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Camphuysen en zijn Stichtelijke rijmen
Het is de verdienste van W.A.P. Smit dat hij het probleem van de Doperse dichter
heeft geformuleerd. In zijn boek Dichters der Reformatie heeft hij naar aanleiding
van Karel van Manders ouderdomsgedichten Bethlehem en Olijfbergh, ‘waarin deze’,
naar hij opmerkt, ‘tracht Renaissance en Reformatie met elkander te verzoenen’,
het volgende geschreven: ‘Het is een merkwaardig feit, dat wij in onze literatuur een
dergelijke synthese nergens zo bewust vinden uitgewerkt als bij de twee
Doopsgezinden Van Mander en Vondel. Het komt mij voor, dat dit een gevolg is
van de omstandigheid, dat de tegenstelling juist door de Mennisten het scherpst
moest worden gevoeld; wij zagen reeds, hoe hun onwereldsheid hen uiterst
wantrouwend deed staan tegenover alle verheerlijking van zinnelijke vreugde en
schoonheid. Maar tevens dwong dit de werkelijke kunstenaars onder hen om zich
op die tegenstelling met alle ernst te bezinnen en althans voor zich persoonlijk een
oplossing te zoeken, waarin beide werelden de hun toekomende plaats konden
vinden.’ In wat dan verder volgt betoogt Smit dat juist de ondogmatische geloofsvorm
van de Dopers het hun mogelijk maakte om in de ‘vrome heidenen’ van de klassieke
oudheid als het ware potentiële broeders in den gelove te zien. Hiermee dwaalt hij
echter m.i. weer af van de kern van het probleem, dat hij zelf gesteld heeft. Immers
al kan men de heiden als ‘vroom’ accepteren, accepteert men daarmee meteen de
heidense en renaissancistische ‘verheerlijking van zinnelijke vreugde en schoonheid’?
Helpt het geestelijke contact van de christelijke vrome met de heidense vrome hem
over zijn ascetische argwaan heen? Het probleem van de Doperse dichter is een
vormprobleem, een artistiek probleem. De Doper die de renaissancistische vorm
aanvaardt breekt in wezen met de Doperse geestelijke sfeer. Dat heeft Jacobsen
heel goed beseft, toen hij over Van Mander schreef: ‘er is een scheur in het wezen
van dezen man, in hem duidelijker zichtbaar dan in wien ook zijner tijdgenooten,
omdat hij een innig-godvruchtig mensch en een bijna-fanatiek Renaissancist
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was.’ Wanneer Smit daartegenover stelt: ‘Naarmate hij de Oudheid beter leerde
kennen en meer bewonderen, terwijl tevens zijn geloof bij het ouder-worden aan
diepte won, moet dit dualisme voor hem zó onhoudbaar geworden zijn, dat hij er
niet langer in berusten kon en innerlijk tot het zoeken van een oplossing gedwongen
werd’, dan betekent dit dat de kunstenaar in Van Mander zo sterk moet zijn geweest,
dat hij de gelovige in hem in een bepaalde richting heeft gestuwd die hem van de
Doperse sfeer afleidde. De scheur tussen renaissancistisch kunstenaar en Dopers
gelovige is dus gedicht ten koste van de laatste. Van Mander heeft ook zijn ‘bekering’
doorgemaakt, evenals Vondel. De parallel die Smit ziet tussen Van Mander en
Vondel acht ik dus op zichzelf volkomen juist, maar ik trek er een andere conclusie
uit: beiden hebben geworsteld met het innerlijke conflict tussen hun artistieke drang
tot zelfverwerkelijking in de zichtbare wereld en hun religieuze drang naar het
burgerschap van het onzichtbare rijk Gods, beiden hebben de vormgeving van hun
geloof aangepast aan hun artistieke behoefte, beiden zijn als Dopers begonnen en
als synthetici geëindigd, beiden hebben hun artistieke zelfvervulling pas bereikt in
de tweede, bewust-synthetische helft van hun leven. Dat wil dus zeggen dat Vondel
niet Rooms is geworden omdat hij zo Dopers was, maar omdat hij in zo hoge mate
artist was. Vondel heeft natuurlijk, zoals Smit in zijn studie Vondel en zijn bekering
heeft betoogd, allerlei Doperse motieven vastgehouden ook na zijn overgang tot de
Roomse Kerk: ‘T'vat hout nae 't eerste sap doch altijd zijnen reuck’. De Doperse
levenssfeer heeft hij echter prijs moeten geven om zich als kunstenaar te kunnen
ontplooien en bij die ontplooiing als kunstenaar heeft hij steun gevonden in de
Roomse levenssfeer. Een persoonlijkheid bewaart door zijn hele leven en alle
‘bekeringen’ heen een innerlijke eenheid en zo laat de formulering van Smit ‘dat
(Vondel) Rooms werd, omdat hij in de Katholieke kerk de zuiverste vervulling zag
van zijn Mennisten-ideaal’ zich wel verdedigen, mits men de volle nadruk legt op
‘zíjn’. ‘Zíjn Mennisten-ideaal’, d.w.z. het Doperse geloof aangepast aan zíjn behoefte
aan scheppende zelfverwerkelijking, maar dat persoonlijke ideaal van een Dopers
kunstenaar kon heel ver afstaan van hèt Mennisten-ideaal. Dit ziet Smit eigenlijk
ook zelf wel in, wanneer
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hij constateert dat Van Manders pogingen ‘op de poëzie der Dopers in het algemeen
géén vernieuwende invloed (heeft) gehad. Want al was de tegenstelling tussen
Reformatie en Renaissance door een enkeling ook overwonnen, voor de grote
massa bleef zij even onverzoenbaar als tevoren.... Onder zijn Doopsgezinde
geloofsgenoten had Vondel geen waardering voor zijn Renaissancistische kunst te
verwachten’.
Het is nodig dit alles op te halen om aan de Stichtelijke Rijmen van Dirk Raphaëls
Camphuysen de juiste achtergrond te geven. Camphuysen is nl. veel meer dan Van
Mander en Vondel de dichter geweest die aan de Doperse levenssfeer trouw is
gebleven. Ook hij heeft het conflict tussen kunstenaar en gelovige gekend, maar
bij hem is het opgelost ten gunste van de gelovige en ten koste van de kunstenaar.
Vondels vers van het vat dat zijn reuk behoudt naar het eerste sap blijft echter ook
ten opzichte van Camphuysen waar. Zo boeiend als het is om in de Rooms-geworden
Vondel de Doperse onderstroom te blijven volgen, even zo boeiend is bij de
ascetische mysticus Camphuysen telkens te constateren hoe de verdrongen
kunstenaar zich doet gelden. Camphuysens ontwikkeling vertoont, ongeveer sinds
zijn huwelijk in 1613, een duidelijke Doperse bovenstroom van sterk-individuele
bevindelijke gelovigheid en een koppig en bijna bekrompen nonconformisme in
kerkelijk opzicht, maar daaronder blijft toch voortdurend een gezonde, natuurlijke
menselijkheid voelbaar, en dat maakt zijn figuur juist zo aardig. Camphuysen wekt
sterke sympathie of antipathie, omdat hij een lieve heilige dan wel een vervelende
moralistische dwarsdrijver is, al naar men hem zien wil, maar onverschillig laat hij
ons nooit. Dat hebben de Doperse dichters in het algemeen, voorzover zij hun
oorspronkelijk type trouw zijn gebleven. Ik behoef maar te herinneren aan een Willem
de Clercq, een Multatuli, een Herman Gorter of een Menno ter Braak, om nu meteen
maar voorbeelden van Dopers dichterschap uit heel andere tijden te noemen.
Daarentegen wekken Dopers die hun artistieke roeping zijn gevolgd, als Van Mander
en Vondel, een wel zeer algemene, maar ook dikwijls lauwe artistieke waardering.
Althans in ons romantisch-individualistisch tijdperk met zijn voorkeur voor de
gespleten mens boven de evenwichtige estheticus. De dichter van het Doperse
type, van het type-Camphuysen, is
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naar het mij voorkomt op 't ogenblik in hogere mate actueel dan de dichter van het
type-Vondel, dat wij nu meer zullen waarderen in zijn jeugdvorm dan in zijn volle
wasdom.
Men kan zich afvragen of ik wel het recht heb het type van het Dopers
dichterschap, van het Dopers kunstenaarschap in het algemeen, zo stellig te poneren
als ik hier doe. Immers de kerkleer van het kerkgenootschap waartoe een kunstenaar
behoort is weliswaar een belangrijke factor voor de vorming van zijn geest, maar
toch niet belangrijker dan milieuinvloeden in het algemeen. Zo goed als een
kunstenaar zich aan zijn maatschappelijk milieu kan ontworstelen, kan hij ook zijn
geestelijk milieu overwinnen. Is in het geval van de Doperse dichters het geestelijk
jeugdmilieu zo belangrijk, dat het voorgoed zijn stempel op het dichterschap zet en
de ontwikkeling van het dichterschap bepaalt? Kan dat met name het geval zijn bij
die dichters die zich, als Multatuli of Gorter, na hun jeugd helemaal aan de kerkelijke
gemeenschap hebben onttrokken of er wellicht zelfs nooit met hart en ziel toe hebben
behoord? Ik antwoord hierop dat naar mijn mening inderdaad de Doperse erfenis
zoal niet bij alle, dan toch bij zeer vele kunstenaars van Doopsgezinde afkomst een
beslissende factor in hun artistieke ontwikkeling is, omdat deze erfenis veel meer
is dan een toevallige milieu-invloed. Men wordt nl. geen Doper door kerkelijke traditie
allereerst maar zeer bepaald door persoonlijke keuze, d.w.z. door het persoonlijk
gekozen zijn, door het gekend zijn. Dit veronderstelt, en veronderstelde vooral in
de 16de eeuw, een speciaal psychologisch type. Wanneer een man en een vrouw
van dit speciale type met elkaar trouwen, is er volgens de wetten der erfelijkheid
een grote kans dat de kinderen eveneens dit type zullen vertonen, dus ook op
dezelfde wijze zullen kiezen, op dezelfde wijze tot Gods gekenden zullen behoren
als de ouders. Sectevorming betekent een psychologische selectie en daarom
kunnen kinderen van sectariërs die van de godsdienstige voorstellingen van hun
ouders vervreemd zijn, niettemin als zij tot hun verstand zullen gekomen zijn, in
wezen dezelfde keuze doen. Daarom kan men Multatuli en Gorter wel degelijk als
Doperse dichters beschouwen, al werd de eerste ook vrijdenker en de laatste
communist. Wij kunnen de een zowel als de ander pas ten volle begrijpen, wanneer
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wij weten dat de broer van Multatuli en de vader van Gorter Doopsgezinde dominees
waren.
Het wezen van de Doperse geest meen ik te kunnen karakteriseren als een actieve
mystiek. Alle Dopers zijn bevindelijk, zij hebben persoonlijk kennis aan de waarheid,
zij hebben persoonlijk ervaring van hun gekend zijn, van hun verlost zijn. Dat is hun
mystieke trek. Daarnaast hebben zij een sterke behoefte aan activiteit, niet alleen
en allereerst om hun eigen verlossingservaring te continueren of te vernieuwen,
maar vooral ook om die verlossing in hun medemens of in de samenleving te
realiseren. Nu is de wereld waarin wij leven kennelijk onverlost, althans voor de
Doper. (Een Calvinist of een Rooms-Katholiek zal zeggen dat de wereld, ondanks
de schijn van het tegendeel, in principe in Christus verlost is, maar de Doper ervaart
de verlossing te individueel om tot een dergelijke dogmatische constructie te kunnen
komen.) De Doper kan tegenover deze onverloste wereld om hem heen tweeërlei
houding aannemen: hij kan die wereld laten voor wat ze is en te midden van de
stormen van vijandschap ergens een windvrij plekje zoeken om zijn Vermaning te
bouwen, òf hij kan die wereld trachten te revolutionneren tot een Koninkrijk Gods
hier en nu. In het eerste geval uit zich zijn activiteit in het prediken, het vermanen,
het opleiden van anderen tot de verlossingervaring, in het tweede geval in een
anabaptistische of communistische heilsstaat. In het eerste geval uit de activiteit
zich merkwaardigerwijs ook meestal in een met animo beoefende maatschappelijke
werkkring, in handel, industrie of wetenschap. De Doperse geest uit zich zowel in
Jan van Leiden als in Menno Simons. Het Wederdopersavontuur in Munster is ten
onrechte door de Mennisten verloochend, de burgerlijk-actieve mystici hebben het
revolutionnaire activisme dat uit dezelfde wortel was gesproten niet kunnen verstaan.
Zoals het type-Menno Simons in onze literatuur echter te vinden is in figuren als
Camphuysen en Willem de Clercq, zo duikt het type-Jan van Leiden op in Multatuli
en Gorter.
De verhouding van de Doper tot de vorm wordt bepaald door zijn verhouding tot
de wereld. Die is dus mijdend of revolutionnerend, maar altijd actief. De Doper
spreekt en schrijft veel, want hij heeft te vermanen, te getuigen, maar de vorm kan
hem tegelijk in de weg staan,

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 68

6
hij staat op gespannen voet met de onverloste, welreldse schoonheid. Jan van
Leiden kan als koning van Sion in Munster een eigen rijk opbouwen van
Oudtestamentische zinnenweelde, een Godsrijk waarin de vorm verlost is, maar
dat is een schoonheid die de vijandige onverloste wereld niet verstaat. Multatuli
bouwt zich in zijn romantische droom een eigen rijk van Oosterse schoonheid op,
een keizerrijk Insulinde waarvan hij de profetische heerser zou zijn. Maar een boek
schrijven dat de wereld ‘mooi’ vindt, is zijn bedoeling niet. Begrijpen de mensen dan
de vermaning, het profetische manifest niet? De wereldse schoonheidsbegrippen
van het beschaafde Nederlandse publiek, staat het getuigenis van de Doperse
profeet Multatuli in de weg en hij moet ook de vorm op alle mogelijke manieren
revolutionneren om zich werkelijk verstaanbaar te maken. Op dezelfde manier moet
Gorter later eerst de burgerlijke schoonheidsbegrippen van de tachtigers van zich
afschudden om zijn eigen geestelijk rijk in de vorm te kunnen realiseren. De
konsekwente Dopers cultiveren een on-literaire stijl, gebruiken dikwijls ‘gewone’
woorden die de conventionele taalesthetica van hun tijd nog niet als literair
hanteerbaar heeft erkend. We zien dat bij Multatuli, we zien dat bij Gorter, we zien
dat ook bij Camphuysen. Daarentegen gaan bekeerde Dopers als Van Mander en
Vondel niet tegen de mode in, maar met de mode mee. Zij leven niet in twist met
de vorm en de vormgeving staat hun geestelijke intenties niet in de weg. Zij hebben
de rust die een vruchtbaar en klassiek kunstenaarschap mogelijk maakt.
Tegenover de hier aangeduide achtergrond van Dopers dichterschap wil ik de
figuur van Camphuysen nu meer in bijzonderheden gaan beschouwen. ‘Hij is
gebooren inden Jaere 1586’, zegt zijn levensbeschrijving, ‘uyt eerlijcken geslachte,
sijn vader was genoemt Raphael Camphuysen, van ambacht een chijrurgijn seer
expert in die konste, van goeden naem, en om sijne minnelijcke behulpsaemheijt
van 't gemeen seer gelieft. De moeder heeft geheten Maria, een vrouwe van
sonderlinge godvruchticheijt, onder de doopsgesinde (aerdende na haer vader Hans
van Maseyck een koopman, die hem om de belijdenisse des geloofs heeft laten
onthalsen).’ Hier hebben wij dus zijn genealogie, ook zijn geestelijke. Immers hij
verbindt het vermogen
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om zich bemind te maken dat zijn vader had, met de Doperse godvruchtigheid van
zijn moeder. Zijn grootvader van moederskant was een Doperse martelaar die zich,
staat er zo karakteristiek, ‘heeft laten onthalsen’, alsof er ook wel een andere
mogelijkheid was geweest, maar hij zeer bewust de weg van het lijden heeft gekozen.
Het treft ons ook dat die grootvader-martelaar een koopman was. Immers later weet
onze Camphuysen ook altijd merkwaardig goed van aanpakken, als schoolmeester,
als corrector, als drukker, als vlasreder. Noch de grootvader noch de kleinzoon zijn
beschouwelijke leeglopers geweest, maar zij hebben waarschijnlijk met animo hun
werkkring in de wereld vervuld. In het gezin van Camphuysens ouders moet, ondanks
het gemengde huwelijk, de Doperse traditie geheerst hebben, want hij is als kind
niet gedoopt en komt er pas toe zich te laten dopen wanneer hij bekeerd is, d.w.z.
ná zijn studietijd als theoloog, ná zijn gouverneurschap bij de heer van Langerak
en ná het sluiten van zijn huwelijk. Van de kant van vader Raphael, de chirurgijn,
moet hij intussen behalve zijn beminnelijkheid ook zijn artistieke aanleg hebben
meegekregen: verschillende neven van vaderskant zijn evenals hijzelf en tenminste
één van zijn zonen schilder geweest. Dirk is een van de jongere kinderen van
Raphael en Maria geweest, want als hij, omstreeks zijn achtste jaar, wees wordt
heeft hij een broer die al getrouwd is en de zaak van de vader kan voortzetten. De
oudere broer herkent de schildersaanleg van het jongere broertje en doet hem in
de leer bij de schilder Dirk Govertsen. (Men vraagt zich onwillekeurig af of dit geen
broer van vader Raphael geweest kan zijn, die peetoom was van onze Dirk Raphaels.
De oudste broer van Dirk Raphaels, die wel naar de grootvader van vaderskant zal
zijn genoemd, heette nl. ook Govert, dus de vader zal Raphael Govertsen hebben
geheten. Maar de geschiedenis vertelt hierover niets). Tot zijn 18de jaar blijft
Camphuysen schilder en als het van hem had afgehangen was hij het wel langer
gebleven. Hij moet zich in zijn artistieke ambacht volkomen gelukkig hebben gevoeld.
De Doperse geest van moeder Maria en grootvader Hans, de martelaar, is bij de
opgroeiende wees op de achtergrond geraakt. De vaderlijke erfenis domineert
voorlopig. Als hij 18 jaar is, steken enkele gegoede burgers in Gorkum de hoofden
samen en overleggen
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met de rector van de Latijnse school, Mr. Willem: Dirk is te goed om schilder te
blijven, hij moet hogerop, hij moet dominee worden. Dit is het eerste blijk van zijn
vermogen om genegenheid op te wekken: de mensen voelen voor hem en willen
hem helpen. Maar Dirk voelt er niet veel voor om weer op de schoolbanken te gaan
zitten. De ‘groote geneygentheyt’ van de rector weet echter alle bezwaren uit de
weg te ruimen (hij ‘hielt (hem) als sijn eijgen soon’, zegt de levensbeschrijving). Dirk
komt bij de rector in huis en krijgt blijkbaar privaatles, terwijl hij als tegenprestatie
de rector helpt ‘als ondermeester’. Van geestelijke roeping blijkt in deze tijd nog
niets, ofschoon hij 18 jaar is als hij begint en 21 als hij afscheid neemt ‘als comesaal’.
Hij is de sympathieke, veelbelovende weesjongen die aan het begin staat van een
wat vertraagde, maar stellig brillante carrière. De schoolmeesterij is hem in die tijd
in ieder geval niet antipathiek geworden, want wij zien hem er later nog enige malen
toe terugkeren. Het komt mij voor dat Camphuysen lang iets kinderlijks moet hebben
behouden. Over zijn later uiterlijk zegt zijn levensbeschrijving dat hij ‘van coleur soo
wat uijt den bruijnen, met blosende wangen’ was en dat ‘sijn baert... soodaenich
van nature (was), dat hij naulijcks scheermes en behoefd' want de kin en de wangen
bleven kael, en de reste beschoor hij selfs met een schaertje (hoewel hij in sijn
jonckheijt een ander gewoonte hadd')’. Voorts wordt hij beschreven als ‘vriendelijck
en minsaem van gelaet: seer eloquent, nochtans spaersaem en voorsightigh in sijn
woorden’. Dat laatste is natuurlijk een vrucht der bekering geweest, van nature moet
hij een vriendelijke, maar zeer overtuigende eloquentie hebben bezeten. Op zijn
portretten vertoont hij kinderlijk-grote ogen en een even kinderlijk-kleine, maar zeer
besliste mond. Mij dunkt, het kan haast niet anders of Camphuysen moet als
jongeman van een sprankelende, kinderlijke innemendheid zijn geweest. Hiermee
lijkt me in overeenstemming dat hij pas betrekkelijk laat tot geestelijk zelfbewustzijn
is gekomen.
De eerste tekenen van bewustwording van eigen geestelijk wezen openbaren
zich in zijn studententijd. Hij komt in Leiden aan in 1608, één jaar voor de dood van
Arminius, en daar vindt hij zijn eerste geestelijke boezemvriend, Joannes Alendorp,
volgeling van Arminius.
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Hij weet nu voortaan dat de orthodoxe Calvinistische dogmatiek hem niet ligt.
Overigens is hij een vlotte student, ‘seer gemeensaem onder de menschen
verkeerende’, zoals de levensbeschrijving zegt. Hij vindt in Leiden ook de liefde,
want Anneke Alendorp komt haar broer helpen met inpakken en dan wordt dit
afscheid een nieuw begin. De vriendschap en de liefde zijn vastheden die
Camphuysen zijn leven lang niet meer verloren heeft. Aan het einde van zijn aardse
lijdensweg stond Joannes aan zijn zijde en drukte hem de ogen toe, en Anneke,
ofschoon zij misschien zijn diepste geestelijke behoeften niet heeft gepeild (ook dit
laat de immers uit haar mond opgetekende levensbeschrijving ons wel voelen),
heeft altijd gezorgd dat er een huis was, dat er een gezin was waarin hij helemaal
zichzelf kon zijn. Luister hoe hij later Psalm 128 vers 3 parafraseert: ‘Uwe huisvrouw
zal wezen als een vruchtbare wijnstok aan de zijden uws huizes, uwe kinderen als
olijfplanten rondom uw tafel’:
Uws levens gezellinnetje,
Uw Huysvrou, uw' vriendinnetje,
Den spiegel van uw zinlijkheyd,
Zal u door hare minlijkheyd,
Aantrekkelijke lieff lijkheyd,
Bedienstige gerieff'lijkheyd,
Bevallige bequaamheyd,
En zedig' aangenaamheyd,
En duyzend zoete dingen,
Het hert in vreugd doen springen!

In welke omstandigheden en moeilijkheden Camphuysen ook door zijn geestelijke
aanleg gebracht is, de liefde is hem trouw gebleven, hij is een gelukkig echtgenoot
geweest. Dat Anneke zich naast deze echtgenoot, die onder zijn gemakkelijke
omgangsvormen een stuk innerlijke gespletenheid meedroeg, wel eens eenzaam
zal hebben gevoeld, is niet te betwijfelen. Maar zij hield hem vast, zowel toen er in
het huis te Loevestein kapers op de kust waren, als later in Utrecht toen hij haar de
les las over haar mooie kleren. Enige humor spreekt wel uit haar verhaal over die
klerengril aan de brave Barend Joosten Stol, die in haar ouderdom de herinneringen
uit haar mond kwam optekenen: ‘de kleedinge, daer hij al vrij wat modieus in was,
leijde alles af wat hem te prachtich docht, vermaende sijn vrouw tot sijne navolginge
in
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desen, seggende dat de nedricheijt de veylichste weg was: in plaetse dat hij te
vooren altijt sijn vrou moeijelijck viel om de kleeren kostelijcker (als sij gwoon was)
te maken, soo sloegh het blat geheel om’. De eenzaamheid komt wel heel sterk
naar voren, waar de levensbeschrijving vermeldt: ‘Hij versoght dat sijn vrouw, in sijn
sterven, niet en soud' bij hem komen, om dat sij door haer droefheijt hem niet en
soud' beswaren’. Bij de ontmoeting met de hemelse bruidegom, het ‘hooggelukkig
sterven’, moest de huisvrouw, het vriendinnetje, het veld ruimen. Maar zij is hem,
ook alleen gelaten, trouw gebleven, tot in haar levensverhaal veertig jaar na zijn
dood toe.
Intussen staat Camphuysen als deze liefde (wel niet helemáál, maar toch bíjna
tot de dood) begint, nog midden in de wereld. Zijn zwager Joannes Alendorp, de
Arminiaan, wordt na de voltooiing van zijn theologische studie geen dominee maar
rector in Gorkum en mogelijk is hij het ook geweest die Camphuysen heeft geholpen
aan een pedagogisch baantje in het huishouden van de heer van Langerak, de
gouverneur van het naburige Loevestein. De levensbeschrijving vermeldt dat
Camphuysen eerst liever nog wat in Leiden was blijven studeren, maar na
persoonlijke kennismaking met de heer van Langerak trekt de functie hem toch
blijkbaar wel zozeer aan dat hij zich verbindt. Waarschijnlijk zal zijn geestelijke
zelfbewustwording in Leiden hem ernstiger hebben gemaakt tegenover het
predikambt en zal hij gevoeld hebben dat hij daar nog niet aan toe was, dat zijn
toekomst, voorlopig althans, daar niet kon liggen. Hij wekt in het adellijke gezin al
weer de algemene genegenheid - bij de jonkvrouwe van Pallant zelfs meer dan dat
-, en wij kunnen ons hem hier voorstellen, zoals hij ‘songh en queelde, somtijts een
deuntje overluijt, gelijck de jonge minnaers en dertele hovelingen plegen’. Het
Doperse verleden is wel heel ver teruggedrongen.
In 1613 komt dan, na veel zwarigheden, toch het huwelijk met Anneke tot stand
en gaat het jonge paar in Gorkum wonen, bij rector Joannes in huis. Hier is het dat
de geestelijke zelfherkenning in een beslissende fase komt. Wordt de vroegste
jeugd weer levend in zijn vaderstad? Brengt de komst van het eerste kind hem aan
't peinzen? Hoe het zij, hij moet in deze tijd een bekering beleefd hebben, hij laat
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zich dopen. Er zijn ook al mensen die hem vragen te preken en hij doet het een
enkele keer bij de, Sociniaans getinte, Waterlandse Doopsgezinden. De bekering
en daarop volgende doop brengen hem dus haast vanzelf bij de mensen van zijn
eigen type. De erfenis van vader Raphael wijkt terug voor die van moeder Maria.
Maar hij is toch nog niet geheel met zichzelf tot klaarheid gekomen en neemt het
schoolmeestersambacht opnieuw ter hand, ditmaal aan de Hieronymusschool in
Utrecht. Daar beleeft hij de tweede en definitieve fase van zijn bekering, waarschijnlijk
in 1616. De twist met de vorm wordt nu acuut. Ik haalde hierboven al aan hoe hij,
de modieuze artist, die zijn Anneke graag mooi gekleed zag, onverbiddelijk zijn
schoonheidsdrang wegduwt. Inderdaad, het blad is geheel omgeslagen: hij heeft
gekozen voor de nauwe weg en de enge poort. ‘Op sijn cantoor (bad hij) God de
Heere, met vierige en heete tranen, om wijsheijt, cracht en sterckte in dese
gelegentheijt. Hij door-las oock (het boeck genaemt) de Enge poorte Eduardi Poppii,
waer uyt hij geen kleijne nutticheijt en schepte’. Het zal in deze tijd zijn dat hij zijn
jeugdgedichten vernietigd heeft en dat hij zijn eerste nog bewaarde gedicht ‘Daer
moet veel strijds gestreden sijn’ geschreven heeft (de oudste versie is bewaard in
o

het album van een bevriende Utrechtse dominee a . 1618). Dit gedichtje is een
programma gedicteerd door grootvader Hans van Maseyck, de martelaar, ‘die hem
om de belijdenisse des geloofs heeft laten onthalsen’. Hij weet nu voorgoed, dat de
weg van de door God gekende zal gaan door een onverloste, vijandige wereld. Alle
vormen van samenleving, kerk en kunst liggen in die onverloste vijandige sfeer.
Wat blijft is de innigheid van het geestelijk verkeer tussen mens en mens, de
vermaning. Er blijft ook nog wel een stukje welbehagen in de natuur als Gods
scheppingswerk (getuige de Mayschen Morghenstondt), en er blijft, bij het uitbreiden
van het gezin, als wellicht diepste vreugde het zich verdiepen in het prille kind.
Luister al weer hoe hij in deze tijd of iets later Psalm -31 vers 2 parafraseert: ‘Zoo
ik mijn ziel niet heb gezet en stil gehouden, gelijk een gespeend kind bij zijne
moeder’:
Een kind dat versch gespeent is,
En teederlijk verweent is,
Mag ik mij bij gelijken,
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Als die 't in mij doe blijken:
Een kind dat kleyn en teer is,
En noch zijn lusts geen Heer is;
Als 't onlangs heeft gezogen,
En naulijks zijn ontogen
Des moeders lieve borsten,
Daar 't keeltjen zoo na dorsten,
En 't hertjen door ontfonkten,
En d'oogjes zoo na lonkten,
De handjes zoo na grabbelden,
Het tongsken zoo aan zabbelden,
De lipjens vast begrepen,
De tandjes zoo benepen,
Waar uyt het natjen haalden,
Dat door al 't montjen straalden,
Het natjen dat zoo zoet was,
En 't best van 's moeders bloed was,
Kan niet zoo treurig steenen,
En na zijn moeder weenen;
Kan niet zoo zeer verlangen,
En aan zijn moeder hangen:
Als ik Heer, steeds ga trachten,
Om alle mijn gedachten
Tot U alleen te zenden.

Er blijven dus rustpunten op de kruisweg, maar deze weg zelf wordt welbewust
aanvaard. Er móet veel strijds gestreden zijn. En voor wie als het ware op het lijden
zit te wachten, komt het natuurlijk ook. Ik wil niet beweren dat Camphuysen het
martelaarschap bepaald gezocht heeft, maar wel dat Camphuysens ontwikkling na
1616 hem noodzakelijkerwijs naar het martelaarschap toe moest drijven en de
ontplooiing van zijn Dopers dichterschap zonder dat martelaarschap eigenlijk niet
goed denkbaar is. Men kan ook niet zeggen dat Multatuli het martelaarschap heeft
gezocht, maar wel dat hij na zijn Europees verlof rijp was om het te ontvangen en
dat ook het Dopers dichterschap van de man ‘die veel gedragen heeft’ niet goed
denkbaar is zonder het martelaarschap van Lebak. Camphuysen die in 1617 eindelijk
zijn gemoedsbezwaren overwonnen heeft en dominee is geworden in Vleuten, wordt
in 1619, ofschoon hij eigenlijk geen Remonstrant is, meegezogen door de
maatregelen van de Dordse synode, en hij doet nauwelijks moeite om er aan te
ontkomen. Ofschoon hij aan de ene kant zielsveel van zijn vrouw en kinderen houdt,
is er aan de andere kant iets in hem

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 68

13
dat hem drijft om deze twist met de wereld tot het einde toe te twisten. Hij wenst
geen nieuw kerkgenootschap, zoals de meeste Remonstrantse broeders, want de
ene kerkvorm is zo onverlost als de andere en hij duldt er geen enkele meer tussen
zichzelf en God. Hij wenst alleen, naar oude Doperse trant, te vermanen, dwalende
broeders op te leiden naar de verlossing en de kennisse Gods. En daartoe schrijft
hij in de jaren 1619 tot 1621 het ene poëtische pamflet na het andere. Het lijden
van hemzelf en de andere verstrooiden en onderduikers brengt hem in zijn
Dopers-dichterlijk element. Wat hij schrijft zijn voor een groot deel schriftuurlijke
liedekens, met name op de concrete situatie van het ogenblik toegespitste
psalmbewerkingen. Het zijn vermaningen om het lijden goed te lijden, om goede
martelaars te zijn, het zijn troostwoorden voor wie mocht bezwijken, het zijn gebeden
om sterk te mogen zijn tot het einde:
Maar gij, o God, die 't nu behaagt,
Dat uw Gemeynte veel verdraagt:
Is lijden dan het rechte pad
Na uwe groote vreugdestad:
Laat dan geduld ons altijd bij,
Dats' op dien weg ons teergeld zij,
En breng', als trouwe leyderin,
Al lijdend' ons ten Hemel in.

Camphuysen verblijft, wanneer hij als vervolgd Remonstrante dominee zich schuil
moet houden, eerst een poos in Amsterdam. Hij heeft er principiëel van afgezien
om verder dominee te zijn en zijn vervolging is dus eigenlijk vrij zinloos, maar hij
weigert een contract met de wereld te sluiten, hij wil, als een koppig non-conformist,
onder het kruis blijven leven. Op het eerste gezicht lijkt de animo waarmee hij een
nieuw handwerk aangrijpt in strijd met deze onpraktische houding, maar wij
herinneren ons dat de Doperse geest zeer actief is en die activiteit moet ergens een
uitweg in vinden. ‘In deze tijt’, vertelt zijn vrouw vele jaren later aan Barend Joosten,
kennelijk niet zonder gerechtvaardigde trots, ‘corrigeerde hij, bij eenen W. Jansen,
woonende opt Water, inde Sonnewijser: dese man hadd seer goet gevallen in
Camphuysen, want hij verstont hem in corten tijt de geheele winckel, soo dat hij
hem gerne hadde gehouden, bood hem ten dien eynde al
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eenige hondert gl. Jaerlijcks’. Hij moet dan echter het land verlaten en in 1620 vestigt
hij zich als drukker in Norden, in Oostfriesland. Bij die gelegenheid schrijft hij zijn
Schey-Lied met de titel Lijdens Begin, dat voor het eerst, blijkbaar naar handschrift,
is gepubliceerd door Oudaan in de door hem verzorgde twaalfde druk van de
Stichtelijke Rijmen van 1658. Dit Schey-lied is merkwaardig omdat het een van de
weinige gedichten uit deze periode is die, en dan nog in sterk omgewerkte vorm, in
de eerste, door Camphuysen zelf verzorgde druk van de Rijmen van 1624,
opgenomen zijn. Ik kom straks nog terug op het karakter van deze omwerking. In
Norden wonen vele ballingen en in deze kleine gemeenschap van gelijkgezinden
moet Camphuysen wel bijna even goede dagen hebben beleefd als tijdens zijn
Vleutense idylle. Ook hier is het geluk echter maar weer een stilte voor de storm.
Het is allereerst de ziekte die hem nu begint te kwellen, ‘alsoo hij van teere complexie
was’, en verder verliest hij bij een pestepidemie zijn vriend Joannes Geesteranus,
ook een dichterlijke ex-dominee, blijkens zijn, door Camphuysen in het Nederlands
vertaald, Latijns dichtstuk Idolelenchus al even principiëel-Dopers en anti-artistiek
ingesteld. Nauwelijks heeft Camphuysen de dood van zijn vriend bezongen, of hij
kreeg, zoals het levensverhaal schrijft, ‘kennisse van d'aenkomste der Mansvelders,
welckers komste niet veel goets en beloofde (gelijck sulcke gasten selden een
vrolijcken dis maken) was derhalven geraden haer niet te verwachten, gelijck hij
oock niet en dede, maer gingh met vrouw en kinderen t'scheep, op Harlingen, sijnde
nu herftijt, en omtrent drie weken voor Alderheijligen’. Dat was in 1622. Na 1621
houden de poëtische pamfletten voor de verstrooide broeders op en van verschillende
gedichten uit de Stichtelijke Rijmen weten we door het getuigenis van de
levensbeschrijving en van Oudaan, die de beschikking heeft gehad over een eigen
handschrift van Camphuysen, dat ze in 1622 in Norden geschreven zijn. De overgang
van de poëtische pamfletten op de Stichtelijke Rijmen betekent een nieuw keerpunt
in Camphuysens ontwikkeling. Er is in Norden blijkbaar een zekere rust ingetreden,
waardoor het lijden, het actieve martelaarschap, wat op de achtergrond raakt en de
methodische deugdbeoefening ervoor in de plaats komt. Het is een ontwikkeling
van het al te subjectieve naar het
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meer objectieve. Of Camphuysen dadelijk nadat hij af had gezien van de algemene
vermaning per poëtisch pamflet, al het plan heeft opgevat om de Stichtelijke Rijmen
te schrijven, betwijfel ik. Ik geloof eerder dat de gedichten van 1622 ontstaan zijn
door incidentele inspiratie. In Harlingen heeft hij echter, volgens de
levensbeschrijving, ‘een groot deel van sijn werck... gemaeckt’, dat wil dus zeggen,
aangezien hij daar ‘ontrent een Jaer’ gewoond heeft, in 1623. Er zijn weer enkele
gedichten uit de Stichtelijke Rijmen bekend die in deze tijd voor Harlinger vrienden
geschreven zijn. (Ook hier waren dus dadelijk weer vrienden, zoals overal waar
Camphuysen zich ooit vertoond heeft. Overal vriendschap en helaas ook overal
vijandschap, want het levensverhaal van Anneke hangt aan elkaar van tegenwerking
en verklikkerij, te beginnen bij de tegenwerking van haar eigen moeder. Er moeten
dus bepaald ook nogal wat mensen zijn geweest die door Camphuysens optreden
zijn geirriteerd. Hij was nu eenmaal een karakter dat niemand onverschillig liet.) In
Harlingen dan zal vermoedelijk het plan voor de Stichtelijke Rijmen gerijpt en
uitgewerkt zijn, hier heeft hij volgens een weldoordacht plan gedichten zitten
schrijven. Over de bijzonderheden van dat plan zal ik straks nog uitvoerig spreken.
Uit Harlingen moest Camphuysen natuurlijk ook weer vluchten en dat bracht hem
enige tijd op Ameland. Hier hield hij zich bezig met vertaalwerk voor een uitgever
en het schrijven van een theologisch tractaat. Gedichten uit deze tijd zijn niet met
name bekend, maar waarschijnlijk zal hij zijn Harlinger plan nog wel wat hebben
afgerond, als de geest hem te zingen gaf tussen al dat degelijke werk door. Lang
heeft de Amelandse periode niet geduurd, want het klimaat van het waddeneiland
deugde niet voor Camphuysen. In 1624 vestigt het gezin zich in Dokkum. De
Stichtelijke Rijmen zijn nog in datzelfde jaar in Hoorn verschenen en moeten dus
bij de aankomst in Dokkum vrijwel klaar zijn geweest. De Dokkumse periode, van
1624 tot Camphuysens dood in 1627, is de tijd van de psalmberijming. Overdag
verdiende hij toen de kost met zijn vlasrederij en 's nachts dichtte hij. De kaars
brandde op die manier aan twee kanten tegelijk en men kan haast zeggen dat hij
zijn vroege dood zelf heeft opgeroepen. De psalmberijming betekent weer een
nieuwe fase in Camphuysens dichterlijke ontwikkeling, die
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wel de periode van de Stichtelijke Rijmen voortzet, maar toch op een duidelijk
daarvan te onderscheiden wijze. De wending naar het objectieve wordt in de psalmen
bevestigd.
Overzien we Camphuysens ontwikkeling van zijn definitieve bekering in 1616 tot
zijn dood in 1627, dan blijkt deze dus uiteen te vallen in twee periodes: van 1616
tot 1621, en van 1622 tot 1627. Hierbij moet dan echter opgemerkt worden dat uit
de tijd van 1616 tot 1618 behalve ‘Daer moet veel strijds gestreden sijn’ geen enkel
gedicht met zekerheid bekend is, en dat de tweede periode weer te verdelen is in
een Nordens-Harlingse, waarvan de kern ligt in de jaren 1622 en '23, en een
Dokkumse, waarvan de kern ligt in 1625 en '26. In de beide kernen van de tweede
periode zijn achtereenvolgens de Stichtelijke Rijmen en de psalmberijming ontstaan,
terwijl de poëtische pamfletten uit de tijd van 1619 tot '21 aan de na Camphuysens
dood verschenen drukken van de Stichtelijke Rijmen als een z.g. derde deel zijn
toegevoegd. Dit derde deel, dat voorkomt in alle drukken behalve de eerste van
1624, gaat dus chronologisch aan de beide eerste delen vooraf en bevat
waarschijnlijk werk van Camphuysen in 1624 niet meer geheel achter stond (anders
had hij het immers toen zelf wel herdrukt).
Wat is nu het verschil tussen de Stichtelijke Rijmen en de daaraan voorafgaande
poëtische pamfletten, met name uit het oogpunt van het Dopers dichterschap? Wat
geestelijke inhoud betreft is het verschil, zoals ik hierboven al even aanduidde, dat
de deugd in plaats van het lijden is gekomen, wat de vorm betreft, dat de dichter,
hoewel hij scherp afwijzend blijft staan tegenover de heidens-renaissancistische
vormcultuur, toch zeer veel kunst aan zijn gedichten besteedt. Terwijl de poëtische
pamfletten allereerst vermaningen, vertroostingen, getuigenissen waren, waarbij
de vorm er niet zo heel veel toe deed, treedt de dichter in de Stichtelijke Rijmen
welbewust als kunstenaar op, ja streeft hij bijna programmatisch een Christelijke
kunst na. Dus hier toch ook een soort synthese, evenals bij Van Mander en Vondel?
Inderdaad, maar op een ander plan en grotendeels tegen de mode van de dag in.
Het Doperse kunstenaarschap dat tot in de uiterste konsekwentie de twist met
de vorm doorzet, leidt tot artistieke zelfmoord. Als Camphuysen zijn schildersverleden
verloochent, de mooie kleren van zijn
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vrouw als een stuk wereld buiten de deur bant en zijn jeugdgedichten vernietigt,
dan laat de kunstenaar in hem zich onthalzen opdat de gelovige zou leven. De drang
naar het martelaarschap is tenslotte een verheven vorm van zelfmoord. De
doopsgezinde godsvrucht van Maria van Maseyck en haar vader Hans, de martelaar,
schijnt het in 1616 volledig in Dirk Raphaels gewonnen te hebben. De afzetting en
vervolging van 1619 zetten de kroon op het martelaarschap. Maar zijn gezin en zijn
drukkerij trekken hem dan toch wel weer zo terug in de wereld, dat de
teruggedrongen vaderlijke erfenis, het artistenbloed, op een gegeven ogenblik weer
gaat spreken. De zelfmoord blijkt toch niet volkomen een zelfmoord geweest te zijn,
God heeft het offer niet aangenomen en geeft aan de dichter zijn dichterschap terug.
God heeft een nieuwe opdracht voor hem, die met de middelen van de kunstenaar
uitgevoerd moet worden. Hij moet een mooi boek maken met mooie gedichten op
mooie zangwijzen om daarmee de onverlosten die nog buiten staan te verleiden en
op te leiden tot de weg der zaligheid. Die weg der zaligheid is nl. niet meer de weg
van het extreme, uitwendige martelaarschap, maar van een inwendig opstijgen tot
de ware deugd, tot het ‘Godtgelijcke Leven’. Camphuysen heeft met alle ernst aan
deze nieuwe opdracht gewerkt, vooral in Harlingen in 1623. In het volgende jaar is
hij persoonlijk naar Hoorn getrokken om als vakman een oog te houden op het
zetten en drukken. Volgens het levensverhaal bleef hij zes of zeven weken in Hoorn
om het boek te corrigeren. Men kan de liefde waarmee dit boek verzorgd is er nog
altijd aan afzien. Camphuysen heeft er zijn uiterste best op gedaan om er niet alleen
literair, maar ook typografisch een ambachtelijk kunstwerk van te maken.
Geestelijk gesproken kan men de ontwikkeling van het reële martelaarschap naar
de deugdleer, van de lijdensmystiek naar de deugdmystiek, een vlucht in het systeem
noemen. De vlucht in het systeem wordt telkens toegepast als therapie tegen de
ontbindende werking van het individualisme. Ook de Doperse dichter Herman Gorter
is uit het extreme, vorm- en geest-ontbindende individualisme van zijn sensitivistische
verzen gevlucht in de systematiek van Spinozisme en Marxisme. Het Doperse
principe is: alleen de Bijbel, alleen de inspraak van de Geest, geen dogmatisch
systeem tussen Bijbel, tussen God en gelovige.
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De Doperse praktijk interpreteert de Bijbel echter wel degelijk volgens een
dogmatisch systeem, hoe vereenvoudigd en onorthodox dat ook mag zijn. De vlucht
in een systeem of methode is een daad van eenvoudige zelfhandhaving. Dat
Camphuysen in de betrekkelijke rust van Norden tot zijn min of meer
gesystematiseerde deugdleer kwam, betekent dat hij een natuurlijk en gezond mens
was, die ondanks zijn aangeboren aanleg tot lijden en zelfofferande toch verre af
was van godsdienstwaanzin. Zijn levensverhaal vertelt een plezierige anecdote uit
de Dokkumse periode, waaruit blijkt dat hij er toch ook wel slag van kon hebben om
een beetje tactisch met de overheid om te springen. De behoefte aan het
martelaarschap had zijn natuurlijke grenzen gevonden.
Technisch betekende de innerlijke opdracht tot het schrijven van de Stichtelijke
Rijmen een bezinning op de artistieke principes van zijn jeugd. Hij is daar in de
grond van de zaak nog wel een beetje verlegen mee in 1624. Hij begint zijn voorrede
met deze woorden: ‘Het is my (beminde Lezer) vry wat tegen, dat ick juyst mede
een Boeck in de werelt moet brengen, ende (ten minsten na schijn) oock deel hebben
aen de algemeyne zotheydt van boeck-maecklust, inzonderheydt in deze tijden,
waerin dagelijcks de Werelt met Boecken, en vooral met Rijmerijen, zoo gepropt
wordt, dat het eenen vervelen mochte, alleen maer de tijtels en opschriften, 'k zwijge
de Boecken zelfs, te lezen. En evenwel (hoe onwilligh) moet ick.’ Bij zijn officiële
rentree als kunstenaar voelt hij zich toch gedrongen om uitdrukkelijk afstand te
nemen van de literatuur van de dag. Zijn artistieke principes vloeien geheel voort
uit het doel dat hij bereiken wil: de Stichtelijke Rijmen moeten zowel gelezen als
gezongen kunnen worden en vandaar hebben ‘alle Rijmen hare mate ofte voeten
en gelijckmatigh getal van syllaben’. Hij volgt dus de renaissancistische prosodie,
omdat een gedicht anders niet goed gelezen kan worden. Ofschoon hij als
liederdichter de traditie van de 16de-eeuwse Schriftuurlijke Liedekens der Dopers
voortzet, moet hij om zijn doel te bereiken (‘Ik wil gelezen worden’, zou ook Multatuli
zeggen) zich aanpassen aan de smaak des tijds, die toch ook wel de smaak van
zijn eigen dichterlijke jeugd zal zijn geweest. Hij is zich voorts bewust dat hij
ambachtelijk soms beneden de maat is gebleven: ‘In mijn rijmen en dichten zullen,
zonder twiiffel, de rechte oordelaers
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en konst-hebbers vele fauten zien, doch misschien op ver na zoo veel niet als ick
zelfs. Wat raedt? het oordeel gaet wijder dan de konst’. Hij aanvaardt dus het oordeel
van kunstkenners, hij aanvaardt een bepaalde literaire esthetica. Hij hoopt dat het
boek aan zijn titel zal beantwoorden en de lezer ‘stichte, en met eenen vermaecke,
't zy door de stof of konst..: De rest al t'samen, is ydel en buyten ons, die nergens
van werck moeten maken dan van 't gene dat vorderen kan tot onzer onsterffelycken heerlycwordinge.’ Stichten en vermaken tegelijk wil hij dus, vermaak zonder
stichting is ijdelheid, stichting zonder vermaak bereikt zijn doel niet, dat is: gelezen
en gezongen te worden door de ‘Christelijke of tot Christelijckheydt-bereyde Lezer’.
Als geheel is deze inleiding nogal stroef en vol innerlijke remmingen geschreven.
Duidelijker dan de inleiding spreekt het boek zelf van 's dichters artistieke beginselen:
het eerste gedicht van het eerste en het laatste van het tweede deel bevatten samen
een complete ethica en esthetica van de literatuur. Deze opvallende plaatsing, aan
het begin en aan het eind, bewijst hoezeer de terugkeer tot de kunst voor
Camphuysen een welbewuste en principiële daad is. Vooral het slotgedicht
Wel-Rijmens Wet is een uitvoerige uiteenzetting van zijn critische beginselen: het
blijkt nogmaals dat hij de renaissancistische prosodie aanvaardt, het vers moet
bevallig vloeien en in het oor liggen, de dichter verzet zich tegen het purisme en de
andere muggezifterijen van de renaissancegrammatici, hij moet al evenmin iets
hebben van gepraal met Latijnse en Griekse geleerdheid en het gebruik van
godennamen uit de mythologie, kortom hij wil ‘Eenvoud en Natuer’ in de poëzie.
Maar vooral wordt hier ook weer met nadruk gezegd dat de kunst alleen maar mag
dienen tot bevordering van de deugd, dus geen erotiek, geen zotheid, geen
fantasterij, want ‘De Deucht heeft schoons genoegh’. Het is alles de ‘deugd’ wat de
klok slaat in de Stichtelijke Rijmen en dan ‘deugd’ in deze zeer speciale
puriteins-mystieke zin. Dit angstvallige exclusivisme onderscheidt Camphuysens
synthese van kunst en geloof zeer nadrukkelijk van het gulle totalitarisme van Van
Mander en vooral de Roomse Vondel. Multatuli staat aan de andere kant weliswaar
verre van Camphuysens puritanisme, maar zijn ‘leefregel’, als ik het zo noemen
mag, dat hij altijd probeerde een goed mens te zijn, is toch wel
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zeer verwant aan Camphuysens streven naar een deugdmystiek, terwijl hij diens
stelling over eenvoud en natuur in de poëzie zeker graag tot de zijne zou hebben
gemaakt.
Los van deze opzettelijke, programmatische gedichten aan begin en einde van
het boek staat het gedicht Spels Mate, waaruit wij kunnen opmaken dat de kunst
voor Camphuysen behoorde tot een neutrale spelsfeer, tot de sfeer van wat op
zichzelf goed noch kwaad is. Het begrip van de deugd moet dus hier ook weer het
houvast geven, hoever wij met dit spel kunnen gaan zonder dat de speelpop een
afgod wordt. De ontwikkeling van lijdensmystiek tot deugdmystiek geeft een zekere
speelruimte aan de ijdelheid, aan een moralistische casuistiek van wat nog wel en
wat niet meer mag. De muziek schijnt voor de deugd zoals Camphuysen die opvatte
minder gevaarlijk geweest te zijn dan de poëzie of de schilderkunst. Gaat men de
wijzen na waarop de Stichtelijke Rijmen gezongen moesten worden, dan ziet men
daar heel veel modieuse dans- en minneliedjes bij, in het Nederlands, Italiaans,
Frans en Engels. De wijze is blijkbaar, anders dan de woorden, op zichzelf altijd
goed-noch-kwaad, of wel de wijze wordt geheiligd door de nieuwe, deugdzame
woorden. Camphuysen moet bij de keuze van zijn melodieën wel opzettelijk naar
variatie hebben gestreefd, hij moet ook zeer opzettelijk gezocht hebben naar mooie
wijzen in de smaak des tijds. Het is in vele gevallen duidelijk dat de wijs eerder in
zijn geest is geweest dan de woorden, nl. in die gevallen waarin de strofenbouw zo
ingewikkeld is dat men er als dichter uit zichzelf nooit op zou komen. Wij herinneren
ons hoe Camphuysen aan het hof van de heer van Langerak somtijds een deuntje
overluid zong en kweelde, gelijk de jonge minnaars en dartele hovelingen plegen.
In de tijd dat hij het plan van de Stichtelijke Rijmen met zich omdroeg, moet hij weer
teruggegrepen hebben op zijn onbekeerde jeugd en overluid deuntjes gekweeld
hebben om ze te vullen met de resultaten der bekering. De bijl ligt niet meer zo
dreigend aan de wortel van de boom als in 1616, de humor is in zekere mate
teruggekeerd, toen hij zichzelf en anderen weer permissie gaf om te spelen.
Het lijkt mij niet twijfelachtig dat Camphuysen in de tijd dat hij de Stichtelijke Rijmen
schreef een oprecht, natuurlijk plezier heeft
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gehad in het poëtische ambacht. Voor zijn geweten moet hij dat plezier echter
rechtvaardigen met zijn evangelisatiestreven, waarbij het doel immers alle middelen
heiligt: ‘'t waer weeld' in mijn geest’, schrijft hij, waarschijnlijk van Ameland, aan zijn
vriend, de Franse schoolmeester van Harlingen:
Dat slechs de reden troff, en ghy vry 't dicht niet preest:
Dat slechs de redens kracht tot Deuchdes daden dreeff,
En ick vry eeuwelijck verachte rijmen schreeff:
Dat slechs Een ziel hierdoor geraeckt', uyt's doodts gevaer,
En mijnes naems gerucht vry eeuwigh doncker waer.
Gebruyck ick, daer ick kan, bevallicheydt van konst:
Niet My, maer 't geen ick zeg zoeck ick daer mede gonst.
Een zieckelijcke maegh (hoewel 't ter zieckt niet geeft):
Neemt 't bitter beter in, als 't zoet omstrijcksel heeft.
Her cierelijcke vat en geeft den dranck geen smaeck;
En nochtans doet het me'e den drincker al vermaeck.
Door lust, noch goedt noch quaedt, te leyden heeft bescheydt
Wanneer de lust (hoe kindtsch) door waen tot waerheijdt leydt.

