1 : het verband tussen brein en bewustzijn, sectie 3 .2 : de aard van de wereld van de zintuigen, waarbij het perceptuele
systeem wordt gezien als machinerie voor het genereren van de directe omgeving,
secties 3 .3 en 3 .4: de aard van mentale reconstructies van wat niet in zicht is, per
hypothese door dezelfde neurale machinerie gegenereerd .
Nadat het principe van het verband tussen de basiswoorden van het vocabulaire en de wereld daarbuiten geschetst is (sectie 4) is het noodzakelijke kader
geschapen voor de verklaring van de zinnen (1)-(4) . Sectie 5 : met zijn klankvormen activeert de spreker bij de hoorder diens neurale machinerie voor het
genereren en reconstrueren van de wereld, en zo roept hij in het bewustzijn van
de hoorder een mentale reconstructie op van datgene waar hij, de spreker, het
over heeft, voor zover dat mogelijk is . Iedere vorm die de hoorder herkent in
wat de spreker zegt draagt zijn eigen kleine maar precieze fragment bij aan die
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mentale reconstructie in opbouw . Taalgebruikers maken daarbij systematisch
gebruik van intonatie en ritme om vier verschillende gebruiksmogelijkheden
van dezelfde nominale constituent van elkaar te onderscheiden .
Sectie 6 bespreekt de integratie van informatie uit verschillende bronnen en
brengt, waar dat van toepassing is, het verband in kaart dat de hoorder legt tussen
sprekers informatie en de wereld in zicht . Het blijkt dat ieder van de vier besproken systematische gebruiksmogelijkheden van de nominale constituent nog weer
verschillende toepassingsmogelijkheden heeft, mede afhankelijk van wat de hoorder al wist en al in beeld had, waarbij grote verschillen in effect kunnen optreden .
Na de conclusie (sectie 7) komt sectie 8 nog kort terug op de methodologische verantwoording van sectie 2.

2 . Methodologische verantwoording
2 .1 . Semantiek als empirische wetenschap
Dit onderzoek is onderzoek naar feiten zoals ze zich voordoen in het dagelijks
taalgebruik, met als doel te verklaren waarom die feiten zijn zoals ze zijn ; in die
zin is deze semantiek een empirische wetenschap . In een empirische wetenschap
onderscheiden verklaringen zich van speculatie door hun controleerbaarheid :
theorieën moeten kloppen met de feiten en onderzoekers moeten dat onafhankelijk van elkaar kunnen vaststellen . Hier moeten we een kanttekening plaatsen :
in de schoolvoorbeelden van succesvol empirisch onderzoek, de natuurwetenschappen, worden feiten door observatie vastgesteld ; daar staat en valt controleerbaarheid van de theorie met onafhankelijke observeerbaarheid van de feiten,
zodat `empirisch' onlosmakelijk met `observeerbaar' verbonden lijkt te zijn .
Maar anders dan in de natuurwetenschappen zijn de feiten van dit betekenisonderzoek niet te vinden in de fysieke, observeerbare, werkelijkheid, maar in
het bewustzijn van taalgebruikers, en het is duidelijk dat we geen toegang hebben tot een ander bewustzijn dan dat van ons zelf; we hebben geen andere keus
dan onszelf met het nodige voorbehoud daarbij als exemplarisch te nemen voor
wat er in de hoofden van andere taalgebruikers opkomt .
Dit alles maakt het betekenisonderzoek niet minder empirisch in de zin dat
we te maken hebben met feiten en dat we willen verklaren waarom die feiten
zijn zoals ze zijn; we willen vat krijgen op de werkelijkheid van wat zich in de
hoofden van taalgebruikers afspeelt, en onverminderd geldt dat voorgestelde
verklaringen controleerbaar moeten zijn : een theorie moet aantoonbaar kloppen
met de feiten en onderzoekers moeten dat onafhankelijk van elkaar kunnen vaststellen. De kanttekening is dat die feiten zich niet laten vaststellen door overeenstemming over wat we observeren maar door overeenstemming over wat we op
basis van introspectie constateren .
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2 .2 . Feiten, hypothesen, theorie
Dit artikel zal zich toespitsen op onbepaalde nominale constituenten als een kater,
een fotograaf, een perpetuum mobile, e tc . i n eenvoudige positieve zinsconstructies ; de
vraag is hoe de hoorder deze taalvormen begrijpt en hoe hij bij gelegenheid verband legt tussen zulke constituenten en de wereld .
In de behandeling van de materie zijn verschillende niveaus van abstractie te
onderscheiden : er is het materiaal, de constateerbare en te verklaren feiten ; er is
een hypothetische ordening van het materiaal, en er is een algemeen theoretisch
kader waarbinnen een afgeronde verklaring voor de geconstateerde feiten wordt
voorgesteld . Feiten, hypothesen en theorie hangen samen maar kunnen ieder op
hun eigen merites beoordeeld worden ; op alle niveaus is gestreefd naar maximale
controleerbaarheid .
feiten
Wat betreft het basismateriaal: er zijn twee opmerkelijke feiten : ten eerste kunnen taalgebruikers een en dezelfde nominale constituent in een en dezelfde
zinsconstructie op verschillende manieren met de wereld in verband brengen .
De zinnen (1)-(4) hierboven geven hiervan een eerste illustratie, maar er valt
meer over te zeggen. Ik denk dat er over dit basismateriaal zelf niet of nauwelijks verschil van mening zal bestaan .
Het tweede opmerkelijke feit is dat dit alles in het taalgebruik hoegenaamd
geen probleem oplevert . Wat mij betreft maakt dit tweede feit onlosmakelijk
deel uit van het te verklaren basismateriaal : hoe werkt het, hoe zet de hoorder
telkens de taalvorm zoals die gegeven is om in de bedoelde informatie en hoe
legt hij dan het beoogde verband met de wereld daarbuiten . Daarbij kan op
basisniveau geconstateerd worden dat intonatie en ritme een rol lijken te spelen,
los van de vraag welke rol precies .
hypothesen
De hypothetische ordening van het materiaal betreft zowel de taalvorm als de
informatieopbouw . Wat betreft de vorm : gebruik van intonatie en ritme is systematisch . Er wordt een minimaal paar in intonatie en een minimaal paar in
ritme geïsoleerd, beide verbonden aan en gelokaliseerd in de laatste lettergreep
van de nominale constituent .
Wat betreft de informatieopbouw : de taal van de spreker roept in het hoofd
van de hoorder een mentale reconstructie op van waar hij het over heeft ; iedere
taalvorm (woord, constructie, prosodische vorm) draagt daaraan rechtstreeks en
systematisch zijn eigen fragment bij ; de nominale constituent maakt een begin
maar laat ruimte in de reconstructie open ; die ruimte kan op verschillende
manieren ingevuld worden ; de invulling wordt systematisch gedicteerd door
intonatie en ritme . Van die invulling hangt het af hoe de hoorder verband legt
met de wereld daarbuiten. Het effect van de informatie hangt daarbij ook nog
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sterk af van wat de hoorder al in beeld heeft op het moment dat hij de informatie krijgt.
Hypothesen betreffende de vorm en hypothesen betreffende de informatieopbouw zijn op hun eigen merites te beoordelen .

theorie
Het theoretisch kader betreft de bestaanswijze van het object van onderzoek : waar
hebben we het als taalkundigen over, waaruit bestaat taal, wat is informatie, wat
is betekenis, waaruit bestaat die schijnbaar magische kracht van taal, hoe openen
taalvormen perspectieven op al dan niet fictieve werelden, hoe wordt de brug
tussen taal en realiteit geslagen . We zoeken de antwoorden op deze vragen in het
hoofd van de hoorder ; we weten dat alles wat in zijn hoofd opkomt volledig afhangt van wat er tegelijkertijd in zijn brein gebeurt ; de organisatie en het functioneren van zijn neurale machinerie bepaalt wat in zijn bewustzijn vorm en gestalte
aanneemt . Dit heeft vergaande consequenties voor de inrichting van de theorie.
Voor het in kaart brengen van de processen in het hoofd van de hoorder stel ik
een notatie voor die per hypothese een rechtstreekse representatie is van de taalvormen die de hoorder herkent in wat de spreker zegt, van ieder daardoor opgeroepen fragment informatie zoals dat gestalte krijgt in zijn bewustzijn, en van de
wereld zoals hij die in zicht heeft, voor zover relevant . Iedere voorgestelde notatie
is gedefinieerd in termen van wat het brein van de hoorder in zijn bewustzijn doet
opkomen; dit voegt een extra laag toe aan de controleerbaarheid van de theorie .
2 .3 . Methode van onderzoek : twee sporen

wat ijch in het bewustzijn afpeelt
Als hoorder begrijp ik direct wat een spreker zegt . Als onderzoeker probeer ik,
introspectief, mijzelf als hoorder te betrappen bij het omzetten van taal in informatie door dit resultaat voorlopig `uit' te zetten en mij te concentreren op het
proces : wat hoor ik precies als ik naar anderen of naar mezelf luister, welke woorden, samenhang van woorden, wat hoor ik in intonatie en ritme, en wat voegt
ieder van die vormen precies toe aan de informatie . Om in de tekst verwarring
tussen onderzoeker en onderzoeksobject te voorkomen zal ik in de derde persoon verwijzen naar de hoorder (`de hoorder', af te korten als `H', `hij', te lezen
als `hij of zij', etc .) en in de eerste persoon naar de onderzoeker (`ik', `wij') .
De vraag wat taalvormen toevoegen aan de informatie kan niet los gezien
worden van de vraag hoe die informatie er in het hoofd van de hoorder er precies uitziet . Merk op dat meer of minder formele, expliciterende, herformuleringen van de informatie (`logische vormen', `semantische representaties') ons niet
verder helpen ; hun ontologische status is zacht gezegd onduidelijk en er is geen
enkele reden om aan te nemen dat ze een schakel zouden zijn in H's traject
`originele taalvorm-informatie-wereld' dat we in kaart willen brengen . Integendeel, de overgang van het origineel naar die expliciterende vorm is verre van
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helder, zo'n representatie is, in tegenstelling tot het origineel, voor de doorsnee
taalgebruiker moeilijk te begrijpen, mist de subtiele nuances die zo belangrijk zijn
in het dagelijks taalgebruik, en brengt ons in vorm en gestalte geen stap dichter
bij de bedoelde werkelijkheid . 2 Wat we nodig hebben is een idee van `informatie' dat de brug tussen de ongelijkvormige en ongelijksoortige grootheden
`klankvormen' en `wereld' zichtbaar maakt zoals die zich in het hoofd van de
hoorder in het dagelijks taalgebruik telkens weer vormt .
Als we afgaan op onze introspectie kunnen we zeggen dat de woorden van de
spreker in het hoofd van de hoorder een mentale reconstructie oproepen van waar
het over gaat, mogelijk in de vorm van een levendige mentale voorstelling, maar
vaak genoeg niet meer dan een rudimentair, nog vormloos idee, dat echter wel
kan uitgroeien tot zo een concrete voorstelling . Hoe dan ook, anders dan formele
`representaties', duiken mentale voorstellingen wel op in het bewustzijn van taalgebruikers, en alleen al daarom moeten ze in de beschouwing betrokken worden :
spelen ze een rol en zo ja, welke? Kunnen we greep krijgen op informatie in
termen van mentale voorstellingen? In ieder geval zijn ze gelijkvormig aan de
buitenwereld, en zo lijken ze de schakel te vormen tussen taal en werkelijkheid .
Het probleem is alleen dat mentale voorstellingen zich niet zo gemakkelijk
laten incorporeren in een empirische theorie ; even onmiskenbaar als het feit dat
hoorders zich een voorstelling kunnen maken van waar de spreker het over
heeft is de ongrijpbaarheid van zulke mentale voorstellingen : ze zijn vluchtig,
veranderlijk, ze zijn onontkoombaar persoonlijk en hoe gedetailleerder de
voorstelling die de hoorder zich maakt hoe groter de kans dat hij er naast zit ;
het is zonder meer duidelijk dat `de betekenis' van wat de spreker zegt zich niet
in een stabiel en algemeen geaccepteerd mentaal beeld laat vangen. Als we die
onvoorspelbare mentale voorstellingen inderdaad een plaats geven op onze
kaart van het traject `taal-wereld' dan zou dat dus een probleem kunnen opleveren voor de controleerbaarheid van de theorie .
Ik zal laten zien dat dit een oplosbaar probleem is en dat die flexibiliteit, dat
tentatieve en persoonlijke karakter van de opgeroepen mentale voorstellingen een
essentieel onderdeel vormen van het menselijk taalvermogen . Maar daarvoor is
het nodig de vraag naar de ontologische status van deze mentale reconstructies,
mentale voorstellingen, aan de orde te stellen: waar hebben we het eigenlijk over.
wat ijch in het brein afspeelt

Met de vraag naar de ontologische status van mentale voorstellingen komen
we op een terrein dat niet toegankelijk is voor introspectie . En wanneer we
aannemen dat mentale reconstructies een onmisbare schakel vormen in het
traject `taal-wereld', dan dringen zich weer andere vragen op : hoe vindt aan het
2 Vergelijk ook Janssen, in bijna dezelfde bewoordingen, (2007b : 364) : het gaat om `constructen',
het zijn `geen natuurlijke entiteiten die taalgebruikers in hun hoofd hebben . ( . . .) ik geloof niet dat
de benodigde symbolisch-logische taal de toegankelijkheid en verfijndheid kan hebben van een
natuurlijke taal.'
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begin van het traject de transformatie plaats van klankvormen naar die mentale
reconstructies ; hoe werkt dat, dat de taal van de spreker voor de hoorder
perspectieven opent op al dan niet fictieve werelden . En, aan het eind van het
traject, hoe schuift de hoorder zijn mentale reconstructies en de fysieke
buitenwereld in elkaar, weliswaar gelijkvormig maar nog steeds totaal
ongelijksoortig als ze zijn .
Dit zijn fundamentele vragen ; ze hebben betrekking op het mechanisme, de
neurale machinerie die mensen tot kennende en sprekende wezens maakt . Voor
de goede orde : zonder brein geen taal, maar zelfs als we alles wat in het brein
gebeurt zouden doorgronden (wat tot de denkbare toekomstmogelijkheden van
de neurobiologie behoort) dan nog zouden we daar de feiten waar het ons in de
eerste plaats om gaat niet aantreffen ; taal, informatie, het perspectief op de
omgeving, de reconstructie van wat niet in zicht is, het is alleen in het bewustzijn te vinden, dat wil zeggen, in wat het brein in het bewustzijn doet opkomen .
Wel kan kennis van de neurale machinerie verhelderen waarom dat alles in het
bewustzijn opkomt zoals het daar opkomt . Andersom lijkt het me buiten kijf
dat een semantische theorie in overeenstemming moet zijn met wat er bekend
is over het allesbepalende brein .
Nu is de neurobiologie een buitengewoon complex en gespecialiseerd terrein
in voortdurende ontwikkeling ; de weergave van de bewustzijn genererende neurale machinerie die ik hieronder zal geven is gebaseerd op wat, naar ik als leek
op dat gebied begrepen heb, algemeen geaccepteerde feiten zijn . 3 Het is verre
van onwaarschijnlijk dat ik daarbij een te simplistisch beeld schets ; toch denk ik
dat het zijn vruchten afwerpt om het onderzoek in principe op deze twee sporen, bewustzijngenererend brein en breingegenereerd bewustzijn, uit te voeren,
en in de theorie deze twee kanten van de medaille op elkaar af te stemmen .

3 . Theoretisch kader
3 .1 . Brein en bewustzijn
Mensen komen ter wereld met een bijna onuitputtelijk reservoir aan neuronen,
gegroepeerd in parallel en hiërarchisch gerangschikte gespecialiseerde gebieden ;
binnen zo een gebied staan neuronen met elkaar in contact via enorme aantallen
verbindingen, talloze neurale netwerken vormend ; ook de gebieden onderling
staan met elkaar in contact via eveneens talloze verbindingen . Via de verbindingen kan elektrische activiteit één richting op doorgegeven worden, van neuron
3 Voor de eerste uiteenzetting van deze theorie zie Koene (2007) . Ik heb me daarbij gebaseerd op
Crick (1994), Crick . & Koch (1992), Damasio & Damasio (1992), Damasio e .a . (1996), Fuster
(1995), Kandel & Hawkins (1992), en Zeki (1992) .
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naar neuron een synaptische drempel nemend ; of de impuls inderdaad overgenomen wordt door de volgende cel hangt af van de sterkte van die impuls en de
hoogte van de drempel . Via talloze feedback-verbindingen kunnen impulsen
zich weer stroomopwaarts invoegen ; zo kunnen zich vertakt over het brein
onvoorstelbaar veel combinaties van actieve neurale netwerken vormen .
In dat reservoir aan neuronen is voortdurend van alles aan de gang, maar er
dringt pas iets tot H's bewustzijn door (een taalvorm, informatie, zijn omgeving,
wat dan ook), wanneer zo een complex netwerk losbarst in een bijzonder soort
activiteit, de `neural correlate' van bewustzijn : een toestand van gezamenlijk en gecoordineerd repeterend vuren van de betrokken neuronen, via de feedback-verbindingen in stand gehouden . De vraag hoe hersenactiviteit bewustzijn kan
genereren gaat ons begripsvermogen vooralsnog en misschien wel voor altijd te
boven, maar ook als we ons daar niet het hoofd over breken kunnen we er zonder
meer van uitgaan dat H zich ergens van bewust is precies zolang als die speciale
activiteit voortduurt en dat de inhoud van zijn bewustzijn bepaald wordt door de
daarbij betrokken combinatie neuronen . Hierbij wordt de algemene aard van wat
in H's bewustzijn verschijnt bepaald door het betrokken gespecialiseerde gebied
en het specifieke aspect door het betrokken specifieke netwerk in dat gebied ; H is
zich bij voorbeeld bewust van de kleur geel precies zolang als een zeker netwerk
neuronen (het aan de ervaring van geel gecorreleerde netwerk) binnen het in kleur
gespecialiseerde gebied in die speciale toestand van verhoogde activiteit verkeert .
Evenzo is H zich bewust van een cirkel precies zolang als een aan die specifieke
vorm gecorreleerd netwerk binnen het in vorm gespecialiseerde gebied in die
speciale toestand verkeert. Daarbij is het de coordinatie van die activiteit in de
verschillende gebieden die de verschillende aspecten in H's beleving tot een
eenheid maakt. Zo is H zich bewust van een gele cirkel precies zolang als het aan
geel gecorreleerde netwerk en het aan de cirkelvorm gecorreleerde netwerk
gecoordineerd deelnemen aan die speciale activiteit ; valt de coordinatie weg dan
vallen ook die aspecten in H's bewustzijn uit elkaar ; dooft de activiteit uit dan
verdwijnen die aspecten uit H's bewustzijn . Dit alles geldt mutatis mutandis voor
alles wat in H's hoofd opkomt, het geldt ook voor taalvormen, het geldt ook voor
hun informatie, het geldt ook voor het verband dat H legt met wat er daarbuiten
is, het geldt kortom voor het hele traject dat we in kaart willen brengen .
Zonder de pretentie ook maar in de verte recht te doen aan de complexiteit
en dynamiek van wat zich in het brein afspeelt wil ik voor ons doel de volgende
notatie voorstellen :
N
N- -N
A
A (N)
A (N- -N)

ongespecificeerd neuraal netwerk ;
combinatie van een ongespecificeerd aantal ongespecificeerde neurale
netwerken in gespecialiseerde gebieden ;
de speciale bewustzijngenererende activiteit ;
Á in N ;
Á gecoordineerd in (N- -N) .
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3 .2 . Het perceptuele systeem als machinerie voor productie en assemblage
van de buitenwereld
Als we het traject `taal-informatie-wereld in zicht' in kaart willen brengen lijkt
het misschien niet direct voor de hand te liggen om met de `wereld in zicht' te
beginnen, temeer daar de situatie waarover gesproken wordt lang niet altijd in
zicht of zelfs maar gerealiseerd is . Toch zal ik daar beginnen; het is met H's
besef van zijn directe omgeving dat al zijn kennis een aanvang neemt, en zijn
wereld is een verre van vanzelfsprekend gegeven . Het gaat hier niet om de wereld waarvan `wij', als onderzoekers, weten dat H er deel van uitmaakt maar om
H's eigen besef van de wereld om hem heen ; zonder dat besef kan hij er ook
niet over praten en valt er voor ons niets te onderzoeken .
Ongetwijfeld dankt H zijn besef van de realiteit om hem heen aan zijn zintuigen die signalen van buiten registreren en zijn brein dat die signalen verwerkt .
Nu hoeven we niet te twijfelen aan het bestaan van de objectieve realiteit om te
kunnen constateren dat de wereld zoals H die waarneemt daar niet aan gelijk te
stellen is ; neem zijn rode kater als exemplarisch voor wat zich buiten hem bevindt ; diens kleur zit niet `in' de kat maar komt pas tot stand wanneer H's brein
het door de kat gereflecteerde licht in ervaring van kleur omzet. Toch zit die
kleur ook niet `in' H's brein; voor H is het wel degelijk de kleur van de kat daarbuiten. H's perceptuele systeem creëert zijn besef van de omgeving in de meest
letterlijke zin van het woord door de omgeving gestalte te doen aannemen : dat
besef is niets anders dan de kleur, de geur, de textuur, etc . die de buitenwereld
voor zijn zintuigen, in zijn handen, aanneemt . We kunnen lang uitweiden over
hoe verbazingwekkend dit alles is, maar we kunnen voor ons doel volstaan met
de feitelijke constatering dat H's brein het vermogen heeft voor `zichzelf een
venster te openen op het stukje van de werkelijkheid waar de perceptuele input
vandaan komt, hem daarmee een wereld te verschaffen buiten hemzelf, een
zichtbare en tastbare omgeving waaraan hij deelneemt als `zichzelf, waarin
mensen, dieren, dingen, los van hem bestaan, binnen hun eigen mogelijkheden
hun eigen drij fveren volgend .
H's directe omgeving is dus de objectieve realiteit zoals en voor zover zijn
eigen brein hem ('zichzelf') daarvan bewust maakt . Stel hij ziet zijn kater; wat er
gebeurt is dit: zijn zintuigen registreren signalen afkomstig van die kater, zijn
brein verdeelt de verwerking hiervan over gespecialiseerde gebieden ; dit resulteert in ieder van die gebieden in het onderling gecoordineerd losbarsten van
een van de talloze mogelijke netwerken N in de toestand van bewustzijngenererende activiteit Á . Als we, sterk vereenvoudigend, deze combinatie van neurale
netwerken (N- -N)KATER noemen kunnen we zeggen dat H zich bewust is van
de kater precies zolang als Á(N- -N)KATER gaande is in zijn brein .
We kunnen aannemen dat ieder afzonderlijk netwerk deelnemend aan deze
gecoordineerde actie zijn eigen aspect rechtstreeks bijdraagt aan wat H waar-
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neemt . Als we bijvoorbeeld het netwerk in het in kleur gespecialiseerde gebied
gecorreleerd aan de specifieke kleur van H's kat specificeren als NROOD, dan
nemen we aan dat A(NROOD), precies zolang als het duurt, gepaard gaat met H's
ervaring van die kleur, en dat A(NROOD) deelnemend aan A(N- NROOD -N)KATER
zijn kleur rechtstreeks bijdraagt aan de kater die H waarneemt . Hierbij zorgt de
coordinatie van A tussen de betrokken netwerken ervoor dat H vorm, kleur,
beweging, geur, geluid, etc ., als samenhangend ervaart .
We zouden H's perceptuele systeem dus kunnen beschouwen als een machinerie die tot taak heeft om gegeven de perceptuele input een buitenwereld te
assembleren uit per direct gegenereerde onderdelen, `on demand' aangemaakt in
een wirwar van gespecialiseerde toeleveringsbedrijfjes . De vergelijking met een
fabriek gaat echter op een belangrijk punt mank : de `producten' van deze machinerie kunnen niet los bestaan van het `productieproces' : de `fenomenale' kater
verschijnt niet in H's bewustzijn zonder A(N- -N)KATER in zijn brein en omgekeerd, A(N- -N)KATER vindt niet plaats in zijn brein zonder dat de kater in zijn
bewustzijn gestalte aanneemt, de kater krijgt niet zijn specifieke kleur zonder
A(NROOD) in H's brein en omgekeerd, en evenzeer zijn coordinatie van A in de
deelnemende netwerken en de samenhang van de afzonderlijke eigenschappen
in H's bewustzijn twee kanten van dezelfde medaille .
Om H's traject `taal-informatie-werkelijkheid' in kaart te kunnen brengen
hebben we een notatie nodig voor de wereld van zijn zintuigen . Nu zou het onbegonnen werk zijn om te proberen daarbij recht te doen aan de complexiteit
en dynamiek van dit alles, maar als we ons beperken tot wat voor ons doel van
direct belang is moet de notatie in ieder geval spiegelen dat zaken opgebouwd
zijn uit met elkaar in samenhang gebrachte eigenschappen, die eigenschap voor
eigenschap rechtstreeks afhankelijk zijn van wat er tegelijkertijd in het brein
plaatsvindt . Ik wil voor bij voorbeeld de kater de volgende notatie en definitie
voorstellen :

• ••/KATER

samenhang van fenomenale eigenschappen, de kater, in
H's bewustzijn; hierin:
.
.
ongespecificeerd aantal ongespecificeerde
eigenschappen;
\• •
1
samenhang van die eigenschappen .

Deze notatie is als volgt gedefinieerd :
A( N- -N)KATER
\•

• •/KATER

in H's brein niet zonder \• • •I KATER
in H's bewustzijn, en \•
•/ KATER in H's bewustzijn
precies zolang als A(N- -N)KATER in H's brein.
A(N- -N)KATER
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Zodra dat relevant is kunnen netwerken en eigenschappen gespecificeerd worden, voorlopig bijvoorbeeld als volgt (zie 4 .3 : De omgeving in kaart voor een verbeterde notatie) :
A(N-NROOD-N)KATER
'ROOD' KATER

in H's brein niet zonder
ln
H's bewustzijn, en
`"ROOD/KATER
`''ROOD!/KATER In H's bewustzijn precies zolang
als A(N-NROOD-N)KATER in H's brein ;
hierin :

A(N-NROOD-N)KATER

NROOD

'ROOD

het aan de specifieke kleur `rood'
gecorreleerde neurale netwerk ;
de specifieke kleur rood zoals H die ervaart .

3 .3 . Neerslagen
H is zich bewust van de kater precies zolang als A(N- -N)ic mR in zijn brein
duurt . We kunnen dit omdraaien : zodra A uitdooft in (N- -N)ic mR houdt de
`fenomenale' kat, en daarmee ook H's besef van die kat, op te bestaan . Maar hij
laat een spoor achter in H's brein. Telkens wanneer neurale netwerken en combinaties daarvan in staat Á verkeren treden mechanismen in het brein in werking
die de onderlinge verbindingen versterken, door verlaging van de synaptische
drempels en door de vorming van nieuwe verbindingen. Dus wat overblijft van
Á(N- -N)KATER nadat A is uitgedoofd is het onderling versterkte complex (N
N)KATER. Dit is geen representatie, geen kopie van de kater, geen slapende kater,
geen onbewuste versie, niets wat op enig niveau de kat kan vertegenwoordigen ;
het is niets meer maar ook niets minder dan de geconsolideerde combinatie neuronen die eerder betrokken was bij het genereren van de kater, en die, als geheel
opnieuw losbarstend in A, dat op ieder gewenst moment kan herhalen ; via de versterkte verbindingen tussen de afzonderlijke neuronen en netwerken kan een
impuls die op een willekeurig punt binnenkomt zich gemakkelijk door het hele
complex voortplanten, zodat bij voorbeeld een glimp van de kater voldoende
kan zijn om hem van kop tot staart tevoorschijn te roepen . (N- -N)KATER is de
`know how' van het brein hoe de kater per direct te genereren.
In het praktisch onuitputtelijke reservoir aan neuronen waarmee mensen ter
wereld komen kunnen binnenkomende impulsen letterlijk nog alle kanten op .
Maar vanaf het begin effent iedere bewuste ervaring zijn eigen paden, zodat
nieuwe impulsen makkelijker het al betreden pad kiezen dan een van de ontelbare alternatieve routes . En dit is een levenslang doorgaand proces : bewuste
ervaringen, herhalingen, nieuwe ervaringen, elkaar mogelijk geheel of gedeeltelijk overlappend, laten ieder in meer of mindere mate hun neerslag achter in een
uiterst plastisch brein, voortdurend worden her en der nieuwe versterkingen
aangebracht en al bestaande versterkingen verder geconsolideerd ; iedere nieuwe
ervaring trekt z'n eigen spoor, slijt delen van eerder betreden paden dieper uit,
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voegt nieuwe zijpaden toe, terwijl ongebruikte sporen weer kunnen vervagen .
Gaandeweg ontstaat er een steeds gecompliceerder en uiterst persoonlijke wirwar van elkaar overlappende netwerken en connecties van ongelijke sterkte, in
voortdurende staat van onderhoud, levenservaringen al doende incorporerend
in de aangeboren architectuur van het brein .
Als we H's brein vergelijken met een bedrijf dat de buitenwereld assembleert
uit `on demand' aangemaakte onderdelen, dan kunnen we zeggen dat het steeds
beter afgestemd raakt op de omgeving doordat zich in het reservoir aan neuronen
een groeiende `know how' vormt hoe per direct de meest gangbare onderdelen,
aspecten en fragmenten van de wereld te leveren, voorgesorteerd in meer en
minder voor de hand liggende combinaties .
3 .4. Mentale (re)constructies
Dus het versterkte complex neurale netwerken (N- -N)KATER blijft over wanneer de kat uit zicht is en Á daar is uitgedoofd, maar H's besef van de kat daarbuiten is uit die neerslag verdwenen . Toch weet hij wel degelijk dat die kat ook
buiten zijn gezichtsveld doorgaat met bestaan, dat wil zeggen, hij weet dat zodra
hij eraan denkt ; de vraag is waar dat besef dan uit bestaat .
Ik denk dat we ervan uit kunnen gaan dat H zijn neurale machinerie ook `van
binnen uit' kan bedienen : versterkte combinaties neuronen kunnen ook zonder
impulsen van buiten losbarsten in Á, en voor zover de geactiveerde netwerken
dezelfde zijn is ook het resultaat hetzelfde, of de eerste aanzet nu van buiten of
van binnen komt: Á(N- -N)KATER in H's brein roept de kater in zijn bewustzijn
op . Waar H's besef van zijn directe omgeving bestaat uit de fenomenale gestalte
die de buitenwereld voor zijn zintuigen aanneemt bestaat zijn besef van wat buiten het bereik van zijn zintuigen valt uit de mentale reconstructie die zijn brein
daarvan maakt, gebruikmakend van dezelfde machinerie, dezelfde neurale netwerken. Taal is hierop geënt ; ik kom daarop terug.
Nu zijn er onmiskenbaar verschillen tussen wat feitelijk in zicht is en mentale
reconstructies daarvan . Wanneer het brein bij de reconstructie precies dezelfde
combinatie neuronen zou betrekken als bij de oorspronkelijke ervaring zou H
een exacte reproductie daarvan voor zijn ogen zien afspelen, maar dat zal in de
praktijk niet gebeuren, alleen al omdat het brein zo een combinatie niet in geheel
oorspronkelijke samenstelling conserveert . En natuurlijk wordt de samenstelling
van wat H waarneemt in principe bepaald door de impulsen uit de realiteit met
z'n wet- en regelmatigheden en z'n inherente logica, terwijl mentale (re)constructies in principe naar willekeur kunnen worden samengesteld uit het enorme
potentieel aan per direct te genereren fragmenten buitenwereld .
Een opvallend verschil is het vaak zeer fragmentarische en veranderlijke karakter van mentale voorstellingen . Zaken in zicht zijn wat ze zijn en worden ook
zo ervaren ; zien mensen een zwiepende staart dan is dat vanzelfsprekend de
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staart van een of ander bijpassend dier; een vadsige rode kater transformeert
niet voor hun ogen in een zwart scharminkel, of in een rode eekhoorn . Dat werkt
kennelijk anders bij mentale constructies : mensen kunnen zich een geïsoleerde
vorm, kleur, kenmerk, voor de geest halen en daar in wisselende samenstelling
elementen aan toevoegen en weer wissen : er is niets wat de onderdelen van een
mentale voorstelling bij elkaar houdt dan wat het brein ter plekke bij elkaar verzamelt en assembleert .
We kunnen mentale (re)constructies, mentale voorstellingen, definiëren als
wat in het bewustzijn verschijnt precies zolang als daaraan gecorreleerde (combinaties) neurale netwerken in de sensorimotorische gebieden van het brein in
staat Á verkeren zonder impuls van de zaak zelf . Zo gedefinieerd kunnen we
deze termen gebruiken voor een heel scala aan wat (non-verbaal) spontaan in
het bewustzijn kan opkomen, of dat nu gedetailleerd of rudimentair, bijna tastbaar of vluchtig en veranderlijk is .
Het lijkt evident dat H wel zijn buitenwereld maar niet zijn mentale voorstellingen met anderen kan delen, maar beide worden volledig door H's eigen
brein gegenereerd, overleven de duur van het neurale proces niet, en zijn uitsluitend toegankelijk voor H `zelf . Natuurlijk bestaat de fysieke realiteit los van H's
waarneming daarvan, voor anderen net zo tastbaar als voor hemzelf, maar mensen
`delen' hun wereld alleen voor zover hun min of meer vergelijkbare breinen signalen uit die objectieve realiteit opvangen en tot een min of meer overeenkomstig
perspectief op die realiteit verwerken . `Delen' kan nooit verder gaan dan gelijkschakelen van subjectief bewustzijn . En natuurlijk bestaan H's mentale voorstellingen, fragmentarische reconstructies van wat er niet is, alleen in zijn eigen hoofd
en natuurlijk kan hij ze niet `delen' met anderen omdat de externe signalen
ontbreken op basis waarvan dat gelijkschakelen zou kunnen plaatsvinden . Het is
op dit punt dat taal het overneemt, maar dat vergt de nodige voorbereiding .

4 . Woorden en wereld
4 .1 . Taalvormen en hun bestaanswijze
Voordat mensen taal kunnen gebruiken om informatie uit te wisselen moeten
ze allereerst een vocabulaire met elkaar afstemmen . Om het mechanisme hiervan te begrijpen moeten we ons realiseren waar we het over hebben : wat is taal,
waaruit bestaan taalvormen . Taalvormen mogen, in tegenstelling tot mentale voorstellingen, objectief gegeven lijken, maar ook taalvormen kunnen niet los van
het persoonlijk bewustzijn van individuele taalgebruikers bestaan . Tussen spreker
en hoorder is het gesproken woord gereduceerd tot luchttrillingen om pas weer
taal te worden wanneer het brein van de hoorder ze in taalklanken omzet .
Tussen schrijver en lezer is geschreven taal niet meer dan een onvolledige hoe-
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veelheid tekens, alleen door een geoefend lezer in taal om te zetten . De voorbeeldzinnen (1)-(4) hierboven op papier gezet worden pas taal wanneer U, lezer,
daar voor uzelf taal van maakt .
Taalgebruikers gaan ervan uit dat ze hun taalvormen kunnen `delen' met anderen, maar wat er in feite gebeurt is dat ze hun woorden kunnen `uitspreken', dat
ze de spraakklanken kunnen produceren die bij henzelf de woorden zouden oproepen als ze die al niet in hun hoofd hadden, en dat ze er dan van uitgaan dat
die klanken bij een ander `dezelfde' woorden oproepen. Als onderzoekers moeten we ons dit realiseren ; taalvormen bestaan uit wat het individuele brein in het
persoonlijk bewustzijn doet opkomen, precies zolang als de aan die vormen gecorreleerde neurale netwerken in de betrokken gespecialiseerde gebieden in staat
Á verkeren (een bestaanswijze die ze gemeen hebben met zowel de fenomenale
wereld als de mentale reconstructies daarvan, en niet met de objectieve, fysieke
werkelijkheid), en mensen kunnen ze alleen `delen' door de inhoud van hun bewustzijn gelijk te schakelen met behulp van klanken of tekens .
Voor de notatie van taalvormen zal ik de gebruikelijke orthografie aanhouden,
inclusief hoofdletters en punten (wat zeker voor verbetering vatbaar is), maar
deze is dus te lezen als de representatie van wat in H's breingegenereerde bewustzijn opkomt . Als we bij voorbeeld de aan kater gecorreleerde combinatie neurale
netwerken noteren als Nkater, dan kunnen we de taalvorm kater als volgt definiëren ;
Á(Nkater)
kater

A(Nkater) in H's brein niet zonder kater in H's bewustzijn, en
kater in H's bewustzijn precies zolang als Á(N ter) in H's brein .

Het leren van woorden vergt oefening ; ze worden pas na dit leerproces vanzelfsprekend. Binnen een taalgemeenschap worden kinderen vanaf de geboorte
toegesproken in de eigen taal ; neurale netwerken in de daartoe gespecialiseerde
(taal)gebieden worden daardoor geactiveerd zodat het kind zich bewust wordt
van de klankcombinatie, waarop de betrokken netwerken geconsolideerd worden zodat het kind de betreffende woorden allengs steeds beter herkent in alles
wat er aan geluid voorbijkomt . Met het leren nazeggen van de klanken, wat weer
andere gespecialiseerde gebieden bij de processen betrekt, maakt het kind zich
de woorden verder eigen, maar zonder hun `betekenis' zijn die klankvormen
nauwelijks ergens goed voor .
4 .2 . Klankcombinaties en wereld
Zonder betekenis hebben woorden geen functie . Ondanks pogingen daartoe denk aan onomatopeeën als wafivaf, denk aan klankschilderingen als in slang laat `betekenis' zich niet in klank vangen, ongelijkvormig en ongelijksoortig als
ze zijn . Het vocabulaire moet woord voor woord binnen de taalgemeenschap af-
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gestemd worden, en dat begint met het heel direct kunstmatig leggen van verband tussen klankcombinaties en lijfelijk, zichtbaar, tastbaar aanwezige concrete
zaken . Neem het woord poes, een woord dat veel kinderen in een vroeg stadium
leren: baby H kijkt naar de huispoes en zijn ouders zeggen poes. Ik stel me het
mechanisme, geschematiseerd, als volgt voor : als gezegd, telkens wanneer neurale netwerken en combinaties daarvan gezamenlijk in staat A verkeren treden
mechanismen in het brein in werking die de onderlinge verbindingen versterken .
Het maakt daarvoor niet uit of het om een natuurlijk verband gaat (de poes en
haar gemiauw), een toevallig verband (een schokkend bericht en de locatie waar
H dat bericht verneemt), of een verband dat kunstmatig gelegd wordt, zoals
wanneer H's ouders poes blijven herhalen als de aandacht van baby H op de
poes is gericht : de klanken die hij hoort tijdens A(NpOef) en de poes die hij ziet
tijdens A(N- -N)POES hebben voor hem niets met elkaar te maken totdat zijn
brein een neuraal pad heen en een neuraal pad terug vindt tussen (NpOes) en (N-N)POES, de actie coordineert tot A(NpOes -(N- -N)POES), en de verbindingen versterkt; vanaf dat moment is de klankcombinatie poes voor hem een soort extra
eigenschap van de poes .
Ook wanneer de poes allang uit zicht en uit H's belangstelling is verdwenen
blijft die versterkte verbinding NpOeS-(N- -N)POES in zijn brein bestaan, en als
hierna de poes opnieuw in zicht komt, dat wil zeggen als A(N- -N)POES gaande
is in zijn brein, dan kan A via de versterkte verbinding doorschieten naar A(NpOes ),
zodat ook het woordpoes in H's hoofd opkomt .
Dit is natuurlijk nog maar het begin . Stel de huispoes is rood en vervolgens
komt de zwarte kat van de buren in zicht ; H's brein maakt daarvoor gedeeltelijk
gebruik van dezelfde neurale netwerken ; specificeer die hergebruikte netwerken
bij elkaar als N1 en de netwerken die maar voor een van de poezen in gebruik
zijn als respectievelijk NROOD-N2 en NZWART-N3 en onderscheid de twee poezen
door middel van een index . Dus :
H ziet de eerste poes gedurende A(N1-NR00D-N2)POES1,
H ziet de tweede poes gedurende A(N1-NZWART-N3)POES2 .
Het ligt voor de hand om aan te nemen dat dit twee elkaar in N i overlappende
neerslagen achterlaat in H's brein, waarin de hergebruikte onderlinge verbindingen in die overlap opnieuw en dus extra versterkt achter zijn gebleven, met
zwakkere vertakkingen naar hetzij NROOD hetzij NZWART en hetzij N2 hetzij N3 .
Het ligt voor de hand de redenering door te trekken wanneer het woord poes
met beide poezen wordt verbonden :
De verbinding tussen poes en de eerste poes wordt gelegd door
A(Npoes - (N1- NROOD -N2)POES1),

De verbinding tussenpoes en de tweede poes wordt gelegd door
A(Npoec - (N1- NZWART -N3)POES2) .
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Ook in dit geval zullen de hergebruikte verbindingen in de overlap NpOes-N1 extra
versterkt achterblijven, met zwakkere vertakkingen naar NROOD of NZWART en
N2 of N3 .
En ik stel me voor dat naarmate er meer poezen in zicht komen, en naarmate
het woord poer daarbij vaker gebruikt wordt, de verbinding tussen het woord
poer en de eigenschappen die katten `gemeen' hebben, dat wil zeggen, die eigenschappen waarvoor H's brein dezelfde neurale netwerken kan inzetten, steeds
sterker geconsolideerd wordt en de `variabele' kateigenschappen in zwakkere en
alternatieve paden neergeslagen worden .
Ik stel me voor dat mensen in de loop van hun leven, in een gecompliceerde
wereld in voortdurende verandering, volgens dit basisprincipe met een enkel
woord (poes) vat krijgen zowel op de gemene deler (de verzameling min of meer
gemene delers) in een in omvang toenemende verzameling min of meer overeenkomstige zaken (poezen) als op die hele verzameling in details mogelijk zeer
verschillende zaken (poezen) zelf, en met het toenemen van levenservaring hun
greep zowel op al die steeds maar nieuwe exemplaren als op de gemene delers
(`het concept poes') behouden en versterken . Ik stel me voor dat dit het begin is
van een levenslang voortdurende ontwikkeling waarbij door selectieve versterking
van hergebruikte verbindingen de aan een enkel woord gecorreleerde netwerken
in de `taal'-gebieden van het brein als het ware `aan het hoofd' komen te staan
van een zich steeds wijder vertakkend complex van complexen van neurale netwerken gecorreleerd aan alles wat ooit bewust, direct of indirect, onder die noemer is gebracht, zoals en voor zover over en door elkaar heen neergeslagen en
in stand gehouden in de sensorimotorische gebieden van het brein .
Mutatis mutandis geldt hetzelfde voor nieuwe woorden, een zich uitbreidend
vocabulaire, dat vanuit concrete woorden voor concrete zaken voortbouwt op
wat er al is . Binnen de woordenschat die hij beheerst kan H enerzijds door anderen gesproken woorden in verband brengen met wat hij voor zich ziet en anderzijds wat hij voor zich ziet verrijken met woorden die bij hemzelf opkomen.
4 .3 . De omgeving in kaart
Dit heeft consequenties voor de manier waarop we H's directe omgeving in
kaart kunnen brengen . Hierboven (3 .2 : Het perceptuele ysteem als mechanisme voor
productie en assemblage van de buitenwereld) is een begin gemaakt met een notatie die
spiegelt dat de zaak waar het om gaat opgebouwd is uit afzonderlijk door het
brein gegenereerde, met elkaar in samenhang gebrachte eigenschappen :
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samenhang van fenomenale eigenschappen, de kater, in H's
bewustzijn ; hierin :
• • •
ongespecificeerd aantal ongespecificeerde eigenschappen ;
\• • •/ samenhang van die eigenschappen .