Het is natuurlijk niet de Franse schoolmeester die hij overtuigen moet, maar zichzelf.
Hoeveel nadruk en herhaling heeft hij niet nodig om zelf in de onberispelijkheid van
zijn intenties te kunnen geloven. Het bloed kruipt waar het niet gaan kan en ook
een Dopers dichter is tenslotte dichter. Hij was noch de eerste noch de laatste die
de twist met de materie overwon door het zelfbedrog van een puriteinse en
evangeliserende Christelijke kunst.
Gaan wij nu het ‘plan’ van de Stichtelijke Rijmen wat meer in bijzonderheden na.
Camphuysen maakte een verdeling in tweeën, waarschijnlijk met de bedoeling dat
het eerste deel de meer algemene gedichten zou omvatten en het tweede de meer
bijzondere. Helemaal duidelijk is dit echter niet. Het eerste deel begint, nadat de
dichter zijn artistieke principes heeft aangeduid in een protest tegen Onnutt' en
schadelijcken arbeydt, met een methodische uiteenzetting van de weg der zaligheid.
Richtsnoer der begeerten leert dat men zich af moet keren van al het zienlijke en
vergankelijke, dat immers altijd onbevredigd laat. Daartegenover stelt hij in het
volgende gedicht Godzaligheids genoechzaemheydt. Hierop volgt Lof der Deuchde,
waarin het begrip ‘deugd’ voor het eerst ontwikkeld en bezongen wordt. ‘Deugd’ is
voor Camphuysen een zeer geladen woord, de samenvatting van het gehele leven
met God.
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Nadat de ‘deugd’ dan zo op de wijze van ‘O schoonste personagie’ passend
bezongen is, volgt logisch een Noodiging tot Deuchde (‘aen de Jonckheydt’), kennelijk
ook al weer volgens plan vervaardigd in nauwe aansluiting bij een werelds deuntje
(‘Questa dolce Sirena’, bij Camphuysen ‘De zoete Meereminne’). De opleiding gaat
verder in de zeer ingewikkelde strofen van de ‘twee-spraeck’ Aenvechtings
Opmercking, natuurlijk al evenmin als de voorafgaande uit vrije inspiratie opgeweld.
Een volgende dialoog wijst de Middelen tot Heyl en Deuchde aan. En dan eindelijk,
na al deze gedichten uit plicht, een meer persoonlijk gekleurd verhaal van
Camphuysens eigen bekering, Dolings Eynde. Van het hierna ingevoegde Christelijck
Gevecht weten we uit Oudaans getuigenis met zekerheid dat het al in 1622, d.w.z.
in Norden, bestond, en kunnen we dus vermoeden dat het buiten het ‘plan’ om
ontstaan is. We vinden dit vermoeden bevestigd aan de veel eenvoudiger
strofenbouw en rijkere inhoud. De plaats in de Rijmen is echter volkomen logisch,
want op de bekering volgt een leer van de Christelijke strijd, een uitwerking van
‘Daer moet veel strijds gestreden sijn’, de meest onmiddellijke poëtische reactie op
Camphuysens eigen bekering van 1616. Hierna volgen weer een aantal planmatige
fraaie strofen onder de titel Voornemens Bekrachtiging, en een uitvoerig leerdicht
voor de al meer genoemde Harlinger schoolmeester, die weliswaar bekeerd was
maar niettemin Gods troost niet in zijn ziel mocht smaken, onder de titel Weldoen
en vrolijck zijn. Dit laatste is dus weer, evenals Christelijk Gevecht, geen gedicht
volgens plan, maar op een passende plaats ingevoegd. Hiermee is, naar het mij
voorkomt een eerste groep gedichten afgesloten, die men kan samenvatten als ‘de
weg ter deugd’. De volgende groep heeft tot motief: de goddeloze, wereldse mens
en zijn ellende, en eindigt met een gedicht over het Laetste Oordeel. In deze groep
vindt men enkele psalmbewerkingen. Mogelijk zijn deze ook ingevoegd, maar enige
zekerheid daarover hebben we niet. Ten slotte behoeven niet alle gedichten waarin
Camphuysen op dreef is, buiten het plan om ontstaan te zijn, want hij was niet alleen
een goed ambachtsman, die ook in opdracht wel goed kon werken, maar bovendien
had hij zo'n innig contact met de psalmen dat een bewerking daarvan hem altijd wel
enigermate moest inspireren. Na de excursie over de goddelozen keren de Rijmen
weer terug tot de
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vromen. In de cyclus De wijze Coopman wordt de uitwendige kerkedienst gesteld
tegenover het ene nodige van de ware deugd, de verborgen omgang met God. De
innerlijke zekerheid die uit deze verborgen omgang voortvloeit, vindt zijn uitdrukking
in een cyclus Toeverlaet der Rechtvaerdigen onder 't Oude en Nieuwe Verbondt,
bestaande uit over 't algemeen geïnspireerde gedichten die de indruk maken van
buiten het plan om ontstaan te zijn. Een volgende groep is gewijd aan lijden en
vreugde. Hieronder bevindt zich de bewerking van het Schey-lied van 1620, geheel
geobjectiveerd en van zelfbeklag ontdaan. De laatste groep van het eerste deel is
gewijd aan dood en voleinding, waarbij weer tenminste twee gelegenheidsdichten,
een voor Nordener en een voor Harlinger vrienden, buiten het plan om zullen zijn
ontstaan. Men ziet het, er zijn duidelijke groepen te onderscheiden, er zijn
geinspireerde gedichten en fraaie, planmatige vulstukken. Het plan moge niet steeds
even strak geweest zijn, dàt het er geweest is, lijkt mij niet te betwijfelen. En de
grondslag van het plan was het nieuwgewonnen of nieuwgeladen begrip ‘deugd’.
Het woord ‘deugd’ komt vrijwel op iedere bladzijde voor, tot vervelens toe voor de
niet in- en doorgeleide lezer.
De gedichten van het tweede deel geven meer een praktische levensleer van
typisch Doperse stempel. Hierin vindt men titels als 't Lof van Liefde, Lijdzaemheydts
Erinnering, Ootmoedicheydts Lof, Christelijcke gelatenheydt, Van Tweederley
Heerschen, Voorzichtige Eenvoudicheydt, Raedt tegen Toorn, Cieraedt der Vrouwen,
een gedicht over het Christelijke huwelijk en het reeds genoemde Wel-Rijmens wet
over de Christelijke kunst. Tussen veel wel pittig geformuleerde levenswijsheid en
ook wel bekrompen puritanisme, vindt men soms opeens prachtige stukken lyriek.
O.a. staat aan het slot van het tweede deel, als voorlaatste gedicht, het bekende
Lust om Ontbonden te zijn, waarvan ik overigens moet bekennen niet te begrijpen
waarom het juist hier geplaatst is (tenzij ik mag aannemen dat Camphuysen beide
delen van zijn Stichtelijke Rijmen heeft willen laten eindigen met een gedicht over
het godzalig sterven).
Men moet om de bouw van de bundel, de samenhang en het evenwicht van de
beide delen te kunnen begrijpen, zich niet laten afleiden door het hierboven reeds
gesignaleerde z.g. derde deel, dat immers ten
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eerste chronologisch aan de Stichtelijke Rijmen voorafgaat, ten tweede uit een
andere geest geschreven is en ten derde uit een losse samenvoeging van vroegere
publicaties bestaat zonder enigerlei planmatige structuur. Na Camphuysens dood
heeft men, zonder twijfel uit eerbied voor de dierbare heilige, al zijn ‘vrije’ gedichten
bijeengevoegd om ze voor de vergetelheid te bewaren, maar men heeft daarmee
stellig niet volgens zijn bedoeling gehandeld. De Rotterdammers Oudaan, Stol en
Rabus, die zich verdienstelijk hebben gemaakt als de min of meer wetenschappelijke
beheerders van de levensherinneringen en gedichten van Camphuysen, hebben
het niet aangedurfd om de enige door hemzelf verzorgde druk weer tot grondslag
van de traditie te maken. Het verschil in geest tussen de periode van de poëtische
pamfletten en die van de Stichtelijke Rijmen meen ik niet beter duidelijk te kunnen
maken dan door het Schey-lied van 1620 en de bewerking daarvan in de Stichtelijke
Rijmen van 1624 na elkaar af te drukken.

Lydens Begin, Schey-lied (1620)
1 Noch leeft en werkt Hy die de macht } = IV
Der duysternissen heeft: } = IV
Noch leeft en werkt Hy ook, die kracht } = IV
Om overwinnen geeft: } = IV
Noch dorst de Menschen-moorder al na bloed: } = IV
Noch blyft de Mensch-behouder even goed. } = IV
Wat nood, of ons een sterke vyand moet't, } = IV
Als een veel sterker vriend ons hulpe doet? } = IV
2 De Satan kreeg (niet lang gele'en) } = VII
In onze Vaderland, } = VII
't Verkeerd geleerde rot by een, } = VII
Stout op de Aardsche hand. } = VII
Wat zag men daar? O oversnoode list! } = VI
De waarheyd wierd voor leugen gevonnist. } = VI
Wat quam daar uyt? O! al te leelyk stuk!
Voor 's waarheyds volgers veel vervolg en druk.
3 D'onnozelheyd vond niewers heul; } = VI
Schyn-deugd had 't volk verleyd. } = VI
Onwyzen yver was de Beul } = VI
Van Satans listigheyd. } = VI
De deur ging op voor alle hoon en smaad, } = VI
Voor bittre spot, belastering en haat,
Wat meer? Men bandenz'uyt, men bandenz'in
Die niet en wilden na des Scheur-geests zin.
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4 Op 't Ieeren uyt Gods Heylig Woord
Stelt menig mensch wel straf:
Maar waar is ooyt van mensch gehoort
Die 't harte Wetten gaf?
Nochtans ging 't doe alzoo. Wat durf het vleysch!
Beloft' van 't Woord te zwygen was den eysch.
Die niet met Schrift beloven wou, most gaan,
En lyden straf eer 't waan-quaad was gedaan.
5 'k Hiel my verscholen, of misschien
Van God mocht zyn vergost,
Dat ik van d'haters niet gezien,
Die keur ontvlieden kost:
't Is reden dat een Christen 't lyden myd,
(Zoo lang het myden met Gods wil niet stryd.)
Doch al vergeefs ontschool ik 't dagelicht:
Haats oog ziet scherper dan des lyfs gezicht.
6 Uyt d'oog, maar uyt het herte niet,
Wierd ik door Schrift gedaagt;
Vaak by de myne na bespied,
En scherpelyk gevraagt.
'k Hiel my bedekt: Doch wie is 't die we'erhoud,
Wanneer de Heer zyn knecht na 't kruys aan stouwt?
Ten toon wierd opentlyk gestelt myn naam:
't Was schandig; doch een schand die 'k my niet schaam.
7 Oproerig noemd' en schreef men my;
't Schrift stond op poort en straat,
Met plegers van boosdadery,
Stond ik in eenen graad.
't Gebod en eysch was, dat ik my moest spoe'n
Om binnen zeker tyd beloft te doen:
Beloft, dat ik Gods Woord niet spreken zou,
Of Balling gaan moest, zoo ik niet en wou.
8 't Gerucht van zulken nieuwen ding
Quam tot myn ooren snel:
't Niet komen, was myn weygering
Van haar godloos bevel.
Wat was het eynd? 't Hert dat ten quade neygt,
Doet zelden beter dan het heeft gedreygt,
't Gedreygd ongoddelyk vonnis wierd geveld.
Wie wacht na recht, daar 't Recht hangt aan 't geweld?
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9 Dus moest ik door den kruys-weg heen, } = V
Doch die 'k alleen niet trad, } = V
't Is beter met Gods volk gele'en, } = V
Dan zonden nut gehad. } = V
Maar noch zoo ging de Blindheyd dommer tred:
Groot geld (o schand!) wierd op ons lyf gezet;
Wat raed? Religy-haat word zelden mat,
En heylloos heyl'ge bloed-lust nimmer zat.
10 O Land! o Land! waar in wel eer
De waarheyd herberg vond,
Hoe doen schyn-deugd en valsche leer
U slapen in de zond!
Gy meent gy zytze quyt die konden scha'en,
Maar (laas!) gy queektze op die u verra'en.
G'hebt ingeswolgen: Maar (ach wee!) fenyn,
G'hebt uytgebraakt: Doch uws ziels medicyn.
11 Of gy schoon 't hart te vreden stelt,
Al heeft uw oor een stop,
Daar is een die de tranen telt,
En schryft de zuchten op.
Der vromen pyn doet Gode zelver weê.
Ach! wist gy watter dient tot uwen vreê!
Groot leed geschied van u aan menig man:
Maar 't grootste leed doet gy u zelven a'n.
12 Adieu, ik ga; doch ga met vreugd:
Maar u naakt ongeval.
Ik ga uyt dy, maar 't loon van deugd } = V
Blyft en volgt over al. } = V
't Aardsch Vaderland te missen valt hem licht, } = V
Die 't Hemelsch klaar heeft in zyns herts gezicht. } = V
Adieu, ik ga: en wensch dat Godes roe',
Wanneerz' eens komt, u d'oogen open doe.
13 Uyt 's herten grond, Heer, dank ik Dy, } = II
Dat gy my waardig kent, } = II
Dat ik om uwe name ly. } = II
O! welkom wat gy zend. } = II
't Is waar, 't en is noch maar een kleyn begin: } = II
Maar, wilt gy, 'k wil dien weg wel verder in. } = II
Maakt my, is 't uwe goedheyd aangenaam, } = II
Tot meerder waardig, doch daar by bequaam. } = II
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14 Als my zomtyds myn eygen kracht } = III
En 't schrik'lyk kruys in valt; } = III
Een snellen angst schiet door 't gedacht, } = III
En 't bloed om 't hert bestalt: } = III
Maar als ik denk wat kracht uw kracht wel eer } = III
In swakke menschen wracht, verquik ik we'er; } = III
En als ik vind hoe trouw gy zyt en goed, } = III
Beschanst de Ziel haar we'er met nieuwe moed. } = III
15 Ik weet wel, Heer, (en zeg u dank
Dat ik het waarlyk weet)
Dat uws Ryks waarden innegank
Is door veel kruys en leed;
Ik weet ook myns vermogens nietigheyd:
Nochtans 'k wil volgen alwaar gy my leyd.
Geen nood te groot, zoo Gy maar mede gaat; } = VIII
Geen leed te wreed, zoo Gy maar by en staat. } = VIII
16 't En is maar slecht Soldaten werk
Dat ik als noch uyt-recht:
Doch die in 't kleyn is trouw en sterk,
Is U een waarde knecht.
Daar is wel stryd, maar noch niet tot ten bloed':
'k Beken 't; doch brengt my verder, vind gy 't goed.
Een goed gemeyn Soldaat, gebracht te veld;
Heeft hy maar hulp en tyd, word vaak een held.
17 Hoop op uw hulp, is de pylaar } = VIII
Die 't hert in hope styft. } = VIII
'k Verbid' geen kruys, hoe groot en swaar, } = VIII
Zoo gy maar by en blyft. } = VIII
Maakt dat de Geest, die moed van verren geeft, } = VIII
Na by dezelve moed en meerder heeft; } = VIII
En 't hert, wanneer my kruys bescheert mogt zyn,
Door 't g'loof zich harde tegen alle pyn.
18 Uw Heyl'gen, op der aard verspreyd, } = IX
(Verspreyd en niet bekent) } = IX
Weest die ook met uw goedigheyd } = IX
Genadiglyk omtrent. } = IX
Blyf haar geduuriglyk in lyden by, } = IX
Op dat haar lyden niet vergeefs en zy; } = IX
Op dat haar lyden nooyt en zy besmet } = IX
Met iet dat stryd met des Wel-lydens Wet. } = IX
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Gebedt in tegenwoordigh en toekoomstelijck Lijden (1623 of '24)
I Nadien het Bitter gaet voor 't Zoet;
Het Lijden, voor de Kroon:
En hy veel quaedts verduren moet
Die staet na 's Levens kroon:
Nadien het oorzaeck van veel vreuchden is
Wanneermen koomt in vele droeffenis,
Wanneermen om des Goedes wille lijdt,
En, na Godts wil, uyt goedt geweten, strijdt:
II Zoo danck ick, Heer, van herten dy } = 13
Dat ghy my waerdigh kent } = 13
Dat ick om uwen name ly'. } = 13
O! welkom wat ghy zendt. } = 13
't Is waer, 't en is noch maer een kleyn begin: } = 13
Doch, wilt ghy, 'k wil dien wegh oock verder in. } = 13
Maeck my, is 't uwe goedtheydt aengenaem, } = 13
Tot meerder waerdigh, doch daer by bequaem. } = 13
III Als my somtijdts mijn eygen kracht } = 14
En 't zwaerste kruys in-valt, } = 14
Een snellen angst schiet door 't gedacht } = 14
En 't bloedt om 't hert, bestalt: } = 14
Maer als ick denck wat kracht uw kracht wel eer } = 14
In zwacke menschen wracht, verquick ick we'er. } = 14
En als ick vind hoe trou ghy zijt en goedt, } = 14
Beschanst de ziel haer we'er met nieuwen moedt. } = 14
IV Noch leeft en werckt my die de macht } = 1
Der duysternissen heeft: } = 1
Noch leeft en werckt ghy oock, die kracht } = 1
Om overwinnen geeft. } = 1
Noch dorst hy, Menschen-moorder, al na bloedt, } = 1
Noch blijft ghy, Mensch-behouder, even goedt; } = 1
Wat noodt of ons een stercke Vyandt moet't } = 1
Als ghy, veel stercker Vriendt, ons hulpe doet? } = 1
V Almoetmen door den kruys-wegh heen: } = 9
't Is 't hard, maer zaligh padt. } = 9
En beter, met Godts volck gele'en } = 9
Dan zonden-nut gehadt. } = 9
Al moetmen uyt zijn landt met schand en scha':
Deuchdts loon en Ghy volght overal noch na. } = 12
('t Aerdtsch Vaderlandt te missen valt hem licht, } = 12
Die 't eeuwigh Goedt en U heeft in 't gezicht.) } = 12

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 68

29
VI Al vindt de Deuchdt schier nieuwers heul, } = 3
En schijn-deuchdt 't volck verleydt: } = 3
Al is onwijzen yver beul } = 3
Van Satans listicheydt: } = 3
Al wordt de Waerheydt, door een snoode list, } = 2
Verkettert, en voor leugen gevonnist: } = 2
Al opent zich een deur tot alle quaedt: = 3
't Kan al niet scha'en als ghy ons niet verlaet.
VII Al krijght de Satan, of zijn le'en, } = 2
In 't een of 't ander landt, } = 2
't Verkeert-geleerde rot by een, } = 2
Stout op de aerdtsche handt: } = 2
Al broeyt daer uyt een bloedt- of Moordt-placcaet:
't Kan al niet scha'en als 't maer de ziel niet schaedt;
't En schaedt geen ziel, wanneerze stutzel heeft;
z'Heeft stuts genoegh, als ghy maer troost en geeft.
VIII Hoop' op uw hulp, is de Pilaer } = 17
Die 't hert in hope stijft. } = 17
't Verwensch geen kruys, hoe groot en zwaer, } = 17
Zoo ghy maer by en blijft. } = 17
Maeck dat de geest, die moedt van verren geeft, } = 17
Naby, de zelve moedt, en meerder heeft. } = 17
Naby, de zelve moedt, en meerder heeft. } = 17
Geen noodt te groot, zoo ghy maer mede gaet. } = 15
Geen leet te wreedt, zoo ghy maer by en staet. } = 15
IX Uw Heyl'gen, op der aerdt verspreydt, } = 18
(Verspreydt, en niet bekent) } = 18
Weest die oock met uw goedicheydt } = 18
Gedurighlijck ontrent. } = 18
Blijft haer getrouwelijck in lijden by, } = 18
Op dat haer lijden niet vergeefs en zy: } = 18
Op dat haer lijden nooyt en zy besmet } = 18
Met yet dat stry' met wel-verdragens wet. } = 18

De 18 coupletten van het oorspronkelijke gedicht zijn teruggebracht tot 9. Er is een
nieuwe eerste strofe gemaakt, de acht volgende zijn soms in hun geheel, soms in
stukjes en brokjes uit het oude gedicht gevormd. Het incident van het afscheid, dat
de aanleiding tot het oorspronkelijke gedicht was geweest, is helemaal weggewerkt,
evenals het oordeel dat de vervolgde profeet had uitgesproken over het land dat
hem uitstiet. Het gebed is boventijdelijk gemaakt. Men vergelijke: ‘De
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Satan kreeg (niet lang gele'en) in onze Vaderland...’ met ‘Al krijght de Satan, of zijn
le'en In 't een of 't ander landt...’, en ‘Dus moest ik door den kruysweg heen...’ met
‘Al moet men door den kruyswegh heen...’. Karakteristiek is ook dat ‘Wellijdens wet’
in de laatste strofe veranderd is in ‘wel-verdragens wet’. Maar vooral lette men op
de plaats van de deugd in het nieuwe gedicht. Het oorspronkelijke had:
‘D'onnozelheyd vond niewers heul’, de bewerking: ‘Al vindt de Deucht schier nieuwers
heul’. De martelaar en zijn persoonlijke belevenissen zijn uit het centrum van de
aandacht gestoten, de bovenpersoonlijke Deugd is ervoor in de plaats gekomen.
Zo alleen kon Camphuysen in zijn Nordens-Harlingse tijd zijn vroeger werk, dat zich
al te zeer om zijn eigen vrome ik heen had bewogen, nog accepteren. In de
psalmberijming van zijn Dokkumse tijd stijgt hij in dit opzicht nog boven de Stichtelijke
Rijmen uit. Hier is de stem van Gods Woord en zijn eigen stem samengesmolten
tot een monumentaal bazuingeluid. De psalmberijming is echter een onderwerp op
zichzelf, dat een afzonderlijke beschouwing verdient. Hier heb ik alleen Camphuysen
willen karakteriseren als Dopers dichter en aan de Stichtelijke Rijmen hun juiste
plaats aanwijzen in zijn geestelijke ontwikkelingsgang.
Djakarta.
K. HEEROMA
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Humanistische drama's over de moord op de vader des vaderlands
De Vlaming Daniel Heinsius (1580-1655), die van zijn jonge jaren af te Leiden
woonachtig was, begint de dedicatie van zijn drama over de moord op de Zwijger
(1602) met een opmerking welke tot op de huidige dag haar waarde heeft behouden.
Eén feit, zo zegt hij tot de Staten van Holland en West-Friesland, heeft altijd zijn
verwondering gaande gemaakt, nl. dat toch zoveel auteurs, die beschikken over
brede geleerdheid en diepe wijsheid inzake moraal en burgerdeugden, de tragedie
welke zij toch allen beschouwen als een leerschool voor inzicht (prudentia), liever
misbruiken voor het behandelen van ijdele fabels zoals Oidipous, Aias, Medea e.d.
dan om de eigentijdse gebeurtenissen te beschrijven. Hijzelf heeft daarom eens
grondig nagedacht over het thema dat hij nu in een drama zou willen gaan
behandelen. En zo vond hij in de historie der Nederlanden, die niet zó arm is of zij
zou wellicht een onderwerp voor zijn doel kunnen bieden, datgene wat hij zocht.
Inderdaad, Heinsius heeft gelijk: van de talloze min of meer geslaagde drama's
die rond 1600 te onzent in beproefde renaissancestijl het licht zagen, zijn er maar
weinige die zich met historische onderwerpen bezig houden en van die weinige zijn
er slechts een paar, die het plotselinge verscheiden van Prins Willem aan de lezer
ter overweging voorleggen. En toch bracht het gelukken van de aanslag literaire
voor- en tegenstanders van de Prins in beweging; het aantal gedichten dat
onmiddellijk of kort daarna op papier werd geworpen, is, vergeleken bij dat der
1)
drama's, tamelijk groot .

1)

Zie Th.M. Chotzen, Een Kymrisch gedicht op de moord op Prins Willem I. in: Meded. Kon.
Akad. v. Wetensch., afd. Letterk. 70, B 6 (Amsterdam 1930), 149-180, en daar aangehaalde
literatuur. J. van Vloten, Nederlandsche Geschiedzangen II (Amsterdam 1852), 284-289. B.A.
Vermaseren, De Katholieke Nederlandsche geschiedschrijving in de 16e en 17e eeuw over
den opstand, Maastricht 1941, 135-136. Een aantal Franse gedichten in Le glorieux et
triomphant martyre de Baltazar Gérard... Douay... 1584.
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De eerste die in de daad van Balthasar Gerards een gegeven zag voor een werkelijke
tragedie, was een Waals katholiek uit het Artesische, een verklaard vijand van Prins
Willem en diens aanhang. De schrijver van het stuk in kwestie, dat ‘Nassovius’ is
geheten, is de vrijwel onbekende Toussaint Sailly of Toussaint Du Sel, die zich
2)
verbergt achter het grieks-latijnse Panagius Salius . Geboortig van St. Omer, was
hij in de tachtiger jaren leraar in de klassieke talen aan het Collegium Becodianum
3)
te Parijs, een tehuis voor beursstudenten aan de Universiteit . Rond 1590 keerde
hij weer terug naar de Zuidelijke Nederlanden, waar hij een groot epos over de
prediking van St. Vaast, de eerste bisschop van Atrecht, publiceerde. Niet lang
daarna, op 28 Januari 1595, overleed hij. Vóór zijn vertrek uit de Franse hoofdstad
4)
had hij een bundel ‘Varia Poemata’ in het licht gegeven . Deze gedichtenverzameling
is in de loop der tijden zo zeldzaam geworden, dat tegenwoordig alleen in het British
Museum te Londen een exemplaar is te vinden. Zo is het licht verklaarbaar, dat de
daarin afgedrukte tragedie over de dood van Oranje in ons land onbekend is
gebleven.
Salius, die de stof van zijn drama over vijf bedrijven heeft verdeeld, is door de
sterk psychologische behandeling van het gebeuren er in geslaagd een tragedie in
de ware zin van het woord te scheppen. In het eerste bedrijf voert hij Oranje en de
graaf van Hohenlo, een van diens onderbevelhebbers, als spelers op.
Eerstgenoemde is bedrukt door het treurig verloop van de strijd; de opmars van
Parma brengt hem in het nauw. Hij heeft Brabant verlaten en acht zich nauwelijks
veilig temidden der krijgshaftige Hollanders. Hij oppert het denkbeeld

2)

3)

4)

Zie voor het volgende mijn Een onbekend drama van katholieke zijde over de moord op Prins
Willem I, dat gepubliceerd is in: Bijdragen en Mededelingen van het Hist. Genootschap 67
(1948), 121-156.
Het diende voor bursarii uit het diocees Terwaan; de abten van St.-Bertin bij St. Omer en van
Mont-Saint-Eloi bij Atrecht wezen de jongens aan. Dit verklaart ook dat Salius aan deze
inrichting was verbonden.
Panagii Salii Audomarensis Varia Poemata. Ad illustrissimum Principem, Ducemque
invictissimum Alexandrum Farnesium Ducem Parmae, et Placentiae etc. Philippi Regis catholici
in Belgio praefectum. Poematum numerum et nomen sequens pagina indicabit. (Drukkersmerk)
o

Parisiis, Ex typographia Dionysii à Prato, via Amygdalina, ad Veritatis insigne. 1589. 8 148
blz.
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om zelfs Delft te verlaten, daar hij zich ook hier niet op zijn gemak voelt. Hohenlo
stelt hem echter gerust door op te merken dat hem van de zijde der Hollanders
zeker geen gevaar dreigt, daar allen belang hebben bij zijn welzijn: als hem immers
iets zou overkomen, dan was Holland reddeloos verloren. Ook de wisseling der
fortuin moet hij zich niet teveel aantrekken: die is er nu eenmaal altijd in de oorlog.
Reeds heeft de zegegodin zich weer tot zijn vanen gekeerd, want hongersnood
teistert de vijand. Hohenlo geeft daarom de Prins de raad om zich met soldaten te
omringen en te Delft te blijven. Hierop besluit Oranje dan maar om niet te vertrekken,
verlicht als hij zich voelt door de woorden van zijn legeraanvoerder.
Men ziet hier duidelijk hoe Salius het eerste element voor een tragedie geeft.
Oranje, het toekomstige slachtoffer, voelt zich ongerust, doch blijft ten slotte te Delft
waar hij zich veilig acht. En juist daar zal de moordenaar hem treffen!
In het tweede bedrijf ziet de lezer hoe Balthasar Gerards in een heftig-bewogen
gesprek met zijn ‘Ratio’ zichzelf beschouwt als een vrome held, die door een
roemvolle moordaanslag, waarover het hele nageslacht zal blijven spreken, de
Nassauer zal neerslaan. De man die moet worden omgebracht, is immers een
verachter van God en Koning, een trouweloos rebel! Alle tegenwerpingen, die het
Verstand bij de moordenaar maakt, worden kort en krachtig tot zwijgen gebracht
met het argument, dat hij die voor Koning, God en Vaderland het leven geeft, beslist
goed sterft. Het koor onderlijnt deze opvattingen door ons voor te houden hoe edel
het is met inzet van eigen leven het heil van de medeburgers te dienen en hoe God
altijd dappere mannen in het leven roept om onrecht te wreken. Zo is ook Balthasar
Gerards opgestaan om Willem van Oranje te vernietigen.
Hiermee is een tweede element voor een treurspel gegeven: er is voor Oranje
geen ontkomen aan, zijn misdaden roepen om wraak. God zelf, die hier de plaats
inneemt van de Griekse goden als wrekers van onrecht, heeft de Bourgondiër
opgeroepen om de uitvoerder te worden van een hogere wil.
Op het laatste moment lijkt het evenwel of Oranje toch nog aan zijn lot zal
ontsnappen. Louise de Coligny krijgt een droom waarin
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zij haar gemaal dood voor zich ziet liggen. Volkomen ontdaan en uit haar evenwicht
geslagen, spreekt zij over het gruwelijk gezicht met haar oude ‘nutrix’ en de Prins
zelf. Beiden hechten evenwel aan voorspellingen in de slaap niet de minste waarde
en pogen de opgewonden vrouw te kalmeren. Zij waarschuwt haar gemaal om toch
vooral niet de deur uit te gaan, doch hij wil niet ontbreken waar het volk hem roept.
Ten laatste belooft hij toch haar zin te doen ten einde haar onrust weg te nemen.
De reminiscenties aan het gebeurde met Caesar worden nu door het koor onder
woorden gebracht. De reizang eindigt met de verzekering dat niemand aan de
bliksemslingerende Jupiter kan ontkomen; Oranje leeft evenwel onbewust van het
dreigende gevaar, God noch gebod vrezend!
Dit derde bedrijf toont ons dus de hoofdpersoon onbewust van de toorn Gods,
die hij zich op de hals heeft gehaald; waarschuwingen slaat hij in de wind, terwijl
het gevaar als een Damocleszwaard hem boven het hoofd hangt.
In het volgende bedrijf nadert de climax snel; de spanning bereikt haar hoogtepunt.
Balthasar Gerards is op weg naar 's Prinsen woning; hij misleidt de schildwacht, die
hem zelfs de weg naar binnen wijst. De moordenaar betreedt het St.-Aechteconvent,
dat de Prins vandaag niet zou verlaten om zijn noodlot te ontgaan.
De vijfde acte brengt de ontspanning en ontknoping op de manier die we gewoon
zijn van de klassieke drama's. Louise de Coligny vermoedt met grote zekerheid wat
er is geschied en een bode verhaalt aan het koor de bloedige daad. Een korte
epiloog, door het koor gezegd, wijst er dan op hoe rebellen altijd een ellendige dood
sterven en hoe God al diegenen straft, die misdadige plannen koesteren jegens de
gezagsdragers.
Het stuk is in zijn vorm door en door klassiek. Er is eenheid van tijd en plaats, het
aantal optredenden is zo klein mogelijk gehouden. De opbouw van het geheel als
5)
zodanig is ontleend aan Seneca , wiens treurspelen zo'n enorme invloed op het
nieuw-latijnse drama hebben

5)

Een heldere samenvatting van de voornaamste karaktertrekken van Seneca's dramatiek bij
J.A. Worp, De invloed van Seneca's treurspelen op ons toneel, Amsterdam 1892.
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gehad. Er zijn vijf bedrijven met een koor, er zijn de voor de Romeinse dichter
karakteristieke voedster en bode. Seneca laat zijn koorzangen wemelen van
mythologische namen; Salius doet hetzelfde. Bovendien geeft Seneca dikwijls de
psyche van zijn personen goed weer; Salius - ik merkte het reeds op - is op dit punt
al heel sterk. De Waalse dichter heeft zich diep ingeleefd in de gemoedsgesteltenis
van hen, die bij het schrikkelijke gebeuren van 10 Juli 1584 rechtstreeks betrokken
waren. Zodoende heeft hij weten te bereiken dat een aantal passages in zijn drama
met sterke spanning geladen zijn.
Het merkwaardige is evenwel, dat het treurspel geen katharsis of loutering brengt,
doch eindigt met een moraliserende epiloog. Dit nu is een middeleeuws element,
al treedt dit toch weer op de achtergrond doordat ook Seneca bij de lezer vrees
opwekt. Een ander middeleeuws verschijnsel is het optreden van de ‘Ratio’ van
Balthasar Gerards: hier heeft men een typische rederijkersfiguur voor zich. En is
dan feitelijk ook de hele indeling in vijf acten niet nog iets laat-middeleeuws, omdat
de rederijkers eveneens hun tonelen in zoveel bedrijven indeelden? Op deze vraag
meen ik ontkennend te moeten antwoorden: Salius ging hiervoor eerder terug op
de klassieken. Immers, figuren als furiën en schimmen, waarmee de rederijkers
zulke effecten zouden hebben weten te bereiken en waarmee ook Seneca zo graag
voor het voetlicht treedt, heeft hij volkomen weg gelaten. Ook het gruwelijke bespaart
hij de toeschouwer, terwijl Seneca er van houdt hem te doen griezelen. Dit leidt mij
tot de conclusie dat Salius zich zeker wel door de Romeinse schrijver heeft laten
leiden, doch misschien meer nog door de Griekse tragici. Dit zal geen verbazing
wekken als men bedenkt dat hun treurspelen hem wellicht door zelfstandige
kennisneming bekend zijn geweest; hij vergriekste zijn eigen naam en er zijn meer
aanduidingen, dat hij zich met de taal van het schone Hellas bezig hield.
Het is niet onwaarschijnlijk dat Salius bewust of onbewust door anderen is
beïnvloed. In Parijs was nl. in 1584 een verslag verschenen van de terechtstelling
van Balthasar Gerards onder de titel: ‘Les cruels et horribles tormens de Balthazar
Gérard...’. De inhoud er van werd gevormd door de vertaling van een latijns verhaal
van katholieke

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 68

36
zijde over dit feit. Het verhaal wordt in zijn Franse versie geopend met een gedeelte
uit een kennelijk groter gedicht, dat ten doel had de daad van de Bourgondiër te
6)
verheerlijken . In dit aldus bewaarde stuk treedt de moordenaar op in tweegesprek
met zichzelf over het al of niet volvoeren van zijn daad. Nadat hij evenwel heeft
besloten de Prins te doden, heft hij zijn gelaat ten hemel en gaat bidden. Al heeft
Salius dan in deze beide gevallen andere woorden en gedachten geuit, het is toch
wel van belang even aan te tekenen, dat ook bij hem tweegesprek en gebed
voorkomen. Meer bewijzen voor zijn eventuele afhankelijkheid van een voorganger
zal men echter pas dan kunnen aanvoeren indien het hier bedoelde gedicht in
kwestie is gevonden.
Was er in Frankrijk reeds in 1584 een katholiek dichter over de moordaanslag op
Prins Willem, die mogelijk een gelijkgezind dramaturg beïnvloedde, in de Noordelijke
Nederlanden ziet men reeds in 1585 een jong poëet van Calvinistische huize een
dichtwerk vervaardigen, waarvan zeker is dat het een medebeoefenaar der schone
letteren tot het vervaardigen van een tragedie over hetzelfde onderwerp heeft
7)
geïnspireerd. In genoemd jaar stonden de Staten van Holland een som van achttien
pond van 40 groten toe aan ‘George Benedicti Worteli (Werteloos), jongman,
wesende alumnus van Delft, studerende in Engelandt, in aensieninge van Aepitaphie
by hem in Carmine ghemaeckt op de doodt van syne Excellentie, hooger memorie,
ende tot vorderingen van syne studie’. De begunstigde, afkomstig van Haarlem,
studeerde op dat moment te Cambridge philosophie en theologie, waarvoor hij het
jaar daarop naar Leiden kwam. Hier bleef hij slechts kort om zich vervolgens naar
8)
Heidelberg te begeven waar hij vrij jong overleed . Zijn tijdgenoten hebben hem
hoog aangeslagen: hij was

6)

7)
8)

R. Fruin, De oude verhalen van de moord van Prins Willem I, in: V.G., III, 90-91. De anonieme
vertaler leidt het gedicht aldus in: ‘Amy lecteur, pour veoir de quelle volonté envers Dieu et
son esglise estoit poussé ce Balthazar Gerad(!) tirannicide, tu le pourras congnoistre à l'oeil
par les vers subsequens, tirez d'un célèbre poète de nostre temps’. Zie ook P. Gerlach O.F.M.
Cap., De verhalen over de dood van Balthasar Gérard. Tilburg 1949, 9-10; 20-23.
Resolutiën van de Staten van Holland en West-Friesland, 1585, Juni, 1.
Volgens F. Sweertius, Athenae Belgicae, Antverpiae 1628, 269, overleed hij in 1597. A.J.
van der Aa, Biografisch Woordenboek der Nederlanden, Haarlem z.j., s.v. Werteloo geeft
1588 op.
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intiem bevriend met Janus Dousa, die toen in Leiden op het gebied van de dichtkunst
vrijwel de toon aangaf, en hij mocht zich eveneens verheugen in de omgang met
9)
een man als Lipsius, die hem aanwijzingen geliefde te geven . Heden ten dage
10
slaan kenners hem evenwel niet meer zo hoog aan .
Het gedicht, door de Staten van Holland bedoeld, zal hetzelfde zijn als dat wat in
1586 in herdruk verscheen onder de titel: ‘De rebus gestis illustrissimi Principis
11)
Guilielmi Comitis Nassovii...’ . Deze levensbeschrijving in dichtvorm is een wonderlijk
mengsel van zestiende-eeuwse historische persoonlijkheden en gebeurtenissen
met mythologische namen en motieven. De auteur heeft haar in Vergiliaanse stijl
gehouden en zodoende krijgt men de indruk een helden-epos voor zich te hebben
dat zich afspeelt in een wereld van goden en halfgoden. Het is nodig de inhoud van
dit merkwaardige voortbrengsel van renaissancevernuft hier vrij uitvoerig weer te
geven, omdat het, zoals straks blijken zal, tot bron heeft gediend voor de in die tijd
enorm opgehemelde Daniel Heinsius en middels hem, op allen die daarna de moord
op Oranje tot thema voor een toneelstuk namen.
De Paus, die de Koning beheerst, maakt Filips II er op attent, dat in de
Nederlanden het geloof wordt veracht, waarop de Vorst antwoordt dat hij strenge
maatregelen zal nemen, want op deze manier roept Belgica zelf de ‘Hesperiae
Furias regionis alumnas’ tegen zich op. De Paus keurde dit goed. Daarop strooide
Margaretha van Parma het eerste zaad voor een opstand uit, daar zij met Phrygische
trouw het eedverbond schond. Doch weldra kwam Oranje om het volk liefde

9)

10
11)

In verschillende bundels van J. Dousa Sr en van Werteloos zelf treft men gedichten, aan
elkaar opgedragen, aan. Lipsius schreef hem in 1584; zie J. Lipsi, Epistolarum selectarum
centuria prima, Lugd. Bat. 1586, 186-187.
G. Ellinger, Geschichte der neulateinischen Lyrik in den Niederlanden vom Ausgang des
fünfzehnten bis zum Beginn des siebzehnten Jahrhunderts, Berlin und Leipzig 1933, 301-302.
Georgii Benedicti Harlemensis De rebus gestis Illustriss. Principis Guilielmi, Comitis Nassovij,
&c. Lib. II. Item Epigrammata, Epitaphia. Lugduni Batavorum, Ex officina Ioannis Paetsij.
Anno M.D.LXXXVI. Van der Aa, t.a.p., geeft een titel op, die wel van een druk van 1585 kan
zijn. De editie van 1586 wordt geopend met een epigram van Janus Dousa ‘in novam
poematum editionem’.
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voor de vrijheid in te storten. Kort daarop arriveerde Alva, die het land in bloed en
rouw dompelde; een massa edelen liet hij ter dood brengen, steeds eiste hij nieuwe
offers. Aangespoord door de toorn, trok de Furie Alecto rouwbrengend rond door
de steden. De Vrijheid ging ten onder, Belgica zuchtte onder het juk.
Toen verhief zich Religio in de lucht en bad tot haar ‘Aethereus Pater’ om hulp.
Deze verhoorde het gebed en beloofde een bevrijder te zenden in de persoon van
Oranje, die onder Zijn leiding de overwinning zal behalen; Religio moest gaan en
hem dat boodschappen. Daarop ging zij Oranje roepen om haarzelf en de Vrijheid
te hulp te komen; de Prins aanvaardde zijn zending en ging zich voorbereiden op
het brengen van steun. Hier verhaalt de schrijver dan in dichterlijke termen de
geschiedenis vanaf Oranje's eerste veldtocht tot en met het verheugende ontzet
van Leiden. Aldus was door het ingrijpen van God zelf en van Oranje, dien Hij wenste
te zien als vader des vaderlands (‘quem patriae patrem voluit’) een gunstige omkeer
tot stand gekomen.
Het tweede boek zal nu verhalen hoe door de dood van de Prins aan deze
voorspoed een einde dreigt te komen. Filips II was ontevreden over het verloop van
de strijd en bedacht middelen om de oorlog opnieuw te beginnen, toen plotseling
Inquisitie voor hem stond en hem aanspoorde de wapenen weer op te nemen. Zij
wil tezamen met haar zusters, de Furiën, om hem te wreken weer terug naar het
land vanwaar zij verdreven zijn.
‘Haud ignota loquor, sensi, quae vulnera narro,
Et mecum Germana soror, te vindice quondam
Armatae facibus Furiae, nunc hoste superbo
Pellimur, invitaeque tuas accessimus oras’ (23).