• • •/KATER

\

Het zou onbegonnen werk zijn in de notatie al die afzonderlijke eigenschappen
en dan ook nog in hun onderlinge verhoudingen en dynamiek te specificeren,
maar we kunnen ons op drie manieren beperken tot wat van direct belang is : ten
eerste hoeven we alleen die aspecten te specificeren waarover H in staat is te
spreken, dat wil zeggen, die aspecten waar hij woorden voor heeft, en de meest
accurate manier om die aspecten te specificeren is gebruik te maken van precies
die woorden, dat wil zeggen (en dit is cruciaal), de woorden van de taalgebruiker,
van H zelf, niet de woorden van de onderzoeker ; bij voorbeeld als volgt :

•

I kater

. I rood

de eigenschap (combinatie eigenschappen) waarop H het
woord kater toepast;
de eigenschap waarop H het woord rood toepast .

We kunnen dan de hierboven voorlopig gebruikte notaties
\ROOD•/ KATER vervangen door

\ . 1/eater

\

•

kater

i

.

•.

••

/

rood

I

•

/

\

• • •/

K TER

en

de samenhang van eigenschappen in H's bewustzijn waaronder de eigenschap (combinatie eigenschappen) waarop H
het woord kater toepast;
de samenhang van eigenschappen in H's bewustzijn waaronder de eigenschap (combinatie eigenschappen) waarop H
het woord kater en de eigenschap waarop H het woord rood
toepast .

Ten tweede hoeven we binnen de aspecten waar H woorden voor heeft alleen
die aspecten te specificeren waarvoor de woorden inderdaad in zijn bewustzijn
opkomen, en daarbinnen, ten derde, kunnen we ons nog beperken tot die aspecten die relevant zijn in de taalgebruiksituatie, waaronder per definitie de
woorden die de spreker gebruikt . Met andere woorden, als de hoorder het
woord kater herkent in wat de spreker zegt en als H dat woord en de kater zelf
ook inderdaad met elkaar verbindt dan kunnen we de kater in zijn gezichtsveld
representeren als \ •I kater • • • / . Zijn er meer van die katers dan kunnen we ze
door middel van een index onderscheiden .
Merk op dat door de eerder gegeven definities ook deze notaties gedefinieerd
zijn in termen van het bewustzijngenererend brein. Op deze manier kunnen we
de wereld binnen bereik van H's zintuigen in kaart brengen, gespecificeerd voor
zover H een vocabulaire heeft om over die wereld te spreken, voor zover hij
zich bewust is van de toepasbaarheid van die woorden, voor zover ze relevant
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zijn in de taalgebruiksituatie . En zo kunnen we de enorme complexiteit van de
wereld zoals de hoorder die in zicht heeft hanteerbaar in kaart brengen .
Merk op dat de wereld die we op deze manier representeren alleen binnen H's
persoonlijke bewustzijn kan bestaan . Die wereld kunnen we niet zomaar generaliseren aangezien de complexen van neurale netwerken die aan dit alles ten grondslag liggen niet zijn aangeboren maar zich blijven (her)vormen in de loop van zijn
eigen leven . Wel is het zo dat H's brein in eerste aanleg globaal overeenkomt met
dat van anderen ; bovendien stemmen mensen binnen een taalgemeenschap, een
cultuur, voortdurend met elkaar af hoe ze de woorden die ze `delen' distribueren
over de realiteit ; we kunnen ervan uitgaan dat sprekers en hoorders tenminste in
dat opzicht voldoende met elkaar overeenstemmen om verbale communicatie
over de wereld mogelijk te maken . En met het genoemde voorbehoud kunnen
we ook de voorgestelde representatie van die wereld generaliseren .

5 . De magie van taal
5 .1 . Woorden en mentale `reconstructies'
De volgende vraag is de vraag naar de magie van taal : hoe kunnen op zichzelf
volstrekt willekeurige klanken hele werelden oproepen, ook als die niet in zicht
zijn, in het verleden liggen, hypothetisch zijn of helemaal niet bestaan, alsof ze
zich wel ergens daarbuiten bevinden .
Als gezegd, mensen kunnen hun neurale machinerie voor het genereren en
assembleren van de buitenwereld bij afwezigheid van impulsen van buiten ook
van binnenuil bedienen, maar ze kunnen de aldus ge(re)construeerde werelden
niet met anderen delen. Dat wil zeggen : totdat taal een rol gaat spelen . En dat
gebeurt al direct met de eerste woorden . Met ieder woord dat H verbindt met
wat hij om zich heen ervaart legt zijn brein een versterkte verbinding van de gecorreleerde neurale netwerken in de in taal gespecialiseerde gebieden van zijn
brein naar de gecorreleerde neurale netwerken in de sensorimotorische gebieden
van zijn brein, en daarmee schept het een van buiten af toegankelijke ingang tot
die machinerie . Schematisch : als eenmaal NpOef -(N- -N)POES geconsolideerd is
kan niet alleen de poes in zicht het woordpoes oproepen, wat gebeurt als Á(N
N)POES via de verbinding doorschiet naar A(NpOef), maar ook omgekeerd kan
A(NpOef) doorschieten naar Á(N- -N)PoEs ; dat wil zeggen, met het woord poer zal
de poes zelf in H's bewustzijn gestalte aannemen.
En dan veel complexer . Aangezien het woord poef als het ware aan het hoofd
staat van alles wat onder die noemer ligt neergeslagen, zou hij zich, uitgaande
van dat ene woord, dat allemaal successievelijk voor de geest kunnen halen,
maar in de praktijk van het taalgebruik zal hij daar niet de tijd en moeite voor
nemen ; de vorm en gestalte die dat woord in zijn bewustzijn oproept is onvoor-
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spelbaar . Maar onvoorspelbaar of niet, feit is dat woorden een van buiten af
toegankelijke ingang vormen tot H's neurale machinerie voor het genereren,
assembleren en reconstrueren van zijn wereld . En hierop berust de magie van
taal, het verbazingwekkende vermogen van een spreker om met behulp van
spraakklanken in het hoofd van de ander een perspectief te openen op een al
dan niet bestaande wereld . Woorden `hebben' geen betekenis, zijn geen informatiedragers, maar de spreker kan met zijn geluid iets te weeg brengen in het
brein van de hoorder en zo iets oproepen in zijn bewustzijn ; sprekers poes, kater
zal bij de hoorder niet alleen de netwerken gecorreleerd aan het woord activeren, A(NpOes), Á(Nkater), zodat de hoorder poes, kater, hoort, maar ook de toegang
openen tot het complex aan onder dat woord neergeslagen ervaringen, doorschieten door de sterkste verbindingen en mogelijk door een van de vertakkingen, de
bijbehorende eigenschappen reconstruerend, en zo, met dat woordpoes, kater, ook
een meer of minder gedetailleerde kat bij H op het toneel zetten .
Wat voor woorden geldt geldt voor informatie in het algemeen : informatie
kan niet worden `overgedragen', de spreker kan zijn bedoelingen niet in spraakklanken verpakken om ze door de hoorder weer te laten uitpakken, maar de
spraakklanken sturen het brein van de ander : ze roepen in het bewustzijn van
de hoorder een reconstructie op van waar de spreker het over heeft . Nu is een
reconstructie nooit het origineel, of zelfs maar een kopie daarvan ; was een perfecte reproductie van eigen eerdere ervaringen eigenlijk alleen in theorie denkbaar, een reconstructie van wat een ander voor ogen heeft kan nooit meer zijn
dan, op z'n best, een benadering, alleen al omdat de neurale netwerken van de
spreker niet de neurale netwerken van de hoorder zijn. Maar hoe imperfect ook,
die reconstructie vormt wel H's besef van waar de spreker het over heeft .
De bouwstenen voor die reconstructie worden bijgedragen door de basiswoorden, maar het kan haast niet anders of die bouwstenen zien er voor verschillende hoorders verschillend uit . Schematisch: stel er zijn drie hoorders die
alle drie het woord kater eerder verbonden hebben met een rode kater en met
een zwarte kater, dan kan het woord kater bij de één een rode kater reconstrueren, bij de ander een zwarte en bij de derde kan de reconstructie blijven steken
bij de vertakking tussen rood en zwart, een rudimentaire vorm die in potentie
nog zowel rood als zwart ingekleurd kan worden . De verschillen worden onvermijdelijk groter met de verschillen in levenservaring en groter naarmate de
woorden abstracter zijn. Woorden worden nu eenmaal niet ingebakken compleet
met wat we `betekenis' noemen ; `betekenis' is iets wat ieder zichzelf eigen moet
zien te maken en up to date moet zien te houden in de loop van het eigen leven,
in een voortdurend veranderende wereld.4
Het is fysiek onmogelijk om mentale constructies te delen met anderen . Desalniettemin vormen ze de basis voor verbale communicatie : als de spreker het

4 Vergelijk Koene (2009) .
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heeft over wat in zicht is vormen ze een brug rechtstreeks van taalvorm naar
een omgeving waar een van de vele passende mogelijkheden al gematerialiseerd
is, van kater naar een concrete rode kater, of, net zo makkelijk, van kater naar
een concrete zwarte kater . En als de spreker het heeft over wat niet in zicht is
kan de hoorder er zijn eigen min of meer gedetailleerde voorstelling bij maken ;
mentale constructies, mentale voorstellingen, vormen dan ook het materiaal
waaruit fictieve werelden zijn opgebouwd . Iets anders is er niet, uiteindelijk zal
iedereen het met z'n eigen (re)constructies moeten doen . En onvoorspelbaar,
subjectief, idiosyncratisch, vluchtig, ongrijpbaar en onvoorspelbaar als de opgeroepen voorstellingen kunnen zijn, dit is hoe verbale communicatie werkt .
De spraakklanken van de spreker sturen dus het brein van de ander bij het
mentaal `reconstrueren' van waar de spreker het over heeft . Nu is het duidelijk
dat sprekers controle op wat de basiswoorden oproepen in het hoofd van de
hoorder niet verder reikt dan de ingang tot het onder die woorden neergeslagen
(re)construerend vermogen van de hoorder, zijn `informatie' is dan ook slechts
tot dat punt generaliseerbaar ; vanaf dat punt is het aan de hoorder om de informatie ook echt inhoud te geven . Ik wil een notatie voorstellen voor de
informatie voor zover die generaliseerbaar is :

kater

o

kater

kater roept op o I kater
o

kater

de toegang tot
- het vermogen tot mentale (re)constructie van
alles wat onder het woord kater ligt neergeslagen
(vanaf dit punt niet generaliseerbaar),
- het vermogen tot herkennen van feitelijke katers
als passend (in zoverre generaliseerbaar dat verschillende leden van een taalgemeenschap dezelfde zaken als katers herkennen) .

Merk op dat de notatie voor de mentale reconstructie, o kater, gelijkvormig is
aan de notatie voor de overeenkomende fysieke eigenschappen, • I kater, maar
`doorzichtig' gemaakt om het niet-substantiële karakter ervan te representeren .
5 .2. Naamwoordelijke constituenten en mentale `reconstructies'
De spreker roept in het bewustzijn van de hoorder een zo goed mogelijke mentale reconstructie op van waar hij het over heeft. Het idee is dat iedere taalvorm
die de spreker kiest z'n eigen fragment toevoegt aan de reconstructie in wording .
We kunnen nu op ons uitgangspunt terugkomen : de vier voorbeeldzinnen waarin
een kater binnen dezelfde zinsconstructie op vier verschillende manieren in verband gebracht wordt met de wereld :
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Een
Een
Een
Een

kater
kater
kater
kater

is een dure raskat .
is een goede keus .
is een goede muizenvanger.
is een mannelijke kat .

In alle vier gevallen levert het woord kater een van de bouwstenen : de toegang tot
H's vermogen tot mentale reconstructie van willekeurige katers . De volgende
vraag is wat de woordgroep een kater bijdraagt aan de informatie . Ik denk dat dit
voor alle vier de zinnen hetzelfde is : een kater maakt een begin aan de mentale
constructie van een samenhang van eigenschappen, daarin vooralsnog alleen de
eigenschap (de verzameling eigenschappen) o kater invullend, en de ruimte voor
aanvullende, daarbij passende eigenschappen openlatend, niet `open' in de zin
van `onbekend' maar `open ` in de zin van `oningevuld' . De notatie die ik voor
deze informatie wil voorstellen is gelijkvormig aan de notatie voor een kater in
zicht, maar `doorzichtig' gemaakt en fragmentarisch gelaten :

een kater

\O

I

een kater roept op \oI
kater

kater
/

/

\o

kater

/

een samenhang van eigenschappen in opbouw
- waarin gegeven (de combinatie van eigenschappen) o I
en waarin de ruimte voor
kater

,

-

aanvullende eigenschappen is opengelaten .

Met deze reconstructie in wording kan de hoorder nog alle kanten op ; hij kan
hem in zijn hoofd nog aanvullen tot iedere willekeurige kater .
5 .3 . Prosodische vormen en mentale `reconstructies'
Een vraag die ik tot hiertoe heb laten liggen maar die nu alsnog aan de orde moet
komen: op papier mag het lijken alsof het enige verschil tussen de voorbeeldzinnen (1)-(4) in de woorden van het predicaat zit (en dat is ook waar de lezer van
deze geïsoleerde weergave op papier het bij de reconstructie tot taal mee moet
doen), maar er zijn goede redenen zijn om aan te nemen dat intonatie en ritme
bijdragen aan de informatie . Per hypothese heeft de spreker hiervoor twee minimale paren tot zijn beschikking, beide gelokaliseerd op dezelfde strategische
plek, namelijk de laatste lettergreep van, in deze voorbeelden, een kater.
intonatie

Luister eerst naar het verschil tussen (1) en (2) in intonatie van een kater. In (1)
raakt de laatste lettergreep er van kater de bodem van de toonhoogtecontour ;
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het effect is dat een kater naar een unieke kater verwijst en dat de mededeling
dus over die onverwisselbare kater gaat ; in (2) blijft de laatste lettergreep er van
kater ergens boven de bodem hangen ; ook de verwijzing blijft nu in de lucht
hangen . Vergelijk nu de intonatie van (3) en (4) : we horen hetzelfde verschil :
ook in (3) raakt er in kater de bodem van de toonhoogtecontour ; ook hier verwijst een kater, maar nu betreft het iedere kater ; en in (4) blijft er weer in de lucht
hangen; en ook hier wordt nergens naar verwezen . Dit minimale paar is onafhankelijk van distributie en realisatie (en informatie) van (toonhoogte)accent,
wat het best te horen is in voorbeelden waarin de betreffende laatste lettergreep,
zoals er in kater, geen woordaccent heeft . Notatie en definitie :

een kater j,

een katert

Tussen de top van de laatste lettergreep en het eind raakt de
toonhoogtecontour minstens op één punt de lage declinatielijn .
Dit laat ruimte voor mogelijk nog een zeer late, niet
accentverlenende, stijging na dat lage punt .5
Tussen de top van de laatste lettergreep en het eind is er geen
raakpunt tussen de toonhoogtecontour en de lage declinatielijn .

Als gezegd maakt een kater een begin aan de constructie van een samenhang van
eigenschappen, genoteerd als \o I kater
/, en laat daarbij de ruimte voor aanvullende eigenschappen open . Daarop voortbouwend kunnen we de bijdrage
van . karakteriseren als het invullen van deze ruimte zodat er bij elkaar op gezag
van de spreker een complete en onverwisselbare kater in H's hoofd opkomt,
terwijl T die ruimte niet invult zodat H op gezag van de spreker een incomplete
rudimentaire schets in zijn hoofd heeft . Ik wil de volgende notatie voorstellen
om deze respectievelijke bijdragen in kaart te brengen :

een kater j.

`0 Ikater

een katerl

\oI

000 /
kater

000

/

completerende aanvullende
eigenschappen
(ongespecificeerd) .
ruimte niet ingevuld .

5 Terminologie ontleend aan de `Hollandse School' benadering van intonatie . Kenmerkend voor
de `Hollandse School' is dat hun notatie stap voor stap iedere perceptueel relevante toonhoogtebeweging volgt en stileert ; het grote voordeel daarvan is dat behalve de diverse accentverlenende
ook alle niet-accentverlenende toonhoogtebewegingen accuraat in beeld komen ; met name van
belang is de toonhoogte op de grens van grammaticaal subject en predicaat . Zie Cohen & 't Hart
(1967), 't Hart & Cohen (1973), en 't Hart & Collier (1975) .
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ritme
Luister nu naar het ritme ; wat opvalt is een verschil tussen enerzijds (1) en (2) en
anderzijds (3) en (4) : in (3) en (4) wordt de laatste lettergreep er van een kater
enigszins gerekt, met het onmiddellijke effect dat een kater op alle katers betrekking heeft. Notatie en definitie van afwezigheid respectievelijk aanwezigheid
van dit ritmische kenmerk :

een kater

de laatste lettergreep is niet gerekt .

een kater H

de laatste lettergreep is gerekt .

De vier voorbeelden opnieuw, nu aangevuld met en onderscheiden door de besproken prosodische vormen :
(1)
(Z)
(3)
(4)

Een
Een
Een
Een

kater,,* is een dure raskat.
katerT * is een goede keus.
katerJ,H is een goede muizenvanger.
kate, H is een mannelijke kat .