Gij, als vorst over zoveel rijken, zeg mij toch, wat verbiedt U de wapenen te grijpen?
12)
Het is toch geen misdaad verbonden met vijanden te breken? .
‘Nulla fides servanda viris, quibus impia curae

12)

Over deze opvatting J.D.M. Cornelissen, De trouw der katholieken tegenover ‘ketters’,
Nijmegen-Utrecht 1930.
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Relligio est, spretisque infandum vivitur aris’ (24).

De Koning besluit dan inderdaad tot de oorlog en hij zendt Don Juan, die van de
dichter de weinig vleiende naam ‘Janus’ krijgt. Zo begon de strijd opnieuw en
wederom zag de Prins zich genoodzaakt het voor de Vrijheid tegen de tyrannie op
te nemen en de Vaderlandsliefde aan te wakkeren.
Werteloos beschrijft dan de komst van Parma en de wisseling van de kamp,
waarbij hij in weinig regels en met enkele woorden heel veel in herinnering weet te
brengen. Intussen gaat de Furie Tisiphone, wreekster van de moord, naar Madrid
om de Koning tot handelen aan te sporen. Waarom zendt gij die goddeloze Oranje
niet naar de onderwereld en levert gij hem niet over in de handen van mijn broeders?
Hebt gij dan niet het voorbeeld van Sulla met zijn proscripties? Ikzelf zal mij met de
moord belasten, indien gij maar Uw toestemming geeft; met hulp van mijn zusters
zal ik zeker slagen:
‘Ipsa ego, quae terris iram, flammasque ministro,
Exsequar hoc tibi caedis opus: tu maxime Regum
Da veniam ceptis: liceat mihi jungere vires
Auspice te, et geminis comes ire sororibus ultrix.
Tres poterunt forsan, binis quod posse negatum est’. (28)

De Koning viel haar na dit voorstel om de hals en sprak: ‘Ga, dochter van de nacht,
wapen de wrekende handen en neem door een moordaanslag die trotse aanvoerder
weg; ik beloof U een overgrote beloning’.
Na enige uitweidingen en uitroepen gaat de dichter een paar bladzijden verder
voort met een beschrijving van Delft. Hier was de ‘aula’ van de grote Prins, hierheen
haastte zich, gedreven door de begeerte naar goud, de Bourgondiër, terwijl hij in
zijn geest de trieste daad voorbereidde en rekening hield met deze twee
mogelijkheden: de Nassauer te treffen dan wel zijn eigen leven op het spel te zetten.
Aangespoord door de Furiën dan, slaat hij de weg naar Prins Willem in. Hij overpeinst
hoe hij toegang tot hem zal krijgen, totdat Tisiphone hem het middel van veinzerij
aan de hand doet. Door de Prins ondervraagd naar zijn vader, vertelt hij dat hij
Guyon heet en dat zijn vader
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om geloofswille onder Alva is gedood; dat hijzelf in dienst is geweest van Mansfeld
en omdat hij bij hem geen betere betrekking kon krijgen, naar Oranje is gekomen.
Prins Willem gelooft het verhaal grif en wil hem als bode naar Frankrijk zenden.
Balthasar Gerards bereidt zich nu voor op zijn dood en steekt zijn pistool bij zich.
Terwijl hij staat te wachten, stormt het in zijn binnenste en wordt hij dodelijk beangst.
Als echter plotseling Oranje, zijn slachtoffer, in al zijn majesteit voor hem staat,
schrikt hij hevig.
‘Sed suprema dies, tacitique potentia fati
Nassovium terris sublimia in astra vocabat’ (33).

Gerards schoot dus en Oranje stortte neer,
‘... vos conscia clamat
Sidera, tuque Deus miserere indigna ferentis
Fata animi, miserere tuae tot vulnera passae
Gentis......’ (33),

waarna hij overleed.
Louise de Coligny brak op het zien van dit afschuwelijk feit in tranen uit; terwijl zij
de wonden van haar man wies, kwamen haar de beelden voor ogen van haar vader
en haar eerste man, die tijdens de Bloedbruiloft te Parijs het leven hadden verloren.
Ook de zuster van Oranje kwam aanlopen en hief een rouwklacht aan waarin zij de
reeds gesneuvelde broers, Adolf, Hendrik en Lodewijk herdacht. Betaalt gij,
trouweloos vorst, zo roept zij uit, aldus de diensten van het Huis van Oranje en de
weldaden van zijn voorouders? Herdenkt gij aldus dat René van Châlons sneuvelde
voor de ogen van Uw Vader?
‘Cetera quid memorem? Tu magni rector Olympi
Tu Deus ultor eris, te vindice justa dabuntur
Praemia, nec tantum Regis scelus ibit inultum’ (34).

De dichter beschrijft nu nog volgens een meer toegepast procédé hoe Oranje op
de Olympus wordt ingehaald, bekranst en toegezongen. Hij eindigt met een
aansporing tot zijn landgenoten om de strijd tegen de Tyran niet op te geven: onder
ieder vredesaanbod schuilt venijn. God zelf, Die eerst door middel van Oranje de
Spanjaarden tegenhield, zal
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ook verder helpen. Nu immers - het is 1585 - is er een koningin tot hulp opgetreden;
moge God haar beschermen.
Men ziet hoe Werteloos de Inquisitie en haar zusters de Furiën als voornaamste
aanstokers van Filips II laat optreden; hoe hij Prins Willem voorstelt als de ridderlijke
verdediger van Godsdienst en Vaderland Belgica; hoe de laaghartige Tisiphone
Filips II tot sluipmoord aanzet en aanbiedt om in samenwerking met de andere
Furiën de Prins te treffen; en hoe zij dan daadwerkelijk Balthasar Gerards beïnvloedt
en succes heeft.
Nu wil het mij voorkomen, dat Heinsius vóór het opstellen van zijn ‘Auriacus sive
13)
Libertas Saucia’ het gedicht van Werteloos heeft gekend en ook welbewust heeft
benut. De titel van zijn kunstwerk heeft hij wellicht gekozen naar aanleiding van
Caspar Casparius': ‘Princeps Auriacus, sive Libertas Defensa’ (1598) dat straks
14)
nog zal besproken worden, doch zekerheid hieromtrent valt niet te bekomen , wijl
er geen andere overeenkomsten met genoemd stuk vallen waar te nemen. Des te
duidelijker is echter de afhankelijkheid van de jonggestorven Haarlemmer.
De eerste akte van Heinsius' drama wordt gevuld met een alleenspraak van Oranje
en een Koor. Het optreden van Prins Willem getuigt wel van de vaardigheid van de
dichter in het hanteren van het latijn, maar tevens van het bombastisch vertoon van
‘redeneerkunst’ en de bouw van gewrongen zinnen, waartoe de humanisten zich
zo graag lieten verleiden. De inhoud komt neer op een vrij smakeloze
zelfverheerlijking van de Prins, die zich opwerpt als leider van de vrijheidsstrijd
omdat hij zich kan beroepen op zijn zelfbeheersing en de daden zijner voorouders.
De dichter laat Oranje bovendien prat gaan op de successen, behaald in de strijd:
zoals een leeuw zich ten slotte aan de jager gewonnen moet geven, zo is ook de
koning van

13)

14)

Danielis Heinsii Auriacus sive Libertas Saucia. Accedunt eiusdem Iambi partim morales,
partim ad amicos, partim amicorum causâ scripti. Lugduni Batavorum, Apud Andream
Cloucquium, sub signo Angeli Coronati. Anno M.I CII.
Deze suggestie bij J.A. Worp, Geschiedenis van het drama en van het tooneel in Nederland,
I (Groningen 1904), 224.
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Spanje tot machteloosheid gebracht. Nu ligt Filips verpletterd zoals eertijds het
vuurspuwende monster Typhoeus door Zeus werd verslagen en onder de Etna
bedolven. Niet uit eigen beweging, aldus de Prins, heb ik de strijd aangebonden,
maar het vaderland riep mij en gaf mij bevel daartoe. Wie dán gehoorzaamt en
strijdt, is de grootste aanvoerder der anderen en waarlijk man, geboren om het
vaderland te dienen. Maar staat hij in dienst van ook maar één vreemdeling en wordt
hij zichzelf ontrouw, dan heeft hij zich de slavernij bezorgd welke hij eerst ontvluchtte.
Ik weet niet of men het fijngevoelig van Heinsius moet vinden, dat hij de Prins op
deze wijze eigen lof laat verkondigen. Oranje heeft hier wel veel gekregen van de
figuur van een dier pochende Homerische helden, wier daden tot op de dag van
heden zijn blijven voortleven. Bovendien is de logische ontwikkeling van de
gedachtengang in dit zo overdreven lastig gemaakte latijn nogal eens geweld
aangedaan.
Het eerste bedrijf wordt dan besloten met het optreden van een Koor van uit
Vlaanderen uitgeweken grijsaards, die hun geboorteland bezingen. Men beklaagt
het lot van de achtergeblevenen, die nu aan de oorlog zijn blootgesteld en tevens
het eigen lot, dat een onzekere toekomst tegemoet gaat.
In de eerste scène van het tweede bedrijf treedt de Inquisitie op, bedwelmd door
het drinken van mensenbloed. In haar gevolg bevinden zich de drie Furiën. Een
lange monoloog, vol mythologisch geraas, toont aan dat zij uiterst opgewonden is:
de beker met bloed, welke zij in de hand houdt en de taal, die zij gebruikt, verraden
dat zij in de volle zin van het woord ‘bloeddronken’ is. Zij beschouwt de Furiën en
zichzelf als zusters, dochters van één vader als zij immers zijn, nl. van Filips II, wiens
geschonden eer zij zullen wreken (2, r. 12). Het Bataafse land, aldus de verhitte
Inquisitie, roept om ons; wat toeven wij? In bedekte termen suggereert zij een
moordaanslag. Zij laat haar hulptroepen aanrukken: Stoutmoedigheid, Woede,
Afgunst, Waanzin, Bedrog en Wreedheid, moeder van de verschrikkelijke dood. En
zich tot allen, ook de Furiën, wendend, zegt zij:
‘Sic, sic eundum est: sceleribus decet tuis
Praeferre sacram Rex Iberorum facem’ (22, r. 18-19)
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In de volgende scène, welke als schrille tegenstelling tot het voorgaande is bedoeld,
prijst Louise de Coligny haar onschuldig kind gelukkig, dat nu nog in zijn jeugd is
en geen bedrog kent, zoals dat aan de hoven heerst; heerlijk rustige nachten geniet
het. Ach, was zij zelf nog maar zo jong, want haar eigen nachten verkeren in dagen
vanwege de angst voor de toekomst. Een Grijsaard poogt haar evenwel te troosten
en haar schrikbeelden weg te praten.
Het Koor der Vlamingen verheerlijkt nu in welluidend latijn en in gevoelige woorden,
die bewijzen dat toch wel iets van een waar dichter in Heinsius school, het nieuwe
land dat men heeft bereikt. Het prijst de landelijke eenvoud, temidden van de schone
natuur. Daar, op het land, leven de mensen als de stomme dieren rustig en tevreden,
15)
terwijl ze overal elders door donkere zorgen gekweld worden .
Het derde bedrijf bevat evenals het voorgaande twee tonelen. In het ene treden
de moordenaar en een wachtmeester op, in het andere Louise de Coligny en de
Prins. In een lange monoloog laat de dichter Balthasar Gerards zeggen, dat hij niet
weet wat hij zal doen: heftig wordt zijn hart bewogen, in zijn binnenste stormt het
geweldig. Hij kent rust noch duur. Tegenover de wachtmeester zucht hij eerst over
zijn ellende waarna hij ten slotte het gefingeerde verhaal van zijn leven vertelt. Als
vanzelfsprekend spoort de wachtmeester hem nu aan om dan de dood van zijn
vader op de Spaanse koning te wreken. Op dit voorstel geeft de moordenaar te
kennen, dat hij reeds gezworen heeft wraak daarvoor te zullen oefenen. Ruim tien
bladzijden worden vervolgens door Heinsius gevuld met het gesprek tussen Oranje
en zijn gemalin. Evenals in het eerste bedrijf treft ons hierbij het holle en volkomen
onwaarachtige in de weergave van de psyche der personen. De Prins vraagt zijn
echtgenote waarom zij er toch zo somber uitziet. Om hem behoeft zij toch zeker
niet bezorgd te zijn: hoevele gevaren is hij immers al niet ontlopen? Hij past wel op
zichzelf. Altijd is hij bedacht op bedrog van de tyran en bang voor list en loze streken.
Hij

15)

Aldus de beknopte samenvatting van dit koor door K. Poll, Over de tooneelspelen van den
Leidschen rederijker Jacob Duym, Groningen 1898, 132.
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verheft er zich op beschermer van allen geweest te zijn:
‘tutor omnibus fui, simulque noster’ (48)

en de vijand te hebben tegengehouden. Louise antwoord op deze lange monoloog,
die in zelfverheffing ontaardde, dat zij bang is. Laat het verdriet maar aan de
Spanjaarden, zegt de Prins kort en duidelijk. Louise verklaart evenwel in
mythologisch-allegorische woorden hoezeer zij blijft vrezen. Zij schuwt zelfs de
vrede, want nog in vredestijd heeft zij wel mannen zien ten onder gaan; ze denkt
daarbij aan het lot van haar vader en de andere slachtoffers der Guises. Oranje
praat haar de angst niet uit het hoofd. Welnu, laat maar komen, zegt hij dan
berustend en fatalistisch. Hij begint hierop zijn zoontje, dat Louise steeds in de
armen houdt, langdurig toe te spreken. Hij spoort het ventje, ‘patris futurus ultor’,
aan om dapper te zijn en de schrik van Filips te worden. Het moet later zijn
weduwe-moeder troosten
‘Patremque matri redde, patriae virum’ (53, r. 13)

Hij moet denken aan zijn voorouders, onder wie de dappere René van Châlons; hij
zal het land moeten verdedigen. In die trant gaat de Prins nog wat door om dan
onverwacht en triviaal te eindigen met de nuchtere opmerking, dat het tijd wordt om
te gaan eten!
Heinsius laat hierna, liefst in vier verschillende versmaten om van zijn kundigheid
te doen blijken, het Koor onder ruim gebruik van de mythologie de liefde en het
huwelijk bezingen.
Het vierde bedrijf, het hoofdgedeelte van het gehele drama, waarin de
moordaanslag geschiedt, bevat niet minder dan drie tonelen. Allereerst treedt de
moordenaar op omgeven door de vier Furiën, nl. de Inquisitie met de drie bekende
figuren. Hij aarzelt, liefst zou hij aan de onderneming niet beginnen, wat hij weet
dat gruwelijke martelingen hem wachten. Ten laatste besluit hij toch tot zijn daad.
Dan houdt de Inquisitie een toespraak, weer vol mythologische allegorieën, waarin
alle boze geesten en misdadigers uit de onderwereld worden opgeroepen om hulp
te verlenen. Het tweede tooneel geeft een droomscène, analoog aan die bij Salius.
Louise ‘stort haar hart uit bij de Nutrix. Het is haar een wellust aan haar droefheid
den vrijen teugel te vieren. Ze vertelt den droom, die haar ongerust maakt; haar
man
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is aan haar verschenen met door den naderenden dood ontstelde gelaatstrekken
en badende in zijn bloed; driemaal is hij neergezegen, terwijl hij een langen, diepen
jammerkreet slaakte, en met wijd geopende armen is hij voorovergestort aan haar
borst; hij zei: “kwijt U, vrouw, van de laatste plichten jegens mij: ik word achterwaarts
getrokken tot de schaduwen van den nacht, maar gij, vertrouw U toe aan den
gerusten slaap”. Nog bonst Louise het hart wanneer ze dien droom gedachtig is.
De Nutrix tracht haar gerust te stellen, doch zij blijft bekommerd, vooral over de
16)
vreemdeling, die aan het hof vertoeft en haar verdacht voorkomt’ . Het derde toneel
geeft Balthasar Gerards te horen in een langdradige alleenspraak, welke begint met
de woorden: ‘Sic, sic eundum est’ (66), die boven ook door Inquisitie waren
uitgesproken. De Bourgondiër besluit de aanslag te volbrengen ondanks het feit dat
zijn eigen dood zal volgen. Hierna treedt Oranje op met een monoloog van niet
geringere afmetingen. Hij spreekt over het voortgaan der tijden, over het vergaan
en weer geboren worden. De mens die dit alles beschouwt, weet daaruit dat hij eens
zal moeten sterven, doch zijn lot kent hij niet. En toch: dezelfde mens is de bewerker
van zijn eigen dood! Ofschoon hij op een zeer groot aantal manieren langs natuurlijke
weg zijn leven kan eindigen, heeft hij dit aantal met één vermeerderd, nl. met de
wapenen. Met solfer en vuur bootst hij het hemelvuur van de bliksemslingerende
godheid na, hij rukt stukken uit de aarde, verpulvert steden. Temidden van deze
overpeinzingen spreekt de moordenaar Prins Willem aan en schiet hem neer. De
getroffene valt op de grond en spreekt nog de woorden:
‘O magne rerum genitor, en praeceps fluo,
Fluo, fluo, fluo, nec ulterius sinit
Mors ire voci: O maxime memento pater
Populi, meique...’ (71, r. 13-16)

IJlings schieten de wapendrager en het koor der schildwachten toe om de dader
overal te gaan zoeken. Het koor der Bataven bezingt de macht van Holland, met
name op zee, maar eindigt met te vragen welk tumult en geweeklaag plots de hele
stad vervullen? Angst en onbekende smart snoeren het de mond.

16)

T.a.p., 144.
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In het vijfde bedrijf laat Heinsius Louise haar leed klagen bij de Nutrix. Eenmaal
heeft zij haar vader en tweemaal op deze wijze haar echtgenoot verloren. Zij voelt
zich verpletterd door ellende en tevergeefs poogt haar dochter haar te troosten: zij
wil sterven en valt ten slotte flauw. Het Koor treedt nu op als handelende persoon
en heft een klaaglied aan.
Normaal gesproken zou hier het einde van het drama kunnen zijn en zou het doek
kunnen vallen: Salius laat hier eveneens het Koor nog een weinig moraal aan de
lezer toedienen, waarna bij hem de simpele woorden ‘Finis tragoediae’ het stuk
besluiten. Heinsius laat evenwel op middeleeuwse wijze de allegorie ‘Gekwetste
Vrijheid’ naar voren komen om onder een stroom van tranen de Oranje-vorst te
bewenen. De bladzijden, met deze weeklacht bedrukt, tonen duidelijk de
bedrevenheid van de maker in het vervaardigen van latijns dichtwerk. De Vrijheid
eindigt met een afscheid aan de burgers toe te roepen in deze woorden:
‘Valete cives, sancta libertas abit,
Abivit ille, quem videtis hic tamen,
Abivit ille, praevium e terris sequor.
Valete cives, sancta libertas abit.
Heu, heu, heu, heu.’ (84, r. 24-28)

Tot slot treedt in een toevoegsel Prins Maurits op. Hij betreurt het dat hij nog jong
is en dat de burgers nu door listen, bedrog en wreedheid terneer worden gehouden,
terwijl hij door het geringe aantal zijner jaren tot niets in staat is. Hij eindigt zijn
toespraak met de dure eed bij het bloed van zijn Vader, om wraak te zullen nemen
17)
op de Spanjaarden .

17)

In het Voorwoord tot de Lezer legt Heinsius rekenschap af van deze enigszins opvallende
aanwas. Sommige zijner vrienden hadden hem gevraagd waarom hij wel een plaats had
ingeruimd aan Frederik Hendrik en niet aan Maurits. Hij had zulks gedaan omdat de geest
hem er toe dreef, doch ook omdat hij wist dat Maurits bij de aanslag niet aanwezig was
geweest. Hij is er zich van bewust dat hij door zijn handelwijze eer berisping dan navolging
zou verdienen, daar hij de regels van het kassieke drama schendt. Maar om niet van
hardnekkigheid beschuldigd te worden, zal hij Prins Maurits bij de opvoering van zijn stuk te
Leiden toch laten optreden. Een dier ongenoemde vrienden is Janus Dousa, die in een Elegie
op de Auriacus, welke achterin is afgedrukt, het prijst dat Maurits nog optreedt (132-135).
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Ik heb de inhoud van dit drama met opzet uitvoerig weergegeven om de
overeenkomst met het epos van Werteloos te kunnen aantonen. Is het nog nodig
de aandacht te vestigen op het feit dat bij Heinsius evenals bij de Haarlemse dichter,
Inquisitie en Furiën zusters zijn en Filips II gaan wreken? Wel laat eerstgenoemde
meer Inquisitie als initiatiefneemster tot de moordaanslag optreden dan de Furie
Tisiphone, doch ook bij Werteloos speelt Inquisitie haar rol van aanstookster van
de koning. De onrust van Balthasar Gerards en zijn verhaal aan de wachtmeester
kunnen zó uit Werteloos zijn overgenomen, zij het met deze verandering dat de
moordenaar dáár zijn leven aan Oranje zelf beschrijft. Ook de herinnering van Louise
de Coligny aan haar eerste man en 's Prinsen beroep tegenover zijn zoontje Frederik
Hendrik op de voorouders en op René van Châlons doen denken aan wat Werteloos
beschrijft na het fatale schot van de Bourgondiër verhaald te hebben. De vierde
akte laat zien hoe Gerards door de Furiën, al zeggen deze niets en vervullen zij
slechts een representatieve rol, in zijn voornemen gesterkt en ondersteund wordt.
En in het laatste bedrijf laat Heinsius de Prinses, evenals Werteloos, de dood van
haar vader en eerste man gedenken. Uit dit alles durf ik te concluderen dat het
gedicht van George Benedicti Werteloos Heinsius' conceptie van zijn drama ten
sterkste heeft beïnvloed. Men ziet evenwel ook met één oogopslag dat de begaafde
Vlaming in de uitwerking van zijn gedachten volkomen oorspronkelijk is gebleven:
18)
hij heeft ze de vorm van een tragedie gegeven .
Algemeen heeft men in navolging van Worp opgemerkt dat ‘de geheele bouw van
het stuk aan Seneca is ontleend’ en navolging van de Romeinse dichter plaats had
19)
in woordkeuze, vorm en maat . Kalff

18)

19)

Ellinger, t.a.p., 182 zegt dat Heinsius in zijn ‘Monobiblos’ ook nog een gedicht heeft over de
dood van Oranje. Ik heb het echter niet kunnen terugvinden! Zie Heinsius' Poematorum editio
nova longe auctior. Editore Nicolao Heinsio, Dan. Filio. Amstelodami 1649.
Worp, Invloed, 55-56; Geschiedenis, I, 224-225. Het artikel van D.J.H. ter Horst, De ‘Auriacus’
van Daniel Heinsius, in: De Gids, 97 (1933), I, 200-208, heeft geen zelfstandige waarde.
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noemt de ‘Auriacus’ een echt-Senecaans treurspel, ‘met een langen monoloog
gevolgd door een koorzang ter inleiding... zonder veel handeling of karakteristiek,
zonder de fijnheid en het indrukwekkende, die toch bij Seneca niet geheel afwezig
20)
zijn’ . Worp is evenwel ook degene geweest, die er op wees dat Heinsius elementen
ten tonele bracht die Seneca vreemd waren, zoals Inquisitie, een allegorische
personificatie. In deze dingen treedt duidelijk de middeleeuwse inslag naar voren,
die Heinsius als kind van zijn tijd, ondanks zijn vaardigheid in het hanteren van het
latijn en ondanks zijn diepe kennis van de regels van het Grieks-Romeinse drama,
niet kón verloochenen. Kalff moge dan al zeggen dat de nauwelijks twintigjarige
geleerde uit eerbied voor de strijd om de onafhankelijkheid het verheven treurspel
als vorm koos en aan het statig latijn de voorkeur gaf boven zijn moedertaal, dit
neemt niet weg dat er heel wat passages zijn aan te wijzen, die de doodgewone
romantiek en mentaliteit der 17-eeuwse ‘kunstkamers’ verraden. Het optreden van
‘Gekwetste Vrijheid’ en meer nog dat van Maurits, wijst in dezelfde richting. Al met
al is Heinsius niet zó met Seneca vergroeid geweest en niet zó diep ingeleefd in de
sfeer van het klassieke drama, dat hij als het ware van binnen uit kon schrijven. Hoe
zou men dat ook van iemand van 22 jaar kunnen verwachten? Zijn ‘Auriacus’ maakt
daarom de indruk van een kunstig, om niet te zeggen ‘gekunsteld’ werk. Ook Georg
Ellinger, kenner bij uitstek van de nieuw-latijnse dichtkunst, getuigt dat de tragedie
van de moord op Oranje meer bewijst voor Heinsius' kracht als lyricus (in de
21)
Koorzangen tenminste) dan als dramaturg .
Een vergelijking tussen Heinsius en Panagius Salius valt eveneens ten nadele
van eerstgenoemde uit. Het stuk van de Atrechtenaar zit veel logischer en sterker
in elkaar dan dat van de Vlaming: de psychologie is beter getroffen en de inhoud
der bedrijven spreekt de lezer veel meer aan. De ‘Nassovius’ is in zich zelf een gaaf
geheel en heeft geen gegevens van buiten-af nodig om begrepen te worden. Hein-

20)
21)

G. Kalff, Geschiedenis der Nederlandsche Letterkunde, IV (Groningen 1909), 37.
Ellinger, t.a.p., 175.
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sius daarentegen veronderstelt dat zijn lezer of toeschouwer de afloop reeds weet.
Op zich is dit niets bijzonders: ook in de Oudheid kende ieder het mythologisch
verhaal dat werd opgevoerd. Doch Heinsius laat de factor van het
‘reeds-weten-van-de-afloop’ wel degelijk meewerken om de spanning, welke hij wil
bereiken, te verhogen. Zo wordt in het derde bedrijf niet verklaard dat de (een)
moordenaar het juist op Oranje heeft gemunt, doch wel wordt er spanning verwekt
door de raad van de wachtmeester om Filips II om te brengen. Aldus wordt de
listigheid van Gerard's autobiografie onderlijnd en de suggestie opgeroepen, dat de
Bourgondiër inderdaad naar Madrid zal gaan. Maar dit alles sorteert alleen het
beoogde effect, indien men er al voorhands van op de hoogte is, dat Oranje tot
doelwit is gekozen. En in de eerste scène van de vierde akte dient men wel heel
beslist te weten, dat de man het bij zijn alleenspraak op Prins Willem begrepen
heeft, omdat men het er anders nauwelijks uit zou lezen. Salius daarentegen
karakteriseert Balthazar Gerards, vanaf het moment waarop hij optreedt, door de
uiteenzetting van zijn plannen en door zijn gebeden zó goed, dat men precies weet
wie hij is en wat hij wil. Salius laat een bode de afloop van de aanslag verhalen,
Heinsius vertoont de bloedige daad op het toneel.
Laat de twintigste-eeuwer, die zelf geen latijnse drama's meer schrijft, ook al een
en ander op de zeventiende-eeuwer aan te merken hebben, de tijdgenoten lagen
in diepe bewondering voor de ‘Auriacus’ neergezonken. In de bundel Jamben, welke
volgt op de tragedie, plaatste Heinsius' vriend Janus Dousa Sr. een enthousiast
gedicht, waarin hij uitriep dat zelfs de Romeinen overtroffen waren. Niet anders
oordeelde Hugo de Groot in een lofspraak welke voorin het boek was geplaatst.
Andere vrienden prezen het drama omdat Heinsius, door Oranje op het toneel te
laten sterven, zijn held onsterfelijk had gemaakt en aan het vaderland weergegeven.
Daarmee drukten zij uit, wat de auteur zelf had bedoeld, toen hij in zijn opdracht
aan de Staten van Holland en West-Friesland had gezegd, dat hij door het schrijven
van dit stuk de Prins in de gedachten der jeugd wilde laten voortbestaan. En de
overlevering verhaalde nog in 1633 dat de beroemde Scaliger na het drama gezien
te hebben, de auteur zou hebben toege-
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22)

voegd: ‘Hodie morere’, vandaag kunt gij rustig sterven ! Geen wonder, dat de Heren
Staten op 7 Februari 1602 de dedicatie beloonden met een vorstelijke gift van 200
23)
£ .
Toch is het nimmer tot een herdruk van de tragedie gekomen. Wel had de zo
geprezen jonge schrijver in het Woord tot de Lezer te kennen gegeven, dat hij in
een eventuele tweede uitgave rekenschap zou afleggen van zijn afhankelijkheid
van de Grieks-Romeinse treurspelen. En uit een brief van Hooft, dd. 19 April 1610
24)
aan hem gericht , kan men concluderen dat op dat moment inderdaad geruchten
over een herdruk gingen; want de later zo beroemde Drost verzocht toen nederig
of hij daarin dan een gedicht zou mogen plaatsen om zich aldus toegang tot Heinsius'
vriendenkring te verschaffen. Maar Heinsius zelf schijnt reeds toen zijn oordeel
gewijzigd te hebben; later rekende hij zelfs zijn eens zozeer gevierd toneelstuk tot
25)
de gebrekkige gedichten uit zijn jeugd, die hij niet meer herdrukt wilde zien .
De invloed van Heinsius is niettemin zeer groot geweest. Zo vermeldt de beroemde
Vlaming zelf in een brief aan Hugo de Groot van 1611, dat hij een toneelstuk
‘Thamara’ van Rochus van den Honaert, pensionaris van Dordrecht en lid van de
Hoge Raad van Holland, aan het lezen was. Terloops merkt hij daarbij op, dat zijn
26)
vriend van diezelfde auteur reeds een ‘Auriacus’ had gezien . Van dit laatste stuk
is niets meer te vinden, doch het is zeer waarschijnlijk, dat Van

22)

23)
24)
25)
26)

J. v.d. Burgh schrijft dit aan Const. Huygens op 16 Nov. 1633 in deze woorden: ‘...“hodie
morere”, quod Scaligerum Heinsio ubi Auriacum suum exhiberet, dixisse ferunt’ (J.A. Worp,
De briefwisseling van Const. Huygens, I, 1608-1634, 's-Gravenhage 1911, 430-431). D.J.H.
ter Horst, Daniel Heinsius, Utrecht 1934, 20, meent dat Scaliger dit zou gezegd hebben na
de uitvoering van het stuk. Het lijkt mij echter dat hier wordt geschreven dat Heinsius het hem
liet zien. Er had tweemaal een opvoering plaats: eenmaal in besloten kring en eenmaal in
het Leidse raadhuis (Ter Horst, Auriacus, 205).
Resolutiën van de Staten van Holland en West-Friesland, 1602, Februari, 7.
P.C. Hooft, Brieven (uitgeg. door J. van Vloten), I, 1600-1629, Leiden 1855, 30-32.
Aldus P.L. Wz. in De Navorscher 14 (1864), 361. Ik heb niet kunnen achterhalen waar Heinsius
zich in deze geest geuit heeft.
P.C. Molhuysen, Briefwisseling van Hugo Grotius, I, 1597-17 Aug. 1618. 's-Gravenhage 1928,
177 en 177 nt. 2. Over R. v.d. Honaert een goed artikel in NNBW, VIII, 817-819.
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den Honaert hiervoor door Heinsius' gelijknamige drama geïnspireerd is geweest.
Want in de voorrede van de ‘Thamara’ (1611) zegt hij ‘Christus Patiens’ van Grotius
alsmede de ‘Herodes Infanticida’ en ‘Auriacus’ van Heinsius tot voorbeeld te hebben
27)
genomen, daar in die drie tragedies de regelen van het treurspel zijn vastgesteld .
Aan dit ene, niet meer bewaarde drama over de moord op Oranje, dat onder
invloed van Heinsius heeft gestaan, kan men nog twee andere toevoegen, die beide
in meerdere of mindere mate hun illustere voorganger hebben nagebootst.
De eerste auteur, die zich door de ‘Auriacus’ liet inspireren, was Jonkheer Jacob
28)
Duym, historicus en toneelschrijver . Geboren te Leuven in 1547 had hij zich bij
het uitbreken van de opstand aan de zijde van Willem van Oranje geschaard. In
1584 was hij echter bij het beleg van Antwerpen in krijgsgevangenschap geraakt
en pas na bijna twee jaar weer losgelaten. ‘Door het droevich ende langh duerich
sitten’, naar hij zelf verklaart, invalide geworden aan zijn benen, vestigde hij zich vermoedelijk in 1586 - te Leiden, middelpunt van uitwijkelingen, waar hij zich weldra
mocht verheugen in de vriendschap van vele der geleerden, die aan de Universiteit
les gaven. Hier werd hij in 1595 verheven tot de waardigheid van Keizer van de
Rederijkkamer ‘De Oranje-Lelie’. In 1600 publiceerde hij als de rijpe vruchten van
zijn vlotte pen ‘Een Spieghelboeck, inhoudende ses Spiegels, waer in veel duechden
claer aen te mercken zijn’. Reeds de titel zegt voldoende duidelijk, dat men hier
middeleeuwse ‘sinnespelen’ en moraliteiten voor zich heeft. De er in voorkomende
vrije vertaling van Seneca's ‘Troades’ verandert niets aan het feit, dat Duym zich
29)
doet kennen als een volbloed-rederijker .

27)

Worp, Geschiedenis, I, 225. Op een ander onbekend drama over de moord op Oranje zinspeelt
m.i. P. Scriverius, wanneer hij in een elegie ter inleiding van Heinsius' Auriacus schrijft:

‘Caspari procul ite leves, procul ite Gameri;
Non facit ad Vatem pagina vestra meum.
Cedite ieiuni scriptores, cedite blenni:
Scilicet; huic palmas Grotius ipse tulit.’
28)
29)

Grotius plaatste zelf ook een lofdicht in de Auriacus.
Over hem vooral Poll, t.a.p., 3-6 en J. Prinsen in NNBW, I, 775-776.
Poll, t.a.p., 89.
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De tweede bundel van Duym kwam in 1606 van de persen. De dichter had ditmaal
eveneens zes toneelspelen bijeengebracht, nu in ‘Een Ghedenckboeck, hetwelck
ons leert aen al het quaet en den grooten moetwil van de Spaingnaerden en haren
aenhanck ons aenghedaen te ghedencken’. De inhoud wordt gevormd door een
spel over het beleg van Leiden, de woonplaats van de dichter, een spel over de
belegering van Antwerpen waaraan hij zijn invaliditeit te danken had, de roemruchte
inname van Breda, vervolgens een stuk dat moest bewijzen ‘dat beter is eenen
goeden Crijgh dan eenen gheveynsden Peys’ en ten slotte twee stukken die tot doel
30)
hadden de verheerlijking van de Prins van Oranje , tot het samenstellen waarvan
de Keizer van de ‘Oranje-Lelie’ wel de meest geroepen persoon was.
Men moet al deze stukken beschouwen als de dichterlijke uiting en verbeelding
van de zgn. historische studiën, waarmede Duym zich in de afgelopen jaren
eveneens had beziggehouden. In hetzelfde jaar 1606 zond hij nl. in samenwerking
met de bekende mediaevist Petrus Scriverius een werkje in het licht, getiteld: ‘Oudt
Batavien nu ghenaemt Holland... Mitsgaders des Lands oude graven ende nieuwe
gouverneurs: die by de Ko. Ma. van Hispanien als by de E.E.H. Staten der
vereenichde Provincien ten tijde vande teghenswoordighe troublen ghestelt zijn’.
Het laatste door Duym bezorgde gedeelte is een waardeloos kroniekje geworden,
31)
dat geen nieuws oplevert . Bij wijze van inleiding gaat een ‘Trouhertighe
Vermaninghe tot den Leser’ vooraf (p. 189-193), waarin de schrijver kort aanduidt,
dat de koning door de Inquisitie en de nieuwe bisschoppen de privilegiën wilde
vernietigen en dat hij de religie door de plakkaten en de zending van Alva wilde
tegengaan. De ijzeren hertog stelde de bloedraad in en deed vele personen, wel
18000 in getal, ombrengen. Toen hebben de Edelen en de voortvluchtigen hun
uiterste best gedaan om hun land

30)
31)

Nl. ‘Een Nassausche Perseus’ en het dadelijk te bespreken drama over de moord.
In 1612 verscheen een herdruk: ‘Corte Historische Beschryvinghe der Nederlandscher
Oorlogen / Vanden beginne ende aenvangh aff der Beroerten tot het twaelff-jaerich Bestandt
o

toe:...’ Tot Arnhem, By Jan Janssoon / Boeckvercooper / Anno 1612. 8 .
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32)

hulp te bieden: zij zonden Egmond en later Bergen en Montigny naar Spanje .
Bovendien deden zij stappen bij de Keizer en verzochten ten slotte de Prins om de
wapenen op te nemen.
Daar deze kroniek op hetzelfde moment verscheen als ‘Het moordadich stuck
van Balthasar Gerards, begaen aen den doorluchtighen Prince van Oraingnen’ in
33)
het ‘Ghedenck-boeck’ is het haast vanzelfsprekend, dat in de ‘Prologhe’ hierop
dezelfde gedachten over onstaan en verloop van de opstand voorkomen. En in het
eerste bedrijf houdt de Prins een alleenspraak waarin hij optreedt als de man, die
geen tyrannie kan dulden en zich krachtig zal verzetten tegen de Spanjaarden;
bovendien verhaalt hij het begin van de oorlog en de aanslag welke twee jaren
geleden te Antwerpen op hem was gepleegd. Ook hier feiten uit het leven van Oranje
als leider van de opstand, zoals men ze vindt in Duym's levensbeschrijving van de
vorst in ‘Oudt Batavien’. De opvattingen over het rechtmatige van de opstand, welke
in deze alleenspraak te voorschijn komen, zijn geen andere dan die toen in het
Noorden algemeen gangbaar waren. Montigny, Egmond en Hoorne werden tegen
alle recht in gedood;
‘ons hoop was altiit dat Coninck Philips int lest
Hem laten raden soud', en schicken als ten best:’

want hij was een slachtoffer van zijn loze raadgevers, die het op de ondergang des
lands hadden begrepen en het met name op Oranje hadden gemunt.
In het voorwoord tot de lezer had de dichter verklaard, dat de stof voor zijn
onderwerp ‘over sommighe jaeren is in den Latine ghesteld gheweest, by den Hoogh
34)
Vermaerden Proffessoor ende Poët Daniel Hensio, in sijnen Auriaco’ ; deze had
een buitengewoon

32)

Dezelfde fout in de datering van Egmond's reis komt voor bij Adam Henricpetri in zijn
7

33)

‘Niderlendischer Erster Kriegen’. Zie P.J. Blok, Theophilus-Henricpetri, in: BVGO, IV (1908),
197-198.
Het moordadich stuck van Balthasar Gerards, begaen aen den doorluchtighen Prince van
Oraingnen. 1584. Tragedische wijze in dichte ghestelt door Jacob Duym. Ghedruckt tot
o

34)

Leyden, Bij Henrick Lodowixsoon van Haestens, int jaer 1606. 8 .
Heinsius heeft voorin een latijns gedichtje op het stuk geplaatst.
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fraai stuk vervaardigd, maar daar onze nederlandse taal ‘soo veel wijdloopighe
spreucken’ als daarin voorkomen ‘niet verdraghen en mach’, heeft schrijver de
vrijheid genomen de ‘Auriacus’ uit de verte te volgen en sommige personen naar
eigen inzicht te veranderen. Dr Poll heeft zich de moeite gegeven uitvoerig de
tragedie van Duym te vergelijken met die van zijn voorganger. Voor hen die dieper
op de zaak willen ingaan dan ik hier doe, kan ik derhalve volstaan met naar hem te
verwijzen. Voor mijn doel is het voldoende aan te tekenen, dat hij tot de conclusie
35)
komt , in het werk van de Leuvense jonkheer niet voor zich te hebben een ‘getrouwe
vertaling, maar een hier wat meer, daar wat minder vrije bewerking van Heinsius'
“Auriacus”. Nu en dan wordt een groter of kleiner gedeelte van het model weggelaten,
soms iets van eigen vinding ingevoegd; op eenige plaatsen neemt men nauwe
aansluiting aan Heinsius' tekst waar; dan weer hebben we te doen met een vrije
vertaling, somwijlen zelfs met een zóó vrije, dat alleen de hoofdgedachten van het
nagevolgde gedeelte in de nederlandse bewerking worden teruggevonden. De
belangrijkste afwijking evenwel is ook hier weer het verschil van toon: tegenover
Heinsius' zegging, die zich aan Seneca's taal tracht aan te sluiten, staat bij Duym
de gemoedelijke spreektrant, welke allerminst met den verheven trant van het
ernstige drama in overeenstemming te brengen is’.
Van Seneca is niet veel méér overgebleven dan de indeling in vijf bedrijven; wat
nog meer Senecaans zou kunnen zijn, is te danken aan de invloed van Heinsius.
De Koren vervallen na het derde bedrijf en er komen zoveel allegorieën in het stuk
voor en de wijze van opvoering is zodanig, dat het geheel een middeleeuwse indruk
maakt. Worp zegt dan ook terecht, dat in Duym's werken ‘oud met nieuw’ gemengd
36)
is en dat met name het spel over de moord ‘veel tweeslachtigs’ heeft behouden .

35)
36)

Poll, t.a.p., 128.
Worp, Invloed, 68. Dr F.K.H. Kossmann, De spelen van Gijsbrecht van Hogendorp,
's-Gravenhage 1932, XXIV-XXV, betoogt dat Duym door zijn wijzigingen ‘den kern van Heinsius'
fatumstragedie geraakt’ heeft. Het wil mij voorkomen dat hij te weinig aandacht schenkt aan
het middeleeuws element in Heinsius en Duym. Vooral aan laatstgenoemde bewijst hij te
veel eer.
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Al is het ‘Moordadich Stuck’ weinig origineel inzake inhoud zowel als vorm en
bewerking van het gegeven, het mag toch nog even aanspraak maken op onze
aandacht, omdat het enkele passages bevat, die de instelling van de auteur t.o.v.
de binnenlandse politieke verhoudingen van zijn tijd belichten. In de derde ‘uytcomst’
(scène) van het derde bedrijf ziet men de Prins met zijn echtgenote in een gesprek
gewikkeld analoog aan dat wat zij bij Heinsius voeren. Oranje ziet dat zijn vrouw
zeer beangst is en poogt haar die vrees uit het hoofd te praten. Het kind dat de
Prinses in de armen houdt, neemt hij van haar over om de wens uit te spreken, dat
het ééns alles zal wreken wat men zijn vader heeft aangedaan. En als gij groot zijt,
zo gaat hij voort,
‘Volght mijn voetstappen naer, wilt doch met trou omgaen
Staet doch dees Landen voor, wilt haer gheensins verlaten,
Volght den raed van al de moghende Heeren Staten:
Maer boven al Gods eer...’

En wanneer Prins Willem na het schot van Balthasar Gerards stervend neerzijgt,
laat Duym hem als zijn laatste woorden zeggen:
O God, miin arme siel beveel ick in u handen,
En aen de Staten s'Lands mijn kinders groot en cleyn,
O Heer u beveel ick dees Landen int ghemeyn,
Het gheen dat gheschied is, laet ick, o Heer, u wreken.’

De gehele tragedie wordt ten laatste beëindigd met een ‘Besluytreden des
dichtstelders’, waarin triomfantelijk wordt verklaard dat feitelijk de aanslag is mislukt
doordat God de Heere Prins Maurits in de plaats van zijn vader heeft gesteld ‘tot
'sLands dienst en 'sHeeren Staten last’.
Ook in de ‘Nassausche Perseus’ komt dezelfde eerbied van Duym voor de Staten
tot uiting. De dichter laat prinses Cassiope, de moeder van Andromeda, de
schoonheid van haar dochter verheffen boven die der zeegodinnen. Als uitleg van
deze allegorie geeft hij dan aan dat Andromeda Belgica of de Nederlandse Maagd
voorstelt en dat Cassiope de Staten des Lands beduidt. Verderop komt Perseus (=
Oranje) om de aan de rots geklonken jongedame te bevrijden, doch eerst moeten
haar ouders - dat wil ook nu weer zeggen: de Staten
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- toestemming geven tot een huwelijk. De held bevrijdt dan na enige strijd met de
draak (= Alva) zijn geliefde en wordt inderdaad onder hernieuwd goedvinden der
ouders met haar in de echt verbonden.
Omdat Duym zo nadrukkelijk Oranje zelf op de Staten laat wijzen en elders de
Staten toestemming laat geven tot een nauw samengaan van de Prins met het
Nederlandse volk, kan men aannemen dat hij voorstander was van de souvereiniteit
der Heren over hun stadhouder, een souvereiniteit waaraan de Oranjevorsten zich
later tevergeefs poogden te onttrekken. Dit betekent nog niet, dat Duym niet tegelijk
een diepe verering voor Prins Willem en Prins Maurits kon koesteren: hij heeft die
ongetwijfeld bezeten wijl hij hen beide beschouwde als de aanvoerders in de strijd
tegen de Spanjaarden en de bewerkers van de vrijheid. Aldus bevorderden zijn
toneelstukken de oranjeliefde van het volk doch gaven tevens aan (zij het dan
wellicht niet even expliciet) dat de Heren Staten de voornaamste regeerders waren.
Een ander schrijver, die onder invloed van Heinsius' ‘Auriacus’ een toneelstuk
over de aanslag heeft geschreven is Gijsbrecht van Hogendorp. Hoogstwaarschijnlijk
lid van de Delftse rederijkkamer, dichtte hij een ‘Truerspel van de Moord / begaen
aan Willem by der gratie Gods / Prince van Oraengien, etc.’, dat in 1617 te
Amsterdam voor de eerste maal werd uitgegeven en door de Nederduitsche
37)
Academie opgevoerd . Daar hij adelborst was in de garde van Prins Maurits, droeg
hij vanzelfsprekend zijn kunstwerk aan deze doorluchte zoon van Oranje op. Tevens
bood hij exemplaren in het begin van het jaar aan de Staten-Generaal en de Staten
van Holland aan, die deze geste met geldschenkingen beantwoordden. Dit alles
duidt er op dat men Van Hogendorp's drama beschouwde als een stuk van formaat.
Van Hogendorp laat in de eerste akte, welke in drie tonelen uiteenvalt, zien hoe
de raadsheer Ruy Gomez Filips II aanraadt Willem van Oranje te laten vermoorden;
hij wordt in deze gedachte gesteund door Inquisitie, die van de koning permissie
krijgt de leider van de

37)

Heruitgegeven door Kossmann in bovengenoemd werk. Aldaar ook biografische gegevens
over Hogendorp.
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opstand te doden. Samen met ‘Valse Godsdienst’ en ‘Bijgeloof’ beraamt zij het plan
om iemand te vinden, die tot de sluipmoord zal overgaan. Valse Godsdienst zal dan
de Furiën oproepen om de ziel van een onbekende nog deze nacht te vergiftigen.
Tot slot geeft het Koor aan de vorsten in overweging om zich niet ijdel op hun macht
te verheffen en niet geëerd te willen worden als een God. Zie eens hoe Caesar,
Cyrus en Alexander aan hun einde zijn gekomen: wat baatten hen hun staten? Gij
hebt van de hemel Uw macht ontvangen en moet dus deugdzaam, niet als een
tyran, regeren.
In het tweede bedrijf, dat zeven tonelen bevat met als achtste een Koor, wordt
Balthasar Gerards door de drie Furiën aangespoord tot zijn euveldaad. Wanneer
hij aarzelt en zijn geweten laat spreken, wordt hij ten slotte door Valse Godsdienst
en Bijgeloof overgehaald om toch de aanslag te wagen. Terwille van het geloof, zo
zeggen zij, is doodslag immers toegestaan en met moord kan hij de hemel verdienen
38)
(645-646; 674-675) . Hier treedt een Rey van Maechden op om Gerards tot het
bewustzijn te brengen van wat hij toch feitelijk gaat doen. De beide volgende scènes
laten dan zien hoe Parma en Assonleville de Bourgondiër toestaan een poging te
gaan wagen om Oranje om te brengen. Een Jezuiet, die hier het toonbeeld van
huichelachtigheid moet zijn, spoort hem bovendien aan. Als Gerards is vertrokken
merken de beide regeringspersonen lachend tegenover elkaar op, dat hij een wisse
en wrede dood tegemoet gaat. Het Koor geeft nu aan hoe de koning door afgunst,
nijd en haat tegen de Nederlanden er toe kwam om Belgica te tuchtigen. God
verwekte evenwel Oranje om hem weerstand te bieden. Men tracht hem nu door
list buiten gevecht te stellen, doch ook al zou men daarmee slagen dan nog zijn er
zijn zoons om zijn werk voort te zetten.
Het derde bedrijf is een vrij getrouwe nabootsing van Heinsius. De Prins houdt
tegenover zijn hofmeester langdradige philosophische bespiegelingen over de gang
van het leven en over de Voorzienigheid, die ieder leven bestuurt. Van Hogendorp
geeft in deze beschouwingen

38)

Van Hogendorp wekt hier ten onrechte de indruk als zou de Kath. Kerk dit leren; moord is
volgens Haar nimmer geoorloofd.
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de in het Noorden algemeen gangbare opvattingen weer over het geoorloofde van
de opstand (bijv. 1136 vlg.). Kernachtig laat hij deze Oranje samenvatten in de
woorden:
‘Geen Coninck maeckt het volck / maer wel het volck den Coningh /
Opdat hy 't quade straft / en 't goed doet beloningh /
Doch wan hy 't recht vernielt / vervalt hy van syn recht (1175-8)
Ghy zijt met allen recht niet meer ons eyghen Heer’ (1181).

De volgende tonelen geven dan de bekende droomscènes van Louise de Coligny
en het gesprek van de moordenaar met de hofmeester. Het Koor heft nu een loflied
aan op hem, die goed en bloed voor het Vaderland veil heeft: zijn naam is over de
hele wereld bekend en zal ook, nadat de drager zelf in het graf is verzonken,
onsterfelijk blijven. Het vierde bedrijf is eveneens een duidelijke navolging van
Heinsius zonder dat daarom van overschrijven sprake is. Terwijl in het vijfde toneel
Oranje in zichzelf staat te praten over de Voorzienigheid, die alles in handen heeft,
spreekt de moordenaar hem aan en schiet hem zonder veel omslag dood. De Prins
prevelt nog:
‘ayme / ayme / ach / ach / o grooten
Godt des Hemels, doet toch mijn arme ziel ghenaedt:
Ick ben dootlijck ghequetst / o Godt my niet verlaet /
Noch oock dit arme volck: Vader in uwen handen
Beveel ick mijnen gheest’. (2039-43).

Het laatste bedrijf opent in de eerste scène met een lange weeklacht van de Prinses,
die zichzelf dood wenst. In navolging van Heinsius komen dan twee toevoegingen.
Allereerst beklagen de Staten (Generaal?) in keerzangen de dood van Oranje en
vervolgens komt ‘De Tijd’ aan het woord. In de loop van zijn bestaan zag hij al vele
moorden geschieden en in tal van veldslagen bloed vloeien; dit alles is een gevolg
van het feit dat de mensen God niet blijven dienen. Hij wil hierover echter zwijgen
en liever zeggen hoe hij reeds in de gedaante van Maurits' overwinningen de wraak
over Spanje ziet nederdalen; omstandig verhaalt hij de successen van de zoon van
de vermoorde,
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o.a. de slag bij Nieuwpoort. En dan eindigt de dichter met een heilwens voor zijn
heer en gebieder.
Het toneelspel van Van Hogendorp is alleen in zoverre een nabootsing van
Heinsius, dat men gedeeltelijk dezelfde personen en allegorieën aantreft, dat men
van het derde bedrijf af overeenkomst in opzet en uiterlijke indeling kan waarnemen
en dat men in het algemeen invloed op gedachtengang en inhoud kan bespeuren;
van een vertaling, waar dan ook, is evenwel geen sprake. Het optreden van de
Staten en de Tijd aan het einde roepen ‘Vrijheyt schendich’ of ‘Libertas saucia’ voor
de geest. De Tijd bezingt Maurits' overwinningen als wraak op Spanje, terwijl Heinsius
de Prins een eed van wraak laat zweren. In beide gevallen is voldaan aan de
bedoeling om eer aan de Stadhouder te brengen, aan wie zowel Heinsius als Duym
als Van Hogendorp hun drama hadden opgedragen.
Het diepe verschil met Heinsius is echter, naar het mij toeschijnt, niet uitsluitend
en alleen gelegen in het feit dat Van Hogendorp, zoals Kossmann zeker aannemelijk
maakt, het dramatische anders ontwikkelt dan zijn voorbeeld, doch vooral ook in
het feit dat al zijn philosophische en meermalen sterk moraliserende bespiegelingen
(bijv. die van de voedster tegenover de Prinses) veel meer middeleeuws dan klassiek
aandoen. Van Hogendorp heeft wel allerlei namen en kleine voorvallen uit de
Oudheid in zijn stuk verwerkt, maar ‘het klassieke’ blijft bij hem toch iets uiterlijks.
Heinsius is in dit opzicht veel consequenter; hij was dan ook veel beter geschoold.
Kossmann meent op grond van de opening van het tweede bedrijf, waar invloed
van Seneca duidelijk waarneembaar is, de opmerking van Te Winkel te kunnen
aanvechten dat het drama van Van Hogendorp het midden zou houden tussen een
39)
klassiek treurspel en een ouderwets zinnespel . Maar zou dan een rederijker, die
voor zijn kunstbroeders nog prijzen weet te winnen zoals onze dramaturg deed op
een wedstrijd in Vlaardingen, in één werk volkomen klassiek en in een ander
voornamelijk ouderwets kunnen zijn? De indeling in vijf bedrijven kwam heel veel
voor bij de rederijkers zodra zij een beetje onder invloed van de klassieken

39)

Kossmann, t.a.p., XXVI-XXVII.
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kwamen te staan en had bij hem niet bijzonder veel te betekenen. Voor hun
moralisaties beriepen zij zich wat graag op de oude schrijvers, die overigens verder
40)
namen voor hen bleven . Daarom geloof ik dan ook dat de opinie van Te Winkel
over het ‘Treurspel van de Moord’ haar waarde nog niet verloren heeft.
Onze letterlievende militair heeft van zijn stuk een mengeling van een
gedramatiseerd historieverhaal met een drama gemaakt. Het eerste element is
origineel, van hemzelf, niet een drama in de klassieke zin van het woord, maar een
gebeuren op het toneel uitgebeeld; het is kunstig verweven tot één geheel met het
tweede element, het drama in Senecaanse trant dat aan Heinsius is ontleend. Salius,
Heinsius en Duym hadden alleen aandacht geschonken aan het tragische dat is
gelegen in de onverwachte dood van de Zwijger; bij hen was alles sterk
samengetrokken in de handeling van een kort, flitsend gebeuren. Het ‘Truerspel’
daarentegen was, naar Kossmann scherp uitdrukt, niet meer ‘de tragedie van
Auriacus, doch het spel van de moord’. En dan mag men bij dit alles niet uit het oog
verliezen dat zelfs de door Van Hogendorp bewonderde Heinsius middeleeuwse
trekken vertoonde. Welbeschouwd staan de oud-militair Jacob Duym en de adelborst
in het leger van de Republiek in hun toneelstukken over de moord op Oranje dichter
bij elkaar dan bij Heinsius.
Vóór Heinsius zijn drama de wereld in zond, had reeds de Delftse conrector
Caspar Ens, zich noemende Casparius, zijn krachten beproefd op een treurspel
over de dood van de Prins. In 1598 verscheen van zijn hand een ‘Princeps Auriacus,
41)
sive Libertas Defensa. Tragoedia nova’ . Waarschijnlijk heeft de auteur zich
geïnspireerd gevoeld

40)
41)

J.J. Mak, De rederijkers, Amsterdam 1944, 142-145.
Princeps Auriacus, sive Libertas Defensa: Tragoedia nova. Auctore Casparo Caspario. Delphis,
o

Ex officina Brunonis Schinckelij. CIƆ.IƆ.IIC. 4 . In 1599 verscheen een herdruk zowel
afzonderlijk als achter het tractaat van W. Verheyden: ‘De iure belli Belgici adversus Philippum
regem’ (W.P.C. Knuttel, Catalogus van de pamflettenverzameling berustende in de Koninklijke
Bibliotheek, I, 's-Gravenhage 1889, nr. 954; 105l). Mag. Casparus Ens, eertijds rector van de
schoor te Steenwijk, werd in 1596 conrector van de Grote School te Delft. Eind 1599 was er
een andere conrector (hulpvaardige mededeling van dhr. C.D. Goudappel, gemeente-archivaris
te Delft uit het ‘Memoriael van Burgemeesteren’ dd. 14 Nov. 1596). Ten onrechte is Ens
dikwijls verward met Heinsius. Het is niet uit te maken of het woord ‘nova’ beduidt dat er reeds
vroeger een tragedie over dit onderwerp was verschenen, (vgl. nt. 27).
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door het verschrikkelijke ziekbed van Filips II († 13 Sept. 1598), want aan het einde
van zijn tragedie laat hij een Ziener de Tyran voorspellen: ‘membratim non una
morte peribis’.
Caspar Ens, die een vroom en streng Calvinist is geweest, heeft zijn stuk onder
dagtekening van 1 October 1598 willen opdragen aan de Kerken en haar Dienaren
van Holland en Zeeland. In deze dedicatie zet hij uiteen dat het van belang is niet
alleen te onthouden wat in het verre verleden is geschied, doch ook wat in eigen
tijd is gebeurd. Om de gedachte daaraan levendig te houden, had hij dit werkje
geschreven. Hij heeft de Dienaren des Woords tot zijn patroni gekozen wijl hij bij
hen de herinnering aan de voorbijgegane jaren van tyrannie wil doen voortbestaan.
Want zoals de strengheid van de winter de lente des te heerlijker laat schijnen, zo
laten die droevige feiten des te meer de huidige gelukkige toestand van Kerk en
Staat uitkomen. Vervolgens kan men niet beter de goddelijke goedheid en
barmhartigheid leren kennen dan door het beschouwen van al die tormenten. De
buitenlandse naties verwonderen zich er over, dat heel de wereld door het rumoer
van de oorlog wordt bezocht, maar dat twee eilanden, bestreden door de grootste
macht ter aarde, niet alleen hun grenzen hebben verdedigd, doch ook ‘bloeien in
godsdienst en letteren, door wetgeving en wapengeweld, in kunsten en aantal van
burgers, door een toevloed en overdaad groter dan ooit van alles wat tot 's levens
eerste behoeften zowel als tot verfijning en luxe dient’. Zeker, de ligging dezer landen
is uitermate gunstig voor de handel en de grond is buitengewoon vruchtbaar, doch
voor alles bijeen is geen andere verklaring te vinden dan dat God hén met alle
goederen gezegend heeft, die Zijn wetten gehoorzamen. Zo heeft Hij de rijkdommen
teruggeschonken, waarvan gij eerst om Zijnentwil afstand had gedaan. Er blijkt
aldus wel overduidelijk hoe de plannen zowel van goede als kwade vorsten door
God worden gericht op het welzijn van Zijn Kerk en in hoe klein een begin de
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degelijke grondslagen voor de godsdienst gelegd zijn. Een machtig koning bestreed
met al zijn kracht weinigen in getal die zwak bewapend waren. De Heer der
heerscharen verstrooide echter zijn macht. Kleingelovig en ondankbaar zouden wij
zijn, wanneer wij aan deze, Gods werken, onze bewondering zouden onthouden.
Evenals God aan Mozes en Aaron beval om Zijn daden tegen de Pharao aan het
nageslacht over te leveren, zo moeten wij onthouden niet geringere weldaden van
Hem te hebben ontvangen. De auteur heeft hieraan voor zijn deel meegewerkt. Hij
vleit zich met de gedachte daardoor de dankbaarheid tegenover God te onderhouden.
Evenals de Bijbel in de tempel werd bewaard, moge dit geschriftje bij de Voorgangers
in de dienst van God gedeponeerd blijven, opdat Hij, die hen van geweld en tyrannie
bevrijdde, hen verder met geestelijke en tijdelijke goederen moge overladen tot Zijn
eer, hun stichting en tot schaamte en verwarring van de vervolgers van het Evangelie.
In het eerste bedrijf treedt Alastor, de vernietiger of Satan zelf, met een lange
42)
alleenspraak op, welke Worp doet denken aan die van Tantalus' schim in Seneca's
‘Thyestes’. Hij geeft als zijn voornemen te kennen kwaad te gaan stichten; immers,
‘noblesse oblige’! Hij zal de vorsten slechte raad geven, hen begeerte instorten naar
vreemde scepters en hen drijven tot het inwilligen van eigen verlangens in plaats
van het behartigen van het algemeen welzijn. En zij, die zijn influisteringen weerstaan,
zullen ten onder gaan. Het Koor stort hierna een dichterlijk, in wijde beschouwingen
uitlopend gebed (dat aan de Psalmen doet denken) tot de Almachtige om Zijn hulp
en bescherming af te smeken tegen de Satan. Verdrijf de tyrannen, wier hulp Alastor
wil benutten, toch ver van onze grenzen.
Het tweede bedrijf voert de Tyran (Filips II) ten tonele met de kwade geest
43)
Ahitophel en de goede geest Eubulus . Terwijl eerstgenoemde op zijn macht staat
te pochen, overvalt hem plotseling een zekere

42)
43)

Worp, Invloed, 56.
Ahitophel was de vertrouweling van David, die bij de opstand van Absalom plotseling diens
partij koos; bij het mislukken van de staatsgreep hing hij zich op. Hij geniet bekendheid om
zijn wijze raad. Eubulus: ‘hij die goed (met de discus) weet te treffen’.
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angst. Reeds verleden nacht had hij een uitermate vreemd droomgezicht. Er stond
een geweldige boom welks kruin ten hemel reikte. Bloemen als lelie en roos, welke
er onder stonden, verwelkten bij gebrek aan licht en lucht. Twee afgrijselijke monsters
stonden er bij, toen ineens met vreselijk geraas een zware tak naar beneden sloeg.
Op dit geluid kwamen twee leeuwen toelopen en begonnen met hun klauwen aan
de wortels te rukken en te woelen. Hierop vochten zij met beide monsters, doch
moesten, vermoeid als zij waren, wijken. Weldra hersteld kwamen zij terug en
begonnen de strijd opnieuw, nu met succes. Ten slotte kwam een schrikaanjagend
beest opdagen en smeet de boom omver. Uit de tronk schoot evenwel een twijgje
op, ‘e surculo arbor factus’ reikte het weldra tot de hemel, begunstigd door God en
de mensen. Wat heeft dat alles te betekenen? Wel, antwoordt hierop Ahitophel,
maakt U zich toch niet ongerust; dromen hebben immers niets te betekenen. Eubulus
geeft evenwel als zijn mening te kennen, dat God meermalen in een droom raad
heeft gegeven. Laat de Tyran wat voorzichtiger met zijn onderdanen omgaan en
clementie betrachten. Ahitophel poogt de Tyran daarvan af te brengen en nu ontstaat
een gesprek tussen hem en Eubulus, die voorstaat dat de vorst in het regeren de
moraal onderhoudt. De hele gedachtenwisseling, waarin de auteur de verschillende
opvattingen van zijn tijd over het bestuur van de staat heeft neergelegd, is samen
te vatten in het gezegde van Ahitophel: ‘Regi est honestum quidquid aliis est nefas’,
waarop Eubulus antwoordt: ‘Nec omnia aliis quae licent, regi licent’ (19). En iets
verderop zegt Ahitophel: ‘Lex summa principi bono est populi salus’. Ten laatste
geeft ook de Tyran zijn mening over de kwestie te kennen en laat Eubulus de deur
wijzen. Het Koor overweegt hierop de hartstochten der mensen. Zoals Tantalus
gekweld werd door dorst, zo nam de begeerte tot heersen bezit van de Tyran. Er
volgt een gebed tot God opdat Hij het duistere, verderfbrengende voornemen van
de Tyran moge stuiten.
In het derde bedrijf komt de Prins van Oranje op. Hij beklaagt zichzelf en het lot
van alle vorsten, die een kroon dragen. Zij hebben altijd te doen met lieden die valse
leerstellingen verkondigen, het volk tegen hem opzetten en hun leven belagen. En
dan is ieder vorst deze
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ondeugd ingeboren, dat hij gemakkelijk aan aanbrengers geloof slaat. De Prins ziet
vele dreigende momenten en gevaren voor zijn dierbaar vaderland. Wat daartegen
te doen? Het land ten onder laten gaan of aan de zijde van de vorst onschuldig
bloed vergieten en aldus een onbevlekt blazoen besmetten? Hij aarzelt: ‘Regi
obsequendum, sed magis jussis Dei’. Ahitophel komt nu om hem over te halen de
Tyran te steunen: grijp de wapens en sla er op los; het komt er niet op aan hoe de
vijanden vallen als zij maar verdwijnen! De Prins luistert evenwel niet naar zulke
inblazingen en vraagt of onderdanen soms vijanden zijn? De vorst, zo zegt hij, moet
zorgen voor zijn volk en letten op het algemeen welzijn; door een weinig toe te geven
worden de mensen snel bedaard. De Tyran prijst en dankt hierop Oranje voor zijn
goede raad. Hij reikt hem de hand als bewijs van vrienschap en trouw. De Prins,
zeer onder de indruk, vraagt nogmaals dat geweld achterwege moge blijven. Maar
plots krijgt de Tyran argwaan. Waarom komt die Oranje zo voor het volk op? Toch
om er het zijne van te maken en onder zijn bewind te brengen? Zo besluit hij
veiligheidshalve toch maar tot de dood van de Prins. Het Koor besluit dit toneel met
een reeks verzuchtingen: O zon, wanneer zult gij een einde maken aan de tyrannie
en de banden der slavernij verbreken? Wanneer zult Gij, o God, als rechtvaardig
rechter optreden en wanneer zullen wij, bevrijd, Uw welwillendheid blij bezingen?
Gij arme schapen, toekomstige buit, durft vertrouwen op een roofzuchtige wolf!
Vertrouw toch niet een Tyran, tenzij wapens U steunen! Nog nimmer is iemand een
despoot ontsnapt tenzij hij, die tijdig vluchtte!
Het vierde bedrijf laat de lezer een Eusebius zien. Hij ziet voor zich de ellende
van de oorlog waaraan het eertijds zo gelukkige ‘Belgica’ nu is blootgesteld. Klagende
beschrijft hij de rampen in de overigens vereiste, dichterlijke omhaal van woorden.
Hij eindigt met een bede tot God om toch een leider aan dit ongelukkige volk te
geven ter bescherming tegen de woede van de Tyran. Nu komt de Prins op. Hij
betreurt in ruime bewoordingen het lot van de graven van Egmond en Hoorne, wier
namen hij overigens niet eens noemt. En waar zijt gij, mijn zoon? Gaat het je nog
goed of ben je al een wrede dood gestorven? Maar gelukkig zijt gij, mijn tweede
zoon, de andere hoop der
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Nederlanden. Maak veroveringen en vervul voor de burgers de verlangens van Uw
vader, die het einde van zijn leven voelt naderen: ‘me fata vocant’ (38). Hij richt zich
dan tot God om Hem verantwoording van zijn leven af te leggen.
‘Vixi, o Deus, et quem mihi vitae
Cursum dederas, paene peregi.
Patriam labentem, subnixus
Ope divina, quantum potui
Erexi, erectam stabilivi:
Sparsosque fuga ad propria civeis
Tecta reduxi. Nil equidem inde
Mihi decerpo laudis, at omne
Transcribo tuae validae dextrae’ (39).

Hierop smeekt Eusebius de Heer dat hij het toch anders moge beschikken. De Prins
wisselt enige woorden met hem en voorspelt dat hij niet geheel sterft, doch bij de
nakomelingen in de gedachten zal voortleven. Het Koor richt nu een smeekbede
tot God om in te grijpen; leer de koningen dat zij zich niet tegen U moeten verzetten
en de rechtvaardigheid niet verachten.
Het vijfde bedrijf is een samenspraak tussen Bode en Koor, volgens de normale
klassieke opvatting. Eerstgenoemde heeft de moord gezien en moet nu de toedracht
vertellen. Hij zucht en steunt en valt bijna flauw eer hij kan beginnen. Nadat dan,
aldus de Bode, Willem van Oranje door de Tyran van huis en haard was verdreven,
ging hij de burgers, die wreed onderdrukt werden, de helpende hand bieden: hij
verschafte hun een veilige schuilplaats. De Tyran, hierdoor in woede ontstoken,
slingerde de banbliksem tegen hem en loofde een prijs uit voor een moordaanslag.
Inderdaad kwam zich ook iemand aanbieden. Hij wist onder het mom van
vriendschap tot de Zwijger door te dringen en schoot hem neer.
‘Sentiens manum ille perfidam
Vulnusque letale, ingemiscit fortiter.
Prociduus aegre adstantium famularibus
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Manibus tenetur; fataque agnoscens sua
Atque ultimum vitae diem, miserabili
Voce infit: O REX CAELITUM MAXIME, MEI
MISERERE, MISERERE POPULI HUIUS PERDITI’ (44).

Na het uiten van deze woorden gaf hij de geest. Op het horen van het doodsbericht
heft het Koor een klaaglied aan en smeekt wederom de hemel om bijstand.
Een Ziener maant dan tot het staken van dit klagen en wenen. De vermoorde
troont immers boven de sterren. God zelf zal als wreker van de misdaad optreden
en de Tyran een afgrijselijke dood doen sterven. Hij eindigt met de Staten als de
nieuwe Vaders des Vaderlands te erkennen, onder wier leiding het Nederlandse
volk en land in kracht mogen toenemen.
44)
Worp heeft reeds vastgesteld, , dat bouw en woordkeuze van dit drama hier en
daar aan Seneca doen denken. De bijbelse en sterk moraliserende inslag van het
stuk van Casparius is hij echter zonder meer voorbijgegaan. Hij acht deze tragedie
niet bijzonder spannend en de lezer, die bovenstaande samenvatting heeft willen
doorzien, zal het zonder twijfel met hem eens zijn. Merkwaardig is het stuk echter
alleszins en het staat temidden van de andere tragedies, die dezelfde stof
behandelen, op een volkomen eigen plaats. Casparius stelt de kinderen der
duisternis, nl. Filips II beheerst door Alastor en Ahitophel, tegenover de kinderen
des lichts, nl. Prins Willem met Eubulus en Eusebius. Daar de eersten slimmer zijn
dan de tweeden, winnen zij. In schijn slechts! Want Filips zal zijn loon nog ontvangen:
God zelf zal als wreker optreden.
Bovendien is het drama sterk staatsrechtelijk ingesteld: telkens opnieuw laat de
schrijver zijn personages volgens de in die dagen ontwikkelde Calvinistische
zienswijze betogen dat de vorst er is voor de onderdanen en dat niet de onderdanen
er zijn voor de vorst; meermalen doet hij uitkomen dat het een principe van de
hellegeest is, wanneer men beweert dat een vorst alles geoorloofd zou zijn. Bij het
verdedigen van de onderdanen, van de Vrijheid - welke Overigens

44)

Worp, Invloed, 56; Geschiedenis, I, 224.
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helemaal niet op het toneel verschijnt - is de Prins omgekomen. Hierin schuilt voor
de dichter het tragische; daarvandaan de titel van zijn drama. Daar Casparius meer
de botsing van twee principes heeft willen uitbeelden dan de vermoording zelf van
Oranje, was hem de Vader des Vaderlands de personificatie van het goede en
45)
edele, of, om met de woorden van Janus Dousa te zeggen, de ‘Christianus
Princeps, nostrae, hoc est, christianae Reipublicae propugnator, vindex ac defensor
acerrimus’. Zo dachten ook al diegenen, die de Delftse conrector tot zijn patroni had
gekozen en die met hem in de door God bijzonder beschermde Republiek leefden.
De Staten-Generaal alsmede de Classis van Zuid-Holland en de Classis van
46)
Alkmaar schonken hem een verering tot dank voor de hun welgevallige uitbeelding
van de strijd tegen Spanje.
Roermond.
B.A. VERMASEREN.

45)
46)

J. Dousa, Novorum poematum secunda Lugdunensis editio... Impressum in nova Lugduni
Batavorum academia. Anno CIƆ.IƆ.LXXVI. Opdracht.
J. Japikse, Resolutiën der Staten-Generaal, X ('s-Gravenhage 1930), 826. G.D.J. Schotel;
Kerkelijk Dordrecht, I (Utrecht 1841), 407 nt. a. G.D.J. Schotel, Tilburgsche Avondstonden,
Amsterdam 1850, 290. Casparius had ook een exemplaar van zijn tragedie aan Johan van
Oldenbarnevelt geschonken (Navorscher 14, 1864, 361).
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Vressem-vreissem
Dit substantief komt in ons land nog in enkele Nedersaksische gebieden voor. In
de vorm vressem leeft 't nog in Westerwolde in de zin van puistje, wrat op de wang;
in Twente luidt 't wressem of vressem en heeft 't de betekenis van vurig puistje of
1)
oogstrontje . In Drente schijnt 't niet, of niet meer, voor te komen.
In de Mnd. semi-wetenschappelijke medische literatuur komt 't herhaaldelijk voor
ter aanduiding van zeer uiteenlopende ziekten en aandoeningen als erysipelas,
blaren, puisten, gezwellen, haemorrhoïden, maar ook cholera, galziekten, eclampsia,
epilepsia, huidziekten enz.
a

Bij L. Diefenbach, Gloss. etc. S. 131 vinden we vressam, vressem opgegeven
in de zin van cholera, dat zowel ‘cholera’ in de tegenwoordige zin als storing in de
galafscheiding kon betekenen. In zijn Novum Gloss. geeft hij voorts nog op: ‘vressem,
de zote walgheringhe (inane vomendi desiderium) est effusio fellis’ (Overmatige
galafscheiding).
2)
In 't Gothaër Mnd. Arzneibuch lezen we 't voorschrift: ‘Wedder (= tegen) dat
vressem nym holwort eyn deel, wypperyuen, myrren, muscaten, engeuer, lorberen,
3)
ruden, blotwort jewelkes eyn half deel, polleyen j deel , dat krude puluere tosamende
(= wrijf de kruiden tezamen fijn) vnde drink dat’. Daar 't hier gaat over een ernstige
inwendige aandoening, zal vressem in dit geval waarschijnlijk cholera

1)
2)
3)

Zie K ter Laan, N. Gron. Wdb. blz. 1145 - H.L. Bezoen, Taal en Volk van Twente, blz. 86 Idem, Klank- en vormleer enz. blz. 51 - G.H. Wanink, Tw.-Achterh. Wdb., blz. 207.
Uitg. Sven Norrbom, S. 147.
holwort = Aristolochia longa, Pijpbloem; wypperyuen = Polygonatum Bistorta, Adderwortel;
myrren = Balsamodendron myrrha, Myrrhe; muscata = muskaatnoot; engeuer = Amonum
zingiber, gember; lorberen = Laurus no-bilis, Laurier; ruden = Ruta graveolens, Wijnruit;
blotwort = Bloedkruid(?); polleyen = Mentha pulegium, Polei.
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4)

betekenen. In dezelfde zin zal 't gebruikt zijn in 't Bremer mnd. Arzneibuch , waar
we vinden: ‘Jeghen dat vressem. De dat vressem heft, de neme wit lindenholt myt
5)
der rinden unde eyne hant vol ysopen unde sede dat in eyne gropen (= pot) unde
drinke dat.’
de

In geheel andere betekenis treffen we 't aan in de 16 -eeuwse Garde der Suntheit,
cap. 42 (Lübeck 1520), waar 't heet: ‘Etik ys guet den bossen sweren, als dar synt
6)
7)
fressem, de gulden aderen an deme sterte ghenomet erisipela, emoroide formice’.
Hier heeft 't de zin van zweer, gezwel, aambei.
De samenstelling vressembleddere, vressenbleddere, ook in de zin van blaar of
gezwel, treffen we aan in 't bovengenoemde Gothaër Mnd. Arzneibuch, S. 96:
‘Wedder de vressenbledderen. Is yd ene swarte bleddere, so nym rosenolye,
nachtschadensap vnde etik vnde bestrick de bledderen vmme lanck darmede’; en
enkele regels verder: ‘offte de vressenbleddere nicht breken wil, so nym enen dodder
(= dooier) van eneme eye unde make den euen dicke myt solte vnde legge den
darvp’.
Ook in 't Westelijk gedeelte van 't Nedersaks. gebied in Duitsland komt 't woord
nog wel voor. Zo heeft 't Oostfries (Neders.) de vorm wressem in de zin van
‘gerstekorrel’, zweertje op 't ooglid. In 't Eemsland (Papenburg-Meppen) vinden we
‘fresm’ in de betekenis ‘kleines Geschwürr’. 't Westfaals heeft vrissen, waarvoor Fr.
8)
Woeste, t.a.p. S. 309 als synoniem kwådsêr (= ernstige huidaandoening) opgeeft .
In de Hd. vorm freissam gebruikt E. Alberus (± 1525) 't substan-

4)
5)
6)
7)
8)

E. Windler, Das Bremer mittelniederd. Arzneibuch des Arnoldus Doneldey, S. 10.
ysopen - Hyssopus offic., Hyssop.
haemorrhoïden.
partes posteriores.
Zie J. ten Doornkaat Koolman, Wtb.d. Ostfr. Sprache, III, 575 - H. Schönhoff, Emsländ.
Gramm. S. 75 - K. Schiller u.A. Lübben, Mnd. Wtb. V, 527: ‘Vressem ist aber (auch noch nach
jetzigem Gebrauche) eine s.g. Hitzblatter’.
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9)

tief in de zin van ‘boa = tumor pedum prae itinere’ . De samenstelling Freysamkraut
10)
gebruikt Jac. Theod. Tabernaemontanus voor Viola tricolor.
De laat-middeleeuwse Nederrijnse vorm was vreyssem blijkens de opgave van
G. van der Schueren, Teuthonista (ed. J. Verdam), blz. 474, die de betekenis
11)
omschrijft als ‘eyn seerijcheit, colera’ . Ook de tegenwoordige Nederrijnse volkstalen
hebben nog de vormen freissem, fresem, frisem in de zin van uitslag op 't hoofd,
12)
eczeem, dauwworm . Ook de composita freissemkopf en freissemkraut (= Driekl.
viooltje) komen daar voor.
En nu iets over de etymologie van 't woord. Het Mnl. had een adjectief vreessam
(vreesam ,vresam, vreissam), dat door 't suffix -zaam afgeleid is van vrees. We
vinden 't b.v. in Van Sente Brandane, vs. 2119: ‘Daer brochtse in grooter noot een
visch, die was vreesam’ (= verschrikkelijk). In de afgeleide zin van gevaarlijk lezen
we 't in J. van Boendale, Brab. Yeesten, VI, 1369: ‘Hier mach men mercken claerlijc,
Hoe vreesam ende hoe sorchlijc Dat striden es met haesticheit, Sonder goede
voorsienicheit’ (= voorzorg, voorzichtigheid). 't Ohd had evenzo 't adjectief freissam
als afleiding van 't substantief freisa (=schrik, verderf, gevaar). Bij E.G. Graff,
de

Althochd. Sprachsch. III, 832, vinden we uit de 12 eeuw aangehaald: ‘dehein wurm
si sô freissam er ne si im gehôrsam’ [d.w.z. geen monster (of: draak) kan zo vreeslijk
of gevaarlijk zijn, of 't (hij) is hem gehoorzaam].
Nu zegt Verdam in 't Mnl. Wdb. IX, 1282, dat vressam, vreissam als aanduiding
van een ziekte of aandoening niets te maken heeft met dit vreessam (= vreeslijk).
Hij geeft echter niet aan, op welke grond hij tot deze absolute uitspraak gekomen
is; we kunnen er dus alleen naar gissen.

9)
10)
11)
12)

E. Alberus (1ste helft 16de eeuw) vertaalde o.a. een aantal Aesopische fabelen in proza.
Jac. Th. Tabernaemontanus, Neu vollkommen Kräuter-Buch (ed. 1687), S. 690.
‘Colera’ kan hier zowel ‘cholera’ als ‘effusio fellis’ betekenen.
Zie Jos. Müller, Rhein. Wtb. II, 776).

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 68

71
Semantische bezwaren tegen identificering van beide woorden zijn er, dunkt mij,
niet; immers het adjectief vreissam, vreissem (Hd. freissam), als afleiding van vrees,
kon gemakkelijk, substantivisch gebruikt in de zin van iets schrikwekkends, iets
vreeslijks, toegepast worden op een hevige, gevaarlijke ziekte als cholera, op een
plotseling optredende en daardoor schrik en vrees wekkende aandoening als een
epileptische toeval of eclampsia (stuip), alsook op een gevaarlijk gezwel als een
karbonkel (negenoog) of op een zich snel uitbreidende en moeilijk te genezen
huiduitslag, eczeem, scabies enz. En dat deze betekenisovergang ook werkelijk
de

heeft plaats gehad, blijkt duidelijk uit 't feit, dat in 't 16 -eeuwse Hd. als synoniem
van freissam ook freiszlich (lett. vreeslijk) voorkomt, meestal in de zin van ‘eclampsia
infantium’, soms ook in die van ‘Grind’, schurft. Zo vinden we in 't kruidboek van
13)
Jac. Theod. Tabernaemontanus in zijn hoofdstuk over Viola tricolor, welke plant
hij ‘Freysamkraut’ noemt o.a. ‘Das Gelb in den Blümlein, mit Corall eingeben den
Kindern, ist gut für das Freiszlich’ (= Eclampsia infantium). In een dergelijk
de

14)

16 -eeuws ‘Kraüter-Buch’ van Ad. Lonicerus wordt een andere plant, de
Squamaria ‘Freiszlich-Wurtzel’ genoemd, omdat ze dienstig is ‘wider das Freischlich’
(= fallende Sucht). Ook A. Götze geeft in zijn Glossarium van 't Frühneuhochd., S.
90 ‘freiszlich’ in de zin van ‘epileptischer Anfall’, en ‘freiszgutt’ in die van ‘Karfunkel’.
De frappante overeenkomst in betekenis van 't Hd. Freiszlich, als ziektenaam, en
freissam, vreissam, vreissem, vressem, die we in 't bovenstaande geconstateerd
hebben, wekt bij ons de sterke neiging, in tegenstelling met Verdam dit vreissam,
vressem, als aanduiding van verschillende aandoeningen, te identificeren met 't
Mnl. adjectief vreissam, vreissem, waarbij dan, in 't bijzonder in 't Nedersaks. gebied,
vocaalverkorting vóór s heeft plaats gehad, zodat de vormen fressem en vressem
ontstonden. Zulke vocaalverkortingen vinden we b.v. in ‘den bossen sweren’ (zie
aanh. uit Garde der Suntheit, cap. 42); Ned.

13)
14)

Jac. Th. Tabernaemontanus, l.c. S. 690.
Ad. Lonicerus, Vollst. Kräuterbuch (ed. 1716, S. 398-399).
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bros naast broos; bes naast bezie; Tw. en Dr. bessem naast bezem; Gron. bòzzem
15)
(= schoorsteenmantel) naast boezem .
Op deze wijze is ook 't geslacht (neutrum) van Mnl. en Mnd. vressem, vreissem,
op natuurlijke grond verklaard.
Er schijnt echter één bezwaar te zijn tegen bovengenoemde identificering, dat
we nog nader onder 't oog moeten zien. Dit bezwaar ligt in de Twentse en Oostfr.
vorm wressem met wr in de Anlaut en in 't Westf. vrissen; deze vormen toch wijzen
in 't algemeen op een Oud-Germ. woord met wr b.v. Westf. vrîwen (wrijven), vringen
(wringen), sik vrangen (= vechten; verw. met wringen), vrêd, vraid (wreed, ruw), sik
vrasseln ( = vechten; verw. met Ags. wraxlian, Ofri. wraxlia), vrensken (Mnl.
wreinsken, wrinscen) enz. [Vgl. F. Woeste, Wtb. d. Westf. Mundart, S. 308-309],
terwijl Oud-Germ. fr. in dit dialekt onveranderd blijft b.v. freten (fressen), frîg (frei),
frisk (frisch) enz. Nu is 't echter de vraag, of deze regel, dat West-Germ. wr in de
Anlaut wijst op Oud-Germ. wr, in absolute zin opgaat; immers naast 't Nederl. wrevel
(bij Kiliaen frevel, wrevel) heeft 't Hd. frevel, Ohd fravili, Os. frabol. Hier schijnt dus
wr niet op Oud-Germ. wr te wijzen, maar op fr. in de Anlaut. Ik zeg opzettelijk ‘schijnt
te wijzen’, want ofschoon ongeveer alle etymologen van naam het Nederl. wrevel
en 't Hd. frevel voor hetzelfde woord houden, is er toch ook van gezaghebbende
zijde (Dr. J.H. van Lessen) bezwaar gemaakt tegen deze identificering.
Er blijft dus enig bezwaar bestaan tegen onze bovenaangeduide opvatting, dat
we in vressem (als ziektenaam) hetzelfde woord hebben te zien als 't Mnl.
substantivisch gebruikte adjectief vreissam, vreessam, maar de zeer opvallende
semantische parallel met 't Hd. Freiszlich, dat ongetwijfeld het gesubstantiveerde
adjectief is, wijst toch wel sterk in die richting.
Ook blijft natuurlijk de mogelijkheid bestaan, dat er in 't Oud-Germ. een woord
met wr bestaan heeft, waarvan de herinnering bewaard is in 't Twentse en Oostfr.
wressem en 't Westf. vrissen en dat door

15)

H. Schönhoff l.c. S. 75 houdt vressem voor verwant met Nhd. Friesel (= huiduitslag), dat een
afleiding is van Ohd. friosan, Mhd. vriesen (= vriezen). Op grond van 't bovenstaande kan ik
deze verwantschap niet aannemen.
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betekenisovereenkomst later samengevallen is met freissam, vreissem, vressem
16)
als ziektenaam .
Groningen.
C. STAPELKAMP

16)

In 't Mnl. Wdb. IX, 1282 spreekt Verdam ook van de mogelijkheid, dat vressem verwant zou
zijn met Ofri. fretma, dat we vinden in de Oud-Fri. Rechtsbronnen (K. von Richthofen, Altfri.
Rechtsquellen, E. 246, 14), waar sprake is van ‘alla thina litona (= leden) ... tiu se il and sward
fon farendum and fon fretma’. [Zie ook K.v. Richthofen, Altfri. Wtb. S. 764]. Met 't oog op de
consonant lijkt mij deze verwantschap moeilijk aan te nemen. Het subst. fretma is m.i. door
't Germ. suffix -ma [Zie F. Kluge, Nomin. Stammbildungslehre u.s.w. § 154b] afgeleid van
Ofri. *freta (Got. fraïtan, Ohd. frezzan, Nhd. fressen). F. Holthausen, Altfri. Wtb. S. 31, vertaalt
't met ‘Kolik’, Fr. Kluge, t.a.p. S. 81 met ‘Bruch’ en G.A. Nauta, Oud-Fri. Woordenlijst, blz. 20
met ‘beeneter(?)’. Deze laatste auteur is er, dunkt mij, 't dichtst bij, immers als afleiding van
*freta moet 't woord een ‘voortvretende’ aandoening, waarschijnlijk een dermatosis of dermatitis
aanduiden; ook 't in dezelfde aanhaling genoemde ‘farendum’ wijst m.i. in die richting.
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Ooshout
Dit substantief is niet opgenomen in 't WNT; ook Van Dale geeft 't niet. In Holland
(ten Noorden v.d. Lek), Utrecht en 't Westelijk, niet-Saksische, deel van de Veluwe
verstaat men onder ooshout het ronde of afgeplatte hout, op korte afstand van de
uiteinden van inkepingen voorzien, dat beweegbaar bevestigd is aan de dissel of 't
lemoen van een wagen en waaraan de strengen (repen) van 't paardentuig door
1)
middel van lussen of stroppen vastgemaakt worden in bovengenoemde inkepingen .
In Holland en Utrecht hoort men soms in 't woord een anorganische t aan 't eind
2)
van 't eerste samenstellende lid; op de Veluwe is dat steeds 't geval . De oo wordt
uitgesproken als die in oor, voor (oas(t)hout).
Het eerste lid, oos, kunnen we identificeren met oor; het heeft de oorspronkelijke
Germ. s (z) bewaard (Gramm. Wechsel). Vgl. Got. ausô.
In 't Hd. vinden we naast Ohr (Ohd. ôra) de afleiding Öhr (Ohd. ôri) en hiernaast,
zowel in 't Nederd. als in 't Hd., Öse, eveneens met gramm. Wechsel.
Zoals dit bij vele benamingen van lichaamsdelen, als oog, tong, kop, neus, 't geval
geweest is, heeft in 't Duits speciaal bij de vorm Öhr metaphorische
3)
betekenisovergang plaats gevonden, berustend op overeenkomst in vorm , zodat
o

o

dit woord, Öhr, de zin gekregen heeft van 1 oorvormige opening, 2 oog van een
o

o

naald (Nadelöhr), 3 hengsel van emmer of vat, handvat, 4 oor van pan of pot.
Bij 't Hd. en Ndd. Öse is deze betekenisontwikkeling nog wat verder gegaan,
zodat we dit woord ook vinden in de zin van lus, strik, strop. Zo vinden we voor 't
Mhd. bij L. Diefenbach, Nov. Gloss. etc. S. 115 uit een 15de-eeuws glossarium het
diminutief opgegeven als ‘eyn öseke an deme wyn rancken’ in de zin van
cornubistrum d.i. de dunne, gaffel-

1)
2)
3)

Soms hoort men ook spoorstok; in Groningen knuppel of kluppel; in Friesland sile.
Zie W. van Schothorst, Het Dialect der Noord-West-Veluwe, blz. 181.
Vgl. oog van een naald; landtong; kop van een spijker; neus van eer. schoen; ezelsoor in een
boek.
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vormige uitloper van een wijndruifrank, waarmee deze de steunstok omvat.
In enkele Nedersaksische dialekten heeft öse (diminutief öseke en ösch) deze
4)
betekenis van strik, lus, strop ook nu nog b.v. in Westfalen, Bremen , Hamburg en
Sleeswijk-Holstein (Ösch). In de laatste beide streken wordt öse, ösch speciaal
5)
gebruikt voor de strop of lus aan 't eind van de paardentuigstreng .
Dat 't Mnd. naast Ohr ook de vorm oos (zonder Umlaut) met gramm. Wechsel
c

gehad heeft, blijkt bij L. Diefenbach, Gloss. etc. S. 36 , waar hij oyse, oze, esen
opgeeft in de zin van 't Lat. ansa (= handvat, hengsel) en bij de Mnd. fabeldichter
Gerh. von Minden, XVI, vs. 39, zien we 't in de betekenis van lus, strik, strop; we
6)
lezen daar :
‘he (de leeuw) lêp in ein stark sêl,
dat dar dem wilde was gesat.
Dat helt on, dat he up der stat
dar moste bliuen, wente de osen
on umme den hals begunden nosen,
dat he ne kunde sick nicht gelosen.’