De volgende vraag is wat dit ritmische kenmerk nu precies bijdraagt aan de samenhang van eigenschappen in opbouw . Vergelijk (3) met (1) : de rekking van
een lage laatste lettergreep maakt van een uitspraak over een unieke kater een
uitspraak over een modelkater, een complete kater waarvoor de hoorder op gezag van de spreker iedere willekeurige andere complete kater in de plaats kan
denken . En vergelijk (4) met (2) : rekking van een hoge laatste lettergreep maakt
van een incomplete rudimentaire schets voor een enkele kater een incomplete
rudimentaire schets voor welke kater dan ook, een sjabloon waaraan de hoorder
op gezag van de spreker, telkens opnieuw, willekeurige aanvullende eigenschappen kan toevoegen . Ik wil de volgende notatie voorstellen om de bijdrage van
H in kaart te brengen ; het kenmerk *, dat is de afwezigheid van H, verandert
niets aan het plaatje :

kater

een kater*

een kater H

`O I

gesloten: ruimte voor een enkele
invulling.

I

kater L

'I

[

I

open: ruimte voor willekeurige
invulling.
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5 .4 . Subjectpredicaat-constructies en mentale `reconstructies'
In alle vier de gegeven zinnen roept een kater dus een samenhang van eigenschappen in opbouw op, \o(kater
/ ; dit uitgangspunt zou H in principe nog tot
iedere willekeurige kater kunnen aanvullen, maar de spreker perkt met zijn keus
van prosodische vormen de mogelijkheden die H daarbij heeft op verschillende
manieren in, meer of minder speelruimte overlatend . In alle gevallen voegt het
predicaat een eigenschap toe aan de samenhang van eigenschappen in opbouw ;
notatie :

een kater . . . predicaat

\ ^ kater

/ 0 predicaat /

5 .5 . Gecombineerde informatie : vier typen informatie
Voor (1)-(4) leveren de afzonderlijke bijdragen bij elkaar de volgende resultaten op :
(1)
\~ kater

een katerJ,* is een dure raskat

000

/

dure raskat /

Dit is : in het hoofd van de hoorder vormt zich het rudimentaire beeld van een
unieke kater ; een set aanvullende eigenschappen is gegeven maar niet gespecificeerd. Hieraan wordt de eigenschap o dure raskat toegevoegd . Bij afwezigheid van
verdere informatie zou de mededeling voor zover H geïnformeerd is nog over
iedere willekeurige kater kunnen gaan, hij kan voor zichzelf speculeren hoe de
betreffende kater eruit zou kunnen zien, maar tegelijk weet hij dat identiteit en
eigenschappen in feite vastliggen .
f

(2)
een katert * is een goede keus

kater

goede keur /

Dit is : in het hoofd van de hoorder vormt zich een rudimentaire schets voor
een enkele kater ; de ruimte voor aanvullende eigenschappen blijft oningevuld,
de schets is niet af. Hieraan wordt de eigenschap o goede keur toegevoegd . Bij afwezigheid van verdere informatie zou H de door de spreker niet ingevulde ruimte
voor eigen rekening, proberenderwijs, kunnen aanvullen tot iedere willekeurige
halve of hele kater, details wijzigen, alles weer veranderen, enzovoort, iedere
verandering ten koste van de vorige .
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(3)
een katert.H is een goede muizenvanger

,0

kater

000

/ 0

goede mni~envanger /

Dit is : in het hoofd van de hoorder vormt zich het rudimentaire beeld van een
modelkater; de ruimte voor aanvullende eigenschappen is ingevuld en gegeven
als vervangbaar door iedere willekeurige andere invulling . Hieraan wordt de
eigenschap o I goede mui envanger toegevoegd. In dit geval kan H op gezag van de spreker iedere willekeurige complete kater indenken in dit plaatje .
(4)
een katert H is een mannelijke kat

10

kater

[

mannelijke kat /
/0

Dit is : in het hoofd van de hoorder vormt zich een sjabloon voor een willekeurige kater; de ruimte voor aanvullende eigenschappen is niet ingevuld en blijft
willekeurig invulbaar . Hierin wordt de eigenschap o mannelijke kat toegevoegd . In dit
geval kan H de opengelaten ruimte op gezag van de spreker telkens opnieuw aanvullen tot iedere willekeurige halve en hele kater zolang o I manneljke kat daar blo zit.

6 . Informatie uit verschillende bronnen
6 .1 . Waar de informatie terecht komt
In het dagelijks leven is communicatie een complex en dynamisch samenspel
van wat mensen zeggen en wat ze, ieder voor zich, al weten of vermoeden,
zowel hun kennis van datgene waar het over gaat als hun algemene kennis, hun
vooroordelen, wat eerder gezegd is, wat ze mogelijk in zicht hebben, wat ze
ieder `aan hun hoofd' hebben, wat ze aan het doen zijn, of ze naar elkaar kijken,
langs elkaar heen, naar het besprokene, hun non-verbale communicatie, hun
onwillekeurige imitatie van elkaar, hoe betrouwbaar ze elkaar vinden, etc . Alles
wat over en door elkaar heen neergeslagen ligt in hun brein ligt onder een voortdurend bombardement van impulsen, met elkaar wedijverend om wat ze tot
bewustzijn weten te brengen, en te midden van al die impulsen brengen de
woorden van de spreker ook nog eens het hunne teweeg .
Hierboven heb ik uit deze complexe materie de summiere maar systematische bijdrage van een aantal basistaalvormen geïsoleerd ; op zichzelf genomen
laat deze informatie de hoorder nog heel veel speelruimte ; ieder van deze zinnen, deze informatietypen, kan in principe nog betrekking hebben op een onbeperkt aantal situaties, maar die informatie zal in de praktijk terechtkomen in een
hoofd waar al van alles aan de gang is, wat de speelruimte feitelijk beperkt tot
wat op dat moment van belang is . Bij alles wat in H's hoofd gaande is kan zijn
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directe waarneming een belangrijke rol spelen, maar heel veel van wat in zijn
hoofd omgaat zal daar niet direct mee te maken hebben . Het is alleen op de
momenten dat hij in de wereld van zijn zintuigen zaken herkent die kunnen
versmelten met de door de spreker opgeroepen rudimentaire reconstructie dat
het verband tussen taal en werkelijkheid inderdaad tot stand komt . De vraag is
dus hoe H al die informatie van verschillende kanten integreert .
Merk op dat het in het dagelijks taalgebruik doorgaans niet om het vaststellen
van `waarheid' gaat, om het vergelijken van de informatie met `wat het geval is',
maar om het toevoegen van die informatie aan H's doorgaans incomplete kennis
van `wat het geval is' . Alleen als H op eigen gezag voldoende kennis van de situatie heeft kan evaluatie van de informatie aan de orde komen .
6 .2 . De wereld `in zicht'
Hierboven (4.3 : De omgeving in kaam heb ik een notatie geïntroduceerd die H's
directe omgeving representeert, zoals en voor zover H daar direct getuige van is,
voor zover hij het vocabulaire heeft om daarover van gedachten te wisselen,
voor zover hij zich bewust is van de toepasbaarheid van die woorden, voor
zover van direct belang in de taalgebruiksituatie . Maar uiteraard heeft lang niet
iedere informatie betrekking op wat direct waarneembaar is ; daarom eerst enige
opmerkingen over wat binnen en wat buiten bereik van H's zintuigen ligt, over
feit en fictie, en over gerealiseerde en ongerealiseerde situaties .

de wereld in licht
Stel, H heeft de wereld waarover gesproken wordt direct in zicht . Zonder zijn
zintuigen heeft hij geen besef van zijn omgeving, maar de situatie waarover gesproken wordt is veel complexer dan met de zintuigen alleen vastgesteld kan
worden ; een groot deel van sprekers en hoorders gedeelde vocabulaire is gemunt
om eigenschappen te benoemen die niet direct of helemaal niet op het oog te
ontdekken zijn en om verbanden te leggen tussen zaken die op het oog weinig
of niets met elkaar te maken hebben . Enerzijds reikt H's kennis van zijn directe
omgeving dus verder dan het direct waarneembare en anderzijds kan die kennis
niet anders dan incompleet zijn . Het principe van de voorgestelde notatie kunnen
we handhaven ook als het om minder concrete aspecten gaat van de wereld
waarover gesproken wordt ; ook die kunnen we specificeren met behulp van de
woorden die taalgebruikers zelf daarop toepassen ; de discrepantie tussen spreker
en hoorder in het verbale beleg waarvan ze dezelfde situatie kunnen voorzien zal
groter zijn naarmate het om minder direct waarneembare eigenschappen gaat .

de werkelijkheid buiten bereik van de tintuigen
De enige momenten waarop voor H de mogelijkheid bestaat het gapende gat
tussen de taal van de spreker, concreet of abstract, en de fysieke, tastbare werke-
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lijkheid feitelijk te overbruggen zijn de momenten waarop hij direct getuige is
van de situatie waar spreker het over heeft . Maar natuurlijk gaat heel veel informatie over wat buiten zijn directe omgeving plaatsvindt of plaatsgevonden
heeft, zodat H het moet doen met een mentale reconstructie daarvan . Om het
betoog hier niet ingewikkelder te maken dan nodig is zal ik het verschil tussen
`feitelijk in zicht' en `gereconstrueerd in beeld' niet in de notatie terug laten komen : stel de nieuwe informatie gaat over een bestaande situatie die H niet in zicht
heeft, stel H heeft onafhankelijk van die informatie wel een voorstelling van die
werkelijkheid, dan zal ik die situatie representeren alsof hij die `in zicht' heeft .

feit en fictie
De volgende opmerking betreft feit en fictie . Hoewel er een fundamenteel verschil is tussen feit en geen feit, tussen wat het geval is en wat niet het geval is,
tussen bestaan en niet bestaan, is dat verschil niet terug te vinden in de manier
waarop H's brein reconstrueert wat buiten bereik van zijn zintuigen ligt, of dat
nu een feitelijke of een fictieve wereld betreft . Dat doet niets af aan het fundamentele belang van dat onderscheid maar het zegt iets over het menselijk onderscheidingsvermogen . Ook op dit punt zal ik de notatie niet ingewikkelder maken
dan hier nodig is : stel de nieuwe informatie gaat over een fictieve situatie, stel H
heeft voorafgaande aan die informatie al een voorstelling van die situatie alsof
het een onafhankelijk van hem bestaande werkelijkheid betreft, dan zal ik die
situatie representeren alsof hij die `in zicht' heeft .

ongerealiseerde situaties
Een laatste opmerking : als het om fictieve werelden gaat stelt H ze zich voor
alsof ze reëel zijn, alsof de gebeurtenissen zich onafhankelijk van hem afspelen
ergens daarbuiten, volgens de daar geldende logica, wetten en regelmatigheden,
alsof hij er getuige van zou kunnen zijn als hij maar ter plekke aanwezig zou zijn .
Het in elkaar schuiven van nieuwe informatie en de wereld `in zicht' werkt dan
ook in principe op dezelfde manier, of H nu reële of fictieve situaties in beeld
heeft . Maar we hebben met heel andere semantische feiten te maken wanneer
de informatie gaat over ongerealiseerde, als niet gerealiseerd voorgestelde, situaties, wanneer de spreker een plan schetst, een mogelijkheid oppert, de toekomst
ontwerpt, etc . De speelruimte die de fragmentarische informatie de hoorder laat
wordt in zulke gevallen niet `vanaf de andere kant' door `de wereld' beperkt ; er
is geen `andere kant', zelfs geen fictieve, er is geen wereld om de informatie aan
toe te voegen, en `waarheid' speelt al helemaal geen rol .
Het verband tussen taal en realiteit komt uitsluitend tot stand wanneer taalgebruikers verband leggen tussen taalvormen en de realiteit zoals ze die op dat
moment ervaren. Nu, als de informatie van de spreker een ongerealiseerde situatie betreft kan H per definitie geen getuige van die situatie zijn en een verband
tussen taal en ongerealiseerde situaties kan dus onmogelijk tot stand komen. Wij
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hoeven zo een verband dan ook niet in kaart te brengen, sterker, het is vragen
om logische problemen om dat wel te proberen, bij voorbeeld door ongerealiseerde situaties in een verzameling `mogelijke werelden' vast te leggen . Wat we
wel moeten verklaren is wat ik `uitgesteld herkennen' zou willen noemen, wanneer een aanvankelijk ongerealiseerde situatie zich alsnog zou realiseren.

7 . De vier typen informatie, hun toepassingsmogelijkheden en hun
verband met de buitenwereld
7 .1 . De nominale constituent en de wereld `in zicht'
In de hierboven gegeven voorbeelden (1)-(4) is het uitgangspunt telkens de
woordgroep een tater die in H's bewustzijn een begin maakt met de constructie
van een samenhang van eigenschappen, genoteerd als \oI
/ . In principe zou dit stukje informatie betrekking kunnen hebben op iedere willekeurige
kater van vlees en bloed in de wijde wereld ; in het dagelijks taalgebruik doet
echter maar een fractie van al die mogelijkheden ter zake ; het is de realiteit van
het moment zelf die al die denkbare mogelijkheden `vanaf de andere kant' inperkt tot wat op dat moment relevant is .
Stel, H heeft de situatie waarover gesproken wordt geheel of gedeeltelijk `in
zicht' ; mogelijk herkent H daar één kater als zodanig, of twee, of een heel legertje, en hij moet altijd nog rekening houden met de mogelijkheid dat spreker het
heeft over wat buiten zijn gezichtsveld valt . Op grond van uitsluitend dit stukje
informatie komen al deze katers gelijkelijk in aanmerking ; de fragmentarische
constructie \oIkater
/ kan in principe nog met ieder van die katers sa•••
mensmelten; wanneer H een kater •
herkent als in aanmerking
komend kan dat als volgt genoteerd worden :
kater

\

gegeven

\O

I

kater

\ . I kater

Ikater

/n

/

• •

/
n

`in zicht'

In deze notatie is de representatie van de `transparante' mentale constructie geplaatst boven de representatie van de `stoffelijke' kater `in zicht' . Lees in deze
notatie `boven' als `overheen', de twee letterlijk in elkaar schuivend . Ik denk dat
we ons zo ook moeten voorstellen wat er in het brein gebeurt : zowel de mentale
constructie als de wereld in zicht nemen gestalte aan in H's bewustzijn precies
zolang als de respectievelijke corresponderende neurale netwerken in H's brein
in staat Á verkeren; mentale constructie en buitenwereld schuiven in H's bewust-
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zijn in elkaar wanneer die corresponderende netwerken elkaar overlappen, wanneer dus die overlap van twee kanten geactiveerd worden tot Á .
In de voorgestelde notatie blijft zichtbaar wat voor rekening van de spreker
komt en wat voor rekening van de hoorder zelf; dit spiegelt het feit dat H de
informatie uit verschillende bronnen tegelijk kan integreren en uit elkaar houden .
De voorbeelden (1)-(4) illustreren hoe de spreker met zijn intonatie en ritme
systematisch het soort van verband dicteert dat H dan als vanzelfsprekend zal
leggen tussen een kater en een of meer van de in aanmerking komende katers . Ik
zal hieronder in kaart brengen hoe verschillend dat verband uitpakt wanneer H
meerdere in aanmerking komende katers `in zicht' heeft ; om het niet nodeloos
ingewikkeld te maken zal ik in die vergelijking telkens aannemen dat er zich
twee van die katers `in zicht' bevinden.
Het blijkt dat ieder van die vier typen informatie ook nog op verschillende
manieren toegepast kan worden, afhankelijk van bijkomende factoren zoals wat H
onafhankelijk van die informatie weet; door efficiënt gebruik van een en dezelfde
basisconstructie beschikken spreker en hoorder zodoende over een waaier aan
uitdrukkingsmogelijkheden.
7.2 . Eerste type informatie : compleet en gesloten

(1) Een katerj, * is een dure raskat .

>

\Jkater ooo

o

dure raskat

Sprekers een kater,* roept in H's bewustzijn een unieke kater op met vaststaande
maar niet gespecificeerde eigenschappen; met andere woorden, de combinatie
een katerj* fungeert als een naam voor een onverwisselbare zaak zonder die
zaak te identificeren . Aan deze unieke maar ongeïdentificeerde zaak voegt de
spreker de predicaateigenschap toe . Het ligt voor de hand zo'n naam te gebruiken
in gevallen waar H de betreffende zaak nog niet `in zicht' heeft ; met sprekers mededeling komt die dan voor het eerst `in beeld' . Omdat de gegeven niet-identificerende naam de hoorder nog alle ruimte laat om te speculeren over die, in feite
vaststaande, identiteit lijkt het misschien minder voor de hand te liggen, en
misschien zelfs in strijd met goed taalgebruik, om zo'n naam te gebruiken ter
verwijzing naar een zaak die al `in zicht' is . Toch is dit aan de orde van de dag ;
het kan onopzettelijk gebeuren en dan kan het een complicatie opleveren, maar
spreker kan ook met opzet kiezen voor een niet-identificerende in plaats van een
identificerende naam, bij voorbeeld wanneer andere informatie duidelijk maakt
waar het om gaat . Ik zal beide gevallen illustreren .

verband met de wereld
Als H de kater `in zicht' heeft en als alles goed gaat, dat wil zeggen als H die
kater inderdaad als de bedoelde kater herkent, dan schuiven mentale constructie
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en de echte kat naadloos in elkaar . Dit proces kan als volgt gerepresenteerd
worden: H herkent de kat waar het over gaat :

op gezag van de spreker

10

`•

I kater
I kater

000

/

•••

/

`in zicht'

Aan die kat voegt hij op gezag van de spreker de predicaateigenschap toe :

op gezag van de spreker

1J kater
1 • I kater

000

I

•••

/

dure raskat /

`in zicht'

een niet identfcerende naam voor een identificeerbare referent
Spreker kan opzettelijk een niet-identificerende naam kiezen om daarmee onmiskenbaar naar een specifieke zaak te verwijzen ; vergelijk, in de Verenigde Staten
in 2008 :

(5)

Een jvarte man . * heeft de presidentsverkiezingen gewonnen .

Tussen spreker en hoorder kan er geen twijfel over bestaan dat deze uitspraak
over Barack Obama gaat, maar als de spreker in plaats van het niet-identificerende een rvarte man het identificerende Barack Obama zou gebruiken zou de
mededeling, opmerkelijk genoeg, een heel andere strekking hebben . (5) past het
best in een nabeschouwing, waar Barack ObamaJ,* heeft de presidentsverkieiingen
gewonnen de hoorder niets nieuws zou vertellen . Het gebruik van een niet-identificerende naam geeft zulke mededelingen een heel karakteristieke impact : (5)
verwijst naar Barack Obama in zijn hoedanigheid van zwarte man ; door die
eigenschap expliciet te noemen richt de spreker H's aandacht op juist die eigenschap, hij maakt H daarvan extra bewust, en dat is wat (5) in dit geval toevoegt
aan wat H toch al in z'n hoofd heeft .
Vergelijkbare voorbeelden zijn niet moeilijk te vinden ; neem het welsprekende
commentaar op het nieuws dat een zeer jeugdige kennis zwanger is :

(6)

Een kind[.* krijgt een kind.

de vergelijking : een onverwisselbare maar ongeïdentificeerde kater en twee katers `in zicht'
Het
kan
het
ker

gebruik van een niet-identificerende naam voor een unieke persoon of zaak
echter complicaties opleveren als de hoorder meerdere opties heeft maar in
ongewisse wordt gelaten over wie of waarover het gaat . Meestal zal een spreernaar streven dit soort onduidelijkheden te vermijden, maar hij kan ook
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met opzet niet het achterste van zijn tong laten zien, de informatie die hij heeft
maar half willen prijsgeven, of een formulering gebruiken die alleen aan ingewijden duidelijk is . En vaak genoeg komt informatie uit verschillende bronnen, en
die bronnen sluiten niet altijd netjes op elkaar aan; het is mogelijk dat een spreker
niet op de hoogte is van wat een hoorder weet, of dat hij de informatie geeft op
een moment dat er nog niets bruikbaars `in zicht' is terwijl er naderhand meerdere
zaken verschijnen die in aanmerking komen . Als we willen begrijpen hoe H de
woorden van de spreker verbindt met de werkelijkheid, hoe de informatie van
de spreker hem iets wijzer maakt over de wereld, dan kunnen we ons niet beperken tot nette doorlopende teksten .
Nemen we in het kader van de vergelijking tussen voorbeeldzinnen (1)-(4)
aan dat H, gegeven (1), twee katers `in zicht' heeft . Ter illustratie een verhaal :
stel H vergezelt een collega naar een afspraak met een H onbekende vrouw ;
onderweg geeft de collega enige informatie over wat hij kan verwachten aan te
treffen: al haar huisdieren komen uit het asiel, alleen een kate,j* is een dure raskat, om
door te gaan met allerlei uitweidingen over wat dat niet kost, een kat met stamboom, terwijl ze nog een kat heeft die net zo mooi is maar zonder papieren zo
uit het asiel komt . H moet onwillekeurig denken aan de siamees van zijn vroegere
buren, die zo'n onaards geluid kon produceren, waarna de siamees transformeert in de birmees waarmee zijn achternicht het hele land afreisde op jacht
naar nog meer prijzen. Tegelijk weet H dat het niets aan de zaak zelf verandert
wat hij zich voorstelt. Dan, ter bestemming aangekomen, treft hij twee op het
eerste gezicht even fraaie langharige katten, broederlijk naast elkaar gezeten op
de vleugel . Nu is het voor H geen enkel probleem om zijn mentale plaatje te
ontdoen van de franje die hij er zelf aan heeft toegevoegd, maar het integreren
van de informatie met wat hij voor zich ziet is dat wel - vooralsnog . Maar het is
ook weer niet al te ingewikkeld om de twee elkaar uitsluitende opties nog even
uit elkaar te houden . We kunnen dit als volgt representeren :

10 1

•

kater

kaer
\I'

dun raskat /
000

``n •i

/ 0

• • •/ 1

kater

dun raskat /
000

I

kater

•

•

/ 0
/2

7 .3 . Tweede type informatie : incompleet en gesloten

(2) Een katet1 * is een goede keus .