In het tegenwoordige Fries treffen we 't substantief, ook zonder Umlaut, zij 't met
o

andere vocaal, aan als oes, uis, eveneens in de zin van 1 oog om een haak in te
o

7)

doen (‘heakken en oezen’) en 2 lus, strop aan de strengen van een paardentuig .
Uit een en ander kunnen we veilig de conclusie trekken, dat ook 't Holl. oos te
identificeren is met oor en dat het dezelfde betekenisontwikkeling heeft doorgemaakt
als de Duitse vormen oos, oze en öse. Merkwaardig blijft 't, dat we op Nederlands
gebied 't substantief alleen in 't Fries als zelfstandig woord vinden, terwijl 't overigens
tot nu toe alleen als samenstellend lid van ooshout aangetroffen is.
Groningen.
C. STAPELKAMP

4)
5)

6)
7)

In dit gebied komt 't voor met ontronde vocaal in de vorm ese, die ook 't Mnd. reeds had (zie
beneden).
Zie o.a. F. Woeste, Wtb. d. Westf. Mundart, S. 191; Versuch e. brem.-nieders. Wtb. I. 319;
M. Richey, Idioticon hamburgense, S. 176; O. Mensing, Schlesw.-Holst. Wtb. III, 922; W.
Niekerken, Das Feld und seine Bestellung im Niederdeutschen, S. 150.
Uitg. W. Seelman, S. 24.
Zie W. Dijkstra, Fri. Wdb. II, 241.
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Kleine mededeling
Propjes ‘propaedeutisch examen’
Het studentikoze propjes maakt indruk van een geheel willekeurige vervorming.
Opmerkelijker nog dan de verkleinvorm is de daarop volgende s, die moeilijk met
het diminutief valt te rijmen. Ik meen, dat men uit dient te gaan van de leesvorm
prŏp., schriftelijke afkorting van propaedeutisch (zoals prŏf. van professor, lăb. van
laboratorium en stŭd. van student). Dit prŏp. is blijkbaar oorspronkelijk voorzien van
de uitgang -isch. In kringen, waar de termen medisch, chemisch, mikroskopisch,
typisch aan de orde van den dag zijn, is het ontstaan van prop.-isch inderdaad
verklaarbaar.
Ofschoon in WNT het citaat voor propjes ouder is (Utr. Stud. Alm. 1881) dan dat
voor proppies (Annie Salomons 1906) mag men dunkt me de laatste vorm als de
originele beschouwen. Hij werd in mijn studententijd, althans in de kringen waar ik
verkeerde, algemeen gebruikt. Annie Salomons, die als Rotterdamse zeer vertrouwd
geweest moet zijn met het diminutief-type op -ie heeft in haar Leidse studententijd
bepaald nog geen reden gevonden om deze vorm te ‘verdeftigen’.
Gaat men nl. uit van een origineel proppies (volgens spelling van De V. en Te W.
eigenlijk proppisch), dan is propjes aannemelijk te verklaren uit reactieve gevoelens
ten aanzien van woordtypen als knappies, effies, zachies en strakkies. Een
1)
bevestiging van dit vermoeden zie ik in de vorm tiepjes, die in sommige kringen
gebruikt wordt voor typisch. Propjes en tiepjes kunnen (evenals het ‘Haagse’ porsje)
in breder verband worden beschouwd als symptomen van antipathie tegen het
vroeger algemeen-Hollandse diminutief-type op -ie (koppie, kassie, boekie), dat ten
tijde van Van Lennep, zelfs in patricische kringen, nog volop in gebruik was, maar
dat hoe langer hoe meer uit de mode gaat. Het lijkt niet te vermetel om aan te nemen,
2)
dat invloed van de je-spelling bij dit ‘ontwikkelings’-proces (dat moeilijk ‘fonetisch’
genoemd kan worden) een voorname rol heeft gespeeld.
Het woord candjes voor candidaats moet een analogie naar propjes zijn, maar
het wordt slechts zelden gebruikt. Voor het doctoraal heeft men blijkbaar te veel
respect om het met een (schijnbaar) diminutief aan te duiden.
G. KLOEKE

1)

De heer M.C. van den Toorn verschafte mij het volgende citaat uit Theo Thijssen, Het grijze
2

2)

kind , blz. 122: ‘[Aaltje, het dienstmeisje spreekt:] - Typies toch, hè mevrouw, typies toch met
kinderen. - Ja héél tiepjes - korrigeerde mama minzaam en terloops. - Vreselijk tiepjes ja zei Aaltje leerzaam.’
Dat dit verschijnsel niet zonder (aanvankelijke) ‘taalmenging’ zijn beslag krijgt, blijkt o.a. uit
het feit, dat in -je-sprekende kringen vormen als soldatepakkie, apepakkie enz. gehandhaafd
worden, die ik ‘bravour’-vormen zou willen noemen. Het zijn uitingen van een zeker niet te
verwaarlozen taaltendentie, die (al naar het standpunt dat men inneemt) als relicten òf als
ontleningen beschouwd kunnen worden en die uitdrukking geven aan en een streven, dat
juist omgekeerd lijkt aan dat van de hypercorrectie.
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Boekbeoordeling
Dr. A. Weijnen, Tweetaligheid (Opvoedkundige Brochurenreeks, nr.
139). R.K. Jongensweeshuis, Tilburg, 1949.
Van een Nederlander die niet direct in Oost- of West-Indië of eventueel in Friesland
met het probleem der tweetaligheid werd geconfronteerd, verwacht men niet direct
een behandeling van of een beschouwing over dit vraagstuk. Wanneer de
Noord-Brabander Weijnen hier een onderwerp behandelt dat hem van huis uit
vreemd is, verwacht men dus uiteraard niets anders dan een refereren aan en een
ordenen van wat talloos velen hierover hebben geschreven. Deze brochure is
bedoeld als een populariserend werk; schr. zelf is zo goed als nooit aan het woord.
Hij laat enthousiaste voorstander, hun mening vooropzetten, ruimt vervolgens plaats
in voor kritischer geesten, geeft daarna het woord aan hen die op de nadelen der
tweetaligheid hebben gewezen, en tenslotte aan diegenen die op bijzondere vormen
van tweetaligheid de aandacht hebben gevestigd, om in zijn besluit het probleem
nog eens in zijn grote lijnen te overzien en tot een slotoverzicht te komen.
Hoewel het me wil toeschijnen dat schr. een omvangrijke literatuur over dit
onderwerp met vrucht heeft gelezen, heb ik toch verschillende bezwaren tegen wat
ons hier geboden wordt.
Weijnen zelf begint met (op blz. 6 volg.) te constateren, dat het verschijnsel der
tweetaligheid in onderling sterk verschillende vormen voorkomt en onderscheidt bij
o

dit verschijnsel twee hoofdvormen: 1 . ‘die waarbij de betrokken persoon meer dan
een taal geheel of ten dele beheerst doch leeft in een maatschappij die voorzover
ze in zich zelf besloten blijft, eentalig is van expressie’ (b.v. een Nederlands
o

taalgeleerde), 2 . ‘die waarbij in de betrokken maatschappij de verschillende
mensengroepen uit eenzelfde locale eenheid meer dan één taal onder elkaar
gebruiken’ (b.v. het tweetalige Brussel). Overigens maakt het ‘ook groot verschil uit
of er (op school) naast de moedertaal nog een of meer talen als leervak voorkomen,
dan wel of een andere dan de moedertaal er de voertaal van het onderwijs is’.
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o

In de eerste plaats zou ik het onder 1 vermelde geen tweetaligheid noemen doch
kennis van een vreemde taal, aangezien een Nederlander die, laten we zeggen,
behoorlijk Duits of Engels kent toch normaliter eentalig blijft van expressie. In de
o

o

tweede plaats zou ik nooit 1 en 2 , dus het aanleren van een vreemde taal en de
tweetaligheid tezamen willen behandelen, wat schr., naar het mij voorkomt, wel
doet. Even funest acht ik het, het aanleren van vreemde talen in een overigens
eentalig land samen te behandelen met de verschillende vormen van taalonderwijs
in een tweetalig land. Dit alles toch moet verwarring stichten. Ik wil hier de volgende
uitspraak van schr. releveren: ‘Ik zou bijv. willen vermelden het feit dat tweetaligheid
begrip van en sympathie voor een ander volk geeft’ (blz. 16). Deze uitspraak kan
zeer veel waarheid bevatten, indien men kennis van vreemde talen per se met de
niet-passende naam van tweetaligheid wil betitelen. De waarde van deze uitspraak
lijkt me op zijn zachtst genoemd twijfelachtig, indien men vele in de praktijk
voorkomende vormen van echte tweetaligheid onder het oog ziet. En dat terwijl
schr. zelf (blz. 7) er op gewezen heeft, dat ‘het maken van dergelijke
onderscheidingen... van meer dan alleen theoretisch belang (is) omdat men zich
zo bewust wordt dat conclusies ten aanzien van een bepaalde soort tweetaligheid
getrokken niet zonder meer op de andere soorten toepasselijk zijn’.
Persoonlijk had ik stellig de voorkeur gegeven aan een smallere basis, een
preciezer begrenzing en beperking van het te behandelen onderwerp. Zelfs wanneer
o

men zich beperkt tot twee- of meertaligheid als onder 2 omschreven zijn er nog
varianten te over; de drietaligheid van België b.v. is van een heel andere soort dan
de drie- of viertaligheid van Zwitserland. In zijn probleemstelling draagt deze brochure
m.i. al te zeer de sporen van een te vluchtige compositie.
De conclusies daarentegen, die schr. op blz. 50 volg. heeft geformuleerd, zijn
duidelijk en overzichtelijk, en met de meeste zal wel iedereen geredelijk instemmen.
Aan enkele punten zou ik nog enige beschouwingen vast willen knopen. Op blz.
41 schijnt schr. te betwijfelen dat het aanleren van een nauwverwante taal moeilijker
is dan het aanleren van een verder
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verwante. Wanneer men te maken heeft met twee zeer nauwverwante ‘langues
communes’, ben ik geneigd te geloven dat dit inderdaad het geval is, althans wanneer
de leerling geen kind meer is, men denke b.v. aan een Deen die het Noorse riksmål
moet leren. Maar het Waals is geen ‘langue commune’ ten opzichte van het Frans,
wat schr. althans voor het Elzasser Allemannisch ten opzichte van het Duits blijkbaar
ook heeft ingezien.
Als hoofdje bij zijn ‘Besluit’ (blz. 50) geeft schr. het volgende citaat uit M. West
ten beste: ‘there is certainly no advantage in being born in a bilingual country, but
rather a disadvantage’. Ook hier past weer een distinguo, niet alle tweetalige landen
kan men in dit opzicht over dezelfde kam scheren. Tessin is toch met geen
mogelijkheid te vergelijken met Bretagne, de Elzas of Frans-Vlaanderen.
Op blz. 57 is schr. het niet eens met Verheyen's bewering, dat van België slechts
Brussel met een Vlaams-Waalse grensstrook tweetalig is, aangezien deze beperking
niet opgaat ‘als we op het officiële en hogere cultuurleven in dit land letten’. Weijnen
ziet dit inderdaad juist; als we eerlijk willen zijn, moeten we toegeven dat Vlaanderen
grotendeels tweetalig is, vooral in de steden. Ik betwijfel echter of de raadgevingen
die schr. in aansluiting hierbij ten beste geeft bij vele Vlamingen in de smaak zullen
vallen. Volgt men ze op, dan moeten de straatnamen en verordeningen in steden
als Gent en Antwerpen maar weer tweetalig worden, evenals dat vijftien jaar geleden
het geval was; deze steden immers zijn niet eentalig zoals b.v. Luik dat wèl is.
Weijnen kan er echter van verzekerd zijn, dat zijn raadgevingen door een bijzonder
soort van Vlamingen op gejuich zullen worden onthaald.
Op blz. 29 schijnt schr. het gebruik van het Castiliaans als onderwijstaal voor de
Catalanen niet bijzonder op prijs te stellen, doch op blz. 58 moeten de Friezen, wier
taal, volgens schr., sterk (afwijkt) van het Algemeen Beschaafd, het toch maar met
het Nederlands als voertaal van het onderwijs doen. Moet men echter in Nederland
verbranden wat men in Spanje zou willen aanbidden? We vrezen dat de
Noord-Brabantse raad niet in goede Friese aarde zal vallen. Ik moge Weijnen hier
o.m. verwijzen naar de brochure van P. Post, Bilinguisme in Nederland (Wolters,
1949), waar hij op blz. 37 kan lezen: ‘De twee-
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talige school, zoals wij hopen, dat Friesland binnen afzienbare tijd zal bezitten, heeft
de zorg voor beide talen. Zij moet, in de eerste plaats om paedagogische én
onderwijs-technische redenen het Fries als voertaal aanvaarden in de eerste twee
klassen en handhaven als voertaal g deeltelijk, als vak geheel de volgende leerjaren
1)
door’ .
Op blz. 20 wijst schr. in navolging van Meillet, er op, dat het aanleren van
verschillende tekens voor dezelfde begrippen eigenlijk verspilling van tijd en energie
betekent. In aansluiting hierop vraagt men zich af, of de mensheid het wel eens
zover zal brengen dat ze één bestaande taal tot algemene wereldtaal maakt. De
veelheid van talen op de wereld moge voor de linguist nog zo interessant en
belangrijk zijn, toch is het een feit dat ze in een wereld die één zou zijn geworden
op den duur een groot nadeel zou kunnen blijken. Het ziet er, jammer genoeg,
voorlopig nog niet naar uit dat al deze talen niets anders meer zullen zijn dan een
studieobject voor historici, filologen en taalkundigen.
Ik hoop dat deze op- en aanmerkingen geen verkeerde indruk zullen wekken. Ze
werden me ingegeven door het belang dat ik stel in het onderwerp als zodanig en
door de belangstelling waarmee ik heb kennis genomen van Weijnen's brochure.
Leiden
F. DE TOLLENAERE

1)

Men zie verder het verslag van R.J. Sipkens over het ‘Frysk Underwyskongres 1948’
(Paedagogische Studiën 26, 11-17 [1949].
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Ontspoorde frankiseringen
Een van de meest belangwekkende perioden uit de Nederlandse taalgeschiedenis
is de tijd tussen 800 en 1200 geweest, niet alleen omdat zich in die eeuwen de
grondslag heeft gevormd van de Middelnederlandse cultuurtaal, maar ook omdat
toen het gebied benoorden de grote rivieren moet zijn overgegaan van het Ingweoons
op het Frankisch. Dit frankiseringsproces zal in het oosten wat vroeger begonnen
zijn dan in het westen, de taalvormen waarmee de Ingweoonse sprekers in contact
kwamen zullen ook niet overal hetzelfde zijn geweest - in het westen is het een
ontmoeting geweest tussen Hollands Ingweoons en Vlaams Frankisch -, niettemin
moet het mogelijk zijn enkele grote lijnen te ontwerpen die het beeld van dit
aanpassingsproces in zijn geheel bepalen. Frankisch en Ingweoons hadden sedert
de Germaanse tijd een verschillende geschiedenis gehad, maar waren toch verwante
talen gebleven, waarvan de verwantschap ook de eenvoudige sprekers onmiddellijk
moet zijn opgevallen, ongeveer als bij Nederlands en Duits in de tegenwoordige
tijd. Iedere Nederlander die in contact komt met Duitsers verstaat na korte tijd hun
taal min of meer en kan dan ook wel een soort aangepast Nederlands Duits
produceren. Hij brengt de verschillen tussen beide talen daarbij terug tot een beperkt
aantal klankformules en vervormt zijn Nederlandse woorden dan zo goed en zo
kwaad als dat gaat volgens deze formules. Hoe langduriger en intensiever het
contact met de sprekers van de andere taal is geweest, hoe beter het Duits wordt,
maar geheel foutloos zal het zonder opzettelijke scholing toch zelden worden: er
blijven ontsporingen, vormen die noch Nederlands noch Duits zijn, maar die te
begrijpen zijn als mislukte aanpassingen van het Nederlands aan het Duits door het
gebruik van een verkeerde klankformule. Zo ongeveer zullen de sprekers van het
Hollandse Ingweoons omstreeks 1000 hun taal zijn gaan aanpassen aan het Vlaamse
Frankisch: zij hebben hun woorden omgevormd volgens bepaalde klankformules
en ze voortaan uitgesproken zoals ze veronderstelden dat een Vlaming ze zou
uitspreken. Dat daar-
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bij ook tal van ontsporingen-moeten zijn voorgekomen, ligt voor de hand. De vraag
moet nu gesteld worden: hoe zag het Ingewoonse klanksysteem er omstreeks 1000
uit, hoe het Frankische, en welke mogelijkheden van ontsporing hebben zich
voorgedaan bij de overgang van het ene op het andere? Ik wil mij hierbij beperken
tot de vocalen.
Wat betreft het langevocalensysteem van het Ingweoons, kunnen wij de volgende
reconstructie wagen: er was een â die gm. ai en au voortzette, een ê als voortzetting
1

2

van gm. ê en ê tezamen, terwijl gm. ô, î en û onveranderd op hun plaats gebleven
waren; umlaut van lange vocalen was er onbekend gebleven, daarentegen hadden
korte a en u wel umlaut ondergaan, waarvan het product bij rekking in open syllabe
(die we omstreeks 1000 al wel zullen moeten aannemen) was samengevallen met
de hierbovengenoemde lange ê; eveneens tot ê geworden waren de in open syllabe
gerekte gm. e en i, met de â was samengevallen de gerekte gm. a, met ô de gerekte
o en u; gm. eu werd voortgezet door de stijgende tweeklanken ia en io, waarvan
het tweede element gerekt was tot â en ô; over andere tweeklanken bestaan geen
zekere gegevens. Het Ingweoonse langevocalensysteem was dus zeer eenvoudig
gebleven en in wezen niet anders dan het Oudgermaanse, al verschilde de bezetting
1)
van de foneemplaatsen enigszins .
In het Vlaamse Frankisch was evenals in het Hollandse Ingweoons de umlaut
beperkt gebleven tot de korte gm. a en u, er was ook monoftongering van gm. ai en
au opgetreden, alsmede rekking van korte vocalen in open syllabe, maar het resultaat
daarvan was heel anders geworden dan in het Ingweoons. Er was één æ̂ die zowel
1

gm. ê voortzette als de daarmee samengevallen gerekte gm. a, maar er waren
twee ê's en twee ô's, nl. een meer open variant van elk als monoftongeringsproduct
van gm. ai en au, en een meer gesloten variant als

1)

Het langevocalensysteem van het Hollandse Ingweoons was volgens deze reconstructie nl.:
â
ê

ô

î

(iâ,
iô)
û

Het Oudgermaanse was:
1

ê
2

ê

î

ô

(ai,
au,
eu)
û
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rekkingsproduct van gm. e, i en a-met-umlaut enerzijds, gm. o anderzijds. De î zette
evenals in het Ingweoons de gm. î voort, maar de û-plaats werd bezet door het
ontwikkelingsproduct van gm. al en ul (ol) voor d, t. Er waren voorts twee geheel
nieuwe fonemen bijgekomen, nl. de geronde palatalen ø̂ (in open syllaben gerekte
gm. u) en ŷ (product van de spontane palatalisatie van gm. û). De gm. tweeklank
eu werd voortgezet door een tweelank iə en hiermee was het ontwikkelingsproduct
2

van gm. ê samengevallen. Gm. ô werd voortgezet door een tweeklank uə. Verder
hebben gm. ai en au, behalve de monoftongen ê en ô, in bepaalde gevallen ook de
tweeklanken ei en ou opgeleverd.
Bij de frankisering van de noordelijke Nederlanden werd dus een zeer eenvoudig
2)
vocalensysteem vervangen door een dat veel ingewikkelder was . Elk Ingweoons
vocaalfoneem vond verschillende Frankische vocaalfonemen tegenover zich en dit
maakte het voor de Ingweoonse sprekers niet eenvoudig om bij ieder woord te
weten welke frankiseringsformule moest worden toegepast.
De Ingweoonse â werd vervangen door een ê, een ei, een ô of een æ̂, zijnde de
Frankische representanten van gm. ai (de beide eersten), gm. au en gm. a (gerekt
in open syllabe). Dit betekent dat een â uit gm. ai, die ê of ei had moeten worden,
wel eens zal zijn ontspoord tot ô of æ̂, een â uit gm. au in plaats van ô wel eens ê,
ei of æ̂ zal zijn geworden, en een â uit gm. a in plaats van een æ̂ wel eens een ê,
ei of ô. Bij de vervanging van de Ingweoonse ê deden zich evenveel mogelijkheden
1

van ontsporing voor. Hieraan beantwoordde in het Frankisch nl. een æ̂ (uit gm. ê ),
een meer gesloten ê (uit in open syllabe gerekte gm. e, i en a-met-umlaut), een iə
2

(uit gm. ê ) of een ø̂ (uit gm. u met umlaut, gerekt in open syllabe). Tegenover de
Ingweoonse ô stonden in het Frankisch een uə (uit gm. ô), een gesloten ô (gm. o
ge-

2)

Het langevocalensysteem van het Vlaamse Frankisch was volgens deze reconstructie nl.:
æ̂
1

2

ê
î

(e,i
ou,
ə
i,
uə)

1

ê

ô

ø̂
ŷ

2

ô

û
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rekt in open syllabe) en een ø̂ (gm. u zonder umlaut, gerekt in open syllabe), wat
bij de substitutie ook wel eens aanleiding gegeven moet hebben tot verwarring. Bij
de vervanging van Ingweoons î en û, kunnen zich daarentegen geen moeilijkheden
3)
hebben voorgedaan .
In de Noordnederlandse dialecten, soms ook in de algemene taal die op noordelijke
grondslag gevormd is, zijn nog vele resten van de genoemde ontsporingen te vinden.
Het loont de moeite om eens een aantal bij elkaar te zetten en systematisch te
behandelen. Een lijst zoals hier volgt zal stellig voor uitbreiding vatbaar zijn, mogelijk
staat er anderzijds, daar niet alle etymologieën vaststaan, echter ook wel eens een
woord te veel op.
Ik begin met enkele voorbeelden van ô voor gm. ai. Dat zijn toon (teen), roop
(touw), roof (knot garen), moot en oot (wilde haver). Behalve moot behoren deze
woorden niet tot de algemene taal, maar tot de volkstaal voornamelijk van Holland,
Groningen en Friesland.

3)

Van de vervanging van het Hollands-Ingweoonse systeem door het Vlaams-Frankische kan
men het volgende tabellarische overzicht geven:
H. Ingw.

V. Fr.

Iâ

1 æ̂

II â

2{ô

Ogm.
ă

1

au

2 { ou
III â

1

3{ê

ai

3 { ei
IV iâ

4 iə

eu

Vâ

5 æ̂

ê

VI â

6 iə

ê

VII ê

7ê

1
2

2

{ĕ

2

{ĭ

7ê

2

{ ă + uml.

VIII ê

8 ø̂

ŭ + uml.

IX ô

9 uə

ô

Xô

10 ô

ŏ

XI ô

11 ø̂

ŭ

XII iô

12 iə

eu

XIII î

13 î

î

XIV û

14 ŷ

û

7ê

2
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Roof wordt ook opgegeven voor een deel van Gelderland, oot voor Zeeland. De
ô-vormen komen dus alleen voor in oud-Ingweoons gebied. Moot is een meer
problematisch geval door zijn bijvormen moete en mook. Laat men deze echter ter
zijde, dan krijgt men een verbreidingsgebied dat bestaat uit Zeeland, Holland,
Friesland, Groningen, Oostfriesland en Gelderland, wat toch wel voor een verklaring
van het woord als averechtse frankisering van Ingweoons *mât (uit *mait-) schijnt
te spreken. De hier gegeven visie vindt men in principe ook al bij Fokkema, Stadsfries
4)
124-5 .
Het omgekeerde geval, nl. dat een Ingweoonse â uit au gefrankiseerd is tot ê,
vindt men bij de Hollandse woorden beken (baken), stiem (walm, wasem), stiemen
en opdiemen (opdoemen), misschien ook nog in het toponiem Beemster of Biemster
(in de 10de eeuw Bamestra). De ê moet na de frankisering door een Hollandse
klankontwikkeling tot ie zijn vernauwd. Tot dusver heeft men de genoemde woorden
verklaard door umlaut van gm. au aan te nemen, een wel zeer gekunstelde verklaring,
aangezien de umlaut van lange vocalen en tweeklanken immers niet Hollands is.
Ei voor gm. ai kan in de noordelijke dialecten het normale frankiseringsproduct
zijn, nl. wanneer de zuidelijke dialecten in het overeenkomstige geval ook een ei
hebben. Wanneer echter tegenover een zuidelijk vlees een noordelijk vleis staat, is
de noordelijke ei waarschijnlijk niet het resultaat van ‘klankwettige’ substitutie, maar
van ontsporing.
Ei voor gm. au moet altijd het resultaat zijn van averechtse frankisering. Men treft
dit aan bij de woorden luif, eiland, eiber (uiber, uiver), waarschijnlijk ook bij stuiten
en misschien ook bij schuin. Luif,

4)

Door het artikel Loo van Weijnen in NGN 13,71 vgg. werd mijn aandacht nog gevestigd op
Beekmans verklaring van lode, lo ‘waterloop, kreek’ als nevenvorm van lede, lee. M.i. heeft
Weijnen deze verklaring al te radicaal afgewezen. Lode, lo is aangetroffen op oud-Ingweoons
gebied (Zeeland, W.-N.-Brabant, Zuid-Holland, Utrecht) en ô als representant van gm. ai kan
dus zonder bezwaar verklaard worden als een ontsporing bij de frankisering. Tegen het
aannemen van vroege syncopering van de intervocalische d zie ik ook geen overwegende
bezwaren. Merkwaardig blijft alleen dat de spelling lode zo zelden voorkomt. (Corr.-noot).
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mnl. loive, is blijkens de gegevens in de woordenboeken een noordelijk woord,
waartegenover in het zuiden love staat, overeenkomend met hd. laube. We mogen
dus aannemen dat een Ingweoons *lâve benoorden de grote rivieren gefrankiseerd
2

is tot *leive en dat de ei hierin door de volgende v gerond is tot een ui . Eiland wordt
doorgaans beschouwd als een leenwoord uit het Fries. Stelt men zich daarbij voor
dat de bewoners van Westvlaanderen en Zeeland het begrip ‘eiland’ niet zouden
hebben gekend, maar van de Friezen hebben moeten leren? Dit lijkt niet erg
waarschijnlijk. Wanneer zij echter het begrip wel hebben gekend, zal hun woord
voor dit begrip ook wel op zijn Ingweoons *âland hebben geluid. Aangezien het
meer binnenlands georiënteerde Frankisch hier vermoedelijk geen woord *ooiland
tegenover had te stellen, lag het voor de hand dat in een tijd waarin vele Ingweoonse
â's (uït gm. ai), door ei's werden vervangen ook een â (uit gm. au) als die van *âland
foutievelijk mee kon gaan. De binnenlandse Franken zullen het begrip ‘eiland’ van
de Ingweoonse kustbewoners hebben moeten leren en dit verklaart waarom de
ontspoorde frankisering eiland uit het kustdialect in de algemene taal is overgegaan.
Iets dergelijks zal gebeurd zijn in het Nederduitse kustgebied: het Hoogduits heeft
met het speciale begrip ‘in de zee gelegen eiland’ het woord eiland aan het
Nederduits ontleend. (Insel, het andere Hoogduitse woord voor hetzelfde begrip, is
ook een ontlening.) Het woord eiber kan al evenmin als een ontlening uit het Fries
verklaard worden. Het gewone Friese woord is earrebarre, de klankwettige
voortzetting van een ofr. *âdebare, en eiber moet in de zuidoosthoek van Friesland
als een ontspoorde frankisering zijn binnengedrongen. Men moet voor eiber uitgaan
van een Ingweoons *âdebare waarin de â averechts gesubstitueerd is door een ei;
deze ei is in Groningen bewaard gebleven, maar in Drente, Overijsel en Gelderland
gerond en vervolgens blijkbaar is associatie getreden met eui ‘ooi’ (associatie met
andere vormen van hetzelfde woord vindt men waarschijnlijk in ooievaar en
ouwevaar). Men krijgt de indruk dat de ontsporing *âdebare nooit in het westelijk
deel van Noord-Nederland heeft plaats gevonden en dus alleen een
begeleidingsverschijnsel is geweest van de Oostnederlandse frankiseringsstroom,
niet van de, iets jongere, westelijke die van Vlaan-
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5)

deren is uitgegaan en Holland heeft gefrankiseerd . Stuiten is in de bet.
‘tegenhouden, terugkaatsen, stoten’ sinds de 16de eeuw overgeleverd als een
Noordnederlands woord (bij Kiliaan heet het ‘Holl. Fris.’). Het enige Zuidnederlandse
citaat dat het WNT geeft, uit Anna Bijns, staat waarschijnlijk niet op zijn plaats, maar
behoort eerder onder het homoniem dat als Stuiten (II) wordt behandeld (‘opt ronste
stuten’ zal zoiets betekenen als ‘openlijk pochen’). Stuiten (I) wordt bij auteurs die
2

ui met eui (euy) plegen weer te geven, steeds op deze karakteristieke wijze gespeld
en kan dus geen voortzetting van een gm. û bevatten, in tegenstelling met Stuiten
(II). Samenhang met stuit, zoals Franck-van Wijk aanneemt, is onwaarschijnlijk,
verg. bv. in het Fries stút naast stuitsje. Buiten het Nederlands vindt men geen enkel
woord dat volkomen aan stuiten beantwoordt. De gedachte dringt zich dan
onwillekeurig op dat stuiten een door ontsporing ontstane bijvorm van stoten is.
Soms vindt men stoten en stuiten nog in hetzelfde dialect naast elkaar in gebruik
met dezelfde betekenis, zo bv. in het Oudbeierlands waar bestoôte en bestoite beide
‘ondernemen’ betekenen. Als bezwaren tegen de etymologische identiteit van stoten
en stuiten kunnen worden aangevoerd ten eerste dat stoten vanouds sterk is
geweest, terwijl stuiten alleen zwak voorkomt, en ten tweede dat de ronding van ei
2
tot ui , die bij luif in de labiale consonant f een aanwijsbare oorzaak heeft, bij stuiten
onverklaard blijft. Bij schuin zijn het in het bijzonder de Friese vormen (modern Fries
skean, 17de-eeuws schaen) die ons op de gedachte brengen dat de ui wel eens
het resultaat zou kunnen zijn van een foutieve substitutie van Ingweoons â. Schuin
zou dan alleen in suffix verschillen van schoon (de modern-Friese tegenstelling
skean-skjin veronderstelt een Oudfriese tegenstelling skân-skêne en in het
Oudgermaans *skau-na- naast *skau-ni-) en dus ook een afleiding zijn van de stam
van schouwen. (Verg. voor de bet. wellicht glooien ‘hellen’ naast Zaans glouwen
‘gluren, kijken’, Zaans glooi, glouw ‘duidelijk zichtbaar’ naast glooi ‘glad, van een
leien dakje’). Gronings schuun wijst echter veeleer op

5)

Deze verklaring van eiber-uiver-ooievaar-ouwevaar moge in de plaats treden van die welke
ik gegeven heb in Ts 61, 92-3 (1941), toen ik het probleem van de frankisering van het
Ingweoonse gebied nog niet doordacht had.
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een grondvorm *skeu-ni- en het blijft mogelijk dat deze ook ten grondslag ligt aan
Hollands schuin (maar in de 17de eeuw komen we bij Van der Goes de spelling
scheuyns tegen, bij Stevin schoensch en bij Van Beverwijck scheunsch, zie WNT).
De zaak is dus verre van duidelijk, maar de mogelijkheid dat hier een averechtse
frankisering heeft plaats gevonden, moet althans genoemd worden.
De Ingewoonse â die ontstaan was door rekking van gm. a in open syllaben moest
bij de frankisering regelmatig vervangen worden door een æ̂, maar kon bij ontsporing
ook een ê, ei of ô worden. Met deze gerekte gm. a was blijkbaar de â in Latijnse
leenwoorden samengevallen, want deze treedt soms ook in noordelijke dialecten
als ê, ei of ô op. Als voorbeeld van een â uit gm. a die door ê is gesubstitueerd kan
wellicht het Hollandse steek ‘vangschutting voor vissen’ gelden, waarnaast staak
en stiek met dezelfde betekenis worden aangetroffen (de laatstgenoemde vorm
komt voor op een plaats bij Valcooch, die door Boekenoogen en het WNT m.i.
verkeerd is opgevat). Stiek in de zin van ‘staketsel’ heeft men waarschijnlijk ook in
de Noordhollandse samenstelling bullestiek ‘plaats waar de stieren verblijven’
(Karsten). Ook bij een andere betekenis van Hollands stiek, nl. ‘sociale groep waartoe
men behoort’, voelt men de neiging het woord staak te herkennen; verg. in MnlW
i.v. stake de bet. ‘de (gezamenlijke) belanghebbenden bij een onderneming’, die
voortgekomen moet zijn uit de ook in het WNT vermelde bet. ‘de gezamenlijke
afstammelingen van een gemeenschappelijke voorouder’. Het is echter ook mogelijk
dat stiek ‘sociale groep’ zich ontwikkeld ‘heeft uit stiek ‘beroep’ en dit laatste moet
haast wel een vervorming van stiel ‘stijl’ zijn. Bij steek, stiek, ‘staketsel’ lijkt de relatie
tot staak mij veel zekerder. Steek zou dan als ontsporing te vergelijken zijn met
beken ‘baken’, bij stiek zou daarentegen dezelfde latere Hollandse ontwikkeling van
ee tot ie hebben plaats gevonden als bij stiem ‘wasem’. Verg. ook bv. bij
Boekenoogen diek naast deek ‘ruigte in het riet’. Andere, speciaal Noordhollandse,
woorden waarin een door rekking ontstane â is gesubstitueerd door een ê zijn
vandeen ‘vandaan’ en het Latijnse leenwoord Zeterdag ‘Zaterdag’ (Boekenoogen).
Ei als representant van een gerekte a heeft men wellicht in het
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Noordhollandse terreinwoord weiver. De gesteldheid van de stukken land die weiver
genoemd worden blijkt uit de citaten van Boekenoogen niet, maar ze lagen in ieder
geval buiten de dorpskom, tussen de dorpen in, en moeten dus stellig niet
onmiddellijk tot vestiging hebben uitgelokt. Er is dus m.i. geen bezwaar tegen om
weiver te identificeren met het in verschillende toponiemen (o.a. in Brabant en
Utrecht) voorkomende waver, dat ‘drassig land’ moet hebben betekend. Een
volkomen zeker geval van foutieve substitutie van â door ei bij de frankisering lijkt
mij het Latijnse leenwoord pleister uit plastrum (waarin a voor st gerekt was). De
ei-vorm is beperkt tot het westen van Noord-Nederland, de zuidelijke en oostelijke
dialecten hebben de regelmatige vorm plaaster.
In het Gronings en Drents is nog steeds het woord dook ‘mist, nevel’ bekend en
dit moet, blijkens de bewijsplaatsen van de afleiding dokig in het WNT, ook eenmaal
Hollands zijn geweest. Uit het Fries is het niet bekend, het behoort dus blijkbaar tot
de ingweonismen die wel Hollands-Gronings zijn, maar in Friesland ontbreken. Dit
typische verbreidingsgebied pleit niet voor de door het WNT geopperde
veronderstelling van een ontlening aan Oudnoors þoka, waaraan dook overigens
wat het vocalisme betreft geheel zou beantwoorden. Het ligt meer voor de hand het
ingweonisme te vereenzelvigen met mnd. dâk, dake en het door Kiliaan als ‘Sax.
Fris.’ genoteerde daeck, en het verder te verbinden met mnl. daken. Dan moet men
echter aanneemen dat hier een Ingweoonse â bij de frankisering van het noorden
ontspoord is tot een ô. Een ander voorbeeld van deze ontsporing is wellicht
Hollands-Zeeuws koon, tjoon, koonder, enz. ‘vetkaan’. Toen ik, in Ts. 63, 45, de
laatste maal over deze ô-vorm schreef, heb ik de verklaring opengelaten.
Etymologische reconstructies bij woorden met een zo grote variabiliteit moeten ook
altijd onder het nodige voorbehoud worden voorgedragen. De gedachte aan een
ô-ontsporing bij de frankisering van Ingweoons *kân (uit lat. câna) is echter wel zeer
aantrekkelijk. Het gebied van koon enz. is hetzelfde als dat van oot, het gebied dat
van dook gereconstrueerd kan worden komt overeen met dat van toon.
Men is gewoon woorden met â uit gm. ai of au die zich in de
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noordelijke dialecten gehandhaafd hebben, zoals bv. zwaag en kaag, Ingweoonse
â-relicten te noemen. Eigenlijk is dit echter, wanneer men zich het proces der
frankisering goed voorstelt, niet geheel juist: de â is niet bewaard maar tot æ̂
geworden en dit is ook een soort ontsporing geweest, een gevolg van een onjuist
toepassen der vervangingsformule. In een vrij groot aantal gevallen, met â uit gerekte
gm. a, moest bij de frankisering regelmatig een æ̂ worden gesproken. Wanneer
hierbij een klein aantal gevallen met â uit gm. ai of au is meegegaan, was dit geen
kwestie van achterblijven bij de nieuwe klankontwikkeling, maar van een foutieve
aanpassing aan de opdringende taal.
1

2

In Ingweoons ê waren samengevallen gm. ê , gm. ê , in open syllabe gerekte
gm. a met umlaut, e en i, en in open syllabe gerekte gm. u met umlaut. De eerste
moest bij de frankisering regelmatig vervangen worden door een æ̂, de tweede door
een iə, de derde groep moest ê blijven en in het vierde geval moest substitutie door
1

Frankisch ø̂ optreden. Dit houdt in dat een Ingweoonse ê uit gm. ê bij de frankisering
ook ontsporen kon tot iə of ø̂, dan wel zich aansluiten bij de ê uit gerekte e, i of de
door umlaut gepalataliseerde a. Het laatste zien we gebeuren in
Westvlaams-Zeeuws-Hollandse woorden als meet, mede ‘hooiland’, weel ‘kolk’, ee
‘water’, ree ‘ra’ (gm. aha is in het Ingweoons waarschijnlijk al vroeg samengevallen
1

met gm. ê ). In het noordelijke Noordhollands, waar de ê uit gm. ai en die uit gerekte
1

gm. e, i nog onderscheiden worden, is de ê uit gm. ê samengevallen met de eerste.
Hier heeft men dus niet met een ontsporing bij de frankisering te maken, maar met
een relict, d.w.z. met een groep woorden met Ingweoonse ê waarvan de vocaal
1

buiten het frankiseringsproces is gebleven. Terwijl de ê voor gm. ê in
Westvlaanderen, Zeeland en Holland bezuiden het IJ maar incidenteel optreedt
(zoals men bij ontsporingen verwachten kan), moet hij in Holland benoorden het IJ
als de klankwettige representant beschouwd worden. De ontspoorde ê-woorden
komen soms ook met een ie of zelfs met een ij voor (verg. bv. de toponiemen
Middelie, het IJ, Mijdrecht en verder ook wiel naast weel), terwijl een enkele maal
de ie-vorm ook de enig bestaande is (bv. schriel). Het is moeilijk uit te maken of
deze woorden terstond bij de
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frankisering een iə hebben gekregen, doordat zij waren meegegaan met de woorden
2

met gm. ê of dat de ie hierin het resultaat is geweest van de hierboven al enige
malen genoemde Hollandse klankwet (verg. stiem, stiek). Een ø̂ als
1

ontsporingsproduct van gm. ê vinden we wellicht in het middeleeuws
Noordnederlandse reute ‘raat’ (gespeld rote), dat in moderne Oostnederlandse
dialecten nog bewaard is, maar in Holland verdwenen schijnt te zijn. Het bij Maerlant
aangetroffen rete kan beschouwd worden als een ê-ontsporing van hetzelfde woord,
ontstaan bij de frankisering van het Ingweoonse Westvlaams.
Substitutie van ê uit gerekte gm. e, i door æ̂ heeft waarschijnlijk plaats gevonden
in het woord zwavel. De geografische verhouding tussen zwavel en zwevel is nog
onvoldoende bekend, maar uit het materiaal van de oude enquête van het Aardr.
Gen., dat ik tot een voorlopig kaartje heb verwerkt, heb ik de indruk gekregen dat
zwavel een Hollands-Zeeuws woord is en dat de rest van het Nederlandse taalgebied
oorspronkelijk e-vormen heeft gehad. De gegevens van het MnlW zijn hiermee niet
in strijd. M.i. valt er dus veel voor te zeggen om zwavel te verklaren uit een
Ingweoons zwevel, dat bij de frankisering is meegegaan met de woorden met gm.
1

ê . Er is ook een aantal woorden in Hollandse dialecten met ie-representatie van
gerekte gm. e, i. Boekenoogen vermeldt bv. triem ‘sport, dwarslat’, ziemel ‘zemel’,
wiemelen ‘heen en weer bewegen’, bietje ‘beetje’, en uit de algemene taal kunnen
hier nog naast genoemd worden kiel (mnl. kedel, znl. keel), kier en vieren ‘laten
schieten’. Het is echter weer niet met zekerheid uit te maken of deze woorden bij
2
de frankisering zijn meegegaan met de woorden met ê , en dus als ontsporingen
zijn te beschouwen, dan wel een ie hebben gekregen door de latere Hollandse
klankwet. Representatie van gerekte gm. e, i door ø̂ vinden we bv. in de Hollandse
dialectwoorden beuzem ‘bezem’, deuze ‘deze’, teugen ‘tegen’, en het in de algemene
taal overgegane keuvelen (verg. Zaans keuvel ‘tandeloze kaak’). Ik noem opzettelijk
woorden waarbij geen o-umlaut kan hebben gewerkt. De mogelijkheid moet echter
opengelaten worden dat de eu op andere wijze is ontstaan (bv. door invloed van
consonanten), want het betreft hier vormen waarvan de ouderdom niet vaststaat en
die niet voor de 17de eeuw in geschrifte optreden.
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In enkele Hollandse dialectwoorden als rezel ‘reuzel’, knekel ‘deel van een geraamte’
(in de algemene taal de samenst. knekelhuis) en het verouderde krepel ‘kreupel’
(ook Westvlaams en Zeeuws) is de Ingweoonse ê uit in open syllabe gerekte gm.
u met umlaut ‘bewaard’, dat wil zeggen hij is bij de frankisering niet op normale wijze
vervangen door ø̂ maar heeft zich aangesloten bij de ê uit gm. e, i. Gevallen van
ontsporing van deze ê uit gm. u met umlaut tot æ̂ of iə zijn mij niet bekend.
2

De ê is in het moderne Fries nogal eens als ê bewaard, bv. in preester (naast
prester en pryster), spegel ‘spiegel’, teek ‘tijk’. Het laatste woord komt ook zo in het
Noordhollands voor en kan dus als een voorbeeld van ‘relict’ oftewel ontsporing bij
de frankisering gelden (de ê in teek is niet samengevallen met de Frankische
representant van gm. ai, maar met die van gerekte gm. e, i, verg. Drechterlands
teek naast enerzijds bv. bleik ‘bleek’, anderzijds bv. steek). Evenzo Veluws breef
2

‘brief’ met dezelfde vocaal als neef. Ontsporingen van gm. ê tot æ̂ of ø̂ zijn mij niet
bekend.
De Ingweoonse ô die gm. ô voortzette moest bij de frankisering normaal vervangen
worden door uə, de ô uit gerekte gm. u daarentegen door ø̂, terwijl de ô uit gerekte
gm. o bewaard moest blijven. Er waren dus zes mogelijkheden tot ontsporing: 1. ô
voor gm. ô; 2. ø̂ voor gm. ô; 3. ô voor gerekte gm. u; 4. uə voor gerekte gm. u; 5. ø̂
voor gerekte gm. o; 6. uə voor gerekte gm. o. Al deze zes gevallen hebben zich
inderdaad voorgedaan, zoals uit de moderne Noordnederlandse, in 't bijzonder de
Hollandse, dialecten blijkt. Het eerste geval is te documenteren uit het Goois, het
Veluws en het Hollands. In het Goois, althans in het Huizens, is nog heden ten dage
de normale representatie van gm. ô een ô (voor dentalen enigszins gediftongeerd),
in het Veluws heeft waarschijnlijk tot aan de invloed van de Brabantse expansie
(16de eeuw?) dezelfde toestand geheerst (de umlaut van gm. ô, die in dit dialect
klankwettig optreedt, is geen ŷ geworden, maar evenals in het Goois een ø̂ gebleven
en dus in het voor-Brabantse stadium blijven steken), in bepaalde Hollandse
dialecten, als het Markens en Schevenings (ook het 17de-eeuwse Haags, Delfts
en Rotterdams), is de representatie van gm. ô voor labiale en gutturale consonanten
een
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ô gebleven, terwijl een enkel geval als vroog ook nog uit andere plaatsen bekend
is (Boekenoogen vermeldt voor Assendelft bovendien nog do ‘toen’). Deze relict-ô
valt steeds samen met de ô uit gerekte gm. o en kan dus geacht worden bij de
frankisering met die vocaal ‘mee te zijn gegaan’, d.w.z. gebleven zoals hij in het
Ingweoons was. De bij de frankisering geïmporteerde ô die gm. au representeerde
was duidelijk hiervan onderscheiden.
De ø̂ als representant van gm. ô vindt men in Zaans reufseed ‘raapzaad’, reure
‘bewegen’, smeu ‘zacht (van spijzen)’, teuve ‘ophouden, talmen’. Boekenoogen
neemt voor al deze woorden umlaut aan, maar aangezien umlaut van lange vocalen
in het Hollands niet thuishoort, kan men hier beter ontspoorde frankiseringen in zien.
Hetzelfde geldt voor het door Kloeke in kaart gebrachte Weunsdag, de verouderde
Hollands-Zeeuwse vorm van Woensdag, alsmede voor de meeste eu-woorden uit
17de-eeuwse Amsterdamse teksten die Verdenius in Ts 62, 201 besproken heeft
(sommige kunnen echter ook uit het Utrechts in het Amsterdams en het overige
Hollands bezuiden het IJ zijn geraakt). Tenslotte noteer ik nog Oudbeierlands beuzem
‘boezem’ waarvoor men zelfs met de beste wil van de wereld geen umlaut kan
aannemen en dat niet anders te verklaren is dan als ontsporing.
Representatie van gerekte gm. u door ô komt in Hollandse dialecten vrij veel voor,
maar in de meeste van deze gevallen zal men niet mogen denken aan ontsporingen
bij de frankisering. Zeeland en Holland zijn van Vlaanderen uit gefrankiseerd
(‘Vlaamse expansie’) en ontvingen dus uit het Vlaamse Frankisch ø̂ als normale
representant van gerekte gm. u. Het Brabantse Frankisch had echter de gerekte
gm. u op een andere wijze ontwikkeld en wel, precies als het Ingweoons, tot een ô.
Door de Brabants-Utrechtse expansie van de 16de en 17de eeuw is in Holland een
laag van ô-representatie heengeschoven over een laag van Vlaamse ø̂-representatie.
De daar weer onder liggende laag van Ingweoonse ô-representatie is maar bij
uitzondering te herkennen, nl. alleen in die gevallen waarin het Brabants toevallig
evenals het Vlaams een ø̂ had. Hollands molen, tegenover het Vlaamse en Brabantse
meulen, maakt inderdaad kans door ontsporing bij de frankisering uit de Ingweoonse
periode bewaard te zijn, misschien ook
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Zaans hogel ‘heugel’. Men moet dan aannemen dat in het Ingweoons bij deze
woorden geen umlaut heeft gewerkt en in het Brabants wel. Representatie van
gerekte gm. u door û vindt men in Noordhollands, Goois en Veluws koegel ‘kogel’.
Als de hier gegeven reconstructie juist is, moet men uitgaan van een Ingweoons
kôgəl dat zich via kuəgəl (met uə uit ô als bij de voortzetting van gm. ô) tot de
moderne dialectvorm heeft ontwikkeld. Op Wieringen tekende ik nog woene ‘wonen’
en goet ‘goot’ op, in Huizen zoemer ‘zomer’ en voegel ‘vogel’, terwijl Van Schothorst
voor het Veluws nog voegel ‘vogel’, woenen ‘wonen’ en zoen ‘zoon’ opgeeft. De
û-representatie van gm. u in open syllabe behoeft in het Goois en Veluws echter
weer niet ouder te zijn dan de 16de eeuw (Brabantse expansie) en dus niet bepaald
op de tijd van de eerste frankisering terug te gaan.
Voorbeelden van ø̂ voor gerekte gm. o zijn wellicht gleuf en sleuf, beide, als ik
goed zie, in oorsprong Hollandse vormen (in Utrecht zegt men volgens WNT 5, 58
gloof en sloof). Uit de 17de eeuw zijn oe-spellingen overgeleverd (gloef bij Van der
Does, sloef bij Winschooten). De ouderdom van deze woorden, en dus ook van de
ø̂ daarin, staat echter niet vast. Evenmin is het duidelijk hoe men vormen als keumen
‘komen’ en neuit ‘nooit’ moet beoordelen, die door de Hagenaar Westerbaen gebruikt
worden wanneer hij Hollands dialect schrijft. Peueren schijnt wel bepaald een
Hollandse vorm te zijn, peuren is ook Vlaams; hiertegenover staat in het Utrechts
en het Brabants pooieren en in andere dialecten poren. Het betreft hier echter een
woord waarbij men, tengevolge van de typische gebruiksfeer, ook allerlei spontane
veranderingen verwachten kan.
Van de û als representant van gerekte gm. o zijn de volgende voorbeelden te
geven: Noordhollands loegen (ook vervormd tot loeven) naast logen ‘walmen’,
knoeien naast knooien (dat in Groningen de enige vorm is), Oudbeierlands boeiem
‘bodem’, woerd ‘mannetjeseend’ naast woord, zwoerd naast zwoord, poeren naast
poren, peuren ‘paling vissen’. De ouderdom is bij al deze vormen ook weer moeilijk
vast te stellen. Men moet, evenals bij koegel, voegel e.d., behalve met de
mogelijkheid van ontspoorde frankiseringen ook rekening houden met die van
ontsporingen bij de Brabantse expansie. De laatste moge-
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lijkheid is bij een op zichzelf staande vorm als Oudbeierlands boeiem zelfs de meest
waarschijnlijke (verg. de juist in het Oudbeierlands voorkomende ontsporingen van
de Brabantse ou-diftongering bij woorden als houf, ploug e.d.).
In aansluiting bij de Ingweoonse ô kan ook het best de Ingweoonse jô (uit gm. eu
of e, i met u-breking) besproken worden. Deze klankgroep moest bij de frankisering
van Holland, die immers van Vlaanderen uit zal hebben plaatsgevonden, normaal
vervangen worden door een iə, maar wanneer dat niet gebeurde kon de ô van jô
dezelfde ontwikkelingen doormaken als de Ingweoonse ô in het algemeen. Dat wil
dus zeggen: hij kon bij de frankisering vervangen worden door uə (als de ô uit gm.
ô), door ø̂ (als de ô uit gerekte gm. u) of door ô (als de ô uit gerekte gm. o). Het
eerste geval heeft zich voorgedaan bij het pronomen joe (in het Westvlaams en
Zeeuws in deze vorm bewaard, in het Hollands door de Brabantse ou-diftongering
tot jou ontwikkeld), het tweede geval vinden we waarschijnlijk in jeukel ‘ijskegel’ en
het derde in joop ‘haagappel’ (dat ook de vorm jeup naast zich heeft). Duidelijk blijkt
uit deze gevallen hoe de Ingweoonse ô bij de frankisering alle kanten uit kon. Vroeger
heb ik aangenomen dat de normale representatie van gm. eu in het Ingweoons jû
was, maar enerzijds wijst het Fries meer in de richting van Ingweoons jô (Fries hjoed
‘heden’ heeft dezelfde oe als goed en zet dus ofr. hiôda voort), anderzijds zou het
pronomen joe in het Westvlaams, dat konsekwenter dan welk ander dialect ook de
gm. û palataliseert tot ŷ, wel een heel opvallend û-relict zijn. Vormen als jeukel en
joop of jeup laten zich, met behulp van de ‘ontsporingsformules’ van de frankisering,
ook veel gemakkelijker uit een Ingweoons jô verklaren dan uit een Ingweoons jû,
aangezien een Ingweoonse û bij de frankisering alleen maar regelmatig door ŷ
vervangen kon worden of onregelmatig, als ‘û-relict’, kon blijven zoals hij was.
Het was niet mijn bedoeling in deze kleine studie het onderwerp uit te putten.
Daarvoor was mijn materiaalverzameling veel te beperkt. Ik wilde echter laten zien
welke, nog niet of slechts zeer incidenteel gebruikte, verklaringsmogelijkheden het
proces van de vervanging van het Ingweoons door het Frankisch omstreeks 1000
aan de historische

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 68

96
grammatica van het Nederlands biedt. Voor het uitbuiten van deze mogelijkheden
is alleen nodig dat men het Ingweoons als taal serieus neemt en zich zijn
klanksysteem en zijn geografische verbreiding concreet voorstelt. Een moderne,
dialectgeografisch gefundeerde, Nederlandse taalgeschiedenis moet beginnen met
een dubbelportret van Ingweoons en Frankisch en daarin de ontwikkeling van beide
uit het Oudgermaans met gelijke volledigheid schetsen. Daarna moet een tekening
volgen van de frankisering van alle Nederlandse gewesten, die verder verfijnd wordt
door de lijnen die Brabantse en Hollandse expansie op de taalkaart hebben
aangebracht. Men kan eindigen met een dubbelportret van het moderne Nederlands,
eenmaal gezien van het noorden uit, eenmaal gezien van het zuiden uit. Moge mijn
zeer voorlopige schets van de ontsporingen bij de frankisering tot verdere uitwerking
stimuleren.
B a t a v i a , Jan. 1950.
K. HEEROMA
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Het Nederlandse voorvoegsel kaI
§ 1. De taalstructuur berust onder meer op de groepering van woorden welke zekere
elementen gemeen hebben, hetzij semantische, hetzij formeel-semantische. Deze
groeperingen noemt men, vooral op grammatisch gebied, paradigma's. Meillet geeft
van 't paradigma de volgende definitie: ‘un paradigme n'est que la traduction
grammaticale d'un ensemble de faits psychiques qui se retrouvent sensiblement
1)
identiques dans un groupe d'hommes’ . Hij spreekt over de grammaticale ‘ver-taling’.
Leggen we evenwel de nadruk op het ensemble van psychische feiten, dan wordt
het wezen van het paradigma ruimer, in de boven aangehaalde zin. Alle werkelijke
groeperingen zullen we dan paradigma's noemen.
Zo b.v. een reeks waarvan de Nederlandse woorden sluipen, slop, slobberen,
slinks en slim deel uitmaken. Hier wordt een aantal woorden tot een groep verenigd
door de phonemen-combinatie sl-, welks functie men in de phonologie
2)
phonaesthetisch noemt ).
Evenals de zuiver grammaticale paradigma's van taal tot taal verschillen, is dit
ook het geval met de phonaesthetische functie van phoneem-groepen. Bovendien
is de laatste evenmin bij eenzelfde volk of groep constant in de verschillende perioden
van zijn taalgeschiedenis. Dit vindt zijn oorzaak in het secundaire karakter ervan.
Een reeks als de zo-even genoemde kan zich uitbreiden, kan dus in een vroegere
periode aanzienlijk kleiner zijn geweest, of ook: niet bestaan hebben. Men kan niet
volhouden dat de groep sl- per se associatie's wekken zou van ‘slordigheid’ en
dergelijke voorstellingen. Veeleer is een dergelijke associatie ergens, in plaats en
tijd, begonnen, en heeft zij haar uitgangspunt gevonden in bepaalde bestaande
woorden. Diverse Nederlandse sl-woorden vertonen deze combinatie niet in verwante
talen. Naast slap staat lat. labor; naast sluipen: lat. lûbricus, idg. *(s)lŭb-; slungel is
ablautend met slinger, dat een wortelvariant zonder s heeft. De vraag blijft altijd: de
woorden aan te wijzen die als een kern met ex-

1)
2)

3

Introduction à l'étude comparative des langues indo-européennes , p. 129.
Van Wijk, Phonologie, p. 101-102.
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pansieve kracht de phonaesthetische functie in het leven hebben geroepen.
OPM. A.W. de Groot, Lingua I, p. 206-207, sprekend over de beperkte
geldigheid van klankwetten in de Indonesische talen, schrijft dit feit met
Gonda toe aan de eigenaardige structuur der woorden in die talen. Slechts
een zeker aantal consonanten-combinatie's is bestaanbaar; en deze
vertonen een opvallende overeenstemming met de structuur van
expressieve woorden in alle talen (cursivering van mij). Vooral het
opmerkelijk hoge percentage: combinatie van twee glijders (niet-plosieven)
en: plosief met voorafgaand glijdend element + nasaal of l of r is volgens
de Groot speciaal geschikt voor expressief gebruik; vergelijk Nedls. sm-,
sl- en wr-. Ongetwijfeld bezitten expressieve woorden, in groepen verenigd
door gelijke klanken-combinatie's, daardoor expansieve kracht. Van de
drie door de Groot genoemde Nedls. combinatie's ontbreekt in 't Javaans
de sm- (althans in zijn lijstje), welke in 't Nedls. inderdaad in een aantal
woorden bepaalde associatie's wekt.
De woorden in alle talen zijn dan ook cum grano salis te nemen. Het
verschijnsel is klaarblijkelijk niet eigen aan of karakteristiek voor de
menselijke taal.
§ 2. Een dergelijke phonaesthetische functie wordt in het Nederlands, en niet alleen
in het Nederlands, ook vervuld door beginsyllaben met een onbeklemtoonde a. Zo
vormen b.v. alle nedls. woorden met protonische kă- of slă- als eerste syllabe een
paradigma, of deze syllaben nu praefix zijn of niet. Dié woorden, waarin men op
zekere gronden kă- en slă-praefixen zal noemen, vormen binnen het groter
paradigma op hun beurt weer een kleiner en ‘echter’. Het criterium voor de
benoeming als praefix bestaat niet uitsluitend in zijn productiviteit. Alleen het bestaan
van woordparen met of zonder kă- enz. geeft het recht te spreken van grondwoord
en praefix-woord, althans als men het verband tussen beide beseft.
Het bestaan van de praefixen ka- en sla-, vooral van ka-, wordt door sommige
schrijvers, als Franck, Vercoullie en De Bo, zonder meer aangenomen, ook zonder
dat de vraag naar de oorsprong ervan wordt opgeworpen. Door H. Schröder, in zijn
monographie Streckformen, wordt het voorkomen van het praefix ka- categorisch
ontkend (p. 37-38). Hoewel hij voor zijn onderzoek van vele woorden bizonder
interessant materiaal heeft bijeenvergaard, en het boek ook in ander opzicht
verhelderend heeft gewerkt, moet men tegenover zijn vaak vérstrekkende conclusies
een zekere reserve in acht nemen. In het Nederlands althans zijn er voldoende
onbetwijfelbare gevallen waarbij Schrö-
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ders theorie van infigering niët opgaat. Op sommige der door hem behandelde
woorden komen we later terug.
Hier willen we slechts memoréren dat Schr. over het ontstaan der Streckformen
alleen vermoedens te berde brengt. In § 344 wijst hij op de geheimtalen, die op de
volksdialecten zouden hebben ingewerkt, en deze weer op de schrijftaal. Ook de
schooljeugd zou met zijn bekende spel om een soort geheimtaal door reduplicatie
van syllaben te scheppen, de hand hebben gehad in het ontstaan van verlengde
vormen. Stotter-vormen komen ook in aanmerking. In § 353 wordt uitdrukkelijk
geconstateerd dat voor het leeuwendeel van zijn gevallen de enige mogelijke
verklaring gelegen is in spontane infigering. Een bescheiden aandeel zou ten deel
vallen aan svarabhakti-verschijnselen (§ 330 e.v.).
§ 3. Behalve de afbakening van de woorden met ka-praefix tegenover de andere,
met ka- als eerste syllabe zonder meer, komt een tweede gezichtspunt in het spel:
de verhouding van de phonetische gedaante met korte a tegenover andere varianten,
welke van bloot-phonetische of ook phonologische aard kunnen zijn.
Phonemen in onbetoonde syllaben bekleden in het systeem een positie
aanmerkelijk verschillend van die in beklemde positie. Bij de eerste immers is de
wijze van articulatie slapper, de acoustische indruk vager, zodat men des te eerder
van een aantal phonetische varianten spreken zal. Dit kunnen varianten zijn van de
‘normale’ vocalen, maar ook van de šva. Deze vage vocaal ə is de grootste gemeene
deler van verscheidene mogelijke realisatie's. Gelijk Sievers opmerkt, is de qualiteit
van de ə in de talen en dialecten die hem kennen, in bizonderheden zeer
3)
verschillend . Dit is het gevolg van het niet-gespannen-zijn, het minder metaalachtig
klinken der murmelvocalen. Slechts wanneer een dezer varianten min of meer de
overhand heeft bewaard of gekregen, b.v. in het schrift, mag men misschien van
een ‘phoneem’ in de ware zin des woords spreken. Zolang dit niet het geval is, heeft
men slechts phonetische varianten van het phoneem ə, dat zelf binnen het systeem
een apart, zelfs wankel bestaan leidt.
Maar ook wanneer het schrift een a opneemt, is die a daardoor nog

3)

5

Grundzüge der Phonetik § 280.
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geen phoneem. Zo in 't mnl. machtach naast machtech (Franck, Mitteln. Gramm. §
64). Franck zegt dat de e in a overgaat in biachte < bijechte, als gevolg van het
donkere timbre van de gutturaal ch, én de bijtoon. Ambocht naast ambacht stelt hij
in § 63 op rekening van de labiaal. Bliscop < bliscap noemt hij een dialectische
overgang. Al deze ‘overgangen’ zijn m.i. slechts potentieel; het zijn occasionele
varianten van de ə, die dan ook in ambacht (> ambt) later is gesyncopeerd. In de
volle vorm, mod. nedls. ambacht, is stellig invloed van de schrijftaal, welke
differentiatie heeft bevorderd voor een ander doel. De mnl. schrijfwijzen zijn slechts
een illustratie van de weifeling die het taalgevoel heeft ten opzichte van de ə.
Van Wijk neemt de ə niet op in de twee vocaal-pyramiden van het Nederlands.
Naast deze pyramiden ‘bestaat nog een op zich zelf staande vocaal, de ə, die “losen
Anschluss” heeft, en alleen in onbetoonde syllaben staat’ (Phonologie, p. 39). Van
Wijk bespreekt op p. 40 kortelijks de vraag of men de ə als phoneem voelt; en hij
antwoordt bevestigend, op grond van het sterk betoonde de (Jij bent op dat gebied
de man), waarin men het ə-timbre bewaart. Dit laatste valt te betwijfelen. Maar zelfs
al zou het juist zijn, zou het m.i. niet wenselijk zijn om van een beklemtoonde šva
te spreken. Beklemtoonde vocalen met een zgn. ə-timbre beschouwe men liever
als varianten van de normale vocalen in de pyramiden.
Dat er inderdaad een keuze uit de varianten van de šva plaats vindt of ook
gevonden heeft, blijkt uit dié woorden met een normale, volle vocaal in de eerste
protonische syllabe, welke deze bezitten tengevolge van de ontwikkeling uit de
svarabhakti-vocaal, en uit diverse andere gevallen waar b.v. de a burgerrecht heeft
verworven ten koste van andere mogelijke realisatie's in dezelfde positie.
§ 4. De a wordt inderdaad dikwijls uit de varianten ‘gekozen’. D.w.z.: in sommige
talen heeft de ə een zeker a-timbre, dat zodanig kan gaan overheersen, dat men
met een variant van het a-phoneem te doen krijgt. Hierbij is waarschijnlijk in vele
gevallen de werking van affect in het spel. Bizonder duidelijke gevallen levert het
Afrikaans. Wanneer woorden als magtig, regtig als uitroep of verwonderde vraag
worden gebezigd, hoort men bij blanken zowel als niet-blanken magtag!
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regtag? De uitspraak met a is onder deze omstandigheden zó overheersend, dat
men met een variant van het phoneem a in ongeaccentueerde positie te doen heeft.
De uitroep magtag! is niet alleen door z'n functie, maar ook door z'n vorm, een ander
woord dan magtig, dat met de ‘normale’ ə gesproken wordt in een zin als ‘God is
magtig’. Het a-timbre is bij de gekleurden blijkbaar meer algemeen, ook blijkens de
veelvuldige uitspraak galoop, gakoop, ravier enz. Deze tendentie is in Zuid-Afrika
oud; reeds Wikar schrijft in 1779: waterlamoen, pampoen, lavoor(e) voor ivoor, fr.
l'ivoire. Louis Trichardt heeft op 31 Mei 1837: bakalijen. Ook het negerhollands der
Deense Antillen heeft vele dergelijke a's, b.v. levendag, lamier. Deze phonetische
tendentie vormt de basis, de voedingsbodem voor het affectieve a-gebruik. De a is
immers, door z'n sterker karakter, meer dienstig om affect uit te drukken dan de
kleurloze ə. Wordt de a de standaard-uitspraak - alleen in deze, of in alle gevallen
4)
- dan eerst heeft hij de status van een waar phoneem bereikt ). In de vragende
uitroep regtag? bezit de tweede syllabe het muzikaal accent, en stellig zelfs veelal
ook dynamisch accent. Zelfs dan echter zal men over de vraag kunnen discussiéren
of de a een variant is van het phoneem a of van het phoneem ə; immers: de
betekenis van het woord behoudt als basis die van het adjectief regtig.
Wat betreft de kleur van de vóórtonige vocaal heeft Grootaers de indruk ‘dat in
Zuid-Nederlandse dialecten de neiging bestaat de vóórtonige vocaal eerst šwa te
maken, en dan komt hij later terug, maar niet in de oorspronkelijke vorm: bijv. soldaat
5)
- > səldaat - > saldaat (brab.)’ . Dit schijnt mij vreemd uitgedrukt. M.i. is er van een
terugkeren in het gegeven voorbeeld geen sprake. De ə, waar-

4)

5)

Verg. ook le Roux-Pienaar, Afrikaanse Fonetiek § 256-260: ‘afgesien van wat kan genoem
word “nadruks” - of “kragwoorde”, klink a i.p.v. ə meestal plat’. Op grond van deze uitspraak
kan men met de schrijvers van mening verschillen wanneer ze schrijven: ‘In verskillende
woorde i s ə o o r g e g a a n t o t a’, omdat deze overgang immers allerminst een voldongen
feit is. Zeer zeker zijn de sprekers zich ternauwernood van een a-uitspraak bewust. Wel van
nuances, zodat men de kleurlingen-uitspraak ga-loop als plat zal brandmerken.
Handelingen van het twintigste Nederlands Philologen-Congres, p. 29, naar aanleiding van
de voordracht door P.C. Paardekooper: ‘De foneemwaarde van de svarabhakti-vocaal’.
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van de o in soldaat een variant is, is eenvoudig meer open en daardoor een variant
rijker geworden; het geval is een illustratie van het door Sievers over de
qualiteit-verschillen opgemerkte. Of ook hier, in dit brabants dialect, affect in het
6)
spel is, zou ik niet durven beslissen .
Van het nedls. woord konijn, uit ofr. conin, connin, teruggaand op een vulgair-lat.
bijvorm van lat. cunîculus, komen in 't mnl. voor de varianten conijn, connijn, cunijn.
In moderne dialecten verder canijn (N.-Brab.), kənien, knien (Veluwe en elders).
Zolang er binnen dezelfde taalgroep twee of meer van dergelijke varianten bestaan,
kan men de kern van het phoneem bezwaarlijk anders definiéren dan als de ə. In
de schrijftaal is konijn tot de enige vorm verheven. Richten de spreektaal en de
schrijftaal zich daarnaar, dan ontleent men dááraan het recht om van de o als
phoneem-kern te spreken, doch slechts als van een phoneem in het AB. De status
die vele woorden, en daarmee de phonemen, hebben verkregen, is veelal te danken
aan een arbitraire beslissing. Deze blijft altijd van een beperkte geldigheid. De vijf
varianten in de eerste syllabe van konijn zijn door deze beslissing geenszins
verdwenen; op zijn beurt is de o van het AB voor velen slechts een deftige variant
van een der andere, met name de ə.
OPM. knien, en knijn, o.a. bij Vondel, bevat de nul-variant van de ə.
§ 5. Paardekooper, NTg 42, p. 81, stelt de vraag of de analphabeet het gevoel zou
hebben dat er een phoneem ligt tussen de begin-consonanten van bv. kwartje en
kwebbelen. Hij antwoordt: ‘Het lijkt me niet erg waarschijnlijk’. Ook meent hij dat
knabbelen, knoeien, knijpen en knoop vrij zijn van zo'n tussenphoneem. Waarbij hij
toegeeft geen raad te weten met de vraag of hij woorden als k(o)nijn of k(a)naal
over dezelfde kam zou willen scheren als de zojuist genoemde met een gespélde
kn-anlaut. Even verder is hij de mening toegedaan dat intelligente analphabeten
niet in de verleiding komen om aan šva-phonemen te denken tussen de
anlauts-consonanten van twee en twijfelen.

6)

Dat het optreden van deze a, ‘evenals in wvl. oorkonden van het derde vierde der 13de eeuw’,
ook in het Zuidwestbrabants oud is, blijkt uit de gevallen bij A. van Loey: Bijdrage tot de kennis
van het Zuidwestbrabantsch in de XIIIe en XIVe eeuw § 7.1.
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Bij dit vragen-en-antwoorden generaliseert de schr. bedenkelijk. Ten eerste maakt
hij geen onderscheid tussen analphabeten en analphabeten, sprekers van
verschillend dialect, verschillend temperament en met verschillende bedoeling. Ten
tweede scheert hij alle woorden met dezelfde consonant-groepen over één kam,
daarmee het taalgevoel, dat hij in de eerste zin van z'n opstel prijst als nieuwe factor
in de phonologische beschouwingswijze, negérend. Kwebbelen staat niet op één
lijn met kwartje. Kwarrètje niet op één lijn met kwartje, ook niet wat de
begin-consonanten kw en een mogelijke šva (kəw-) betreft. Knoeien vertoont maar
al te vaak duidelijk svarabhakti, waarvoor knoop minder aanleiding bezit.
Als hij op p. 83 de -ing-woorden bespreekt, stelt hij vast dat in zijn gehoor in
wándeling het [I]-phoneem dank zij een wat sterker bijaccent niet als šva, maar als
[I] gerealiseerd wordt. Hier drukt hij zich, ondanks zichzelf, beter uit; hij is immers
een inwoner van Roermond. Daarbuiten bevat ook dít -ing vaak een gewone šva.
Voor de deminutiva onderschrijft hij Van Ginneken's regel. Maar ook deze gaat
niet geheel op. De paren mánnetje-máántje, hórretje- móórtje die de regel moeten
illustreren, worden verstoord door b.v. páretje van paard. Niet dat paretje ABN zou
zijn; maar deze vorm wijst aan dat men behalve met zekere phoneem-verbindingen
ook moet rekenen met rythmische factoren en met b.v. ironisch woordgebruik.
Paardekooper schrijft op p. 79: ‘Een phoneem aantonen in een vóórtonige
lettergreep van het type consonant-vocaal... is des te moeilijker, omdat het Nedls.
op die plaats alleen bij hoge uitzondering iets anders duldt als een šva.’ Mee daardoor
zijn definitie (p. 79), die de šva overal postuleert, ook waar hij in onze spelling niet
wordt weergegeven.
Maar de varianten, die varianten van andere phonemen kunnen worden,
verdwijnen in het niet.
§ 6. Dat deze in § 3-4 gegeven beschouwing over de murmelvocaal als
‘phoneem-kern’ juist is, blijkt o.m. uit de behandeling van de idg. korte sonante
liquidae en nasalen in de verschillende dialecten. Als zelfstandige vocaal, ontsproten
uit het vocalisch element dezer klanken, treden op de ə, a, i, e, o en u; de laatste
is de svarabhakti-vocaal bij uitstek in het oergermaans. Brugmann, KVG § 185,
geeft van dit

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 68

104
alles een tabellarisch overzicht. Nu zullen er wel in de idg. oertaal, althans vóór de
splitsing in de ons bekende dialecten, zekere, zij het geringe, nuances gekleefd
hebben vooral aan de liquidae. Maar dit doet niets af aan het feit dat de zozeer
verschillende realisaties, de producten van een selecterings-proces, ontsprongen
zijn aan een gemeenschappelijke basis-toestand, waaruit vooreerst
phoneem-varianten zijn voortgekomen, die de taalgebruikers op de duur voor een
keus moesten plaatsen. De keus leidde bij de ṛ in *mṛ- ‘sterven’ tot oi. mṛṭá-s
‘gestorven’, arm. mard ‘mens’, lat. mortuos, got. maúrþr, ohd. mord ‘moord’, lit.
mirtis, oksl. sə-mrətə ‘dood’.
In het Westgermaans is de svarabhakti-vocaal voor l n r gewoonlijk a, minder
vaak e; voor m meestal o; dus: tungal, wintar; ook in lat. leenwoorden: klūstar.
In het Oudsaksisch richt zich deze korte vocaal in z'n kleur meestal naar de
stamsyllabe, minder vaak naar de eindsyllabe; er el or ol + h g ƀ ontwikkelen ook
hier meestal de a (Holthausen, Alts. El.-Buch, § 142, 144). Ook het ohd. kent besamo
naast besmo, sparāhari naast sprāhari ‘spreker’; de laatste vorm met a in protonische
syllabe.
Evenals in de ná-idg. periode heeft dus ook in 't jongere Germaans een keuze
plaats gevonden uit verschillende varianten van de ə. Algemeen-phonetische misschien ook phonologische - tendenties zullen de kleur in de afzonderlijke dialecten
mede hebben bepaald.
De a is van oudsher een even voor de hand - of in de mond - liggende variant als
elke andere. Jongere germ. dialecten bewijzen dit ten overvloede.
Bij Mansion, Oud-Gentsche Naamkunde, p. 225 § 3, vindt men de door hem als
nedls. beschouwde vormen Buruclarum en Buroclar met u resp. o; beide vormen
zouden het element burk- met onzekere betekenis bevatten. In Ostarfurost zou
furost ontstaan zijn uit forst; uit burg zouden bijvormen ontwikkeld zijn in Erkenburoc,
-buruga en -borog.
In vele talen, zoals het Frans en het Nederlands, neemt de protonische klinker
een middenpositie in tussen open en gesloten. De meer gesloten uitspraak ontstaat
doorgaans verder onder het accent, de meer open uitspraak begeleidt, als algemene
tendentie, de slappe articulatie.
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Bijgevolg zien we in Franse leenwoorden in 't Nederlands een protonische ă die
correspondeert met allerlei vocalen der oorspronkelijke Franse woorden, de o, è, i,
u, ə, ai, é. Natuurlijk blijft de fra. a ook vaak bewaard, of gaat hij over in o, è, é, i of
7)
ə . Dit laatste is slechts het spiegelbeeld van het eerste, beide illustreren het
zwevend-onzekere van het phoneem zonder accent.
Zelfs betoonde vocalen kunnen bij meer open uitspraak het a-timbre aannemen,
ook in a overgaan. De mnl. vormen lachame naast lichame, lechame en luchame
behoeven niet meer te zijn dan varianten; de eerste behoeft niet het phoneem a te
bevatten, evenzeer mogelijk is hier aanwezig de a-variant van de i of ə.
§ 7. Hier zij gewezen op het optreden van de korte of lange a als bindvocaal
tussen reduplicatie-formaties in het mhd.
Grimm, Deutsche Grammatik, 3, 290-'I noemt deze a, door hem steeds als lang
weergegeven, een partikel, die achter aan luid uitgeroepen woorden gehecht wordt
en deze daardoor tot interjecties stempelt: wâfenâ! lâzâ! Wilmanns, D. Gr. II, 666-'7
schrijft in reduplicatieformaties soms korte a, b.v. spëraspër ‘Speere her!’ slahaslah
‘schlagt drauf!’ In jâra jâ is met de a ook een r ingevoegd.
Het schijnt mij toe dat deze a niet een afzonderlijke partikel hoeft te zijn geweest.
Hij kan als middel tot verzwaring en rythmisering zijn ontwikkeld, en dan zelfs het
prototype zijn geweest voor de slot-a achter enkelvoudige woorden. In het mnl.
wapene zou de slot-e het verzwakte restant kunnen zijn van een a.
Men zou dus dan niet behoeven te spreken van ‘infigering’; deze a is spontaan,
langs phonetische weg ontstaan, maar dit proces is, evenals andere, bestuurd door
dieper liggende eisen dan gemak van uitspraak alleen.
§ 8. De ə derhalve, die het gemakkelijkst van alle vocalen, in verscheidene positie's
optreedt, moet men beschouwen als de kern van

7)

Talrijke vbb. van beide overgangen in Salverda de Grave: De Franse woorden in het
Nederlands, p. 199-238. Verg. ook van der Meer: Hist. Gr. § 227 e.v., vooral § 234. Bij de
Grave, p. 238: batament, fondament, perkament, met a ontstaan uit ə vóór nasaal. Schavuut
< ofra.choete, chauvette, dial. cha-, chevotte, vertoont in 't mnl. de varianten met sco-, scuen sca. De i is b.v. ‘normaal’ in de volksuitspraak rimmetiek.
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alle onbetoonde vocalen. Potentieel bewegen deze zich rondom dit centrum gelijk
planeten om de zon.
De a een verzwaring te noemen, gelijk dikwijls geschiedt, geeft dan ook niet voor
alle gevallen een geheel juist beeld.
8)
Wanneer een Zwolse spreker gamien zegt , is hij zich nauwelijks bewust een a
te spreken - evenmin als wanneer de kleurling in Z.-Afr. ravier zegt. Mede dank zijn
kennis van de algemeen gangbare vorm gemeen is de ə in zijn bewustzijn; de a is
niet meer dan een phonologische variant. Toch is hij niet irrelevant. Alleen ligt ook
deze ‘variant’ in een ander vlak, en wel eveneens in het bizondere vlak van de
gevoelstaal, de sfeer van het affect. Gemeen zelf is een affectief woord, welks
gevoelswaarde slechts wordt versterkt door het bezigen van deze variant, die zelfs
zó sterk kan zijn, dat hij inderdaad als een echte a wordt opgevat, en daarmee dan,
in deze bepaalde spraak-handeling, als een phoneem a. Zolang evenwel gamien
een gevoelsvariant blijft van gemeen, is ook de a niet meer dan een variant van het
phoneem ə. Hetzelfde geldt van de nadrukkelijke beleefdheidsvormen maneer en
baleefd, door bus-conducteurs gebruikt. (Opmerking van Prof. E.M. Uhlenbeck).
Bij gemeen is de ə altijd aanwezig. De consonanten-verbinding gm bestaat in 't
Nedls niet aan 't woordbegin. Bij dit woord is dus een werkelijk, steeds gerealiseerd
phoneem de kern van z'n varianten. Bij de verbinding rm daarentegen is deze kern
gemeenlijk slechts potentieel. Het ‘normale’ is zelfs het b e w u s t z i j n -alleen van
een phoneem ə als m o g e l i j k h e i d . Van deze mogelijkheid wordt in vele gevallen
profijt getrokken.
Wanneer de dichter van de Reinaert zegt:
arem man dannes geen grave,

dan is dit geen tekortkoming, de ə is geen stoplap voor het rythme. Integendeel:
van het affectieve arm wordt wel-bewust de bijvorm arem gekozen om het woord,
met nadruk aan 't begin gesproken, door ‘verzwaring’ meer kracht bij te zetten.
Hetzelfde doet Vondel in de aanhef van de Gijsbrecht:

8)

Het vb. is van Prof. Kloeke.
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Het hemelsche gerecht heeft zich t e n l a n g e n l e s t e
o n t f e r r e m t over mij en mijn benaeude veste.

Ontferremt steunt het pathos, dat in de inhoud der beide verzen tot uiting komt,
meer in het bizonder in ten langen leste.
Gelijk bekend zijn deze voorbeelden met honderden te vermeerderen.
Affectieve sprekers - onder wie de dichters een hoge plaats bekleden - kunnen
ten allen tijde deze mogelijkheid verwezenlijken. Wanneer dit geschiedt in rythmisch
gelede taal, treedt de ə over de drempel van het bewustzijn, ook en vooral voor de
hoorders.
Ook de ə dus heeft phonaesthetische functie, zij het in andere ‘paradigma's’, en
9)
zij het in speciaal taalgebruik .
OPM. In ontfermt is dus het phoneem ə niet gerealizeerd, in ontferremt
wel, in de poëtische dictie.
Nog sterker spreekt dit uit de afwisselende vormen van de negatie en,
ne in 't mnl. Deze luidt immers veelvuldig alleen n; voorafgaande
consonanten kunnen eraan worden geassimileerd, b.v. in doe naast ic
en doe. De rol van de ə schijnt uitsluitend rythmisch. Overdiep wil het
volle en vaak accentueren, m.i. geheel ten onrechte. Wil de Middeleeuwer
accentueren, dan staan hem andere middelen ten dienste, vooral het
versterkende niet.
De gevolgtrekking van Mej. van Dantzig, dat 'n onloochenbare nalatigheid
(nachlässigkeit) bij 't spreken, een zekere luiheid van de mond, een volledig
ontbreken van ‘Freude an der Sprache’ verantwoordelijk zouden zijn voor het sterk
op de voorgrond treden van het svarabhakti-phenomeen in 't Nedls. (bij Paardekooper
NTg 42, p. 84) is slechts zéér ten dele waar. Een positieve factor is ook aanwezig:
de Nederlander buit de šva-mogelijkheid uit voor differentiatie, voor humor, nadruk,
verhoging van gevoelswaarde.
§ 9. Een ander opmerkelijk verschijnsel is het rijmen van a op e, in geaccentueerde
en ongeaccentueerde syllaben; b.v. Hooft, Granida 1112-'3: hardt - werdt; Vondel,
Lucifer 1264-'5: Lucifer - Star.
Terecht merkt Zijderveld, Ts 61, 251, op dat hieruit blijkt, in zijn

9)

Paardekooper, N Tg 42, 75-'6 doet de dichters onrecht met te zeggen dat ‘het erg gewenst
was om zo nodig op sommige plaatsen het aantal lettergrepen met één te kunnen
vermeerderen’. De door hem geciteerde plaats uit Vondel vertoont weliswaar zo'n ə metri
causa. Dat dergelijke šva's als stoplappen veelvuldig voorkomen, wil niet zeggen dat ze niet
ook met fijn gevoel voor affectwaarde kunnen worden ‘gekozen’.
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voorbeelden met geaccentueerde syllaben, een voorkeur voor een brede klank
tussen a en e in, waarvoor hem (Vondel) het teken ontbrak.
Het eerste geval ligt iets anders dan het tweede. Immers: in het 17de-eeuwse
Nederlands zijn ook in Noord-Holland e- en a-vormen van vele woorden als
oorspronkelijk dialectische varianten naast elkaar in gebruik, althans goed bekend
geweest. Boven een paar hart - hert, en hardt - werdt, staat voor het besef van de
Noord-Nederlander het phoneem a, voor de Zuiderling het phoneem e. Dank zij
deze psychische binding binnen één phoneem konden de dichters de varianten
ervan in hun rijmen toelaten en schrijven.
Het tweede geval is voor ons onderzoek belangwekkender. Lucifer is blijkbaar
gesproken met een zeer open e, als een variant van de r te beschouwen, naderend
10)
aan de andere variant a .
Deze laatste is, blijkens het schrift, niet over de drempel van 't bewustzijn getreden.
Het conservatieve van de spelling heeft dit ongetwijfeld helpen verhinderen. Bij
enigszins gemaakte uitspraak hoort men de a nog veelvuldig, en niet alleen vóór r,
getuige het studentikoze zag voor zeg.
De twee gevallen combinerend zien we de a als variant zowel van 't phoneem e
als van 't phoneem ə (in Lucifer als e geschreven) figureren. Hij is bovendien variant
van 't phoneem a, en deze drie phonemen raken elkaar in dit grensgebied. Het in
oorsprong dialectisch variëren van e en a heeft zijn steun verleend aan de variatie
11)
ə/a .
§ 10. Het principe der keuze wordt aangeraakt, maar op andere wijze besproken
door H. Schröder: Hyperkorrekte Formen vortoniger Silben im Deutschen und
Niederländischen, GRM 9, p. 321-330.
Hij ontkent dat een a in vóór- en tussen-tonige positie door regelrechte
klankontwikkeling kan zijn ontstaan. In deze posities moest volgens S. altijd een ə
verschijnen. En bijgevolg zouden alle vormen als mhd. Karalle, kavent naast kovent,
ndls. japon < fr. jupon,

10)

11)

Over de zgn. onzuivere rijmen is heelwat geschreven. Vroegere uitgevers aarzelden niet te
emenderen. M.i. is de vrees om onzuivere rijmen te handhaven zeer overdreven. Vgl. vbb.
uit de Beatrijs in de Inl. van mijn uitgave, § 7.
Het optreden van de combinatorische variant ar/(or)/er (zie § II) biedt ook zijn steun aan het
besef dat e en a ook in andere posities dan vóór r phoneemvarianten zijn.
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lamoen naast lemoen enz. enz. getuigen zijn van een taal-bewustzijn dat aan de a
een hoger status toekende dan aan de ə, en wel de status van het meer-beschaafde.
Dezelfde redenering wordt toegepast op de vormen met en zonder r in de toonloze
syllaben: ndl. karpoets naast kapoets < hd. Kapuze; en op die waarin de m is
binnengedrongen: ndl. pampier, of ook de n: eng. passenger < passager.
Ongetwijfeld zullen ook bij de onderhavige verschijnsels diverse factoren van
sociale aard werkzaam zijn geweest. Hun rol zal van geval tot geval moeilijk zijn uit
te maken. Het is mijns inziens overdreven al deze verschijnselen en vormen onder
deze éne noemer te willen brengen. Dat vooral de leenwoorden, ook in Schröder's
materiaal, zo'n grote plaats innemen, zal hem mede hebben versterkt in het
toepassen van het éne gezichtspunt. Dit geldt in bijna uitsluitende mate voor de
vormen met ‘geïnfigeerde’ nasaal.
De vele gevallen in 't Nederduits, als marakel < mirakel zijn alleen al daarom niet
alle als hypercorrecties te beschouwen, omdat Schr. zelf vaststelt: ‘Heute gibt es
kaum ein Fremdwort, für das im Niederdeutschen neben der ungekünstelten Form
mit vortonigem ə nicht eine “feinere” mit a im Gebrauch ist.’ Het ontspruiten van de
meer open a lijkt mij in dat taalgebied evenzeer een algemene phonetische tendentie
als elders.
Waarom in 't mhd. barille naast berille, brille ‘edelsteen’, alle < lat. beryllus, speciaal
door lieden van hogere beschaving zou zijn gesproken is niet duidelijk. Er zij te allen
tijde te veel a-vormen die juist als plat werden en worden gevoeld. Dat
‘begreiflicherweise’ slechts weinig woorden met zgn. ‘hypercorrecte’ voortonige a
in de Duitse schrijftaal burgerrecht hebben verkregen (Schr.), zal juist mede het
gevolg zijn van verweer tegen deze platte a.
Men kan moeilijk inzien - S. doet geen poging tot verklaring - waarom de Nedls.
schrijftaal zoveel meer ‘hypercorrecte’ vormen burgerrecht zou hebben verleend
dan de Duitse. Op grond van de taaltoestanden, met name in Zuid-Nederland, zo
dicht bij het Frans, en zelf twee-talig, zou het omgekeerde veeleer te verwachten
zijn.
Op de woorden kombuis, kombof e.d. komen we later terug.
§ 11. De positie, de status van een phoneem met zijn varianten-reeks
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wordt nog verder gecompliceerd, en zelfs ondermijnd door het optreden van
woekerklanken, andere dan de ə. Het zijn glijdende consonanten, die zich
ontwikkelen naar gelang van de omgeving. Naast kastanje kent de volkstaal de
bijvormen karstanje, korstanje, kerstanje, het mnl. reeds carstaenge, kerstaengie.
Deze verbindingen van a, o, e + r zou ik, vooral wanneer de r minder duidelijk
geprononceerd is, combinatorische varianten van het phoneem ə - soms ook van
de a - willen noemen. Natuurlijk onder de restrictie dat eenzelfde persoon in zijn
(dialectische) spreektaal een dezer varianten als normaal bezigt, de a slechts bij
een bewuste poging om b.v. ABN te spreken.
Verdere vbb. zijn karpoets < kapoets < hd. kapuze; karsouw, kersouw, reeds mnl.
carsoude, corsoude, kersoude < ofra. cassaude < mlat. consolida. In diverse
woordenboeken zijn trouwens talrijke gevallen verzameld.
De Bo zegt, blz. 493a: ‘kar-, ker-, kra-, kre-, kru-. Deze voorvoegsels zonder
klemtoon worden gemeenlijk onverschillig het een voor het ander gebruikt. Dus het
fr. corvée luidt in 't Vl. karweie, kerweie, kraweie, kreweie en kruweie’. Nu is in dit
woord de eerste syllabe geen voorvoegsel. Ook De Bont, Ts 66, p. 32 drukt zich
onnauwkeurig uit wanneer hij zegt: ‘dat het voorvoegsel kra- in allerlei gestalten kan
voorkomen’, en dan de Bo's karweie enz. citeert.
De Franse r heeft zich hier in alle vormen gehandhaafd. De bedoeling van de
Bont is echter wel duidelijk. Alleen heeft men niet het recht om uit de varianten
speciaal kra- te kiezen, en dit als ‘hét voorvoegsel’ te bestempelen.
Van m e t a t h e s i s der r is geen sprake, wanneer men de varianten ziet: krawei
naast karwei (WNT), karveel naast kraveel en kreveel, karwat naast krawat < fr.
cravate. Hier heeft men te doen met varianten van kərə-, resp. karə-, kəra-.
De ontwikkeling van woekerklanken vindt zijn spiegelbeeld in het verschijnsel dat
een a ontstaat uit vocaal + consonant. Naast het mnl. lectrine ‘lessenaar’, mlat.
lectrinum, ofra. lectrin geeft het Mnl W de door Verdam als ‘verminkte vormen’
bestempelde letrine en latrine (latrijn), volgens de bronnen Noordelijk. Hiermede is
te vergelijken mlat. letrinum. Naast lactuarie ‘een dikke zoete medicijn’, komt een-
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maal voor lectuarie (Sp.), maar ook latuarie, dat het Mnl W zelfs in een apart artikel
behandelt. Latwârje is trouwens ook mhd. Kiliaen heeft lactwerghe, latwerghe. Latei
is volgens 't WNT wellicht ‘eene verbastering’ van fr. linteau. Lakooi staat naast
lefkooi < lat. leukoion. Latierboom, Kil. litierboom, mnl. lantierboom (Hattem, begin
15de eeuw) bevat het woord latier, Kil. lattier, litier, mnl. leitiere, litiere, let(t)iere
‘ligplaats, ligstroo’, uit fr. litière ‘ligstroo, draagstoel’ (< lit < lat. lectus). Vondel's
Katuizers in de Gijsbrecht zijn later van hoger hand in de deftiger Karthuizers
veranderd. Patrijs daarentegen, uit fr. perdrix, is de standaard-vorm in 't nedls.
geworden.
In zuiver nedls. vormen is herhaaldelijk de a ontstaan uit ən, b.v. in mnl. akerre
< enkerre, dat ook verliep tot aen ker, op 'n kier; awarijt < en waerheit; awech naast
ewech < ən (in) wech; aweel, ‘een andere spelling voor’ houweel (Mnl W).
In Zuid-Afrika is de eerste regel van 't bekende lied ‘Kom, pater, geef uw non een
zoen’ gewijzigd tot ‘kapatertjie, geef jou nonnie 'n soen’ (S.J. du Toit, Suid-Afrikaanse
Volkspoësie, p. 96). Aangezien paters en nonnen bij de Boeren onbekend waren,
is kom pater vervangen door het bekende kapater (gesneden bok), in aansluiting
bij een wisselpaar als kombuis-kabuis. De protonische ka-syllabe ligt gereed in de
mond; vgl. ook b.v. kataar voor gitaar.
§ 12. Een grote schommeling in vorm der protonische syllabe vertoont het
merkwaardige scharminkel, de algemene vorm in Noord-Nederland. In 't mnl. is de
meest gewone vorm scheminkel, waarnaast reeds scam-, scom-, scim-, maar ook
de waarschijnlijk oudere met sem-, sim-, simm-. Het woord is namelijk waarschijnlijk
ontleend aan 't lat. simiunculus, hoewel 't geslacht daartegen zou kunnen pleiten.
Dat de naam voor de aap zo veelvuldig een verkleiningsuitgang bezit - simme is
ook gewoon, en is blijven bestaan tot in hedendaagse zndl. tongvallen -, is begrijpelijk
op grond van zijn schrale gedaante. De bet.-ontwikkeling in later tijd toont dit
bovendien duidelijk.
Het deminutivum bezit een zekere gevoelswaarde. Om de expressiviteit, symbool
van het affect, geen schade te doen is vooreerst de korte protonische vocaal niet
gesyncopeerd. De enige schrijfvorm die op neiging tot syncope zou kunnen wijzen,
scmijnckele (a. 1461) wordt door Verdam als foutieve spelling voor se- of scebeschouwd.
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Men heeft daarenboven gewis gevoel gehad voor het rythme als middel tot
expressiviteit, en zal om dit rythme meer doeltreffend te maken de eerste syllabe
hebben versterkt. Na een periode van aarzeling tussen vele varianten heeft zich in
de 17de eeuw de woekerklank r ontwikkeld, en de keus voor de vocaal is tenslotte
gevallen op de a, die dus in 't Nedls. nu de status van een phoneem bezit.
In 't WNT worden de volgende bett. geregistreerd: 1) aap (verouderd), naäper;
2) duivel, boze geest, spooksel (veelal in verouderde zegswijzen); 3) geraamte; 4)
zeer mager persoon; 5) iemand die een vreemde gang en vreemde manieren heeft
of die raar gekleed is (gewestelijk in Z.-Ndl); 6) dwaas, potsenmaker, aansteller (id.);
7) soort roofsprinkhaan; 8) gedruis en geraas, woelige wanorde, twist en krakeel,
spektakel (gewestel. in Z.-Ndl.).
De ontwikkeling van deze reeks bett. valt, mét de definitieve keus van de vorm
met schar-, na de M.E. Dit zal niet toevallig zijn.
Het lijkt mij niet uitgesloten dat bij de keuze van schar- andere woorden hun
invloed hebben doen gelden; of dat ze een parallel verloop vertonen. Scharluin,
wschl. een andere vorm naast schalonje met de uitgang van ajuin, bet. 1) sjalot; 2)
nar; 3) schelm, schavuit; 4) haveloos, verlopen persoon, landloper, boef, schobbejak.
Scharmoes < fr. scaramouche, 1) kluchtige figuur, harlekijn; 2) klein persoon van
een zonderling postuur (nog gewestel. in Z.-Ndl. in de vorm schermoes).
§ 13. Wanneer men bij de verklaring van taalverschijnselen en taalverandering
werkt met het begrip phoneem, dat gedefinieerd is als een familie van klanken
(Jones), zal men in hoge mate rekening moeten houden juist met de raakpunten
der verschillende phonemen in hun varianten. Wijziging in een phonologisch systeem
zou onmogelijk zijn, indien niet op deze raakpunten of raakvlakken wrijving en
concurrentie ontstond, die tot gevolg kan hebben de verdringing van het ene
phoneem door het andere, dank zij de al of niet vermeende acoustische identiteit
van hun varianten. Hierdoor kunnen vooreerst acoustisch gelijkluidende varianten,
en ten slotte ook g e h e l e phonemen op zekere punten in de parole als identiek
en dus ‘verwisselbaar’ worden gevoeld. De genoemde wrijving is natuurlijk niet
overal en steeds even sterk. Bij combinaties van consonanten zal hij in 't algemeen
heviger
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zijn dan bij enkele consonanten of bij vocalen. Bij de laatste zal de grootste kans
op verwisseling bestaan in ongeaccentueerde posities. Hier ook, in deze
ongeaccentueerde syllaben, en wellicht ook elders, moet men dunkt mij de verbinding
van vocaal + woekerklank in zijn geheel als een combinatorische variant van een
phoneem beschouwen.
Ook schijnt het mij toe dat de phonemen in de structuur der algemene omgangstaal
niet zonder meer identiek zijn en blijven aan die in poëtisch of algemeen-affectief
taalgebruik; of, zo men wil: dat er een zeker verschil kan bestaan tussen de
phonemen in de langue en die in de parole. In affectief taalgebruik heerst een sterker
vibratie, die mogelijkheden schept waarvan de dichter dankbaar profiteert. In deze
taal-vorm zal niet de ideale reinheid van gedefinieerde phonemen heersen zoals
de theoretici die postuleren voor ‘de taal-structuur’. De exponenten der phonemen
komen te liggen in andere vlakken, althans vaak in grensgebieden der normale
vlakken, doordat ze in dienst gesteld worden voor functies die in het ‘logisch’ systeem
minder aan de orde treden. Zonder dat men het postulaat van een één-en-ondeelbare
structuur hoeft los te laten, en dus een grootste gemene deler van elk phoneem in
alle realisatie's van een taal kan blijven erkennen, zal toch een verdeling van hun
optreden in prozaïsche en dichterlijke of emotionele taal zijn nut hebben, ook voor
de beoordeling van taal-verandering. Het is de inherente mogelijkheid van v i b r a t i e
tussen allerlei phoneem-varianten - waartegen natuurlijk ook steeds reactie optreedt
- die het ontstaan van doebletten en van nieuwe vormen in 't algemeen mogelijk
maakt. Het is deze vibratie die elke taalperiode stempelt tot een overgangsperiode
tussen verleden en toekomst.