1n

1

kater

o

goede keur /

Op gezag van de spreker vormt zich in H's bewustzijn een incomplete rudimentaire schets voor een enkele kater, waarin wel de predicaateigenschap is ingevuld
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Het fragmentarische karakter hiervan laat de hoorder nogal wat speelruimte om
daar, proberenderwijs, in wisselende samenstelling allerlei eigenschappen bij te
bedenken; hier zien we de typische eigenschappen waarin mentale voorstellingen verschillen van de realiteit met haar wetten en logica : voortbouwend op dit
begin kan H er elementen aan toevoegen, stukjes van wissen, vervangen, etc .,
zonder daarvoor mentaal een heel nieuwe kater aan te hoeven maken .
Het fragmentarische karakter van dit type informatie maakt het voor veel toepassingen bruikbaar, met onderling grote verschillen in impact ; de spreker kan
een gerealiseerde situatie schetsen waarbij de identiteit van de genoemde zaak
feitelijk vaststaat maar irrelevant is voor de mededeling, maar even makkelijk
kan de spreker een ongerealiseerde, nog te realiseren, of hypothetische situatie
schetsen, waarbij de genoemde zaak nog verschillende gedaantes kan aannemen,
of zelfs een utopische situatie waarbij het nog maar de vraag is of er wel iets bestaat dat aan de beschrijving voldoet.
Dit laat zich goed illustreren aan voorbeeldzin (2) : spreker kan hiermee een
hypothetische situatie schetsen, H's voorstellingsvermogen de vrije loop latend .
In dat geval is iedere willekeurige kater nog als goede keus denkbaar ; er komt
geen verband tot stand met `de wereld', H kan zo een ongerealiseerde situatie
niet als een onafhankelijk gegeven `in zicht' krijgen, en wij moeten vooral niet
proberen zo een niet bestaand verband in kaart te brengen .
Spreker kan deze uitspraak echter ook doen in een situatie waarin H een selectie katers in het vizier heeft, waarbij de keus tot die selectie beperkt is maar
nog niet bepaald ; omdat het gaat om een afweging tussen gegeven alternatieven
legt H wel, proberenderwijs, verband tussen de schets en de wereld `in zicht' ;
dat verband moet in kaart gebracht worden .
En, derde mogelijkheid, spreker kan zijn uitspraak ook doen nadat de keus
op een bepaalde kater gevallen is, en dat perkt het verband dat H legt tussen
sprekers schets en wereld in tot die ene uitgekozen kat . Ook dat verband moet
in kaart gebracht worden.
In veel gevallen zal woordkeus, situatie, of andere bijkomende informatie de
hoorder duidelijk maken of de gegeven informatie een gerealiseerde, nog te realiseren, hypothetische of wellicht utopische situatie schetst .

de vergelijking: een incomplete schets van een kater en twee katers `in licht'
Nemen we in het kader van de vergelijking tussen voorbeeldzinnen (1)-(4) aan
dat H, gegeven (2), twee katers `in zicht' heeft . Ter illustratie een verhaal : met
de bedoeling een jong katje aan te schaffen heeft H een nestje voor ogen waarvan twee katertjes nog beschikbaar zijn . Gegeven een katei* > \o t~ . . . . . . /
kan hij daar nog iedere willekeurige kater van maken, ieder van die katers ten
koste van de vorige, maar in de gegeven situatie zijn al die denkbare katers
`vanaf de andere kant' beperkt tot die twee concrete katertjes ; H herkent beide
als mogelijke aanvullingen op de schets, beide komen gelijkelijk maar niet tege-
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lijkentijd in aanmerking : de opgeroepen rudimentaire mentale schets biedt maar
ruimte aan een enkele kater ; in het verband dat H legt tussen gegeven informatie en gegeven wereld blijven de twee katertjes dus vooralsnog onderling verwisselbaar. Wat er gebeurt is dat hij de opgeroepen rudimentaire schets in zijn
hoofd heen en weer schuift tussen de een en de ander ; als volgt te noteren :

\o

op gezag van de spreker

( kater

/

kater
1 \. j
\. I

`in zicht'

/1 f

. ..

kater

. ..
l2

Met toevoeging van de predicaateigenschap :

kater

op gezag van de spreker
ft

\

•

\ .

I

0 goede keur /

kater

I kater

•• •
..

.

`in zicht'

/1
/2

Dan, nadat de keus op een van de katers gevallen is, zeg, op de eerste kater, schuiven mentale schets en fysiek katje in H's hoofd alsnog in elkaar: de geschetste
situatie is gerealiseerd, alle eerder nog denkbare en onderling verwisselbare mogelijkheden zijn daarmee feitelijk ingeperkt tot precies die ene, en als H die ene
kater ook nog `in zicht' heeft wordt ook voor hem zijn speelruimte definitief
`vanaf de andere kant' ingeperkt .

op gezag van de spreker

\J kater
\. I

kater

goede keur /

• • • I gekozen / 1

`in zicht'

We zien dus dat, terwijl de met (2) gegeven informatie zelf gelijk blijft, het verband dat H legt tussen een kater en de buitenwereld afhangt van de vraag of de
situatie gerealiseerd is of niet; in het taalgebruik levert dit geen enkel probleem op .

een schets van een gerealiseerde situatie
Behalve voor het schetsen van nog te realiseren situaties zijn zulke fragmentarische schetsen ook zeer bruikbaar voor het beschrijven van situaties waarbij de
identiteit van de feitelijk betrokken persoon of zaak weliswaar vaststaat maar
niet relevant is voor de mededeling . En of de spreker nu een ongerealiseerde,
nog te realiseren, of een gerealiseerde situatie schetst, hij bouwt zijn informatie
op dezelfde manier op, hij laat dezelfde ruimte oningevuld ; het verschil zit hem
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in wat H al `in zicht' heeft, wat H op eigen gezag weet, zijn bijkomende kennis
waarmee hij die ruimte gedeeltelijk of geheel kan invullen ; vergelijk :
(7)
(8)

Een taxit * is besteld.
Een taxit * is onderweg

In beide gevallen kan vanuit H's perspectief de taxi zich nog in verschillende
gedaanten materialiseren; tegelijkertijd weet hij op grond van zijn kennis van de
wereld dat gegeven (7) verschillende taxi's inderdaad nog onderling verwisselbaar zijn en dat gegeven (8) de `identiteit' van de taxi feitelijk vaststaat; de informatie is mutatis mutandis hetzelfde, het verband met de wereld is dat niet .
Evengoed kan H het feitelijk verband tussen een taxi en de taxi zelf in beide gevallen pas leggen zodra die in zicht komt .
En wanneer de betreffende zaak direct in zicht is kan H het verband ook
direct leggen :
(9)

Een computert' * is beschikbaar Goalsje ijet) .

De `identiteit' van de betreffende computer staat voor alle betrokkenen feitelijk
vast maar is irrelevant . De notatie voor deze combinatie van gegevens mag voor
zichzelf spreken .
dezelfde woorden: eerste en tweede type informatie

Vergelijk :
(10)
(11)

Een justerj,* is ceremoniemeester.
Een uste, * is ceremoniemeester.

De constructie is dezelfde, de woordkeus is dezelfde, de beschreven situatie is
dezelfde, een zuster heeft betrekking op dezelfde zuster, en toch zijn dit, dankzij
het verschil in intonatie, twee verschillende mededelingen . Dat dit verschil subtiel is maakt het niet minder interessant : (10) doet een mededeling over een
specifieke zuster en (11) deelt een feit mee : het ceremoniemeesterschap wordt
waargenomen door een zuster . We kunnen (10) en (11) zien als een klassiek
geval van wat bekend staat als het `specifiek' versus het `niet-specifiek' gebruik
van een zuster. Dit verschil wordt volledig verklaard wanneer we aannemen dat
de spreker met een Zuster* een complete zuster oproept in H's bewustzijn en
met een ~usterT * een incomplete rudimentaire schets die op zichzelf genomen
nog op allerlei manieren ingevuld kan worden maar die H op grond van zijn
kennis van de wereld beperkt tot een enkele, hem onbekende, mogelijkheid .
Merk op dat het verschil, hoe subtiel ook, zichtbaar blijft in de notatie zoals
voorgesteld .
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Een ander voorbeeld van hetzelfde verschil :

(5) Een Zwarte man .* heeft de presidentsverkieiingen gewonnen .
(12) Een jwarte man T * heeft de presidentsverkieiingen gewonnen . Voor het eerst in de geschiedenis van de Verenigde Staten.
(5), als boven besproken, verwijst naar de persoon Barack Obama in zijn hoedanigheid van zwarte man; (12) geeft een schets van dezelfde situatie waarbij de identiteit van `een zwarte man' irrelevant is voor de mededeling . Alleen op de laatste
mededeling is voor het eerst in de geschiedenis van de Verenigde Staten een zinnig vervolg.
nogmaals dezelfde woorden: eerste en tweede type informatie
Veel minder subtiel is het verschil tussen :

(13) Een fotograafJ,* is welkom .
(14) Een fotograafl* is welkom .
Gegeven (13) heeft H een unieke fotograaf in zijn hoofd, gegeven (14) is de
fotograaf verwisselbaar . Toch is het verschil in informatie in principe hetzelfde
als hierboven: een fotograaf1,* in (13) roept een complete fotograaf op in H's
bewustzijn, een fotograafT * in (14) roept een incomplete rudimentaire schets op
die nog op verschillende manieren ingevuld kan worden . Het verschil met de
voorbeelden hierboven wordt veroorzaakt door bijkomende informatie : in (11)
Een usterT * is ceremoniemeester bevat het predicaat de informatie dat het om een
gerealiseerde situatie gaat, zodat H's kennis van de wereld een rol gaat spelen, in
(14) Een fotograafT * is welkom geeft het predicaat daarover geen uitsluitsel zodat
in dit geval H's voorstellingsvermogen niet beperkt wordt door de wetten en
logica van de realiteit .

schets van een utopische situatie
In (11) en (12) bevatte het predicaat de informatie dat er een gerealiseerde situatie
geschetst werd; het kan ook direct duidelijk zijn dat het om een ongerealiseerde
situatie gaat ; twee voorbeelden :

(15) Een oplossing* is verte zoeken .
(16) Een kindt * is welkom .
In het dagelijks taalgebruik is dit soort mededelingen aan de orde van de dag ; H
kan, gegeven (15) een oplossing niet in verband brengen met enige feitelijke zaak
en hij kan gegeven (16) een kind niet in verband brengen met welk bestaand kind
dan ook; wij hoeven als taalkundigen geen niet-bestaand verband in kaart te brengen en ons niet het hoofd te breken over niet-bestaande logische problemen in
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verband daarmee . Wel kan H zich, voortbouwend op de gegeven fragmentarische
schetsen, een meer gedetailleerde voorstelling maken, oplossingen uitwerken en
herzien, vast een naam voor het kind bedenken (een meisje? een jongetje?) .
Echter, mocht er toch nog een oplossing uit de bus komen, mocht er een kind
geboren worden, dan kan H alsnog het verband leggen . In dat geval kan dit uitgestelde verband op dezelfde manier als hierboven in kaart gebracht worden : alle
eerder denkbare mogelijkheden door de realiteit tot die ene gereduceerd .
? .4 . Derde type informatie : compleet en open
(3)

Een katerJ,H is een goede muizenvanger. > \

kater

0 I goede muizenvanger /

000

Sprekers een katerJ,H roept in H's bewustzijn een modelkater op, waaraan de predicaateigenschap wordt toegevoegd; voor die modelkater kan H op gezag van de
spreker iedere willekeurige kater invullen, en hij kan in iedere kater `in zicht' die
modelkater herkennen; in die zin is dit een algemene uitspraak. Maar sprekers
gebruiken dit type informatie naar mijn inschatting vaker om naar een enkele, specifieke zaak `in zicht' te verwijzen, die dan als karakteristiek voor de hele genoemde soort wordt neergezet, bij voorbeeld om gedrag te voorspellen of te verklaren .
de vergelijking: een modelkater en twee katers `in licht'
Nemen we in het kader van de vergelijking tussen voorbeeldzinnen (1)-(4) aan
dat H, gegeven (3), twee katers `in zicht' heeft . H herkent deze beide katers als
passend, als volgt te noteren :
op gezag van de spreker
kater

\0
\

1

•

I

kater

[ooo]/
• • • /1

\0f
\•

I

kater

[ ooo

kater

...

l

/

/2

`in zicht'

Nu wordt aan beide katers de predicaateigenschap toegevoegd :
op gezag
van de
spreker

kater
\0
[ 000,
\ .!kater
• ••
/i

/ o goede mut envanger / \ o
f

\•

kater

goede muizenvanger /
[

f

I

kater

000
•• •

/ 0
_
/2

`in
zicht'

een exemplarische taak
Als gezegd, we zouden (3) een algemene uitspraak kunnen noemen, maar in het
dagelijks leven worden dit soort uitspraken meestal gebruikt om iets te zeggen
over een enkel exemplaar van de genoemde soort dat als karakteristiek voor de
hele soort wordt neergezet . De volgende tekst, van een wat ingewikkelder con-

282

Net Koene

structie, is een sprekend voorbeeld van dit gebruik ; opmerkelijk is de opeenvolging van een bepaalde constituent die verwijst naar een in de situatie bekende
persoon en een onbepaalde constituent die onmiskenbaar naar diezelfde persoon verwijst, nu als vertegenwoordiger van zijn groep :

(17) We tochten contact met de aannemer, maar een aannemer die de woning al heeft opgeleverd 'H reageert niet zo snel.
Op deze manier kan de spreker met simpele middelen gedrag verklaren, of gedrag verontschuldigen, zoals met (18), of een voorspelling doen zoals met (19) .
Veel spreekwoorden, zoals (19), zijn in deze vorm gegoten. Vergelijk :
(18) Een kat-* is (nu eenmaal) een roofdier. (Komt hj weer met een vogel je thuis .)
(19) Een gewaarschuwd man.1-* telt voor twee .
Ook kan spreker de hoorder een model ter navolging voorhouden, zoals in

(20) Een verstanding mens,,- eetge~ond. (Wie de schoen pastJ,H trekke hem aan.)
Bij veel van dit soort uitspraken is duidelijk sprake van overgeneralisatie ; ook in
het geval van (3) is het niet moeilijk atypische katers te vinden, maar zolang die
uitzonderingsgevallen niet direct `in zicht' zijn zullen taalgebruikers zich daar in
het algemeen niet al te zeer aan storen.

niet idemfcerende namen voor identificeerbare taken: eerste en derde type informatie
Het is opmerkelijk hoe trefzeker en vanzelfsprekend taalgebruikers een en dezelfde constructie kunnen gebruiken om een waaier aan mededelingen te doen,
verschillend in informatie van zeer subtiel tot zeer aanzienlijk . Vergelijk bij voorbeeld twee gevallen van opzettelijk gebruik van een niet-identificerende naam
voor een in de situatie bekend persoon : (5) verwijzend naar Barack Obama na
de presidentsverkiezingen van 2008 in de Verenigde Staten, en (21) verwijzend
naar een of andere politicus die na een schandaal moet aftreden :

(5)
(21)

Een varte man .* heeft de presidentsverkieiingen gewonnen .
Een politicus J, H woont (nu eenmaal) in een glazen huis .

In beide gevallen belicht de niet-identificerende nominale constituent een zeker
aspect van de bedoelde persoon, wat hem in beide gevallen in de grotere groep
mensen plaatst met wie hij dat aspect gemeen heeft, maar een Zwarte mand *, van
het eerste type informatie, zet Obama neer als uitzonderlijk in zijn groep, en een
politicu4, , van het derde type informatie, zet de betreffende politicus neer als
typisch voor zijn groep .
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7 .5 . Vierde type informatie : incompleet en open
(4) Een kater- is een mannelijke kat . > \o kater C

/o mannelijke kat /

Een kater- roept in H's bewustzijn het begin op van een samenhang van eigenschappen ; uitgaande van die ene daarin gegeven eigenschap o I kater (de subjecteigenschap) heeft hij op gezag van de spreker de vrijheid om die aan te vullen
met wat voor bijpassende eigenschappen dan ook, maar gegeven het predicaat
moet o I mannelijke kat (de predicaateigenschap) daar in ieder geval deel van uitmaken .
Van de vier systematische gebruiksmogelijkheden van een kater is dit de meest
abstracte, met nogal wat ruimte tussen het opgeroepen \o I kater [
] / en
echte katers daarbuiten .
Ondanks het abstracte karakter van mededeling (4) is deze uiteraard wel van
toepassing op eventuele katers die `in zicht' komen . Ik zal het verband dat H in
dat geval legt in kaart brengen .
Het effect van mededelingen van dit type kan sterk variëren, mede afhankelijk
van wat de hoorder al weet . Ze zijn zeer geschikt om woorden toe te voegen aan
het vocabulaire van de hoorder, ik zal illustreren hoe dat in zijn werk gaat . De
predicaateigenschap kan het karakter van een soortdefiniërende eigenschap
krijgen, maar ook het karakter van een soortinherente eigenschap . Ik zal laten
zien wat het verschil maakt . Ten slotte, net als schetsen van het tweede type
laten schetsen van dit vierde type in het midden of ze bestaande zaken schetsen ;
utopische zaken hebben per definitie geen verband met de werkelijkheid .
de vergelijking: een sjabloon voor een kater en twee katers `in licht'
Nemen we in het kader van de vergelijking tussen voorbeeldzinnen (1)-(4) aan
dat H, gegeven (4), twee katers `in zicht' heeft . Beide passen in het gegeven
sjabloon zonder dat de een daarbij plaats hoeft te maken voor de ander, zoals
dat bij het tweede type informatie het geval was . We kunnen het verband dat hij
legt als volgt noteren :

op gezag van de spreker

O I kater [
I /
...
1, \ . I kater
/ 1 EJ
...
14 \ . I kater
/2 +

Met de toevoeging van de predicaateigenschap :

`in zicht'
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kater

op gezag van de spreker
1,
.
t

`•
`• (

I

manneke kat /

kater

•• •

/1

kater

• ••

/2

`in zicht'
4J

uitbreiding van het vocabulaire ; nogmaals de vergelijking
Informatie van dit vierde type is heel geschikt om woorden aan H's vocabulaire
toe te voegen . Van nieuwe woorden moet het verband met de werkelijkheid binnen de taalgemeenschap vanaf de wieg woord voor woord worden afgestemd, te
beginnen met het bij elkaar brengen van klankcombinaties en zichtbaar, tastbaar
aanwezige concrete zaken in H's bewustzijn, zoals hierboven voor het woord
poes geïllustreerd (zie 4 .2 : Klankcombinaties en wereld) ; als H eenmaal een basisvocabulaire heeft dan kan hij daarop voortbouwen . Stel, H kent het woord kater
niet, dan roept o kater geen beeld bij hem op, en heeft hij ook geen idee van wat
mogelijk aanvullende eigenschappen zouden kunnen zijn, maar hij kan, gegeven
(4), wel het sjabloon van een samenhang van eigenschappen construeren:
`o kater
manneljke kat / : hoe dan ook moet o I manneljke kat deel uitmaken
. . . . . ./ o
van het geheel. Nemen we aan dat dit wel een beeld bij hem oproept, dan is hij
in ieder geval een stuk opgeschoten : wat hij verder nog voor eigenschappen in
de opengelaten ruimte invult, o I mannelijke kat moet daar in ieder geval bij zitten .
Wat we zien is dat het voor H, om de betekenis van het woord kater te leren,
niet meer nodig is om die dieren zelf feitelijk in het vizier te hebben maar dat een
door de spreker opgeroepen mentale reconstructie van die dieren net zo goed kan
werken . Hiervoor moet dan wel eerst, in dit geval met kat en mannelijk, de basis
gelegd zijn.
Het is interessant om te zien hoe H verband legt tussen de informatie in (4) en
de wereld `in zicht' als hij het woord kater nog niet kent. Hierboven heb ik geillustreerd hoe H verband legt met de wereld waarin hij twee katers als zodanig herkent,
maar als hij geen beeld heeft bij het woord kater, dan kan hij diezelfde twee katers
nog zo scherp `in zicht' hebben maar hij zal ze niet als zodanig herkennen . In de
wereld zoals H die `in zicht' heeft, de wereld die wij in kaart willen brengen, zijn
die twee feitelijke katers er dus wel, maar zonder dat verbale etiket . Laten we aannemen dat H ze wel als mannelijke katten herkent ; dan is zijn wereld voor zover
relevant zodra hij de woorden mannelijke kat opvangt als volgt te representeren :

• • • •

I

mannelijke kat
l 1

1 • • • • I mannelijke kat / 2

`in zicht'
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En nu, gegeven (4), kan hij constateren dat ze beide in ieder geval aan de minimumvoorwaarde voldoen, voor zover hij geïnformeerd is zouden ze aanvullingen
op het geschetste sjabloon kunnen zijn :

op gezag van de spreker

kater

mannelijke kat /
/0

•

C

•

•

?

I mannelijke kat /
1

`in zicht'

E1

manne4,ke kat /2

?
E'

Nu heeft de spreker in het geval van (4) een predicaat gebruikt dat niet alleen
een noodzakelijke maar ook een voldoende voorwaarde geeft voor de toepasbaarheid van het woord katerr katers hebben de eigenschap o mannelqke kat alleen
met andere katers gemeen, kater is een `ander woord voor' mannelijke kat. Dit zit
niet in dit type informatie zelf besloten : die geeft o kater alleen als onlosmakelijke
eigenschap van katers . Voorbeelden van meer globale betekenisdefinities zijn
niet moeilijk te vinden, vergelijk (21) die pieterman toevoegt aan H's vocabulaire :
(22) Een pieterman)H is een veevis. (Maar niet iedere zeevis is een pieterman .)
definities

De spreker kan dit type informatie ook gebruiken om een woord dat H al kent
nader te definiëren, een al bestaand beeld aan te scherpen, desgewenst met wetenschappelijke precisie. Om een paar voorbeelden te noemen :
(23) Een planee4H is een hemellichaam .
(24) Een planee4H is een hemellichaam in een baan om de ton .
(25) Een planee4H is een hemellichaam in een baan om de ton, grootgevoeg om in hydrostatisch evenwicht te rijn onder zijn eigengewicht, en wargevoeg om dijn `baangebied'
schoon te vegen.

Nemen we aan dat H het woord planeet vaak genoeg gehoord heeft om zelf (23) te
berde te kunnen brengen, dan is (24) een aanscherping die nog een noodzakelijke
eigenschap toevoegt . En (25) sluit Pluto uit, tot 2006 nog de negende planeet
van ons zonnestelsel . In de voorbeelden (23)-(25) gaat het, net als in voorbeeld
(4), om afspraken over de voorwaarden waaronder de woorden planeet en kater
toepasbaar zijn, om de `betekenis' die aan die woorden wordt toegekend .
inherente eigenschappen

Gaat het in de voorbeelden (4) en (23)-(25) om de `betekenis' van kater en
mannelijke kat als criterium voor de toepasbaarheid van kater en o hemellichaam etc.

planeet, o

I
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als criterium voor de toepasbaarheid van planeet, heel anders is het effect van
(26) en (27), waar het gaat om de aard van het beestje ; vergelijk :

(26) Een walvist H is een hoogdier.
(27) Een krokodil1H is een reptiel.
Het ligt niet erg voor de hand om aanwezigheid van de predicaateigenschap
o oogel te zien als criterium voor de toepasbaarheid van het woord walvis en
aanwezigheid van o reptiel als criterium voor de toepasbaarheid van het woord
krokodil; eerder gaat het hier om inherente eigenschappen, vastgesteld bij de
bestudering van wat mensen al kunnen herkennen onder de noemer walvis en de
noemer krokodil. Andersom kunnen we moeilijk beweren dat o manne1jke kat een
inherente eigenschap van katers is en o hemellichaam etc. een inherente eigenschap van
planeten, vastgesteld bij de bestudering van katers en planeten .
Hoewel het effect van gevallen als (26) en (27) in vergelijking met (4) en (23)(25) nogal verschilt is de structuur van de informatie in al deze gevallen dezelfde :
de predicaateigenschap maakt onlosmakelijk deel uit van alles wat H zich gegeven
de subjecteigenschap kan voorstellen. Het verschil zit hem in de verhouding tussen de subjecteigenschap en de predicaateigenschap ; vergelijk (4) met (26) : katers hebben de eigenschap o manneke kat alleen met andere katers gemeen, zodat
die eigenschap niets toevoegt aan H's kennis van de aard van katers, terwijl
walvissen de eigenschap o hoogdier gemeen hebben met veel andere dieren, wat H
substantiële extra informatie geeft betreffende de verwantschap van walvissen
met de andere dieren uit die groep, en wat een deel van de kennis die H heeft
van die andere zoogdieren overdraagt naar zijn kennis van walvissen .
I

De grens tussen definiërende en inherente eigenschappen is trouwens niet scherp
te trekken . Hierboven zijn we ervan uitgegaan dat H de betekenis van de woorden walvis en krokodil al kende voordat hij de informatie (26) en (27) kreeg, maar
als dat niet het geval zou zijn zou de informatie een heel ander effect hebben ;
vergelijk het eerder besproken voorbeeld (22) met voorbeeld (28), in de veronderstelling dat H geen beeld had bij pieterman maar zich wel een voorstelling kon
maken bij makreel:

(22) Een pietermant H is een veevis.
(28) Een makreelt H is een veevis.
We zien dan dat precies dezelfde informatie heel verschillend terecht kan komen ;
(22) voegt een woord toe aan H's vocabulaire en (28) geeft H substantiële informatie over makrelen; o
in de ene situatie opgevat als een globale definiërende
eigenschap kan in een andere situatie opgevat worden als een inherente eigenschap .
f

f,
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utopische taken

Ten slotte kan het vierde type informatie met dezelfde vanzelfsprekendheid fantasieontwerpen oproepen in H's bewustzijn :
(29) Een perpetuum mobile is een apparaat dat, eenmaal op gang gebracht, zonder toevoer
van nieuwe energie blijft werken .

Ook als hij niet verwacht zo een apparaat in werkelijkheid aan te treffen heeft H
geen enkele moeite met het begrijpen van deze informatie, noch met de mentale
constructie van een fictieve wereld waarin zo een apparaat wel gerealiseerd zou
blijken te zijn . Zolang het niet om science fiction gaat hoeven wij ook geen verband tussen eenperpetuum mobile en de wereld in kaart, te brengen .
dezelfde woorden: derde en vierde type informatie

Het verschil tussen de beide algemene uitspraken, het derde en het vierde type,
is opnieuw subtiel maar daarom niet minder interessant ; vergelijk twee zinnen
die op grond van alleen hun woordkeus niet van elkaar te onderscheiden zijn :
(30) Een christen4 -* is vergevingsgezind.
(31) Een christen~'H is vergevingsgeiind .

We kunnen zeggen dat (30) een karakteristieke eigenschap geeft van mensen die
H, bijvoorbeeld op grond van hun geregelde kerkgang, als christen zal herkennen
en dat (31) een onlosmakelijke eigenschap geeft, een voorwaarde om christen genoemd te kunnen worden. Het verschil mag niet meer dan een nuance lijken maar
H legt een heel ander verband tussen een christen en de wereld om hem heen; neem
het geval van een wraakzuchtig medekerklid ; gegeven een christen J H uit (30) legt
H direct verband met die persoon : het gaat over hem, hoewel de predicaateigenschap helaas even niet van toepassing is, terwijl een christent -+ uit (31) juist
uitdrukkelijk niet op die persoon van toepassing is . Mocht H zelf die wraakzuchtige persoon zijn dan kan hij beide uitspraken op zichzelf betrekken: (30) als een
aansporing om, als christen, zich te bezinnen en (31) als de reprimande dat hij
niet aan de minimumvoorwaarde voldoet om christen genoemd te kunnen worden .

8. Conclusie
Dit artikel draaide om twee met elkaar samenhangende vragen : de woorden van
de spreker openen voor de hoorder perspectieven op al dan niet fictieve werelden : hoe werkt dat . Daarbij kunnen sprekers dezelfde constructie probleemloos
gebruiken om zeer verschillende informatie te geven : hoe werkt dat . Voor een
verklaring van beide feiten werden de processen die zich afspelen in het hoofd
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van de hoorder stap voor stap in kaart gebracht : welke taalvormen herkent hij
in wat de spreker zegt, wat draagt ieder van die vormen bij aan de informatie,
welke gestalte neemt die informatie in zijn hoofd aan wanneer hij de bedoelde
werkelijkheid niet in zicht heeft, en hoe legt hij het verband tussen de informatie en de bedoelde werkelijkheid wanneer hij die wel in zicht heeft .
Het uitgangspunt van de verklaring is dat zowel de wereld van de zintuigen
als de mentale reconstructie daarvan bestaat uit samenhangen van eigenschappen die door het brein geassembleerd worden uit op het moment zelf afzonderlijk gegenereerde, dat is tot bewustzijn gebrachte, elementen ; er is betoogd dat
de spraakklanken van de spreker in het bewustzijn van de hoorder fragment
voor fragment een mentale reconstructie oproepen van waar de spreker het over
heeft door hoorders neurale mechanisme voor het genereren, assembleren, en
reconstrueren van zijn buitenwereld te activeren . Deze mentale reconstructie
wordt voor een deel systematisch gedicteerd door de spreker ; iedere vorm die
de hoorder herkent in wat de spreker zegt levert zijn eigen kleine maar precieze
bijdrage, maar de optelsom van deze fragmenten kan gaten in de reconstructie
open laten en deze gaten kunnen, individueel, door de hoorder op grond van
zijn eigen eerdere ervaringen opgevuld worden .
De basiswoorden openen de toegang tot hoorders vermogen tot mentale reconstructie van willekeurig wat onder die noemer ligt neergeslagen . De nominale
constituent doet niet meer en niet minder dan een begin maken aan de mentale
constructie van een samenhang van eigenschappen die de hoorder nog op alle
denkbare manieren kan aanvullen . In vier verschillende combinaties bepalen intonatie en ritme van de nominale constituent de speelruimte die de hoorder heeft
om de gaten op te vullen . Het is aan de hoorder de reconstructie binnen deze
beperkingen verder mentaal gestalte te doen aannemen . Het predicaat voegt dan
een eigenschap toe aan de samenhang van eigenschappen in opbouw .
Wanneer de informatie een (feitelijk of fictief) gerealiseerde situatie betreft,
wordt de speelruimte van de hoorder verder beperkt door zijn kennis van de
logica, wet- en regelmatigheden die in die wereld gelden . Wanneer de informatie
een ongerealiseerde situatie schetst, gelden zulke beperkingen niet . Het effect
van informatie wordt medebepaald door datgene waar de informatie op aansluit,
wat de hoorder al weet en/of `in beeld' heeft . Telkens en alleen wanneer de
hoorder de besproken situatie `in zicht' heeft komt het verband tussen taal en
wereld tot stand.
Voor het hele traject `taal-informatie-(bedoelde situatie)' werd een notatie voorgesteld voor de wereld van de zintuigen voor zover relevant en een daaraan
gelijkvormige notatie voor de mentale reconstructies die de spreker bij de hoorder oproept ; hiermee werd in kaart gebracht hoe ze bij gelegenheid in elkaar
schuiven .
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9 . Opnieuw : semantiek als empirische wetenschap
Als gezegd (zie sectie 2 .2), in de behandeling van de materie zijn verschillende
niveaus van abstractie te onderscheiden: de geconstateerde feiten, een hypothetische ordening van dit materiaal die zowel de vorm als de informatieopbouw
betreft, en een algemeen theoretisch kader die de bestaanswijze van het object
van onderzoek betreft . Feiten, hypothesen en theorie moeten op hun eigen
merites beoordeeld worden : taalfeiten worden bij overeenstemming introspectief vastgesteld ; de hypothesen moeten afzonderlijk en in samenhang de geconstateerde feiten dekken ; ze moeten aanknopingspunten bieden voor verder
onderzoek; het theoretisch kader moet inzicht geven in de fundamentele vragen
en in overeenstemming zijn met wat er bekend is over het bewustzijngenererend
brein. Een opsomming :
de feiten

Dezelfde nominale constituent in een eenvoudige zinsconstructie kan op verschillende manieren en met verschillend effect gebruikt worden . Hiervan zijn
voorbeelden gegeven . In het taalgebruik levert dit geen problemen op . Ik veronderstel overeenstemming over deze feiten tot het tegendeel blijkt . 6
ritme

Het idee dat ritme informatief is, meer specifiek dat rekking van de laatste lettergreep van de nominale constituent samengaat met een algemene lezing van die
constituent, heeft wat mij betreft eerder de status van een constatering dan van
een hypothese . Ik neem aan dat ik niet de eerste ben die dit opgemerkt heeft .?
De voorgestelde bijdrage aan de informatie en de interactie met het minimale
paar in intonatie hebben wel de status van hypothesen .
intonatie

Per hypothese onderscheidt intonatie het verwijzend van het niet-verwijzend
gebruik van de nominale constituent, en per hypothese gaat het dan om een
raakpunt tussen de intonatiecontour en de bodem van de toonhoogtecontour
precies in het stukje tussen de top en het eind van de laatste lettergreep ; deze
hypothese legt maar één punt vast in de toonhoogtecontour die de hele zin overspant, onafhankelijk van distributie en realisatie van toonhoogteaccenten en vrij
6

Deze constateringen betreffen het feit dat aan een en dezelfde constructie verschillende betekenissen verbonden kunnen worden en ze betreffen het verband tussen gegeven intonatiecontouren
en betekenis . Zo kan er overeenstemming zijn over `de feiten' terwijl de verklaringen voor die feiten uiteenlopen; in Koene (1994 :166-70) geef ik een aantal voorbeelden uit de literatuur waar een
verband tussen een gegeven intonatiecontour en betekenis gerapporteerd wordt, waarbij het geen
twijfel lijdt dat het om dezelfde feiten gaat als die waarover ik het heb . En daar houdt de overeenkomst op. Vergelijk ook noten 12 en 14 hieronder .
7 Door mij voor het eerst vermeld in Koene (1984) .
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combineerbaar met alle daarbij mogelijke variaties, eveneens vrij combineerbaar
met willekeurig gelokaliseerde emfase en met andere toonhoogtebewegingen .
De gegeven hypothese voorspelt voor iedere mogelijke toonhoogtecontour of
de nominale constituent verwijst of `in de lucht blijft hangen' . Het gaat hier dus
om een controleerbare hypothese .

informatieopbouw
Per hypothese is informatie een optelsom van fragmenten die systematisch worden bijgedragen door de gegeven vormen . Het besproken fragment van het Nederlands bestaat uit de volgende vormen : een onbepaalde nominale constituent,
een minimaal paar in intonatie en een minimaal paar in ritme in vier mogelijke
combinaties, en een eenvoudig positief predicaat . Voor ieder van de veronderstelde vormen is een hypothese over hun bijdrage aan de informatie geformuleerd .
De basiswoorden openen hoorders toegang tot zijn vermogen tot mentale
reconstructie van willekeurig wat eerdere ervaringen onder die noemer hebben
neergeslagen. Welke gestalte die reconstructie van moment tot moment aanneemt
is persoonlijk en onvoorspelbaar . Hoe binnen een taalgemeenschap mensen die
woorden, ieder op grond van hun eigen geschiedenis, distribueren over de realiteit is wel voorspelbaar dankzij het feit dat mensen dit op elkaar afstemmen .
Per hypothese maakt de nominale constituent een begin aan de constructie
van een samenhang van eigenschappen ; essentieel in deze hypothese is dat die
bijdrage minimaal is, geen existentiële claim bevat, en ruimte openlaat voor
verschillende aanvullingen . In principe is deze hypothese onafhankelijk van de
vraag of en hoe de spreker die aanvullingen geeft . Per hypothese zijn het in het
Nederlands (Duits, Engels) prosodische vormen die ieder hun eigen systematische aanvulling geven.$ Deze hypothesen laten zich ieder apart introspectief
beoordelen op geloofwaardigheid en in combinatie met elkaar toetsen aan de
geconstateerde feiten : leveren ze in ieder van de vier mogelijke combinaties bij
elkaar de correcte betekenissen en het juiste verband met de wereld op . Dat is
inderdaad het geval . Een groot voordeel van deze verklaring is haar eenvoud en
elegantie : de nominale constituent levert altijd hetzelfde aandeel aan de informatie en minimale, strategisch gelokaliseerde, middelen zijn toereikend om de
variaties tot stand te brengen.

meer omvattend onderzoek
De voorgestelde hypothesen zijn onderdeel van een meer omvattend onderzoek
naar vorm en informatie . Een korte schets :
In het bovenstaande ging het om een onbepaalde nominale constituent in combinatie met de keus uit een minimaal paar in intonatie en een minimaal paar in
ritme in vier mogelijke combinaties, waaraan een eenvoudig positief predicaat is
8

Vergelijk Koene (1994: 239-45) .
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toegevoegd. De hypothesen verklaren hoe een spreker deze ene constructie systematisch kan gebruiken om vier verschillende mededelingen te doen . Deze
hypothesen leggen maar een enkel punt vast in een intonatiecontour die voor
de rest nog een grote variatie aan vormen kan aannemen . Nu is het aannemelijk
dat intonatie meer systematische bijdragen aan de informatie levert, bijvoorbeeld door distributie van toonhoogteaccent, het vergroten van de toonhoogteverschillen in de contour, en een niet-accentverlenende stijging, een `haaltje omhoog' aan het eind van een woordgroep . Deze en waarschijnlijk nog andere
relevante prosodische vormen maken een vermenigvuldiging van combinaties
mogelijk bovenop de twee maal twee al besproken systematische keuzen ; als
ieder van die vormen inderdaad zijn eigen kleine maar precieze bijdrage levert
aan de informatie heeft de spreker hiermee dus een uiterst efficiënt arsenaal tot
zijn beschikking waarmee hij, gebruikmakend van dezelfde syntactische constructie, een vermenigvuldiging van mededelingen kan doen, met precies gedoseerde betekenisverschillen en -nuances . Dit nog afgezien van de diverse,
hierboven gedeeltelijk al geïllustreerde, mogelijkheden om de informatie aan te
laten sluiten bij wat de hoorder al in beeld heeft .
Deze veronderstelling laat zich goed inpassen binnen het algemene kader : de
spreker maakt bij het uitspreken van zijn zinnen een aantal keuzen : per hypothese levert de opeenvolging van gekozen intonatiekenmerken het informatieve
`skelet' op dat de hoorder herkent onder de door de spreker gebruikte intonatiecontour . 9 Voor de genoemde prosodische vormen zijn elders hypothesen geformuleerd die preciseren wat ze bijdragen aan hoorders mentale reconstructie van
°
de bedoelingen van de spreker .'
De in dit artikel besproken zinnen hadden een eenvoudig positief predicaat .
Wanneer we aan het predicaat een negatie toevoegen kunnen we voor deze negatieve zinsconstructie opnieuw vier gebruiksmogelijkheden verwachten, parallel
aan de vier positieve `betekenissen' en gedicteerd door dezelfde prosodische
vormen . Dit blijkt inderdaad het geval : naast zogenaamde `predicaatnegatie'
(eerste type informatie) en zogenaamde `zinsnegatie' (tweede type informatie)
treffen we twee soorten negatieve algemene uitspraken aan (derde en vierde
type informatie) . De interessante vraag doet zich voor welke gestalte negatieve
informatie aanneemt in het hoofd van de hoorder ; een enkele hypothese over
wat niet bijdraagt aan de informatie blijkt nu, in combinatie met de al geformuleerde hypothesen, voldoende om alle vier gebruiksmogelijkheden te verklaren ."
Zonder een beroep te hoeven doen op de notie `bereik van de negatie' met zijn onduidelijke ontologische status - verklaren deze hypothesen dus het
verschijnsel dat ten onrechte bekend staat als `scopeambiguïteit' ; het gaat niet