II
§ 14. We gaan nu over tot de verbinding van k met het phoneem ‘ə’. Hiervoor zagen
we reeds hoe de diverse realisaties van de šva, al of niet vermeerderd met
woekerklanken, varianten ervan kunnen opleveren.
Ook de reeds vanouds zich voordoende syncope der vocalen in ongeaccentueerde
lettergrepen doet diverse vormen ontstaan, dubbelvormen, die zich kunnen verheffen
tot doebletten. Strikt gesproken zijn
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ook de dubbelvormen niet zelden doebletten. Het criterium voor de laatste is een
verschil in betekenis. Nu ziet men bij het onderhavige soort dubbelvormen veelal
een verschil in sociale status. Koerant ligt in 't Nedls. iets hoger dan krant. Broerd
zal wel gemeenlijk lager liggen dan beroerd. Maar deze laatste vorm kan ook de
meer nadrukkelijke zijn. Affect immers bevordert, c.q. bewaart lengte. Dit verschil
in sociale status moet men rekenen als een element der betekenis. En dus zal een
kortere dubbelvorm, zodra men zich van syncope bewust is, eigenlijk reeds een
doeblet zijn. Sterft de oorspronkelijke, langere vorm uit, dan is dat een vingerwijzing
voor een zeer-kort-naast-elkaar-bestaan-hebben der dubbelvormen. Hun is geen
tijd gegund tot semantische differentiatie.
Het aantal dergelijke verkorte vormen is groot. In verschillende streken vindt men
alleen nog de verkorte vormen, als kraf < karaf, kros < karos. Het is duidelijk dat
hier dus geen sprake was van een enigszins sterke positie van de a, zomin als van
de syllabe ka-. De gevallen van deze syncope-vormen die de alleenheerschappij
gewonnen hebben liggen derhalve in een n e u t r a a l g e b i e d . Daarbij komt dat
een vorm als karonje zelfs in z'n verkorte vorm kronje nog sterke steun ondervond
van een groep kr-woorden met pejoratieve, phonaesthetische functie, als b.v. kreng,
waarmede het zelfs verwant zou kunnen zijn, kroeg, krot. Syncope van de a kan
hier dus mede zijn geconditioneerd door de categorie van kr-woorden, die karonje
naar zich toe heeft getrokken.
Te gemakkelijker viel deze aantrekking, doordat immers de a slechts een variant
is van de ə, en deze vóór de r een bij uitnemendheid zwakke positie bezit. Carogne
had vanouds pejoratieve betekenis. Cronge was reeds in de M.E. zowel in 't Noorden
als in 't Zuiden een zeer gewone vorm. Toen bestond er nog geen levend praefix
ka-. Het taalsysteem begunstigde dus eerder syncope dan dat het geneigd was de
protonische a te steunen.
§ 15. Tengevolge van de syncope kan zo, geheel door i n t e r n e o n t w i k k e l i n g ,
het besef ontstaan van een beginsyllabe ka- of van z'n varianten, b.v. kə naast koe-,
met een bepaalde kleur, dus. functie.
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Het mnl. calant, ontleend aan 't Fra. caland (S. de Gr. p. 195; ‘met palatale en velaire
a’), heeft uitgesproken pejoratieve kleur; het wordt gepreciseerd met loos, vuul,
beroyt, fel, ongewetich.
Volgens het WNT is kalant nog de overwegend Zuidelijke, klant de Noordelijke
vorm; beide kunnen pejoratieve bijbet. hebben, kalant blijkbaar toch veel meer
uitgesproken.
Het Nedls. klant is neutraal; slechts al een zijlijn, die ons hier niet aangaat, ziet
men ook minder gunstige bijbetekenissen.
Deze twee perioden liggen te ver uiteen om een vergelijking vruchtbaar te maken.
Anders is het evenwel in 't Afrikaans. Daar heeft kalant z'n pejoratieve bet. ten volle
bewaard: ‘schelm’; b.v. in de spreekwijze ou kalant, lank in die land; klant is evenals
't Nedls. woord neutraal.
Er is een scherpe scheidslijn tussen beide vormen, welke definitief als twee
woorden zonder enige schakel ertussen worden gebezigd.
En dus heeft men natuurlijk niet met een praefix ka- te doen.
Evenmin als bij 't Afr. kasarm ‘een armoedige, slordige reeks aaneengebouwde
huizen, door kleurlingen bewoond’; soms ook: ‘één groter gebouw waarin vele
kleurlingenfamilies samen wonen’. Deze bet. is in 't Nedls. sinds het laatst der 18de
eeuw uitgestorven; toen duidde kazerne nog een aantal kleine gebouwtjes aan.
Merkwaardiger is 't Afr. kaboedel: ‘rommel’, ‘hebben en houden’.
Ik vermoed hierin een vervorming, in aansluiting bij boedel, van het oudere Nedls.
kaboel, mnl. caboel ‘rumoer, opschudding’, ‘iets dat opschudding veroorzaakt’. S.
de Grave, Fr. W., p. 360, meent dat dit bij ons gevormd is uit ka en de stam van
bouiller ‘remuer’. Misschien, zegt hij, is boul ‘tromperie’ het stamwoord.
Noch deze woorden evenwel, noch het paar kalant-klant zijn in 't Afrikaans
richtinggevers geworden voor een nieuwe verdelingslijn in de taalstructuur.
Hoogstens zou men kunnen menen dat het taalgevoel e e n s in kaboedel een praefix
heeft beseft, namelijk in de tijd toen dit woord uit kaboel kan zijn vervormd.
§ 16. Het spiegelbeeld van dit verschijnsel, dat dubbelvormen ontstaan door
syncope, zijn de door svarabhakti ontstane v e r l e n g d e vormen. Vooral wanneer
zich uit de ə een a ontwikkelt, of gekozen
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wordt. Deze keuze zal worden bepaald, van geval tot geval, door de meer-waarde
van de a. Het is te verwachten dat het affect hierbij zijn rol zal spelen, aangezien
de langere vormen nadrukkelijker kunnen zijn.
Nu ziet men verlengde bijvormen vooral ook bij frequentatieven. Kawetteren,
reeds bij Kiliaen, bijvorm van kwetteren (kauwetteren is dunkt mij slechts een
graphische variant), van vogels gezegd, drukt meer melodie, en vooral meer rythme
uit dan de grondvorm. Van mensen gezegd heeft het in de plaatsen van 't WNT een
duidelijk pejoratieve kleur, welke evenwel in dit geval evengoed in de grondvorm
zou kunnen zijn opgesloten.
Pejoratieve kleur ontbreekt bij karnuffelen, volgens 't WNT vermoedelijk ontleend
aan nhd. karnöffelen. M.i. kan de vorm spontaan zijn ontstaan uit knuffelen, een
jong woord, vooral op grond van de bet. ‘in de bouten pakken’. Kar- is een normale
variant met woekerklank r vóór n, van ka-.
Hetzelfde geldt van 't Vlaamse karnakkelen ‘knakken, kreuken, knoeien; op de
een of andere wijze schenden’; van karwispelen naast kwispelen, karwidderen naast
kwidderen (Tuerlinckx: Hagelands).
Wat deze verlengde ww. gemeen hebben, is een versterkt r y t h m i s c h
p a t r o o n . Men krijgt de indruk dat dergelijke f r e q u e n t a t i e v e n , uitgaand op
twee onbeklemde syllaben met de ə, als het ware vragen om verdere rythmisering,
die bereikt wordt door de consonantengroep aan 't begin te splitsen met een extra
ə, welke zich manifesteert in de iets sterkere variant a. Hoewel het schriftbeeld ons
niet te exclusief aan deze a mag binden.
De vormen met een dergelijke a zijn door affect ontstaan, zij het om het
hypocoristische, dan wel het pejoratieve te versterken.
Ook bij n o m i n a kan, om min of meer dezelfde redenen, een sterkere variant
-van een svarabhakti-ə zich vast recht verwerven. Daarbij zullen de nomina op -el
en -er, vooral meerlettergrepige, van de frequentatieven een zekere steun genieten.
Ook zij kunnen door hun uitgang dikwijls deminutieve, pejoratieve, in 't algemeen
affectieve waarde bezitten. En deze extra kracht bijzetten door verlevendiging van
't rythmisch patroon. Ik zie in een vorm als karnekelhuis naast knekelhuis (WNT)
een dergelijke rythmisering als bij de frequenta-
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tieven, in samenwerking met de grotere affectieve waarde van de langere vorm.
§ 17. Wanneer op deze wijze in het taalbesef voldoende gevallen zijn komen vast
te liggen waarin vormen met en zonder protonische a naast elkaar bestaan, en
waarbij de vormen mét de a een zekere betekenis-nuance vertonen - gevoelswaarde
is deel van de betekenis -, dan kunnen deze vormen gezamenlijk een linguistisch
patroon, ofwel een paradigma gaan vormen. De a is de eigenlijke nuancerende
factor; maar mét de a krijgt ook de k hierin deel. Zodat de hele syllabe ka- kan
worden gevoeld als differentiérend element, en dan ook worden aangewend om
nieuwe vormen te maken, die geheel in het paradigma passen, maar er genetisch
van verschillen. Immers: wordt ka- toegevoegd, dan is dit een praefix. Dit zal zijn
geschied in 't geval van kadodder, dat in Noord-Holland voorkomt met de bet. ‘uit
het nest gevallen, pas uitgebroed vogeltje’, in Zuid-Nederland in verschillende bett.
voor personen: ‘klein, ineengedrongen mannetje’, ‘vleinaampje van een klein kind’,
‘oud en zwak persoon’, ‘scheldnaam voor een klerikaal’. Het grondwoord zal zijn
dodder ‘slaper, suffer’, nomen agentis van dodden ‘dutten’, met waarschijnlijk
bijgedachte aan 't bnw. dodderig, en vooral aan 't znw. dot, dat immers in zijn
samenstellingen een d vertoont: dodaars, doddegras, lischdodde, rietdodde. Om
het rythmisch gevoel nog meer te bevredigen is de vorm verlengd tot kalekadodder.
Men kan zich ook een andere gang van zaken voorstellen: kale dodder werd tot
samenstelling, waaruit door reduplicatie van ka kalekadodder, en door verlies van
le en ka kadodder ontstonden. Maar ook in dit geval zou het voorbeeld van andere
ka-woorden begunstigend hebben gewerkt.
Het zal in de meeste gevallen welhaast ondoenlijk zijn vast te stellen, zelfs bij
benadering, wanneer de praefigering is geschied. Met dit voorbeeld, dat als illustratie
dient, lopen we trouwens onze uiteenzetting vooruit, evenals we dat deden met
scharminkel, een ná-Middeleeuwse vorm, welke echter reeds vroeg spontaan zijn
r kan hebben ontwikkeld, al is deze in het schrift voorlopig nergens vastgesteld. In
't vervolg meen ik aannemelijk te kunnen maken dat het productief worden van kaals praefix in 't Nedls. ná de Middeleeuwen valt.
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Het tot hiertoe geschetste heeft namelijk slechts de voedingsbodem trachten aan
te tonen voor het optreden van een praefix ka-. Gelijk elke structuur of onderdeel
ervan is ook het onderhavige deel-systeem een evenwicht van elkaar kruisende en
soms tegen-werkende lijnen.
We hebben namelijk gezien:
o
1 frequentatieven met en zonder a, variant van ə, in een beginsyllabe; de paren
zijn door svarabhakti ontstaan, dienstbaar vaak aan affect.
o nomina met oorspr. ka- als eerste syllabe, waarnaast door syncope
2
dubbelvormen of doebletten zonder a, neutraal of met neiging tot
betekenis-differentiatie.
o een tegenstrevende tendentie, waarbij juist de a-loze vormen affectieve waarde
3
verkrijgen, onder invloed van a-loze paradigma's: kreng, kroeg, krot.
Er heerst dus een vibratie, een wisselwerking van schommelingen en spanningen.
We kunnen a priori aannemen dat een zekere stoot deze labiele toestand in beweging
heeft gebracht, zodat er een differentiérende keus plaats vond. Ik kies de term
s t o o t , die een kracht van buitenaf impliceert, omdat de inherente conservatieve
krachten van een systeem niet zo gemakkelijk iets nieuws voortbrengen. Terwijl
een duidelijk ‘extern’ patroon, mits het expansieve kracht bezit, veeleer aan een
labiel evenwicht een zekere richting van productiviteit kan aanwijzen.
§ 18. Zowel historische als geographische data zijn van belang om oorsprong en
ontstaanstijd van een mogelijk praefix ka- te beoordelen.
Het oud-Germaans kent slechts weinige ka-woorden, vrijwel alle leenwoorden uit
het Latijn of Frans. In de oudste dialecten zijn het veelal woorden uit de kerkelijke
sfeer. Fritzner's Oud-Noors Wbk. bevat slechts kalendadagr, kalibber ('n bijnaam),
kamelett, kamell, kanelabark, kannúkr en kanóki, met composita, kapaleinn, kapalínn,
kapall, kapella, en composita, kapellaun, kapituli, kaprun (‘muts’), karína,
katerínarmessa.
Dit zijn neutrale woorden, bovendien beschermd door hun enge sfeer. Ze zouden
slechts individueel een bij-betekenis, ook een pejoratieve, kunnen gaan vertonen,
evenals (alle) andere afzonderlijke woorden. Dit is echter niet geschied. Evenmin
ziet men een nieuw-vorming met ka-.

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 68

119
Het Ags. Wbk. van Bosworth-Toller biedt een nog schraler oogst, eigenlijk alleen
capún, terwijl van capelein, capitol en carited het accent twijfelachtig is.
Het ohd. vertoont hetzelfde beeld.
Het Heliand-Wbk. van Sehrt bevat zelfs geen enkel ka-woord.
Met verloop van tijd vertoont vooral een deel van 't West-Germaans een enorme
toename van ka-woovden. Met name het Nederlands, en in mindere mate het
West-Duits.
Natuurlijk zijn er een aantal ka-woorden die internationaal gemeengoed zijn
geworden, zonder dat we de Nederlanden voor hun verbreiding aansprakelijk zouden
willen stellen.
Toch heeft het Nederlandse en Nederduitse taalgebied ook op het terrein der
ka-woorden, evenals op dat van andere, als een zeker uitstralingscentrum
gefungeerd, b.v. naar de Oostzee, meer speciaal de Skandinavische talen.
Het bestaan van een p r a e f i x ka- is dan ook voor het eerst gepostuleerd voor
het West-Vlaams, en wel door De Bo.
Het Zuid-Nederlands vormt een aansluitings- en meng-gebied met het Frans.
§ 19. In het romaanse taalgebied is het aantal ca-woorden sterk toegenomen. Ook
is ca- als praefix vrij vroegtijdig productief, al zijn de voorbeelden in de M.E. zeer
weinig talrijk. Over de oorsprong ervan hebben verschillende geleerden geschreven.
Methodisch belangrijk is de monographie La création métaphorique en Français et
en Roman, le Chat, door L. Sainéan (1905). Bij hem kan men ook de diverse
meningen over het ontstaan nalezen.
Hijzelf gaat voor het praefix uit van het woord voor kat, het latijnse cattus. Dit heeft
geholpen om samenstellingen te vormen, waarin het dikwijls een bloot intensiverende,
augmentatieve of pejoratieve rol speelde; de naam van de kat is daarna afgedaald
tot de functie van een ‘particule’ (§ 100).
Hierin staat Sainéan tegenover Schuchardt, die in de composita van deze categorie
evenzoveel woordversmeltingen ziet. In calimande, ‘schol’, ziet Schuchardt een
compromis tussen de gelijkbeduidende

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 68

120
woorden hd. Kliesche en fr. limande. Sainéan daarentegen verklaart het als
chat-limande (§ 98). Califourchon verklaart Schuchardt als contaminatie-product
van caballus en fourchon, Sainéan ziet in cafourchon, cal(i)fourchon de ‘chat
enfourché’ (§ 98).
Vooral de derde afdeling van Sainéan: métaphores usçes, brengt interessante
gevallen, die m.i. zijn hypothese steunen en bevestigen. Bv. in § 135 chagrin,
oorspronkelijk adjectief: ‘de mauvaise humeur’ (= chat triste), waarvan het
afzonderlijke woord voor de oude, melancholieke kat, nl. grin, le triste, de basis
vormt. Vooral de varianten uit het patois en de secundaire bett. sedert het oudfrans
maken deze verklaring zeer aannemelijk.
De juistheid van Sainéan's methode zie ik vooral in zijn uitgaan van bepaalde
woorden; en in het demonstreren van de waarheid dat zelfstandige elementen van
12)
composita afdalen tot formantia, hetgeen trouwens een welbekend verschijnsel is .
Het Nederlands bezit een ander accentuatie-systeem dan het Frans. Bij ons zal
een oorspronkelijk zelfstandig woord als lid van composita niet zo gemakkelijk zijn
accent verliezen. Derhalve is het ontstaan van een nedls. praefix ka- uit een
autonoom woord a priori weinig waarschijnlijk.
Het lijkt mij dan ook minder aannemelijk om voor het nedls. en zelfs voor het
franse praefix ca- te trachten een Vlaamse oorsprong aan te tonen. Wanneer kanaast de hiervoor reeds gesignaleerde varianten ook nog de bijvormen kak-, kaka-,
kakka- vertoont, zullen deze m.i. eerder accessoir en jonger zijn dan omgekeerd.
Aansluitend bij en in navolging van Salverda de Grave in het Album Kern en vooral
bij diens ‘Sur un préfix français réel’ (Meded. Kon. Akad. v. Wet. 1926) meent
Valkhoff, Neoph. 33, p. 1 e.v. dat het nedls. substantief kak als eerste lid van
pejoratieve composita het prototype zou zijn geweest voor ka- en ca-. De door hem
genoemde vbb. met kak-, als kakboodschap, kakmadam hebben alle beginaccent,
be-

12)

Salverda de Grave, a.h.w. p. 360, noemt Sainéan's verklaring vèr gezocht. Al zal men niet
alle behandelde gevallen onderschrijven, zijn methode van onderzoek is de juiste.
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13)

halve kakadoris, door V. afgeleid van Dorus, m.i. ten onrechte . Naast de
kak-composita in 't WNT staat dan ook geen enkele dubbelvorm met ka-. Bovendien
zijn de betekenissen sterk verbonden aan de figuurlijke zegswijzen met kak als apart
nomen. De weinige oudere vormen: kakjuffer (Coornhert), kaknaaister (Bredero)
staan onmiddellijk naast kakbekijker en kakproever met het eerste lid in z'n concrete
betekenis. Het schijnt niet dat het type zelfs als samenstelling fortuin heeft gemaakt.
De sterke toename van het aantal ka-woorden in 't Nedls. is te danken aan
ontlening op grote schaal uit het Frans. Men bemerkt echter vooreerst geen tendentie
van een ontwikkeling in pejoratieve richting. Het pejoratieve praefix ca- is als zodanig
blijkbaar niet overgenomen.
Wel zijn er onder de ca-w o o r d e n vrij vele pejoratief. Van deze groep zal men
moeten uitgaan. Als een verenigde phalaux kunnen ze sterke kracht hebben doen
gelden.
In het mnl. zijn reeds vrij vele ca-woorden bekend. Het MnlW geeft er 91, de
afleidingen niet meegerekend. Daarvan vertoont slechts een dozijn pejoratieve
betekenis, een percentage dat niet in staat is zijn stempel te drukken op de gehele
groep. Te minder, omdat diverse ervan zeer weinig gebruikelijk zijn geweest. Er is
dus geen sprake van een sterke formele groep, díe tevens een semantische groep
zou zijn. Aparte vermelding verdient alleen catijf, een gewone bijvorm van keytijf,
een woord dat opweegt tegen vele andere. De afleiding katijvig toont hoe verbreid
het is geworden. Het woord loopt, als zeer affectief, door de hele taalgeschiedenis.
Een ander beeld gaat het later Nedls. vertonen. Het WNT scheidt de ca- van de
ka-woorden, de laatste de meer gangbare. Zowel onder

13)

Over kakkedoris, - dorus schrijft L. Geschiere, Neoph. 33, p. 140 e.v., wanneer hij cadorê en
cadot behandelt. De grondvorm zal zijn geweest, gelijk G. aanneemt, kakkedoor. Wanneer
kakkadoor > cacadô > cadorê in 't Waals heeft plaats gehad, dan is weliswaar kak- overgegaan
in ca-, maar een praefix is daarmee nog niet ontstaan. Men zou zich echter kunnen voorstellen
dat in zo'n grensgebied Nederlandse vormen met een begin-syllabe ka(k) prototype zijn
geworden voor meer Waalse woorden met ca-. Dit zou evenwel niet indruisen tegen de door
mij voorgestane gang van zaken in het Nederlands.

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 68

122
de eerste als onder de tweede is het getal pejoratieve betekenissen opvallend groot.
En er verschijnen een aantal nieuwe leenwoorden, in de ME onbekend. Zo: cabaal:
‘geheime leer’, ‘geheime opzet, intrigue’, ‘kliek’, ‘rumoer’; cabanes uit Fra. cabane
met bargoense -es: ‘krot’, ‘ruzie’; cabaret, cabret, Vla. kaberee: ‘herberg van gering
allooi’; cachot, cadaver, caduc, calange uit Pic. cale(a)nge; ‘overlast, twist, verzet,
bekeuring’, calangeeren: ‘aan de kaak stellen’; capriool, ook cabeljoor: ‘rare sprong’,
caveete, blijkbaar uit Fra.: ‘herberg van licht allooi’ (Gent).
Daarbij komt dat er onder de ka-woorden verscheidene van duidelijk niet-romaanse
oorsprong zijn. Over kabaal b.v. meent Salverda de Grave dat het gevormd is uit
het praefix ka- en het ofra. bal: ‘agitation’; van kaboel: ka- met de stam van bouiller
‘remuer’, waarbij de opmerking dat boul misschien de stam is, met de bet. ‘tromperie’.
Het Mnl W neemt van caboel aan een hybridische formatie van een Frans en een
germaans gedeelte. Dergelijke geopperde etymologieën wijzen erop dat men het
gevoel krijgt te doen te hebben met een element dat zelfstandig formatief optreedt.
Het is niet altijd boven twijfel mogelijk een zuivere etymologie te geven. Diverse
woorden kunnen in het tweede deel Nederlands zijn, al vertonen ze ook een enigszins
Franse gedaante.
De 52 ka-woorden in het WNT vallen in twee categorieën. Bij kabaai, kabuis,
kales, kanarie, kanaster, kaneel, kanon, kanunnik, kapelaan, karaat, karaf, karos,
katei: ‘krib, strandhoofd’, uit Fra. jetée, katoen ligt een pejoratieve kleur ‘uit de aard
der zaak’ minder voor de hand. Komt ook hier bij sommige woorden toch een
dergelijke bijbetekenis voor, dan hoeft deze niet gebonden te zijn aan, of begrepen
te worden uit de aanwezigheid van de eerste syllabe ka-.
De indeling in twee rubrieken berust op het al of niet pejoratieve der betekenis.
De neutrale rubriek bevat 27 woorden. De tweede 25, met duidelijk pejoratieve bet.
Merkwaardig is tevens dat verscheidene uit de eerste rubriek een neiging vertonen
om over te drijven naar de tweede; b.v. kabouter: ‘boze geest’; kabriet: ‘kleine geit’,
dan ook spotnaam; kabuishoofd; kadul I: ‘kameraad’, maar ook ‘zuiplap’; kajanus:
nom. prop. 1749, van een te Haarlem overleden reus, dan
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ook ‘ruwe echtgenoot’; kapelaan, in de frase lichte kapelaan: ‘lichtmis’; katoen in de
frase: iemand (van) katoen geven.
Dit overdrijven duidt op een zekere aantrekkingskracht; de tweede categorie vormt
ongetwijfeld een paradigma. En binnen dit paradigma figureren naast de leenwoorden
ook enige inheemse: kabeeuwen, kabouter (zie § 22), kawetteren e.d.m.
§ 21. We zien dus, bij een vergelijking van de Middeleeuwse toestand met die in
de 16de eeuw en later:
1. pejoratieve betekenis vertonen in de ME 13½% der ca-woorden.
2. pejoratieve betekenis vertonen in de 16de Eeuw 50% der ka-woorden.
3. Een tendentie bij verscheidene neutrale ka-woorden om na de M.E. pejoratieve
kleur aan te nemen, waardoor de verhouding van vijftig ten honderd in hun
voordeel gewijzigd wordt.
Op grond van deze waarneming - de inheemse ka-woorden zijn verre in de
minderheid; we komen op sommige ervan in § 22 terug - mogen we m.i. concluderen
dat inderdaad een kern der ca-woorden deze pejoratieve kleur heeft meegebracht
als import uit den vreemde.
Dit is begrijpelijk doordat deze leenwoorden F r a n s zijn, en in die taal zich het
gevoel voor pejoratieve kleur bij ca-woorden, en zelfs voor het bestaan van een
praefix ca- reeds had ontwikkeld. Het Latijn kende deze kleur niet; vandaar dat hij
bij de vrij zeldzame ka-woorden in de oudgermaanse dialecten ook ontbreekt.
We bespraken hierboven (§ 14) reeds de vormen carogne en cronge; de laatste
was reeds in de M.E. gewoon, en dus blijkbaar op weg om als volksvorm de oudere
te verdringen. Nu kent het moderne Nedls. evenwel opnieuw de uitspraak karonje,
terwijl kronje (cronje) is uitgestorven. Deze vorm karonje wijst op hernieuwde
de

ontlening, welke plaats vond in de 16 Eeuw (S. de Gr. p. 198). Het is opvallend
dat de eerste bet.: ‘dood lichaam van een dier’ nu verouderd is. De tweede bet.:
‘verachtelijk vrouwspersoon’ (bij uitzondering ook in toepassing op manspersonen)
is mét de vorm ontleend aan 't gelijkbeduidende nfra. carogne (WNT), en heeft
fortuin gemaakt. Zowel de ontlening alsook het succes van deze nieuwe dubbelvorm
de

wijzen op een taalgevoel dat sinds de 16
toekende.

Eeuw aan ka- de pejoratieve betekenis
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Dat cronge verdrongen is door carogne, en wel ná de M.E., steunt onze redenering:
dat de langere vormen met ă (ka) in de smaak zijn gaan vallen nadat de stroom van
Franse leenwoorden was binnengedrongen.
We zien dus een productief-worden van een praefix ka- met veelal pejoratieve
betekenis in het Nederlands nadat een groot getal Franse ca-woorden gemeengoed
was geworden, en nadat zich onder de ka-woorden de tendentie had gemanifesteerd
om in steeds sterker mate affectieve, meer bepaald pejoratieve kleur aan te nemen,
onder leiding stellig van een kern veelvuldig gebezigde woorden als cadaver, caduuc,
katijf. Deze tendentie zelf is een soort metanalyse op semantisch gebied, gelijk die
ook heeft plaats gegrepen in het Frans met het suffix aille. Vendryes, le Langage,
p. 166-'7 verduidelijkt hoe dit oorspronkelijk geheel neutrale suffix expressief is
geworden dank zij de als geheel pejoratieve woorden canaille, marmaille enz. Voor
het succes van een prefix ka- was het terrein hier voorbereid door interne
verschijnselen. Gelijk gezegd behoeft ka- niet steeds uitgesproken pejoratief te zijn.
Het pejoratieve is slechts één aspect van het affectieve, waaronder ook het
hypocoristische en deminutieve behoren.
§ 22. In deze slotparagraaf bespreken we enige aparte woorden.

1. Kavalje.
Van dit woord, dat eerst ná de M.E. bekend is, bestaat geen bevredigende
etymologie. Men, o.a. het WNT, heeft het in verband willen brengen met caballus,
wel mede op grond van Kiliaen's mededeling dat het ook ‘oud paard’ zou hebben
betekend. Wanneer men kavelzje ‘paard’ vindt bij Teirlinck, Bargoensch, schijnt dit
Kiliaen te kunnen staven. Het WNT geeft geen enkele bewijsplaats verder, en dus
is deze betekenis niet gedocumenteerd. Kiliaen's mededeling beschouw ik dan ook
als verdacht, of op z'n minst als onzeker. Veeleer ben ik geneigd er een poging tot
etymologische verklaring in te zien, die geïsoleerd staat en verder weinig waarde
de

heeft. De bet. ‘oud huis’ is de gewone. Indien de bet. ‘oud paard’ in de 16 Eeuw
al zou bestaan hebben, zou dit m.i. toch secundair zijn, evenals b.v. bij kraak, dat
zeker eerst een voorwerp, later dan ook een persoon of dier heeft aangeduid.
Kavalje is behoudens de v een homoniem van kanalje - dat in 't
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Afrikaans de variant kar- vertoont: karnallie (de bijvorm carnallje bij C. Huygens Jr.,
o

a 1704). Het is m.i. ‘opgebouwd’ op het voorbeeld van dit laatste woord. Om de
vorm te verklaren behoeft men evenwel de steun van een of meer woorden
beginnend met kav-, en het is niet moeilijk deze te vinden. Caveete, een jonger
leenwoord, betekent ‘herberg van licht allooi’; gelijk men weet zijn dergelijke
herbergen maar al te vaak bouwvallig of slecht verzorgd. Naast caveete staat ook
cavage en cavaengie: ‘hol’. Kavalje zal zijn opgebouwd, op de basis van het prototype
kanalje, met de bouwsteen v van caveete c.s. De vorm-elementen zouden zijn: kavan kanalje en caveete, v van caveete, -alje van kanalje en andere -alje-woorden.
Men zou ook kunnen redeneren: het woord is gebouwd op de basis Caveete, met
ontlening van het suffix -alje van kanalje. Maar: kanalje is het sterkst als
vormprototype, mede door z'n frequent gebruik; caveete is van meer belang voor
de concrete betekenis ‘huis’.
Hiermee wil ik dus niet zeggen dat kavalje het mengproduct zou zijn speciaal van
de twee genoemde woorden alleen. Er is meer voor nodig geweest. En wel: een
dieper geworteld prototype, breder gevestigd in het taalgebruik, namelijk de hierboven
genoemde p a t r o n e n der ka- en -alje-woorden. De vorming op deze wijze is alleen
mogelijk geweest in een tijd waarin zowel het praefix als het suffix grammaticaal
14)
mogelijke elementen waren geworden .

2. Kabouter.
Dit veel besproken woord vertoont diverse varianten, in dit geval
morpheem-varianten: ka-, ke-, kar-, ker-, kal-, kla-, kle-. Ik beschouw deze alle als
varianten, de laatste met een woekerklank, die soms met de vocaal van plaats
verwisseld is. De samenstelling met -man is ouder dan 't niet samengestelde
kabouter; het WNT zegt dan ook: ‘bij verkorting: kabouter’. Het noemt H. Schröder's
gissing dat klabouter-mannetje de oudste vorm zou zijn ‘zeker niet onaannemelijk’.
Franck- van Wijk is nog iets voorzichtiger: ‘kabouterman is misschien een vervorming
resp. “streckform” van klauterman’. Dus zou de oudste

14)

Ik wijs op de 3de bet. in 't WNT: kavalje: ‘een in verval gekomen persoon’, bij Jan van Hout,
te Leiden (1542-1609). De bewijsplaatsen der beide woorden in 't WNT pleiten niet tegen de
door mij gegeven voorstelling.
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vorm een samenstelling zijn van de stam van klauteren en man. Op grond van de
betekenissen van al de diverse vormen lijkt mij dit uitgangspunt ‘klauteraar’ weinig
waarschijnlijk.
M.i. is kabouterman een vervormende voortzetting van het eenmaal in de M.E.,
bij Boëthius opgetekende wouterman(nekijn), met de bet.: ‘spook, gedrocht’. Het
werkwoord wouteren is evenals het simplex wouten in 't mnl. bekend; zo ook
wouterbloc: ‘wel, rolsteen, welblok, welterblok’; bij Kiliaen ook wouter-steen. Dit
wouteren, oorspronkelijk beduidend: ‘volutare, volvere’, dus ‘tuimelen, rond-tollen’,
15)
past voortreffelijk om het kleine, speelse wezen aan te duiden .
Het praefix ka-, ook hier weer tevens het rythme versterkend, gelijk bij andere
frequentatieven, is van recente datum ook bij kabouter. De overgang, of wellicht
beter de vervanging, van w tot b lijkt mij phonetisch niet onaannemelijk. Daarbij wil
ik niet de mogelijke invloed van kobold ontkennen.
In Ts 40, 163 e.v. bespreekt J.W. Muller de woorden wuit(er)en en wuit(en),
2

voorbeelden van gevallen waarin de ui optreedt. Wilde wuiten wisselt met wilde
wouter. Wouter, ook ‘bosgeest’, is volgens M. eenvoudig een nazaat van de Franse
gautier. Hiertegen schijnt mij te pleiten dat wuiten en wouter beide ook als naam
voor een schaap afwisselen (t.a.p. p. 172). Wanneer nu Boekenoogen, Ts 40, 176
e.v. de bewijzen bijbrengt dat woitin dezelfde persoon aanduidt als wouter (o.a.
o

o

Woitinum Pipra, a 1224 = Walterum Pipere, a 1228), en aantoont dat de mansnaam
wuitier ‘te vergelijken is met’ Woutier, Waltier, Goutier, Galtier naast Wouter enz.,
dan schijnt de ui een inheems-Vlaamse ontwikkeling te zijn, naast ou, uit al/ol vóór
dentaal. Immers tot steun hiervan kunnen dienen de vele voorbeelden van de
naamsvorm Boidijn, die wisselt met Boudewijn sinds de 12de eeuw. Het grondwoord
wouten, dat zeldzaam is, maar voortleeft in 't meer bekende frequentatief wouteren,
zou door wuiten < woiten en wuiteren gesteund kunnen worden. Wouter zou, als
grondvorm van kabouter, nomen agentis bij wouten kunnen zijn, of ook verkorting
uit wouterer,

15)

Hier zij vermeld dat ik te Leiden door een timmerman een kast liet plaatsen, waarvoor hij, om
hem vast te zetten, boutermannetjes bezigde. In welk verband deze benaming eventueel
staat met kabouter(man) kan ik niet nagaan.
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nom. ag. bij wouteren; maar m.i. zal het woord toch eerder ontstaan zijn uit de
samenstelling wouterman.
Voor de wisseling b/w wijs ik ten slotte op de veelvuldig voorkomende vorm Boitac
naast Woitac - welks afleiding duister is -; Boekenoogen stelt t.a.p. de vraag of de
vorm met B- soms de echte, en die met W- ontstaan is onder invloed van woitin.

3. Kombuis.
Bij het ontstaan van de vorm en de betekenis zullen verschillende factoren hebben
samengewerkt. Indien men in dit woord een praefix kom-, als variant van ka- zon
willen zien, moet het grondwoord buis zijn. Hoewel kombuis bij uitstek een
scheepsterm is geworden, komt het toch ook reeds vroeg voor op het platteland.
In de scheepstaal betekent buis een ronde, holle visserschuit; de kombuis/kabuis
zou een kookhut kunnen hebben aangeduid, gebouwd op, of half onder het dek van
de buis, en het woord zou dan oorspronkelijk betekend hebben: ‘kleine buis’, ‘'t
kleine vertrek van de kok op de buis’. Het is niet ondenkbaar dat een woord als
cabane z'n ca- heeft opgeleverd; ook cafoor (komfoor) uit 't Fra. chauffoir kan in het
spel zijn betrokken.
Meer waarschijnlijk lijkt mij een andere gang van zaken. Reeds het mnl. kent
cabuis, uit 't Fra. chou cabus, met de bet. ‘cabuiskool’. Het WNT geeft de laatste
vorm kabuiskool, waaruit ook buiskool. Het weglaten van ka- zou kunnen wijzen op
een taalgevoel dat het pejoratieve, of althans affectieve in dit praefix opgesloten, in
dit geval elimineerde als minder passend. Ook kan de verkorte vorm in verband zijn
gebracht met buis.
De volle vorm kabuiskool kan echter ook, ná de toevoeging van kool, dit laatste
weer hebben verloren. De kool was en is op de kleinere vaartuigen een der meest
gewone en veelvuldige menu's, evenals trouwens op het platteland. De groenteboer
heet bij Kiliaen: kabuysman. Indien de kok op 't schip ook zó genoemd werd, is het
natuurlijk dat de kabuis-kombuis zowel ‘scheepskeuken’ als ook ‘kool’ kon gaan
betekenen. De ab-stractie van kabuis kan gemakkelijk zijn geschied; daarbij zal de
nieuwe betekenis ‘keuken’ de doorslag hebben gegeven. En deze zou dus zijn
ontstaan in het compositum.
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Een andere mogelijkheid, die trouwens verder onderzoek verdient, willen we even
aanstippen. Het in alle germaanse talen verbreide, in 't nedls. nog in de vormen
boes en bans bestaande woord voor stal, of ook deel van een stal of schuur, zou
in het compositum kunnen voortleven in de vorm buis. In 't oudere west-germaans
duidde het woord o.m. een stal voor één koe of paard aan.
In 't Noordfries betekent bôs o.a. het huisje waarin een kooiker de eenden beloert
(WNT s.v. boes). Het is zeer waarschijnlijk dat een bijvorm buis daarnaast kan zijn
ontstaan. De ka- of kom-buis, ouder kabuus, zou dan een dergelijk klein gebouwtje
hebben aangeduid, vooreerst bij de boerderijen of althans op het platteland, daarna
ook op de schepen.
Leiden
A.C. BOUMAN

Naschrift.
Tijdens de correctie kwam mij onder het oog het opstel van W.L. van Helten: ‘Over
den zoogenaamden Westvlaamschen inlasch’, in De Toekomst van 1872, p. 393-402.
Hij bespreekt o.m. kadul, dat volgens hem zijn bestaan verschuldigd is aan het mlt.
cadulus. In karnakkelen ziet hij vermenging van knakken en krakelen. Kaveete: uit
kavane ‘hut’ en keet. Zo ook kabenne, ‘grote of kleine benne’, uit kabas ‘armkorf’
(Fr. cabas) en benne. Hij meent dat de voorvoeging van ka (en ra) verklaard moet
worden ‘door verwisseling van vormen en opvattingen’.
In aansluiting bij mijn uiteenzetting over kabouter zij verwezen naar dezelfde
jaargang van De Toekomst, p. 282, waar v. Helten klabout, ‘houten schotel’, verklaart
als ontstaan uit kabout door epenthesis van een e. Deze epenthesis van e wordt
geadstrueerd door verscheiden vbb. Deze zouden er m.i. op wijzen dat ook de vorm
klabouter niet van klauteren moet worden afgeleid, maar eerder een jonge bijvorm
is van kabouter. Van Haeringen, Suppl., zegt dat de samenstelling met -man blijkens
mnl. coubouten, cobboiden ‘huisgeesten’ niet ouder is dan kabouter. Het woord op
-er staat evenwel naast de genoemde mnl. vormen en vereist derhalve aparte
verklaring.
Bij § 21 vergelijke men ook de lijsten met Ca-woorden bij W.v. Wartburg,
Problèmes et Méthodes de la Linguistique, p. 73.
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Boekbeoordelingen
Prof. Dr. G.A. van Es, Sint Servaeslegende naar het Leidse handschrift
uitg. met medewerking van Dr. G.A. Lieftinck & A.F. Mirande. Antwerpen,
N.V. Standaard-Boekhandel. 1950.
We moeten Prof. Dr. G.A. van Es en zijn medewerkers, Dr. G.I. Lieftinck, die de
beschrijving van het hs. maakte, en A.F. Mirande, die het hs. hielp kopiëren en de
drukproeven coṅtroleerde, dankbaar zijn voor hun uitgave van de
St.-Servaaslegende.
Lang voor L.J. Rogier in 1931 een exemplaar van de Servaes een kostbare
1)
zeldzaamheid noemde , was het reeds moeilijk de enig bruikbare uitgave, die van
Bormans (1858), te bemachtigen. Daarenboven kleefden aan Bormans' editie behalve
ouderdomsgebreken ook andere, welke laatste door L. Scharpé in 1899 vrij scherp
2)
waren in het licht gesteld .
De nieuwe uitgave is nu echter in het bereik van een ieder, die er ƒ 14,90 voor
over heeft en kent de vele gebreken van Bormans' Servaas niet. Immers de uitgevers
konden gebruik maken van allerlei nieuwe gegevens, sedert 1858 aan het licht
gekomen, maar tevens pasten zij de enig aanvaardbare methode bij de uitgave van
Mnl. teksten toe, die nl. waarbij de lezing van het hs. angstvallig wordt geëerbiedigd,
in tegenstelling met de methode van Bormans en zovele andere uitgevers uit de
tweede helft der 19de eeuw.
Deze Servaas is overigens nog slechts een begin. Prof. van Es en de zijnen willen
er mee openen een serie van middelnederlandse en zestiende-eeuwse geschriften,
belangrijk voor het filologisch en litterair-historisch onderzoek, en deze geschriften
niet alleen onder het bereik brengen van vakgeleerden, maar ook van een breder
belangstellend publiek. In hoeverre dit laatste doel zal bereikt worden, weten we
niet,

1)
2)

L.J. Rogier, Henric van Veldeke 1931 Maastricht, blz. 19.
L. Scharpé, De Hss. van Veldeke's Servatius in Leuv. Bijdr. Jg. III 1899 blz. 5.
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al hopen we het van harte. Veel zal afhangen van de keuze der teksten en de manier
waarop de moeilijkheden die zich voordoen bij een uitgave, bestemd voor coquis
en convivis, worden opgelost.
Het komt ons voor dat de keuze van de Servaas-legende als eerste der serie
gelukkig is. Twee filologische redenen noemden we reeds. In het biezonder echter
geeft het feit, dat Veldeke's legende het oudst dateerbare dokument van onze
(middel)nederlandse letterkunde is, haar een recht op de eerste plaats. Het
Voorwoord verantwoordt de keuze van de uitgegeven tekst en zet het doel der
uitgave nader uiteen. Daarop volgt een beschrijving van het hs. door Dr. Lieftinck,
een hoofdstuk over de wijze van uitgeven en hierna de tekst met als voetnota's de
lezingen van de fragmenten uit Leipzig en München. Na de tekst komen de
aantekeningen waarin de doorhalingen, afkortingen, rubriceringen etc. in het hs.
worden gesignaleerd, rekenschap wordt gegeven van twijfelachtige lezingen,
aangebrachte leestekens, en onduidelijke tekstplaatsen worden verklaard. Een
woordenlijst van 18 bladzijden besluit het geheel.
We zijn, herhalen we, Prof. van Es dankbaar en, voegen we er uitdrukkelijk aan
toe, we hebben alle lof voor de wijze, waarop de uitgevers hun taak hebben opgevat
en ten uitvoer gebracht. Maar welke filoloog lijdt niet min of meer aan Zoïlisme?
Ook wij. En daarom nog de volgende opmerkingen.
Wegens het ‘breder belangstellend publiek’ zou het geen overdadige weelde
genoemd mogen worden, indien in het Voorwoord of elders enige bladzijden waren
ingeruimd voor een korte biografie van de dichter der legende en zijn
litterair-historische betekenis. De verwijzing naar van Mierlo's Geschiedenis der
Nederlandse Letterkunde is zeer lakoniek.
Dr. Lieftinck heeft het hs., zoals dat van hem te verwachten was, op voorbeeldige
wijze beschreven. De kleine Schönheitsfehler - tweemaal Bosmans in plaats van
Bormans - doet aan deze waardering geen afbreuk.
Al zijn we het geheel eens met de methode van uitgeven van de tekst, ten aanzien
van de interpungering, in de tekst aangebracht, hebben we enige bezwaren. In
zeker opzicht is interpungering als tege-
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moetkoming aan de niet-filologische vakman natuurlijk wenselijk. Maar het gevaar
blijft, dat de onbevangenheid van vak- en niet-vakman hieronder lijdt.
Prof. van Es bezweert voor de vakman het gevaar, ten eerste door de
waarschuwing, dat het hs. zelf geen leestekens heeft en de aangebrachte dus zeker
niet alleenzaligmakend zijn en ten tweede door herhaaldelijk de mogelijkheid van
een andere interpunctie dan die van de tekst aan te tonen. Mogelijkerwijze is aldus
ook voor de niet-vakman geen gevaar meer aanwezig. Maar in dit geval is, menen
wij, ook de angstvallige zuinigheid met komma's en punten niet nodig. Niet alleen
voor I 90, hetgeen Notermans in de NTg. 43 blz. 232 o.a. verlangde.
Wat nu de áangebrachte leestekens betreft. Onjuist (misschien drukfouten?) is
o.i. de interpunctie in
I 170 Nu bidden wij den goids druyt.
Den mennich sondaer roept ane,

Lees achter druyt een komma.
I 3174 God sijns wale bedacht.
ende sijnre ghesellen:

Laat achter bedacht de punt weg.
II 6 Nu verneemt wiet daer nae quam
Doen dat gheschiet was altehant,

Lees achter quam een punt of dubbele punt.
In overeenstemming met de verklaring in de aantekeningen leze men in
II 1706 Ende als sy een yghelijck sach.
Die sijn kint hadde verloren,
3)

achter sach een komma of late elk leesteken weg .
In de meeste gevallen is de door van Es voorgestelde interpungering te
verdedigen, al zouden wij persoonlijk soms aan een andere de voorkeur geven,
zoals b.v. in I 291/2, 1653, II 140, 713, 916.

3)

Bormans heeft in zijn uitgave in de eerste beide gevallen dezelfde interpungering als wij
voorstellen, ook in het vierde geval, al is Bormans' tekstverklaring anders. De door Bormans
gecorrigeerde drukproef van zijn Servatiuslegende (Rijksarchief nr. 1795 te Maastricht) heeft
de interpunctie van de uitgave.
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Geheel volgens de uiteengezette methode is de tekst met grote zorg weergegeven.
Enigszins storende drukfouten inzonderheid voor het b.b. publiek zijn:
I 387 Ende seide hoem dan hij wale vernam

Lees dat in plaats van dan.
I 734 Doen keerder sijnen den daer tot:

Lees sen in plaats van den.
In I 290 lost Prof. van Es een afkorting in het hs. op als onmere.
In de aant. staat: Of te lezen: onmere. Bedoeld is in de aant. natuurlijk ommere.
Verg. II 163 en I 2163.
I 1990 Doeen ruymden hon die hunen.