9 Vergelijk Koene (1994 : 213-4) en Koene (2007 : passim) .
10
11

Zie Koene (2007 : 82-3) ; zie ook Koene (1994 : 200-7) .
Zie Koene (2007:16-8 en hoofdstuk 4) .
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om de onderlinge volgorde van het grammaticale subject en de negatie maar om
het grammaticale subject in combinatie met het minimale paar in intonatie . Bij
elkaar voorspellen de hypothesen voor iedere mogelijke toonhoogtecontour de
betekenis . 12 Verder geven de hypothesen automatisch een verklaring voor de twee
mogelijke interpretaties van zinnen met vooropgeplaatste negatie die niet als een
verschil in `scope' te beschrijven zijn . 13
In negatieve zinnen kan zich bovendien het intrigerende verschijnsel voordoen dat de negatie zich lijkt te concentreren op een enkel, met behulp van extra
toonhoogte geïsoleerd element (de `focus van de negatie'), zodat de negatieve
zin een positieve implicatie heeft . Dit verschijnsel laat zich zonder extra ad hoc
aannamen verklaren door de combinatie van de in dit artikel besproken hypothesen, hypothesen betreffende de informatie van die extra toonhoogte en de
hypothese betreffende de informatie van niet. Ook hier weer voorspellen de hypothesen bij welke contouren dit verschijnsel zich voordoet en ze verklaren hoe
14
de hoorder tot dit resultaat komt. Met hetzelfde pakket hypothesen laten zich
behalve deze aanzienlijke betekenisverschillen ook subtiele maar niet minder
effectieve betekenisnuances verklaren . l5
Bij de illustraties in dit artikel is overal gekozen voor onbepaalde nominale
constituenten als grammaticaal onderwerp, maar de hypothesen gelden evengoed
voor zeer veel andere (hoewel zeker niet alle) nominale constituenten . Vervang
de onbepaalde nominale constituent door een bepaalde en we kunnen een hele
waaier aan mogelijkheden voorspellen en vinden, parallel aan de mogelijkheden
van de onbepaalde constituent maar subtieler in hun verschil omdat bepaalde
constituenten hoorder minder speelruimte laten . Voor de verklaring van al die
meer of minder subtiele verschillen die taalgebruikers tot hun beschikking hebben, inclusief alle verondersteld problematische verschijnselen in het `RussellStrawson' debat, is het voldoende om de beperkte maar precieze bijdrage van de
onbepaalde constituent te vervangen door de beperkte maar precieze bijdrage van

12

Vergelijk Koene (1989 : 63-71) . In Koene (1994 : 152-65) staan diverse mogelijke toonhoogtecontouren uitgeschreven voor dezelfde negatieve zin in combinatie met de zogenaamde `scope'
interpretatie: hetzij `predicaatnegatie' hetzij `zinsnegatie' . De tekst gaat uit van constateringen, in
de veronderstelling dat hierover overeenstemming zal bestaan, veronderstelt verder dat `iets' in
die contouren het verschil maakt, en beredeneert dat het cruciale element niet de distributie en/of
realisatie van toonhoogteaccent kan zijn, noch de toonhoogtestijging aan het eind van de contour,
noch enige contour als geheel . Dezelfde redenering is al te vinden in Koene (1984) .
13 Zie Koene (2007 : 78-81) .
14 Zie Koene (1994: 172-98) voor een analyse van de (in het Engels) verantwoordelijk geachte
`fall-rise' en `contradiction contour' en een bespreking van de in de Engelstalige literatuur tot dan
toe voorgestelde betekenisverklaringen ; zie Koene (2007: 121-42) voor een analyse van de betekenis, (172-98) voor een analyse van de prosodische vorm, en hoofdstuk 5 voor een uitgewerkte
verklaring van zowel deze `focusnegatie' als van een vermenigvuldiging van andere mogelijke
betekenissen en betekenisnuances .
15 Zie Koene (2007 : 27-8 en hoofdstuk 5) .
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de bepaalde constituent .1ó Ook voor stofnamen als nominale constituenten zijn
verrassende parallelle gebruiksmogelijkheden te voorspellen en te vinden,
evenals voor vele andere nominale constituenten .17
theoretisch kader
Bij het theoretisch kader gaat het om andersoortige feiten en andersoortige vragen. Het evocatieve vermogen van taal is zo een feit, en dat mensen in staat zijn
met elkaar over een gedeelde buitenwereld te spreker is zo een feit . Het gaat hier
om de essentie van taal, en de vragen kunnen niet beantwoord worden zonder
dat we ons bezinnen op de bestaanswijze van het object van onderzoek : waar
hebben we het als taalkundigen over, waaruit bestaat taal, wat is informatie, wat
is betekenis, waaruit bestaat die schijnbaar magische kracht van taal, hoe openen taalvormen perspectieven op al dan niet fictieve werelden, wat is de brug
tussen taal en realiteit . Het idee is dat alle antwoorden te vinden zijn in het
hoofd van de taalgebruiker : wat in zijn bewustzijn opkomt dankzij de gelijktijdige activiteit in zijn brein .
Met dit idee als leidraad is het doel nauwgezet de processen in kaart te brengen die zich in het hoofd van de hoorder afspelen tijdens het hele proces van
horen en begrijpen wat de spreker zegt tot en met, bij gelegenheid, herkennen
van datgene waar de spreker het over heeft, stap voor stap in direct verband
met wat er feitelijk gebeurt . Voor de controleerbaarheid van de theorie is het
essentieel dat van iedere gebruikte notatie duidelijk is waar die voor staat, voor
welke taalvorm, voor welk stukje informatie, voor welk perspectief op de buitenwereld zoals dat feitelijk vorm en gestalte aanneemt in het hoofd van de
hoorder . Dit alles zonder daarbij, circulair, een beroep te doen op de kennis die
de onderzoeker als taalgebruiker heeft, zoals dat het geval is bij alle parafraserende en expliciterende `betekenisrepresentaties' en `logische vormen' met hun
onduidelijke ontologische status, maar ook bij het gebruik van ongedefinieerde
noties als `concept' en `propositie' .
In het voorgestelde theoretisch kader is iedere notatie gedefinieerd in termen
van het bewustzijngenererend brein . Uiteraard hebben deze voorstellen de status
van hypothesen, en als leek op neurobiologisch gebied ben ik me zeer bewust
van de beperktheid van mijn kennis . Toch denk ik dat ik een aantal controleerbare stellingen heb betrokken . Een opsomming:
Het brein creëert besef van de omgeving door die omgeving vorm, kleur,
geur, smaak, geluid etc . te doen aannemen in het bewustzijn . Gegeven de perceptuele input genereert hoorders brein zijn omgeving door het gecoordineerd
activeren van neurale netwerken in gespecialiseerde gebieden, ieder netwerk gecorreleerd aan een zeker aspect van die omgeving ; het besef van de omgeving
16 Zie Koene (2007 : 94-104) . Zie Koene (1994: 50-71 en 82-92) voor de bespreking van het tot
dan toe gevoerde Russell-Strawson debat .
17 Voorbeelden in Koene (1987), Koene (1989 : 60-2), en Koene (2007 :104-7) .
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bestaat precies zolang als die activiteit duurt . Het perceptuele systeem functioneert als een neurale machinerie voor het in onderdelen genereren van de buitenwereld en het assembleren van de onderdelen . Het brein creëert besef van
wat niet aanwezig is door mentale reconstructie daarvan in het bewustzijn .
Mentale reconstructie vindt plaats door het van binnen uit activeren van de
neurale machinerie voor het genereren en assembleren van de buitenwereld .
Dankzij een zich levenslang herhalend proces waarbij verband gelegd wordt
tussen woorden en steeds meer zaken die onder die noemer vallen, waarbij gebruikte neurale verbindingen versterkt, en hergebruikte neurale verbindingen
extra versterkt achterblijven, geven die woorden de individuele taalgebruiker
blijvend greep op zowel de `gemene deler' in al die zaken (het `concept') als op
de exemplaren afzonderlijk.
Deze woorden vormen een van buitenaf, voor de spreker, toegankelijke
ingang tot hoorders neurale machinerie voor het genereren, assembleren en
reconstrueren van de wereld . Vanaf deze ingang is het aan de hoorder de informatie van de spreker gestalte, `betekenis', te geven . Dit is de basis van het evocatieve vermogen van taal. In het besproken fragment roepen de spraakklanken
van de spreker vorm voor vorm, fragment voor fragment, in het bewustzijn van
de hoorder een samenhang van eigenschappen op, in rudimentaire vorm geautoriseerd door de spreker, en door de hoorder in meer of minder detail in te
vullen tot een persoonlijke en tentatieve mentale reconstructie van waar de spreker
het over heeft . Deze mentale reconstructie is gelijkvormig aan de buitenwereld
want gegenereerd door de sensorimotorische machinerie die ook de ervaring
van die buitenwereld genereert .
Zowel mentale reconstructie als wereld in zicht nemen gestalte aan in het
bewustzijn precies zolang als de daaraan gecorreleerde complexen neurale netwerken in een speciale toestand van verhoogde activiteit verkeren ; mentale
reconstructie en buitenwereld schuiven in elkaar wanneer die complexe neurale
netwerken elkaar overlappen, van de ene kant door de spreker en van de andere
kant door de perceptuele input geactiveerd .
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Bijdragen tot de geschiedenis van de universitaire neerlandistiek buiten Nederland en Vlaanderen. Munster, New York, Munchen, Berlin . Waxmann 2010 . 366 pp .
De titel Neerlandistiek in Europa geeft in ruime zin het thema van de bundel aan .
De ondertitel beperkt Europa tot buiten Nederland en Vlaanderen en maakt ook duidelijk, dat het hier niet gaat om een integrale bespreking van de Neerlandistiek,
maar - veel bescheidener - om bijdragen tot de geschiedenis ervan . Bij het bestuderen van de artikelen bleek me dat enkele auteurs ook de belangstelling van Jacob
Grimm en van A.H . Hoffmann von Fallersleben voor de Nederlandse letteren,
evenals de taalkundige belangstelling van Rasmus Rask voor het Fries en het Nederlands en van Theodor Siebs voor het Fries onder het begrip neerlandistiek verstaan .
De redacteuren noemen in de inleiding vier vraagstellingen die in de verschillende bijdragen worden uitgewerkt : l . de institutionele geschiedenis, 2 . de wetenschapsbiografieën, 3 . de paradigmatische inbedding van het neerlandistische
onderzoek buiten de moedertaalgebieden en 4 . de `toegepaste' neerlandistiek :
ontwikkelde lesboeken en methodes . Meestal treffen we een combinatie van de
punten in de studies aan.
Uit de inleiding blijkt verder dat de bundel het blijvende resultaat is van een
internationaal congres in 2008 aan de Freie Universitat Berlin, een jubileumjaar
voor de opleiding Neerlandistiek aldaar. De historisch-bestuurlijke bijdrage van
Linde van den Bosch, de algemeen secretaris van de Nederlandse Taalunie, en die
van Marja Kristel, de directeur van de Internationale Vereniging voor Neerlandistiek,
omsluiten de inhoudelijk neerlandistische hoofdstukken . Beide organisaties zijn
voor de geldelijke en organisatorische ondersteuning van de neerlandistiek extra
muros van groot belang.
De inhoudelijke studies zijn alle geschreven door neerlandici die buiten Nederland en Vlaanderen werkzaam zijn of waren . De structuur van de bijdragen is
uitstekend, evenals het taalgebruik . Een `Summary' en een `Zusammenfassung'
sluiten elke bijdrage af. Aan dit alles heeft de redactie veel aandacht besteed .
De eerste studie, die van Jaap Grave, schetst een algemeen kader voor het
schrijven van een wetenschapsgeschiedenis, hetgeen dus impliciet van nut kan
zijn voor de historische beschrijving van de neerlandistiek . In paragraaf 3 geeft
hij een praktische uitvoering van de eerder ontwikkelde methodologie . Hier
noemt hij vier elementen met betrekking tot de neerlandistiek : `de analyse van
structuren en organisatie, van het onderwijs en onderzoek, van de neerlandici
zelf en van de buitenuniversitaire activiteiten' (blz . 25) . Bestudering van de bundel maakt mijns inziens duidelijk, dat het nog wel mogelijk is de `structuren en
organisatie' tezamen te behandelen, maar dat de overige drie elementen zo
hecht met elkaar verbonden zijn, dat scheiding tot veel herhalingen zal leiden .
Daarbij is het van belang aandacht te besteden aan krachten die geruime tijd op
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de achtergrond werkzaam kunnen zijn, maar zich op de voorgrond kunnen dringen en dan het wetenschappelijk bedrijf in zijn geheel of een deel ervan bepalen .
Ik noem twee van zulke krachten .
De sociaal-politieke constellatie kan een beslissende invloed op de organisatie
hebben en soms ook op de inhoud van de wetenschapsbeoefening . Een tweede
werkzame kracht wordt gevormd door de internationale wetenschappelijke
ontwikkelingen in het eigen en in aanpalende vakgebieden . Ik geef daarvan voorbeelden uit de bundel .
De studie van Kris Steyaert toont uit gebruikte literaire leerboeken in Wallonië aan, dat onder Koning Willem I en daarna in de beginjaren van de Belgische staat het wel en wee van het universitaire neerlandistisch onderwijs niet los
kan worden beoordeeld van politiek streven naar respectievelijk groot-Nederlandse en daarna Belgische identiteit .
De cluster van studies over de neerlandistiek in Duitsland laat treffend zien
hoezeer de politieke macht van een tijdsgewricht inwerkt op de wetenschapsbeoefening aan de universiteiten . Dit zowel wat betreft de inhoud van de colleges
als van het onderzoek en ook de personele bezetting van met name de hoogleraarsposten . Eén van de meest schrijnende gevallen betreft het ontslag van Friedrich von der Leyen, de directeur van het Deutsch-Niederl,ndische Forschungsinstituut te Keulen, waar Ann Marynissen melding van maakt . Hij werd in 1937
om politieke redenen uit zijn ambt ontzet en - ondanks zijn hoge leeftijd in '45 als hoogleraar in ere hersteld . Heinz Eickmans belicht onverbloemd de
pijnlijke implicaties voor de neerlandistiek van de Duitse Flamenpolitik tijdens de
Eerste Wereldoorlog, de daaropvolgende ideologische l"estforschung van het interbellum en de nationaal-socialistische Forschungs und LehrgemeinschaftAhnenerbe . De
nauwkeurige tekst van Tanja Holzhey over de universiteiten te Berlijn sluit
hierbij aan . Zij beschrijft onder andere dat enkele Vlaamse filologen die vanwege
hun pro-Duitse houding na de Eerste Wereldoorlog uitgewezen waren, een nieuw
bestaan aan de Berlijnse universiteit opbouwden . Zij kwamen overigens ook aan
andere universiteiten terecht, zoals uit andere studies blijkt .
De politieke invloed op het universitair bedrijf in Tsjechië en Slowakije is als achtergrond in zijn minutieus overzicht per neerlandistische vestiging - helder
beschreven door Wilken Engelbrecht . Hier werden onder Duitse druk in 1939
de Tsjechischtalige universiteiten gesloten . De Karelsuniversiteit te Praag ging
in 1945 weer open, maar bij de communistische machtsovername in '48 moest
de Nederlandse lectrice Nederlands het land verlaten .
In de Verenigde Staten zag men de noodzaak inzicht te verwerven in de cultuur in ruime zin van landen waar na de Tweede Wereldoorlog het leger aanwezig
was . Dat leidde tot het ontwikkelen van op de praktijk gerichte Area Studies ten
dienste van toekomstige ambtenaren van verschillende disciplines . Hierin werden
naast taalverwerving letteren en vooral ook sociale wetenschappen in onderlinge
samenhang aan de orde gesteld. In het Verenigd Koninkrijk is dit concept over-
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genomen en voor de neerlandistiek aan de universiteit te Hull door Peter King
ontwikkeld . Hij werd door Eddy Verbaan en Roel Vismans geïnterviewd .
Op veel kleiner schaal kan een regionale organisatie met politiek-wetenschappelijke standpunten invloed uitoefenen op het in het leven roepen van een neerlandistische opleiding. Dat blijkt uit de opmerkelijke studie van Hans Beelen .
Hij achterhaalt op basis van archiefonderzoek de externe kracht die tot het oprichten van een neerlandistische afdeling aan de universiteit te Oldenburg heeft
geleid: de Ostfriesische Landschaft. Deze organisatie veronderstelde overigens ten onrechte een Friese identiteit van Nederland .
Wetenschappelijke ontwikkelingen kunnen vanuit de achtergrond invloed uitoefenen op de neerlandistiek . Guy Janssens behandelt op voorbeeldige wijze
een aantal onderwijsmethoden voor tweede-taalverwerving van het Nederlands
in Wallonië ten tijde van Koning Willem I . Hij plaatst deze methoden tegen de
internationale achtergrond van de pedagogisch-didactische inzichten van die
tijd. Jammergenoeg is hij de enige auteur in de bundel die aandacht heeft voor
de methodische doorwerking van wetenschappelijke inzichten binnen aanpalende vakgebieden in neerlandistische studieboeken .
Judith Gera geeft in haar bijdrage een analyse van Zsigmond Nagy's Hongaarse literatuurgeschiedenis van het Nederlands . Het blijkt een positivistisch
werk met enige aandacht voor de maatschappelijke, vooral politieke, contekst .
De in de 205te eeuw verschuivende disciplinegrens tussen Nederlandse geschiedenis en Nederlandse taal- en letterkunde treedt aan het licht in de bijdrage
van Jane Fenoulhet. Zij bespreekt het wetenschappelijk werk van enkele hoogleraren aan het Bedford College en het University College London . Daarbij
beperkt ze zich - zonder motivatie overigens - tot Geyl, Renier en Weevers en
bepaalt hun positie in de genoemde vakgebieden .
Een groot aantal bijdragen beschrijft de recente geschiedenis van soms kleine
vestigingen voor neerlandistiek . Soms overheerst het opsommen van gegevens,
omdat er kennelijk weinig inhoudelijke te melden is . Uit deze teksten wordt
echter wel duidelijk hoe moeilijk bijvoorbeeld op het Iberisch schiereiland de
omstandigheden zijn waaronder dit neerlandistische werk wordt verricht . De
kracht om toch vol te houden ligt - zoals Jelica Novakovic-Lopusina voor exJoegoslavië, met name Servië, schrijft - in het `enthousiasme', `een onmisbaar
ingrediënt dat tot nu toe succesvol het hoofd heeft kunnen bieden aan alle tegenspoed, zoals armoede, onkunde, desinteresse, oorlog en boycot' (blz . 290) .
Neerlandistiek in Europa is een goed verzorgde bundel met een groot aantal uitstekende bijdragen tot de geschiedenis van de neerlandistiek (in brede zin) buiten
Nederland en Vlaanderen . Zij daagt uit tot nadenken over de meest wenselijke
structuur van zo'n wetenschappelijke beschrijving . En biedt in de bijdragen een
keur aan edelstenen en halfedelstenen die in het mozaiek van zo'n beschrijving
een plaats verdienen .
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Van den vos Reynaerde. De speculaties
R . Malfliet, Van den Vos Rejynaerde. Defeiten. Antwerpen/Apeldoorn : Garant, 2010 .
ISBN 978-90-441-2569-6 Prijs : € 32,In mei 2010 verscheen een boek dat zijn lezers de feiten over Van den vos R .ejynaerde belooft . De auteur ervan, emeritus-hoogleraar natuurkunde en historicus
Rudi Malfliet, onderzoekt de betekenis en functie van Willems dierenepos .
Die betekenis en functie zijn niet louter literair en zijn mede gebaseerd op reflecties
en signalen uit de historische periode en omgeving : de politieke, culturele en sociaaleconomische mentaliteit waarin publiek en auteur functioneerden . Deze bepalen de
sociale en culturele rol van de gebruikte taal, de literaire opbouw en de gebruikte
stijlfiguren . Maar ook de tijdsgebonden inhoudelijke betekenis van specifieke woorden, feiten en namen . En verder de gebruikte codes, allusies en symbolen, feiten en
namen . (p.16)
Malfliet leest Van den vos Rejynaerde als een literair werk met een zogenaamd `verborgen discours' .
Dat wil zeggen dat onder een literair of geleerd oppervlak ook een ander, verborgen
verhaal doorloopt dat in wezen morele en sociale kritiek uitoefent op de potenter, de
elite, omdat ze hun opdracht jegens de maatschappij niet of onvoldoende uitvoerden .
De sociale omwenteling die tot stand kwam als gevolg van de stedelijke ontwikkeling,
de aanscherping van het juridische en bureaucratische arsenaal door de opkomst van
klerken, en de centraliserende en autoritaire tendenzen bij het wereldlijke en kerkelijke
gezag gaven aanleiding tot conflicten, repressie en verzet . (p .17)
De studie omvat vijf delen : 1 . De historische wereld in de eerste helft van de
dertiende eeuw (p . 23-56) . 2 . De historische wereld in Van den vos Rejynaerde (p .
57-128) . 3 . Willems visie op zijn wereld (p . 129-216) . 4. In het spoor van de vos
(p . 217-273) . 5 . De oorsprong, de betekenis en de functie van Van den vos Rejynaerde (p . 275-303) .
In deel 1 wordt een algemeen beeld gegeven van de historische werkelijkheid
waarin Van den vos R ynaerde volgens Malfliet functioneerde . Aan de orde komen
achtereenvolgens : de feodale en stedelijke ontwikkelingen ; de slag bij Bouvines
(in 1214, nabij Lille/Rijssel in Frans-Vlaanderen, waar een Engels-VlaamsWelfisch leger het onderspit dolf tegen de troepen van de Fransen en Staufen) ;
intellectuele en culturele veranderingen (o .m . vernieuwingen in het onderwijs en
de opkomst van de geleerde elite van clerici of `klerken' binnen kerkelijke, vorstelijke en stedelijke instellingen) ; en tenslotte ontwikkelingen in de sociale orde
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(de hoofse cultuur van de politieke elite, het ontstaan van spanningen tussen
dominante cultuur en subculturen) . Het is opvallend dat Malfliet zonder enige
toelichting het derde kwart van de dertiende eeuw negeert in zijn beschouwingen,
ofschoon de meeste onderzoekers het ontstaan van Van den vos Rejynaerde rond
1260 dateren. Malfliet wil het ontstaan enkele decennia eerder plaatsen, in de
periode 1225-1240, zoals later zal blijken . Dat is zijn goed recht, maar hij onthoudt de lezer hier informatie over latere historische ontwikkelingen (bijvoorbeeld het conflict tussen de geslachten van de Dampierres en de Avesnes over
de opvolging in Vlaanderen en Henegouwen gedurende de jaren 1250), en wekt
zo het vermoeden van een pantip,is.
In deel 2 volgt een eerste kennismaking met Van den vos Iej ynaerde . Het eerste
hoofdstuk confronteert de thema's uit het voorafgaande met de tekst . Aan het
slot van de paragraaf `De feodale context' concludeert Malfliet, mede na raadpleging van mijn proefschrift (Bouwman 1991) : "De rode draad die in het Vlaamse
verhaal opvalt, is niet zozeer de verwachte en voorspelbare teloorgang van het
hof, maar vooral de sluwe wijze waarop Reynaert dit zal bewerkstelligen" (p .
65) . Voor wat betreft het eerste helft van deze conclusie lijkt me precies het
tegenovergestelde waar te zijn . Want in vergelijking met de oudere verhalen is
het Reynaerts ontsnapping die voorspelbaar en te verwachten is, niet (juist niet)
de schokkende ondergang van koning Nobels feodale orde .
In de paragraaf `De stedelijke context' steunt Malfliet voor zijn vroege datering nogal wankel op de bevindingen van Maurits Gysseling . Op grond van taalen spellingovereenkomsten tussen enerzijds de fragmenten van de LimburgsNederrijnse Rejinaert-fragmenten G en E (uit het derde kwart van de dertiendeeeuw) en anderzijds de Gentse keurenvertaling van 1237 achtte deze historischtaalkundige eind jaren 1960 de oertekst van het dierenepos ontstaan in een stedelijk scriptorium te Gent in het decennium 1230-1240 . Malfiet doet het hier (en
elders : p . 163) voorkomen alsof dit Gysselings definitieve standpunt is . Hij laat
onvermeld dat Gysseling in latere publicaties (1972,1975) op grond van dezelfde
taalkundige `feiten' alleen de gemeenschappelijke grondtekst van fragmenten G en E in
het Gentse scriptorium van 1230-1240 plaatst ; de oertekst van de Reynaertzou ruim
veertig jaar eerder zijn ontstaan (in de jaren 1185-1191) en teruggaan op een oudere
spellingtraditie .
In het tweede hoofdstuk van deel 2 behandelt Malfliet de plaatsnamen, de
persoonsnamen en de rechtspraak in de tekst, "waarbij een (hernieuwde) historische duiding ons wellicht inzage geeft in Willems motieven" (p . 89) . Het
voert uiteraard te ver om hier gedetailleerd op alle `historische signalen' in te
gaan . In vele gevallen worden eigennamen uit Van den vos Rej ynaerde toegelicht
met historisch bronnenmateriaal, maar de relevantie van dat materiaal voor de
interpretatie van de tekst is nogal eens twijfelachtig . Illustratief is hoe Malfliet
omgaat met beeldspraak : veel te serieus, naar mijn opvatting . Zo vermeldt
Bruun de beer het land `Portegale' in een hyperbool :
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haddic al thonich dat nu es
Tuschen hier ende Portegale
Ic haet al up teenen male . (598-600)
Malfliet releveert oude banden tussen het graafschap Vlaanderen en Portugal,
vermeldt honingimport vanuit Portugal naar Vlaanderen en doet het voorkomen
alsof Bruun in Portugese honing geïnteresseerd is . "De inzet van Vlamingen in
de Portugese reconquista en in de strijd tegen de ketters was blijkbaar een gebruikelijk en bekend scenario . Dok de gulzige Bruun wil als het moet daarheen gaan,
immers ook de zoete honing uit dit met name genoemde land spreekt hem aan"
(p . 95) . Maar de beer spreekt niet over honing uit Portugal, maar over alle
honing tussen `hier' (Vlaanderen) en Portugal. Dezelfde ongevoeligheid voor hyperbolisch taalgebruik toont Malfliet als hij een drietal passages interpreteert
waarin Reynaert voor koning Nobel de schat beschrijft die hij aan zijn vader
ontstolen zou hebben: zeven karrenvrachten aan zilver en goud (2135-2138) ;
Reynaert sr . had er de hele stad Londen mee kunnen kopen (2438-2439) ; Nobel
zal goudsmeedwerk vinden, de kroon van koning Ermelijnc en vele andere
sieraden : men cocht niet omme dusent maerc (2610-2616) . Malfliet combineert de
gegevens in de tweede en derde passage (bijna tweehonderd verzen van elkaar
verwijderd) alsof hij een grafelijke rekening analyseert in plaats van een literaire
tekst : "Nobel demonstreert [ . . .] dat hij een financiële imbeciel is, want de schat
die Reynaert hem voorspiegelt heeft slechts een waarde van duizend mark,
hetgeen in het gunstigste geval overeenkomt met 233 kg zilver, wel erg weinig
om een stad als Londen te kunnen kopen" (p .117) . Nog afgezien van de mogelijkheid dat Reynaert in de tweede passage slechts een deel van de (overigens
verzonnen) schat aanduidt, worden deze kroonjuwelen niet getaxeerd op duizend mark; er wordt van gezegd dat ze veel meer waard zijn dan duizend mark .
Dat is geen uitspraak over een reële financiële waarde maar beeldspraak voor
`uiterst kostbaar'. Volgens het Middelnederlandsch woordenboek, s .v . `Marc (IV)',
wordt dusent marc gebruikt voor een onbepaalde grote som geld . Al eerder had
Reynaert verzucht dat hij nog niet omme dusent maerc (1091) met Bruun de tocht
naar het hof had ondernomen, zozeer vreest hij de woeste beer (1088-1092) .
Ook deze marken zijn spreekwoordelijk (met betekenis : voor geen geld van de
wereld, voor geen goud) . Daarmee worden de door Malfliet veronderstelde toespelingen op een schat van de Staufische koning Hendrik VI - waartoe ook het
losgeld in zilver zou behoren dat in 1194 betaald is voor de in gevangenschap
geraakte Engelse koning Richard Leeuwenhart - wel erg onwaarschijnlijk.
Malfliet probeert uit te maken of de juridische procedures in het Land van
Waas (volgens een keur uit 1241) dan wel die van De Vier Ambachten (volgens
een keur uit 1242) weerspiegeld worden in Van den vos Reynaerde . Uiteindelijk
concludeert hij : "Voor wat betreft de hoofdvergrijpen [ . . .I worden beklaagden
in het Land van Waas berecht door de schepenen [ . . .] terwijl zij in de Vier
Ambachten ter beschikking van graaf en burggraaf gesteld worden [ . . .] . Dit
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significante verschil in rechtspraak tusen het Land van Waas en de Vier Ambachten plaatst de rechtsgang in Van den vos Keynaerde in het laatstgenoemde gebied . Immers Nobel spreekt recht, niet een college van schepenen" (p .124) . Hier
doet zich het klassieke misverstand voor dat de rechtspraak in het dierenepos
direct uitzicht zou geven op de rechtspraak in het dertiende-eeuwse Vlaanderen .
In Van den vos Keynaerde hebben we te maken met fictie, met literaire vervorming,
met sprekende dieren die acteren op het snijvlak van ratio en instinct, recht en
onrecht . Veel te snel gaat Malfliet voorbij aan het simpele feit dat er geen graaf,
geen burggraaf geen schepenen optreden in Van den vos Keynaerde, wél een koning met mannen (167), houden (466), heeren (1006), baroene (1329) . Een onbevangen
lectuur laat er geen misverstand over bestaan: de koning vraagt aanvankelijk bij
alle belangrijke beslissingen zijn vazallen om raad ; het is de koning die in het
strafproces recht vordert (en ten uitvoer moet brengen) en zijn mannen die recht
.preken (vgl . 165-167,1879-1884) . De teloorgang van de feodale orde volgt wanneer de koning na het proces, misleid door de vos, deze rolverdeling buiten
werking stelt. Het zijn juist de verschillen tussen literaire tekst en historische context
die intrigeren . Maar op de vraag waarom Willem de samenleving in zijn verhaal
feodaler en traditioneler vormgeeft dan de `modernere' contemporaine Vlaamse
samenleving (meer verstedelijkt, minder invloed van de adel, sociaal complexer)
gaat Malfliet jammer genoeg niet in .
In deel 3 probeert Malfliet de historische signalen te ordenen, vooral aan de
hand van de plaatsnamen. Deze zouden voorzien zijn van een verborgen betekenis die de gebruiker ervan kleurt en karakteriseert . "Zelf is de verteller en dus
de auteur verantwoordelijk voor de namen Polanen, Portaengen, Absdale en
Scouden", aldus Malfliet (p . 142) . Is de auteur dan niet verantwoordelijk voor
alle namen die hij zijn personages laat gebruiken? Hoe dit ook zij, volgens MalRiet bevat een van deze vier namen, Abstale (802), een speciale code:
Willem geeft in zijn verhaal aan dat hij goed op de hoogte is van de afkomst van
Ludolf, wiens vader een bewoner was van dit dorp . Nu kan het natuurlijk zijn dat
Abstale alleen maar als een beladen woordspeling (het dal van de abt) beschouwd
mag worden . En dat Willems allusie niet zozeer slaat op de concrete plaats als wel
op het personage Ludolf, en eigenlijk op diens vader, Hughelijn, want die zou van
hoge afkomst zijn. Toch is dit de enige lokaliseerbare plaats die Willem zelf noemt
en dat brengt ons bij het cruciale gegeven, dat we eerder bij de bespreking van Abstale vermeld hebben . Namelijk de oorkonde uit 1267 waarin gravin Margarets en
graaf Gwijde van Dampierre het grondbezit van de abdij van Cambron bij Stoppeldijk bevestigden en waar sprak is van `viginti boneris mori . . . juxta villara de
Westehuse satis prope domurn Willelmi clerici'. Als men zou veronderstellen dat de
genoemde klerk Willem niemand minder is dan Willem die madocke maecte, dan krijgt
Absdale bij Hulst een bijzondere rol toebedeeld in het verhaal . Namelijk als een
specifiek identificatieteken van de auteur . (p .147-148)
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Hoe moet het publiek een zo verborgen identificatieteken decoderen? Waarom
zou de auteur die zich in de eerste regel van de proloog zelfbewust presenteert als
Willem die Madocke maecte, een aanwijzing omtrent zijn identiteit willen verbergen,
en dan nog wel in een passage waarin hij abjecte dorpers belachelijk maakt?
In de historische actualisering van het Vlaamse dierenepos ziet Malfliet het
conflict tussen Reynaert en koning Nobel weerspiegeld in de spanningen tussen
Gent en het Hulsterambacht in de eerste decennia van de dertiende eeuw :
Koning Nobel zou heel goed als persiflage voor een van de Gentse burggraven
kunnen fungeren . De politieke achtergronden naar aanleiding van Bouvines, hun
Fransgezindheid, en hun positie te Gent tegenover de burgers, geven daar al
aanleiding toe . [. . .] Het Hulsterse is klaarblijkelijk Reynaerts machtbasis, zoals dit in
werkelijkheid ook het geval was voor de belangrijke Zeeuwse ambachtsheren van
het geslacht van Maelstede (p.152) .
Een bijkomend `argument' : "De naam `van Maelstede' roept suggestief de naamgeving van Reynaerts burcht of hol op : Manpertus of Maupertus als een verwijzing naar Maelportus, Male pertusum" (p. 153) . Hoe (en waar in de tekst) `werkt'
deze literaire toespeling-in-een-historische-toespeling? Willem beschrijft een disharmonieuze samenleving . "En een dergelijke samenleving wordt getypeerd door
figuren zoals de `Nobelse' Gentse burggraven die gelukkig door sluwe Hulsterse
vossen ontmaskerd worden" (p .159) . Malfliet hoedt zich ervoor om Van den vos
Rejynaerde een sleutelroman te noemen, maar hij suggereert het eigenlijk wel .
Terwijl de identificaties zich aaneenrijgen, blijken dezelfde personages verschillende rollen te spelen in de lagen van het verborgen discours, dat dus meerlagig
is . Reynaert is een Wolfert van Maelstede (een Zeeuwse ambachtsheer dus) maar
ook een geestelijke : "De vos Reynaert zelf heeft alle eigenschappen van een
clericus" (p . 156-157) . Met zijn inhalige en gulzige gedrag mag Ysengrijn de wolf
beschouwd worden "als het symbolische evenbeeld van de Gentse Ysengrimus,
een kerkelijk roofdier" (p.145), maar hij is ook samen met Reynaert en de andere
samenzweerders verbonden met het Duitse rijk . Volgens Malfliet is dit een
"suggestieve vingerwijzing naar een troonwisseling in het Duitse rijk, waarbij nu
in deze versie van het verhaal een Welf het roer zou overnemen, geheel in
tegenspraak met de werkelijkheid" (p . 150) . Handelt de leeuw, het beoogde
slachtoffer van de samenzwering, dan niet alleen als een Gentse burggraaf maar
ook als een Staufische koning? Hierover zwijgt Malfliet . Dergelijke historische
allusies maken op mij geen coherente indruk . Om zijn afwijzing van Leopold
Peeters' hypotheses betreffende een latere datering van de Reynaert kracht bij te
zetten haalt Malfliet woorden van Frank Lulofs aan : "Lulofs waarschuwde er al
tegen : `Aangezien de eventuele toespelingen niet als zodanig in het verhaal
functioneren en vooral omdat het publiek die niet zal herkennen, missen ze
mijns inziens hun effect en dan is het dus de vraag of er wel zulke toespelingen
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in de tekst voorkomen" (p . 162) . 1 Eigenlijk zijn deze woorden ook van toepassing op Malfliets eigen betoog. De door hem veronderstelde verborgen betekenissen staan vrijwel los van de gang van het verhaal en zijn literaire betekenis,
en zijn daarom moeilijk controleerbaar . Het is me overigens niet duidelijk waar
om Malfliet geheel voorbijgaat aan de historische interpretaties van Maurits
Gysseling (1975) en Luuk Wenseleers (1993) .
In het vierde deel wordt nader ingegaan op de auteur(s) van de Reynaert. Een
aantal verschillen in de eerste en tweede helft van het dierenepos en de vermelding van de naam Arnout in vs . 6 van handschrift F doen Malfliet veronderstellen
dat er een oudere Reeynaertauteur aan het werk is geweest . Hij betrekt daarmee
opnieuw de stelling van het dubbele auteurschap, die indertijd vooral door de
Leidse filoloog J .W. Muller is verdedigd . 2 In Vlaanderen zijn begin dertiende
eeuw diverse Latijnse oorkonden vervaardigd waarin een Arnoldus of Arnulfus
met verschillende functieaanduidingen vermeld wordt . Niet duidelijk is of het
steeds om dezelfde persoon gaat . Malfliet kan uiteindelijk geen overtuigende kandidaat presenteren, maar weet van de nood een deugd te maken: "We hebben
geen determinerende argumenten om de hier opgevoerde notarius en klerk Arnout
(Voet) te vereenzelvigen met de `Arnout' uit de Reynaert . Hij is wel een typefiguur die hiervoor uitstekend had gepast, en op deze indirecte wijze ondersteunt
zijn profiel wel degelijk de mogelijkheid dat er een eerdere auteur `Arnout' zou
hebben bestaan van gedeelten van Van den vos Rejynaerde ". (p . 231) .
Ten aanzien van de tweede auteur schuift Malfliet in navolging van Rik van
Daele (2005) de lekebroeder Willem van Boudelo als belangrijkste kandidaat
naar voren, die tussen 1234 en 1260 in oorkonden optreedt, vooral als gemandateerd ambtenaar bij grondverkopen van de gravinnen Johanna en (sinds 1244)
Margarets. Door het combineren van informatie uit andere documenten weet
Malfliet aannemelijk te maken dat Willem van Boudelo lid is van een Gentse familie Corthals met bezittingen in het Hulsterambacht . Maar echte aanwijzingen
dat Willem van Boudelo de auteur van de Reynaert is, worden niet overgelegd .
Hoeveel schriftelijke bronnen uit het dertiende-eeuwse Vlaanderen met interessante Willems moeten niet verloren zijn gegaan? In dat licht bezien heeft Willem
van Boudelo wel wat weg van de moordenaars uit de whodunits van Agatha
Christie, die altijd de beleefdheid hebben om op de plaats van het delict te blijven
rondhangen zodat ze uiteindelijk ontmaskerd kunnen worden door een nieuwsgierig oud dametje of een Belgische detective . Malfliet woekert met feiten en
feitjes maar stapelt al doende speculatie op speculatie . Een freres IT7illiaumes Corthals
de Boudelo genoemd in een grafelijke oorkonde uit 1280 als voormalige verpachter
van een grond te Westhuse wordt gecombineerd met de boven vermelde grafelijke oorkonde uit 1267 waarin de villa l/esthuse wordt aangeduid als prope domurn
W/illelmi clerici. Dat zou volgens Malfliet in de buurt van het huidige Absdale liggen .
1

Peeters 1973-197 ; Lulofs 1984, 51 .
2 Muller 1944,14-24 .
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Maar de exacte ligging van het dertiende-eeuwse Abstale is niet bekend ; de historische bronnen vermelden Absdale en Westhuse nergens samen . En hoe waarschijnlijk is het dat de Wille/mus clericus in een oorkonde uit 1267 dezelfde is als
Willem van Boudelo, die dan al ruim zes jaar dood is? In grafelijke oorkondes uit
juli 1261, 1263 en 1268 wordt hij aangeduid als defunctus, maar dat adjectief
ontbreekt hier. De verbinding met Van den vos Rejynaerde hangt dus aan een zijden
draad . Dat de auteur het gehucht Absdale uit eigen ervaring gekend moet hebben
zou je een feit kunnen noemen, maar dat hij er gewoond heeft, is speculatie.
In het vijfde deel vat Malfliet zijn bevindingen nog eens samen in hoofdstukken over de auteur, de datering, het verhaal van de tekst en het publiek . Malfliet
legt een lappendeken van speculaties over het dierenepos heen die de lezer het
zicht op de primaire werking van de tekst beneemt . In mijn optiek is die werking lineair; de betekenis van het verhaal realiseert zich in de tijd: in vertelde tijd
(de plot) en verteltijd (middels lectuur of voordracht) . Malfliet benadert Van den
vos Rejynaerde alsof hij een schilderij analyseert waarvan nu eens dit dan weer dat
detail om aandacht vraagt. "Het gaat niet om de tekst als tekst - als literaire vorm
dus - maar als uitdrukking van de historische mentaliteit van Willem zelf, zijn
publiek, zijn tijd" (p .11) .
De Reynaert een complex van historische signalen met daaroverheen een dun
laagje literaire vernis . . . Het is een schrale benadering van een van onze mooiste
middeleeuwse kunstwerken . Te schraal in de ogen van een literatuurhistoricus .
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