Lees Doen.
II 1043 Die sobighe bleuen cleuende

Lees Die somighe.
Ook in de aan de voet der bladzijden medegedeelde varianten zijn enige
4)
drukfoutjes ingeslopen. Erg storend zijn deze niet .
I 455 mist een haakje achter her(e.
I 463 de n van ten moet cursief.
I 606 heile(g), lees heili(g)e.
II 2078b Van Es heeft bit...(i)ude. Het hs. bit...iude.
II 2114 Van Es heeft qu(â). Het hs. quā.
Scherpzinnig en overtuigend zijn meestal de verklaringen van moeilijke tekstplaatsen.
Lofwaardig is het vooral, dat Prof. van Es met grote piëteit de tekst eerbiedigt. Liever
dan zijn toevlucht te nemen tot autoritaire emendaties tracht hij de overgeleverde
tekst te verklaren of bepaalt zich tot een voorzichtig non liquet, b.v. I 1170, 1359,
2172, 3177, 3201, II 685, 553 enz. Dat er enige plaatsen niet besproken worden,
die dit met het oog op het b.b. publiek toch wel verdienden, is zeker het gevolg van
overschatting van dit b.b. publiek.
Een voorbeeld dat we het bij uitzondering niet eens zijn met een tekstverklaring
en een andere mogelijk achten, geven de volgende regels:

4)

Zie de tekst der fragmenten bij Scharpé, op. cit. en A. Kempeneers, Hendrik van Veldeke.
Antwerpen 1913.
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II 645 Doen die meer volquam
In vranckrike tot parijs
Doen voer eyn busscop, hiet willegijs,
Willich tot allen goede:
Hij was des te moede
650 Dat hij wolde varen daer
Te triecht ende neemen waer

Prof. van Es stelt voor of wel te lezen was in plaats van voer, dan wel voer op te
vatten in de zin van ‘handelen, te werk gaan, zich gedragen’ (Mnl W VIII, 1257).
Is het echter niet mogelijk (waarbij de tekst geheel ongerept blijft) het eerste doen
van 645 op te vatten als voegw. van tijd en het tweede doen (647) als bijw. van tijd?
De hoofdzin begint dan, zoals Bormans ook voorstelt, zonder inversie in 649. Men
vergelijke voor het verschillend gebruik van doen in dezelfde bijzin
II 1339 Ende doen si doen ontsliepen
Des anderen nachts daer nae

Voer is dan voorzetsel.
Het reeds geciteerde duiveltje heeft ook in de aantekeningen sporen achtergelaten.
Bij aant. 567, blz. 187 is achter vs. in de vierde regel 578 weggevallen. Lees in aant.
189, blz. 194 in plaats van wezen weren uit de tekst (II 189) en verbeter doorgestrept
in doorgestreept, in aant. 1092, blz. 197 hesar in besat.
De Wdl. zelf vertoont enige gebreken, die bij een herdruk gemakkelijk kunnen
vermeden worden. Een streven naar soberheid is wel de oorzaak, dat ook hier het
b.b. publiek wat te kort komt. Ook de keuze der verklaarde woorden kon enigszins
anders zijn geweest. We missen b.v. een verklaring van houftsonden (II 1831), welk
woord eerder de kans loopt verkeerd begrepen te worden dan calde, het was.
Bezwaar hebben we tegen de wijze, waarop de gebruiker soms gedwongen wordt
naar het verlangde woord te zoeken. Het is volkomen verdedigbaar een woord op
te nemen in de vorm en de spelling van de tekst. Maar consequentie is hierbij vereist.
Dit is nu wel meestal het geval, maar soms, om voor ons duistere redenen, ook niet.
Waarom moet men voer quam, ergae b.v. zoeken onder vore komen en
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ergaen, terwijl erganghen en erghinck als afzonderlijke lemma's een plaats in de
Wdl. krijgen? Voor de alfabetiek, die elke lexicoloog strikken spant, moet de
samensteller van een Mnl. Wdl. inzonderheid op zijn hoede zijn. HEERDEN gaat in
deze Wdl. echter onmiddellijk vooraf aan HEERDE = herder, in welk laatste lemma
de plur. datief heerden wordt gesignaleerd. Hierna volgt weer een nieuw lemma
HEERDE, waarbij alleen naar het lemma HEERDEN worden verwezen. Enigszins
in strijd met de elders betrachte zuinigheid is het, onder twee lemma's dezelfde
verklaring te geven, terwijl een verwijzing in het ene lemma naar de verklaring in
het andere alleszins voldoende zou zijn geweest. Men vergelijke b.v. ONTGALT en
ONTGHELDEN en de drie lemmata VERNEMEN, VERNEME(N), VERNOMEN,
waarvan er zeker een had kunnen geschrapt worden.
De uitgever waarschuwt ons, dat een sterretje bij een woord in de tekst betekent,
dat men het woord in de Wdl. kan vinden. Als men echter in de tekst ziet staan All
dae* (II 2356) en men zoekt onder DAE, dan is dat vergeefse moeite. Men moet
zoeken onder AL, niet onder ALL, dat de tekst heeft.
voer* quam* (II 690) zoekt men vergeefs onder VOER of QUAM. Men vindt het
onder VORE COMEN, hetgeen we boven reeds in een ander verband vermeldden.
welker hande* (I 2292) vindt men onder WELKER HANDE, mit allen* II (2331)
weer onder AL, qualijck* genoet* (II 1850) onder GHENOET.
Waarom krijgt de persoonsvorm van vreysden* sich een sterretje (II 900) en vindt
men deze vorm onder VREYSDEN, terwijl bij scheiden sich* (I 2446) het sterretje
staat bij het voornaamwoord en men terecht moet bij (SICH) SCHEIDEN, dat eigenlijk
alfabetisch ook niet op zijn plaats staat?
Met die sterretjes wordt inderdaad niet altijd zorgvuldig omgesprongen. Zo
tekenden wij op:
eest* (I 104), heer* (I 847), ansicht* (I 1611) met sterretjes in de tekst, maar niet
te ontdekken in de Wdl.
leystede* (II 121 en 1225) met een sterretje in beide gevallen, ontbreekt in de
Wdl. Wel heeft de Wdl. GHELEYSTEN zonder verklaring, alleen met verwijzing naar
het ontbrekende leysten.
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bekeerde (I 632) heeft geen sterretje, maar wel bij I 1122, echter niet bij II 232.
Voor zuivering komen ook nog in aanmerking de lemmata:
DOER Er wordt ter verklaring van doer goet verwezen naar I 1050 en 1052,
maar daar staat niets. I 395 moet I 394 zijn en eenz. is een drukfout voor enz.
DOLING II 410 moet zijn II 409.
GHELIJKE I IIII moet zijn II IIII.
GHEDENCKEN en GHESTADEN De redaktie van de zinnen in de verklaring
is o.i. niet geheel in orde.
HEYMELYCK De tekst I 1312 heeft heymelijch.
GHEROEKEN Er staat gerooechte, lees geroechte.
KEERDE Er staat II 2929, lees II 2930.
LETTEN Er staat I 1222, lees I 1217.
MEER(DAN) Er wordt verwezen naar I 1941, waar men niets vindt.
NAM De plaats waar nam voorkomt, ontbreekt. Vul in II 552.
SCHERPE Er staat II 2660, lees I 2660.
VREYSDEN Er staat II 950, lees II 900.
Onbeduidende kleinigheden zijn de ontbrekende slothaakjes bij venye(n en mosele(n,
evenals de spelling comper. bij CLAERE.
Bij de woordverklaringen menen we nog het volgende te mogen opmerken
BEGAEN ‘waarop hij de mis bediende’ is natuurlijk een lapsus calami. Lees:
waarop hij de mis las.
BEKEERDE Een verduidelijkend conversi (evenals later bij STILLE het
verduidelijkende secreta) zou hier niet misstaan hebben. Het Mnl. Wdb. verklaart
onder aanhaling van de drie plaatsen uit de Servatius: ‘hij die van de wereld afstand
heeft gedaan, kloosterling’. De Wdl. vermeldt alleen de bet. kloosterling. Juist o.i.,
maar onvolledig. Oorspronkelijk werden onder conversi, bekeerde verstaan
monniken, sedert de 11de eeuw echter ook lekebroeders, wel leden van de
kloosterfamilie, maar met eenvoudige beloften en belast met huislijk-economische
taken. Nu komt o.i. in de Servatius deze dubbele betekenis inderdaad voor. Indien
we dus lezen
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I 632 Die gheordende en(de) die bekeerde

dan moet hier met die gheordende bedoeld zijn hetzelfde als met regulieren (aan
de regel gebonden) d.z. derhalve de eigenlijke monniken, terwijl die bekeerde hier
betekent lekebroeders.
In I 1122 is echter sprake van
Werrentlike ende bekeerde.

De Wdl. geeft i.v. WERRENTLIKE alleen de bet. wereldlijk op. Het gesubstantiveerde
wereldlijk, nl. de seculieren = wereldlijke geestelijken, wordt niet vermeld. Voor ons
betekent 1122: seculieren en regulieren, waarbij dus bekeerde de bet. heeft van
monniken of van kloosterlingen in het algemeen.
De ‘Gheordende ende bekeerde’ uit II 232 dient opgevat te worden als I 632.
EWARDE De zonder commentaar overgenomen verklaring van Bormans ‘eig.
wetbewaarder omschr. voor priester’ voldoet ons niet. Dat ewe de bet. van geloof
kan aannemen, erkent de Wdl. en bevestigt het Mnl. Wdb. ten overvloede. Ewarde
komt eenmaal voor in
I 2098 Sinte Seruaes altehant
Den heilighen Ewarde

en is, naar wij menen, elders nog niet aangetroffen. De wijze waarop Veldeke het
gebruikt, maakt de indruk dat het als epitheton ornans is bedoeld. Nu is juist een
der op de voorgrond tredende eigenschappen van Servatius de ijver om het geloof
te verdedigen en te beschermen. In de legende is de strijd tegen de bisschop van
Keulen, Effrata, een tieperend voorbeeld hiervan. Tot het weinige, dat omtrent
Servatius' leven historisch zeker is, behoort zijn bestrijding der Arianen en zijn
aanwezigheid op kerkvergaderingen, waarop de zuiverheid der leer en haar
verdediging werd vastgesteld. Vermoedelijk schuilt in de te Maastricht in omloop
zijnde verklaring van Servatius, nl. servat ius, een herinnering aan de werkzaamheid
van de onverschrokken geloofsverdediger.
O.i. is dus geloofsverdediger een betere vertaling van Ewarde dan wetbewaarder,
een omschrijving van priester.
HEERDEN In II 156 Sij branden ende sij heerden
wordt voorgesteld heerden op te vatten als synoniem met branden,
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samenhangende met heert, hert, haard. Bormans zou ‘op het gevoel af’ hebben
vertaald met verwoesten. Is het echter te stout aan een mnl. heren (verg. Du.
verheren), heriën, volgens Mnl W = verwoesten, plunderen te denken?
LESS(EN) Ofschoon het een feit is, dat lessen in de Middeleeuwen allerlei
betekenissen heeft aangenomen, komt ons de vooronderstelling, dat de hele mis
eventueel bedoeld kan worden met die lessen lesen, niet waarschijnlijk voor, zeker
niet in II 962, waar men eerder aan lectiones - waarom deze Lat. term evenals
secreta niet vermeld? - der Paasnacht denkt.
SAMENINGHE(N) Op de enige plaats, die hier wordt genoemd, nl. I 1433, kan
sameningh inderdaad de in de Wdl. opgegeven bet. hebben. Maar met sameningh
in I 861, welke plaats in de Wdl. niet wordt opgegeven, is niet bedoeld gevolg, stoet,
hetgeen de Wdl. geeft, maar geestelijke vereniging, congregatie, klooster. De gehele
plaats luidt
Bennen tongheren die wijde
Waren in dien tide
Twee endetseuentich sameninghen
Die gods loff lasen ende songhen,
Ende driehondert Capellen

De lat. tekst van B en T uit Kempeneers heeft: Feruntur enim tunc tempori ibi fuisse
septuaginta et duo congregationes.
In verband met deze plaats vatten wij ook in δ
Met groter eeren hijne ontfinck
I 1433 Mit heiligher sameninghen ghenoech
Daer men hem intieghen droech
Crucen ende heylichdoem.

het woord op in de betekenis van geestelijke, godsdienstige verenigingen,
congregationes, die Servaes tegemoet gingen.
STILLE Prof. Van Es verklaart ‘de secreta: de stille gebeden: de canon v.d. mis
van de praefatie af tot de pater noster.’ Dit is niet onjuist. Maar er is nog een ander
secreta nl. het korte gebed vlak voor de prefatie. Het lijkt ons waarschijnlijker, dat
Veldeke de tijd waarop de engel verschijnt, heeft willen aanwijzen als zijnde het
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ogenblik, waarop die korte stille wordt gebeden, dan als zijnde de tijd van die stille,
waarin de prefatie met sanctus, de canon met Consecratie en de daarbij horende
gebeden, vallen.
WOESTEN Bij dit lemma wordt alleen de plaats II 239 vermeld met deze verklaring
‘trans. met pers. als obj.: verdrijven uit hun bezittingen’. Bedoelde regel luidt:
Ende sloeghense ende woesten.

De vraag is echter, of hier werkelijk bedoeld is een woesten trans. met pers. als obj.
Het Mnl W kent van dit gebruik alleen deze plaats uit de Servatius. De regel kan o.i.
even goed betekenen: en doodden ze en plunderden. Men vergelijke de onder
WOESTEN niet vermelde plaatsen:
II 1671 Sij braken ende aten,
Sij woesteden vtermaten,
Daer hare egheyn aen en wan.
II 69 Sij woesten dat hon was ghelegen.

Ten slotte!
Ondanks al de boven gemaakte opmerkingen halen ook wij met instemming uit
het Voorwoord de zin aan: ‘Zulk een tekst hoort toch thuis in de bibliotheek van
iedere Neerlandicus’. Lees echter: Nederlander.
Maastricht.
H.J.E. ENDEPOLS

Jacht-bedryff. Naar het handschrift in de Koninklijke Bibliotheek te
's-Gravenhage uitgegeven door A.E.H. Swaen. Leiden, E.J. Brill, 1948.
Als laatste vrucht van een lang geleerdenleven schonk prof. Swaen ons deze
integrale uitgave van het Jacht Bedryff, nadat reeds eerder door hemzelf en door
Jhr. R.C. Six fragmenten er uit waren gepubliceerd. Het hs., dat op de K.B. berust,
wordt gedateerd op 1636, op grond van een passage waarin van ‘voorleden jaer
1635’ wordt gesproken (ook op fol. 153 wordt dit jaartal genoemd); wie de auteur
is, staat niet vast, maar vermoedelijk was het Cornelis Jacobsz. van Heenvliet,
substituut-houtvester van de grafelijkheid in Holland en West-Friesland, die in 1639
stierf. Swaen hield het hs. blijkbaar voor een autograaf van deze Van Heenvliet,
maar dat is wel heel onwaar-
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schijnlijk; alles wijst er op dat het een later afschrift is van diens ‘ruig bewerp’: de
tekst op zichzelf immers is vrij slordig, met vele onafgemaakte zinnen, het schrift
daarentegen zoals het voor ons ligt, getuigt van de grootste zorg; het is bepaald
calligrafisch en van het begin tot het eind volstrekt regelmatig, een typische
o

afschrijvershand. En als men dan ziet dat b.v. op fol. 20 v een onvoltooide zin, even
keurig geschreven als de rest, afgesloten wordt met titteltjes, dan kan er toch geen
twijfel meer aan bestaan dat hier een voorbeeld afgeschreven werd. Trouwens de
datering van sommige der tekeningen met het jaartal 1659 bij de signatuur maakte
het al onwaarschijnlijk dat het handschrift zelf zoveel ouder zou zijn. Die tekeningen,
‘althans deels van A. Santvoort’, mogen zeker wel alle aan hem worden
toegeschreven; vele zijn echter onvoltooid en daarom niet gesigneerd.
Prof. Swaen noemt het geschrift ‘eene verhandeling over de jacht in al hare
vormen’. Dat is wel wat veel gezegd. De schrijver zelf spreekt in zijn aanhef slechts
over ‘De Jacht die wij in dese landen van Hollandt ende West-Vrieslandt hebben’
en inderdaad beperkt hij zich daar volstrekt toe; wat buiten Holland valt, zijn voor
hem ‘andere Landen’ ‘gelijck de Veluwe en Brabandt’ (fol. 168); vgl. b.v. ook de
wending ‘hier in Hollandt’ (fol. 44). Hij bespreekt zeer uitvoerig de herten, hazen en
konijnen, maar zegt haast niets over de wilde zwijnen, want ‘en zijn daer geene in
dese Landen’ (fol. 14), evenmin als vossen. Verder behandelt hij het vliegend wild,
uitvoerig alleen de patrijs, en geeft een lange opsomming, met meerdere of mindere
ornithologische bijzonderheden, van alle hier te lande voorkomende vogels, zowel
de inheemse als de trekvogels, verdeeld in ‘somer-tocht-vogelen’ en
‘winter-tocht-vogelen’. Dan volgt een hoofdstuk over de jachthonden en ten slotte
worden de jacht- en roofvogels besproken. Bij de behandeling van het schadelijk
wild en van allerlei vogels releveert de schrijver telkens hun belang voor de
jachtopzieners in de duinen, de ‘duynmeijers’ (fol. 93 v., 95 bis, 122, 149 v.); het
boek is blijkbaar vooral als handleiding voor hen geschreven. Niettemin geeft de
auteur blijk van een veelzijdige belangstelling: hij geeft de namen van de dieren in
het Frans en Engels, vermeldt herhaaldelijk spreekwoorden en spreuken, heeft oog
voor de schoonheid van de dieren (de ijsvogels ‘hebben schoon zeegroene veerkens’,
de

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 68

140
spechten ‘zijn groen en swart en met heele schoone incornaete veeren’), maar
vergeet ook het nuttige niet: ‘de veeren (van de meeuwen) zijn seer goet voor
deckbedden’ (volgt dan nog een aanwijzing hoe men ze bereiden moet). Enige
malen merkt hij ook op wat ‘een goet en oprecht weijman’ zal doen of nalaten en
toont dus hart voor het jagersvak te hebben. Dit blijkt ook - en hierin ligt vooral het
belang van dit geschrift - uit de grote aandacht die hij schenkt aan de jachttermen:
hij verdiept er zich in met kennelijk genoegen, geeft hele opsommingen (b.v. van al
de namen van de delen van een haas, fol. 26) en veelal een nauwkeurige
omschrijving van de betekenis, noemt ook uitdrukkingen als ‘hy leijdet af sonder
schrick off raem’ (fol. 23 v.); zelfs met de verschillende vormen van een term houdt
hij zich bezig: ‘men seght uijtdoppen oft uijtdotten’ (34 v.). Taal en stijl zijn eenvoudig,
maar, ondanks enkele slordigheden, niet stuntelig; sommige thans gewone
spreektaalwendingen herkent men verrast als reeds toen even gangbaar, b.v.
‘zeggen tegen’ voor noemen (‘Tegens een Cudde seggen de Zeeuwen Een Koye’,
fol. 57) en ‘men moet zien... te...’ voor: men moet proberen (fol. 62). De schrijver
bedient zich ook wel eens van deftige uitdrukkingen en vreemde woorden als
principalijcken, rengeren, plaisier, avantagie, sustineren, maar over het algemeen
is het toch de Hollandse spreektaal die hij schrijft en ook in zijn spelling tot uitdrukking
brengt: daer naetoe (fol. 17), bloeijen (bloeden, fol. 29), boteram (fol. 165 v.),
karenmelck (fol. 42 v.), kees (46 v.). Paragogische en epenthetische dentaal vindt
men in kikvorst (fol. 50 v.), zwinden (zwinnen, fol. 107 v.), tegenover verlies van de
dentaal is wat brandens (iets brandends, fol. 63). Ie en ij zijn voor hem nog niet
gedifferentieerd: hij schrijft zowel op de wijck als op de wieck(en) (fol. 70 v., 81, 103,
126 v.). Typisch Hollands zijn vormen als gesongen voor gezonden (fol. 167 v.),
hangwerck voor handwerk (fol. 178 v.), waartegenover het blijkbaar hypercorrecte
landtveter voor langveter (fol. 88, 180 v.) staat. Lexicografisch van belang zijn
natuurlijk vooral de eigenlijke jachttermen, zij het meer doordat hier vaak oudere
bewijsplaatsen gevonden worden dan b.v. het WNT geeft, dan door het noemen
van nog onbekende woorden; dit komt wel enkele malen voor, maar meestal buiten
het gebied van de eigenlijke vaktermen. Opmerkelijk
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is wel de vrijheid waarmee de schr. naar behoefte nieuwe samenstellingen maakt,
o.a. met -wijs in de betekenis van: met het genoemde bekend, vertrouwd, zoals
netwijs, klemwijs, schildwijs, roerwijs. Voorts het gebruik van diernamen als
collectivum zonder lidwoord: veel haes, veel Conijn; op hert, op perdrijs, op reijger
(scil. jagen enz.).
Aan de tekstverklaring heeft de uitgever veel zorg besteed. Toch had men, in een
voor niet-taalkundigen bestemde uitgave hier en daar nog wel wat meer toelichting
mogen verwachten, b.v. bij cort = mals (fol. 4), schaft (fol. 5), het zonderlinge geweest
op dezelfde bladzijde, dat wel een fout voor gewassen zal zijn, de afkorting H: M:
achter Prins Maurits (= hoogloffelijker memorie, fol. 6), gelijk speuren (21 v.) enz.
Fluijsteren (fol. 58), waarbij wordt aangetekend ‘kan zoo iets beteekenen als pluizen’,
is blijkbaar een wisselvorm van pluisteren. De meer (fol. 158 v.) kan niet de zee
betekenen, want in de volgende zin wordt gezegd dat de meeuwen bij het aflaten
van de vorst uit de zee ‘nae de meer’ terugkeren; misschien is de lek bedoeld. Op
fol. 22 v. onderaan leest de uitgever flecht en voegt daar een noot aan toe: ‘vlecht,
glad, plat, vlak’; er staat echter duidelijk slecht. Dit is niet de enige, wel de ernstigste
leesfout die wij bij een vluchtige collatie van enkele bladzijden tegenkwamen. De
hoge leeftijd van de uitgever zal er wel niet vreemd aan zijn dat hij vele leestekens,
die zeer dun en bleek geschreven zijn, over het hoofd heeft gezien; een enkele maal
ook enige woorden (aan het slot van fol. 36 v. de woorden ‘mogen veelen’ die de
zin afsluiten en waar dus de titteltjes moeten vervallen). Over het algemeen echter
mag de uitgave betrouwbaar genoemd worden en kunnen zowel philologen als zij
1)
die in de jacht en haar geschiedenis belang stellen de grijze geleerde dankbaar
zijn voor de grote moeite die hij zich in zijn laatste levensjaren in moeilijke
omstandigheden voor dit werk heeft getroost.
L e i d e n , Aug. 1950.
C. KRUYSKAMP

1)

Bij Swaens uitspraak (blz. xiv) dat het ‘tevens onze eerste ornithologische en cynologische
beschrijving’ is, moge ik opmerken dat men in oudere werken daaromtrent toch ook al wel
iets kan vinden, o.a. bij Bartholomeus Engelsman, die zowel over jachthonden (ed. 1485, fol.
o

o

T i v en volg.) en jachtvogels (fol. z iiij en Z) als over de jacht op herten (T iv v ) enige
bijzonderheden mededeelt.
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A. van Loey, Middelnederlandse Spraakkunst II, Klankleer. Groningen,
J.B. Wolters - Antwerpen, De Sikkel, 1949.
Het is moeilijk een bevredigende klankleer van ‘het’ Middelnederlands te schrijven.
Om drie redenen. Ten eerste is ‘middelnederlands’ een verzamelnaam voor meer
of minder verwante, geografisch uitenliggende en ten dele apart evoluerende
dialecten. Ten tweede omspant de term middelnederlands een periode van minstens
vier eeuwen, waarin gaandeweg heel wat veranderingen plaatsgrepen. En ten derde
kunnen we van de geschreven klankbeelden door middel van onderlinge vergelijking
en gesteund door kennis van de tegenwoordige gesproken talen, slechts bij
benadering de klankwaarde bepalen.
Van Loey heeft daarom gemeend in zijn Klankleer (deel II van de Middelnedl.
Spraakkunst) te moeten afzien van een phonologische behandeling. Of een zodanige
behandeling van de middelnederlandse klanksystemen om genoemde redenen nu
beslist onmogelijk is, mag men betwijfelen. Ook al kent men niet alle variaties van
een klank, daarom kan men toch wel, evenals men dit met de phonetische waarde
doet, de phonologische verhoudingen, opposities en correlaties benaderen. Ook
lijkt mij de dialectische gedeeldheid van het middelnederlands niet een blijvende
hinderpaal, temeer waar Van Loey er op uit is door dateerbaar oorcondenmateriaal
geografische beelden der klankverschijnselen vast te stellen. Het blijft natuurlijk zijn
goed recht, voorlopig van een phonologie van het middelnederlands af te zien. Hij
noemt zijn behandeling dan descriptief. Daarmee bedoelt hij waarschijnlijk dat hij
zich zoveel mogelijk gehouden heeft aan een beschrijving der klanken binnen het
tijdraam der overgeleverde middelnederlandse teksten. In die periode tracht hij dan
de verschijnselen te localiseren, taalgeografisch te interpreteren, en de chronologie
der taalvormen vast te stellen. Blijkbaar heeft hij er intussen tevens naar gestreeft
het overzicht der feiten zo eenvoudig en schematisch mogelijk te houden, vooral
ook omdat dit boekje, evenals deel I, bedoeld is als leidraad voor studenten.
Achtereenvolgens worden daarom de korte (hfst. I) en lange (hfst. II) vocalen in
alphabetische volgorde behandeld, daarna de diphtongen (hfst. III) en de vocalen
in onbeklemtoonde syllaben (hfst. IV), vervolgens komen de consonanten aan
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de beurt, niet alphabetisch, maar phonetisch gegroepeerd (hfst. V) en in hfst. VI is
zeer beknopt de inclinatie besproken. De uiteenzettingen over de afzonderlijke
vocalen zijn alle op dezelfde schematische wijze ingericht: eerst enkele mededelingen
over de spelling der betrokken klanken in de middeleeuwse teksten; daarna een
gewoonlijk vage aanduiding van de klankwaarde en vervolgens uitvoerig de
‘wijzigingen’ naar twee gezichtspunten, nl. 1e waaruit de vocaal in casu is ontstaan
en 2e welke klanken uit die vocaal zijn ontstaan. De overzichtelijkheid wordt nog
bevorderd doordat de hoofdzaken in den normalen tekst zijn opgenomen,
onderverdeeld in afzonderlijke punten, terwijl de bijzonderheden, de bronnen of
uitvoerige detailstudies over de aangeroerde kwesties in de aantekeningen zijn
ondergebracht. Zo is dit boekje een handige en bruikbare gids om zich in de
problemen van het middelnederlandse klanksysteem te oriënteren, temeer daar
een uitvoerig register den weg wijst naar de paragrafen. Deze schematische, ietwat
schoolse behandeling der klankleer heeft echter ook zijn nadelen. Ten eerste is het
wat monotoom en daardoor vermoeiend en vervelend voor alle afzonderlijke klanken
den eenderen weg te moeten afleggen en daarbij dikwijls de bijna woordelijk gelijke
formuleringen te moeten aanhoren; vooral ook omdat deze behandeling
noodzakelijkerwijs in omslachtige herhaling der feiten vervalt. Wanneer men bv. in
§ 3 onder het hoofd ‘Uit ă ontstaan’ gelezen heeft dat vóór de 13e Eeuw de ă door
i-umlaut ĕ geworden is, wordt dit feit in § 6 bij bespreking van de ‘ĕ ontstaan uit’
nogmaals, zij het wat uitvoeriger uiteengezet. Hetzelfde geldt voor overgangen van
ă > ĕ, en omgekeerd, voor r + cons., de wisselingen van ĕ/ē, ĕ/i, en vele andere. In
de tweede plaats - en dat is sterker te betreuren - komen door deze analytische
beschrijvingsmethode de algemene tendenties in de klankwijzigingen niet goed tot
hun recht. De verschijnselen van rekking en verkorting der vocalen, van assimilatie
en dissimilatie, van umlaut, ronding en ontronding, diphtongering en
monophtongering, van invloed der consonanten, als r, l, w, n, m, op hun vocalische
omgeving, liggen verspreid over ettelijke paragrafen die de afzonderlijke klanken
behandelen. Gevolg van dit alles is een zeer diffuus beeld van de middeleeuwse
klanksituaties, tendenties en systemen. Enkele
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synthetische paragrafen hadden aan dit bezwaar tegemoet kunnen komen. Een
alphabetische volgorde is voor een klankleer ook weinig bevredigend.
Uit het feit dat Van Loey al zijn beschrijvingen van de vocalen begint met
aanwijzingen over de spelling zou men kunnen opmaken, dat hij van het geschreven
klankbeeld is uitgegaan. Dit zou inderdaad de consequentie geweest zijn van zijn
stereotype herhaling, dat ‘omtrent de klankwaarde (van de vocaal in kwestie) niets
met zekerheid is te weten.’ Toch volgt Van Loey deze methode slechts in schijn en
dit geeft, dunkt me, meermalen aanleiding tot vage, enigszins verwarrende
omschrijvingen. Leest men bv. in § 4a: ‘De korte e wordt doorgaans e geschreven’,
en vervolgens onmiddellijk daarop: ‘omtrent de klankwaarde: meer open of meer
gesloten is niets met zekerheid te weten’, dan heeft men al heel weinig houvast.
Wat moet men eigenlijk verstaan onder ‘korte e’? Veel logischer en zakelijker zou
geweest zijn te zeggen, dat het schriftteken e in een gesloten lettergreep met grote
waarschijnlijkheid tegenover het teken a en i mag beschouwd worden als aanduiding
van de lage ongeronde, palatale klinker [ε]. Daaraan had dan toegevoegd kunnen
worden dat deze klinker tussen de open of velare [a] en de gesloten of palatale
middenvocaal [i] verschillende variaties van openheid en geslotenheid kan gehad
hebben, mede in verband met klankomgeving, taalperiode en dialect. Van daaruit
zouden de klankwisselingen, bv. met a en i, besproken kunnen zijn. Het ontbreken
van enigszins duidelijk gefixeerde, althans benaderde phonetische criteria maakt
het lezen van Van Loeys mededelingen echter meermalen heel moeilijk. In § 6 bv.
is gezegd dat de ‘korte e’ door i-umlaut uit ă kan ontstaan zijn. Daarop volgt: ‘In het
mnl. is de i of j tot e verdoft of verdwenen’ - met ditzelfde teken e is nu bedoeld de
[ə]; het zou duidelijker geweest zijn, als deze klank phonetisch was aangeduid, ter
onderscheiding van de gelijk gespelde [ε]; afgezien nog van de onjuiste omschrijving
dat de j tot ə verdoft is. Wat ik hier gezegd heb over de [ε] geldt feitelijk in beginsel
voor de beschrijving van alle vocalen, al moet toegegeven worden, dat hier en daar
wel een phonetisch teken is gebruikt (bv. § 25). Wel heel sterk springt het tekort
aan phonetische benadering in het
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oog in § 85 (‘De gewone spelling van oe is oe’), § 69 (‘De ie wordt doorgaans ie
geschreven’) of in § 34, waar staat: ‘korte u is doorgaans u geschreven’ en daarop:
‘omtrent de uitspraak (gesloten of half gesloten) is niets met zekerheid te weten.’
Pas uit de voorbeelden in de volgende paragraaf kan de lezer opmaken dat het hier
niet gaat over de [u] van boek, maar over de [oe] van put, dus de geronde lage
palatale vocaal, met z'n variaties. Hetzelfde bezwaar geldt ook bij de beschrijving
der consonanten, hoewel men hier niet zo spoedig door de schrifttekens in verwarring
komt. Maar uit oogpunt van klankbeschrijving lijkt me een formulering als deze toch
wel onvoldoende: ‘de stemloze occlusieve p wordt steeds p geschreven’ (§ 107).
Beter zou m.i. geweest zijn een aanduiding als: de stemloze bilabiale explosief wordt
gewoonlijk als p geschreven; of: het schriftteken p duidt normaliter de stemloze
bilabiale explosief aan. De bewering ‘steeds’ in Van Loey's mededeling is nl. ook
onjuist, want in den auslaut wordt de oorspronkelijk stemhebbende bilabiale explosief
stemloos, zoals Van Loey ook zelf in § 108 vermeldt, terwijl deze klank gewoonlijk
als b geschreven blijft: ik heb, evenals in vervoegingsvormen: gij hebt.
Zoals gezegd noemt Van Loey zijn klankleer descriptief. Men kan zich echter
afvragen of de uitvoerige overzichten van de klanken, waaruit een vocaal in casu
is ontstaan, en van de klanken die uit die vocaal in casu zijn ontstaan nog descriptief
genoemd kunnen worden. Hier is de schrijver bezig met een historisch exposé en
de groepering naar de posities en het klankmilieu van een bepaalde vocaal (umlaut,
vóor r + cons.; voor s, w, enz.) wijst op het bepalen van de phonetische oorzaken
der klankwijzigingen. Wanneer nu de schrijver dus toch in zijn behandeling der
klanken de historische methode gaat toepassen, zou een meer systematische en
consequente doorvoering daarvan aantrekkelijker zijn geweest. Terwijl in vele
gevallen het vóórmiddelnederlandse klankstadium onvermeld blijft, voert de schrijver
ons bij sommige vocalen terug naar de westgermaanse (i-umlaut van wg. ŭ § 61)
bij andere naar oudwestgermaanse (ontstaan van mnl. ŏ § 25, van ŭ § 35); soms
zelfs naar de oudgermaanse (de î § 65; ontstaan van ie § 70) zonder dat men nu
kan zeggen dat het vermelden
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van die oudere vormen voor de beschrijving van de mnl. klanken verhelderend
werkt. Zelfs is de redactie van sommige der bedoelde paragrafen daardoor eerder
verwarrend, dan verduidelijkend. Zo § 67, waar het ontstaan van mnl. î wordt
behandeld. De paragraaf onder het opschrift ‘î ontstaan uit’, is verdeeld in twee
punten. Eerst wordt gezegd dat de lange î, ij in een aantal woorden de voortzetting
van oudgerm. î is; daarna volgt als tweede punt: ‘Lange î komt ook voor in: dien,
lien, tien, enz.’ Hieruit zou men gemakkelijk, maar ten onrechte, opmaken dat de
laatste woorden geen oudgerm. î hebben. Waarschijnlijk bedoelt Van Loey den lezer
er op attent te maken dat deze woorden twee lettergrepig moeten gelezen worden.
Dit had beter niet als punt b, maar in een opm. gezegd kunnen worden. Daarentegen
zou de gerekte ī in den auslaut van pronomina (di, wi etc.) juist tegenover die
oorspronkelijke lange î niet in opm. 1, maar als punt b. als lange i van anderen
oorsprong beter tot zijn recht zijn gekomen. Onduidelijk is ook de onderlinge
verhouding van § 70 en § 71 als twee gelijkwaardige onderverdelingen van ‘ie
ontstaan uit’. In § 70 wordt beweerd dat ‘de ie, als men wil opklimmen tot de oudgerm.
tijd, velerlei oorsprong heeft’. Aangezien hier geen enkele nadere toelichting op die
veelheid van oorsprong wordt gegeven, maar slechts in het algemeen verwezen
wordt naar ‘de historische grammatica’, had de hele mededeling gevoeglijk
achterwege kunnen blijven. Bovendien zal die oorsprong wel niet minder ‘velerlei’
worden als men geen zin heeft om ‘op te klimmen tot in den ogm. tijd’. In § 71 volgt
dan punt 2, en men verwacht dus een andere wijze van ontstaan; er wordt echter
gesproken over de wisseling van ie met uu, wat een kwestie is van ‘kunstmnl’
tegenover oostelijk mnl. Onder punt 3 (§ 72) wordt dan inderdaad een andere ie
genoemd, nl. uit ê; punt 4 is een samenraapsel van zeer heterogene verschijnselen,
die niet alle passen onder het hoofd ‘ie ontstaan uit’. Zo zou ik de compositie van
verschillende paragrafen graag wat consequenter en logischer gehad hebben, of
ook soms meer gedetailleerd. Rommelig vind ik b.v. § 104 over de m, waar zeer
heterogene dingen bijeen staan en de zeer verschillende assimilatie-verschijnselen
niet onderscheiden zijn, evenmin als de assimilaties van de n. Onduidelijk vind ik
ook de indeling
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van de verhandeling in § 49 en vlgg., over ê/ē; van wege het verwarrend
dooreengebruik van letters en cijfers voor de onderverdelingen. In § 97 over ‘de
onduidelijke vocaal’ hadden de punten b-d beter naar ondergeschikte opmerkingen
verwezen kunnen worden. Evenmin hebben de onbelangrijke verschijnselen van §
10, 31, 32 en 23 recht op een zo in het oogspringende aparte behandeling.
Daarentegen zou ik den inhoud van opm. 1 en 5 van § 3 liever als zelfstandige
punten behandeld zien, omdat het hier belangrijker verschijnselen betreft.
Van meer principiëlen aard is het volgende. Tegenover de genoemde historische
werkwijze begint Van Loey bij andere klanken plotseling van den anderen kant, door
eerst de klanksituatie in het nieuwnederlands aan te halen. Zo in § 75, waar het
exposé over de ô en ō begint, of in § 48 over de ê/ē. Het hele punt a in § 48, waar
zelfs de spelling van De Vries en Te Winkel is te berde gebracht, lijkt mij uit oogpunt
van den opzet der klankleer, dwz. een descriptieve klankleer van het
middelnederlands, overbodig en zelfs storend. Nog vreemder is de inzet van de
verhandeling over de middelnedl. klank uu [y:] waar meegedeeld wordt: ‘de nnl.
diftong uit (huis, enz.) is uit een mnl. monoftong uu [y:] ontstaan’. Daarna volgt een
beschouwing over spelling en klankwaarde; en in § 89 komt dan de weinig
verhelderende historische mededeling: ‘Daar uu uit verschillende oudgerm. klanken
is ontstaan (hierover nader in de historische grammatica) kan hij, onder bepaalde
omstandigheden in het mnl. afwisselen met: a. klank [u:], Limb. boer... b. ie
(liede/lude): ouw (kuwen/kouwen, enz.). Mij dunkt dat een meer consequente en
wat dieper gaande historische behandeling deze paragrafen over de mnl. uu heel
wat doorzichtiger en aantrekkelijker hadden kunnen maken. Ondanks zijn streven
naar schematische overzichtelijkheid heeft Van Loey blijkbaar geen vaste
methodische lijn gevolgd bij de beschrijving der middelnederlandse klanken. Feitelijk
heeft hij drie methoden dooreengemengd: a. uitgaan van de geschreven
klankbeelden, waarvan door vergelijking de klankwaarde wordt bepaald; b.
beschrijving van de middeleeuwse taalrealiteit, van het ingewikkelde, dialectisch
geschakeerde klankengeheel voor zover dat phonetisch is te benaderen; c. de
ouderwetse, historische lijn: hoe manifesteren zich de ogm. klanken in het
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middelnederlands en wat zijn de oorzaken der veranderingen. Geen van deze
methoden heeft Van Loey consequent doorgevoerd. Dat is de eenheid van zijn boek
niet ten goede gekomen.
Dit alles neemt niet weg dat zijn Klankleer op practische wijze in een leemte
voorziet. Waardevol zijn vooral de geografische aanwijzingen. Daartoe vestig ik
speciaal de aandacht op het aanhangsel op pag. 104-106, waar de dialecten
afzonderlijk worden genoemd met verwijzingen naar de in de klankleer behandelde
gegevens. Het wordt aan de lezers overgelaten aan de hand van deze verwijzingen
lijsten op te stellen van de typerende eigenaardigheden der middeleeuwse dialecten.
Jammer dat de schrijver zijn lezers hierin niet verder is tegemoet gekomen. Zijn
argument dat hij dan in een herhaling van de stof van de klankleer zou vervallen
zijn, acht ik geen afdoende verontschuldiging, evenmin dat dit het ‘genuanceerde
beeld te zeer zou schematiseren en daardoor verwarring stichten.’ Integendeel
zouden beknopte overzichten (met verwijzing naar uitvoeriger behandeling in de
klankleer) van de dialectische kenmerken het directe gebruik van dit boek hebben
vergemakkelijkt en het synthetische beeld van den aard der dialecten en hun
onderlinge verscheidenheid hebben verlevendigd.
G.A. VAN ES

Johanna Catharina Daan, Wieringer land en leven in de taal. Diss.
1)
Amsterdam 1950 [zonder vermelding van uitgever], XXIV 383 blz.
In dit proefschrift heeft mej. Daan bijeengebracht, wat zij omtrent geschiedenis,
land, volk en taal van Wieringen heeft kunnen vergaren. Als vrucht van haar langdurig
materiaalverzamelen biedt zij ons thans dit omvangrijke werk aan. Schr. zegt in haar
inleiding, dat de proporties van haar werk haar meer dan eens hebben benauwd,
omdat het gevaar dreigde, dat er geen gaaf geheel van te maken zou zijn. Dit gevaar
is inderdaad niet denkbeeldig. Het conglomeraat van wetenschappen, dat met de
‘overkoepelende’, maar onwetenschappelijke naam ‘Volkseigen’ wordt bestempeld,
munt nu niet bepaald uit door

1)

Het alfabetisch register der behandelde dialectwoorden zal bovendien nog volgen.
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wetenschappelijke vastheid van lijn. Immers de naam ‘Volkseigen’ wekt evenzeer
associaties aan klederdrachten, veldnamen en Sinterklaaspoppen, als aan
schedelmetingen, boerenschuren, grammofoonopnamen, sprookjes, Blut und Boden
en, zo ge wilt, Brusse's Boefje. Al met al een tamelijk vage massa, ‘uferlos’: ‘Wo
fass' ich Dich, unendliche Natur!’
Het is m.i. een illusie te menen, dat de steeds meer verfijnde middelen der
moderne techniek ons i n z i c h t in ‘Volkseigen’ zullen verdiepen. Veiliger gidsen
leveren de h i s t o r i e en de t a a l w e t e n s c h a p . Het is vooral de laatste, die aan
de ‘volkseigen’-ologie een strengere omlijning zal kunnen geven. Zo blijft
Boekenoogen, die geheel van de volkstaal uitging, nog steeds een van de meest
volledige en betrouwbaarste gidsen op het gebied van ‘Volkseigen’. Bij onze moderne
onderzoekers komt echter, temidden van allerlei wetenschappelijke en
semi-wetenschappelijke snufjes, de taalwetenschap wel eens in de knel.
Dat het hier besproken boek geen tweede Boekenoogen is geworden, is bovendien
nog toe te schrijven aan het feit, dat we hier niet het werk van een geboren Wieringse
voor ons hebben. Dit dient de beoordelaar a priori mild te stemmen. Het wàs
inderdaad een moeilijke taak, die schr. heeft ondernomen. Vergelijkt men trouwens
deze verhandeling met de monografie over Urk, dan behoeft het eenmanswerk van
mej. Daan daarvoor zeker niet onder te doen.
Als zuivere overwinst mogen wij het uitvoerige hoofdstuk over persoons-, plaatsen veldnamen beschouwen. Verder zal men gaarne profijt trekken van een
hoofdstukje-over-geschiedenis en van de rijke bibliografie. Het nut van de uitvoerige
bijlage III (Volksliederen) op blz. 317-372 is mij - gezien in het licht van de titel - niet
duidelijk geworden. Wat is er ‘Wierings’ aan deze gedichten? Ook de
wetenschappelijke waarde der foto's van een 38-tal (volgens welk systeem
uitgekozen?) Wieringer ingezetenen ontgaat mij. Doch met bizondere lof mag weer
worden gewag gemaakt van de beide minutieuze kaarten van Wieringen, waarop
men zich omtrent de ‘gelegenheid’ der vele honderden percelen kan oriënteren. Dat
hiermede een solide (elders zo vaak ontbeerde) grondslag is gelegd voor het verdere
toponymisch onderzoek, springt onmiddellijk in het oog.

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 68

150
Ten aanzien van de levende taal stond schr. voor de moeilijke taak, een dialect te
beschrijven, dat hard bezig is uit te sterven en dat door een aanzienlijk deel der
bevolking reeds niet meer gaaf wordt gehanteerd. Zij heeft getracht, de klok enigszins
terug te zetten: ‘Wat hier dus is opgetekend is niet de Wieringer taal van de laatste
tien jaar, maar die van een iets ouder stadium’. In feite is dit de houding, die door
verreweg de meeste onzer dialectonderzoekers ten aanzien van het door hen
bestudeerde object pleegt te worden aangenomen (al wordt het veelal niet
uitdrukkelijk gezegd). Om de gevaren dezer methode (en het nadeel van haar
niet-Wierings ingezetenschap) enigszins te omzeilen, heeft schr. getracht ‘het leven
der Wieringers zoveel mogelijk met behulp van hun eigen woorden en uitdrukkingen
te beschrijven’: ‘Wanneer men een hūūs gaat bouwe moeten eerst de foetings spit
worden en daarna moet men de foetings leage. Vroeger waren dat mezzelde foetings’
(blz. 156). Nederlandse tekst dus, met dialectische uitdrukkingen er doorheen. Een
practische methode, waarbij de hoofdzaken goed naar voren komen, terwijl de
leesbaarheid erdoor wordt bevorderd.
Een dergelijke beschrijving stelt hoge eisen aan accuratesse en inzicht van de
ondervrager. Vooral wanneer het bedrijfstakken betreft, waarmee de gewone
stedeling meestal niet in aanraking komt (boerenbedrijf, wiervissen en wiermaaien,
wagenmakerij enz.). Dat hierbij kleine misverstanden kunnen voorkomen, blijkt uit
de beschrijving van het maaigerei (blz. 127): ‘het gras wordt moaid met de zein.
Deze bestaat uit een bòòm, een jage, een hekel, het blad en de bijwörrep. De zeis
wordt heerd met de wetstīēn, strekel of met pikstrieker en haarspit’. Onder jage
(aldus ook blz. 148) zal men toch wel jager moeten verstaan (zie Boekenoogen en
WNT). Het ‘haren’ van de zeis geschiedt niet met de ‘wetsteen’ maar met de
‘haarhamer’, waarbij men het ‘haarspit’ als aambeeld gebruikt. Men kan met
genoegen constateren, dat de woorden bòòm, zein en hekel (ofschoon het laatste
overigens een ‘oostelijk’ woord is) overeenkomen met de opgaven voor de Taalatlas
en ook de andere uitdrukkingen zijn juist, maar de functie der benoemde onderdelen
wordt door schr. niet geheel opgehelderd.
Ik moet mij bij mijn verdere bespreking beperken tot het strict-
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linguistische hoofdstuk IV: Klank- en vormleer, syntactische en fonologische
opmerkingen. Een apart hoofdstuk over de fonetiek ontbreekt. Is dat in portefeuille
2)
gebleven? Verder zijn de drie blz. over syntaxis wel wat kort voor een zo omvangrijk
boek, dat de hoofdnadruk immers wil leggen op de taal. Voor het overige is de
klankleer van het ‘ouderwetse’ genre (mijn waardering is er niet minder om). Schr.
had met alle moeilijkheden te kampen, die voortvloeien uit de
beschrijving-door-een-niet-ingezetene van een dialect, dat bezig is te verdwijnen.
Zo kan ik mij goed verplaatsen in haar aarzeling ten aanzien van de keuze v of f
(blz. 183) en z of s (blz. 184); het is mij indertijd bij mijn Wieringse opnamen niet
anders vergaan.
De ‘fonologische opmerkingen’ vormen niet een aparte paragraaf, maar zijn
verstrooid in hoofdstuk IV te vinden. Voor minder-ingewijden niet helemaal duidelijk
zijn schr.'s mededelingen omtrent èè en ee (zie reeds dadelijk blz. XV). De vork lijkt
mij aldus in de steel te zitten, dat èè de normale representant is van oude â, terwijl
de AB ee-woorden óók in het Wierings ee-woorden zijn. V ó ó r r z i j n b e i d e
f o n e m e n (èè en ee) s a m e n g e v a l l e n (wat veroorzaakt zal zijn door het feit,
dat de normale ee vóór r door alle Westfriezen zeer open wordt uitgesproken).
Schr.'s constatering (blz. 171), dat neet ‘luizenei’ naast nèèt ‘naad’ het enige geval
is waar ee en èè een fonologisch onderscheiden waarde hebben, behoeft aanvulling.
Tegenover lèèg ‘laag’ kan men leeg ‘ledig’ stellen (zie beide vormen op blz. 170),
met mèèt vgl. meet ‘hij meet’, tegenover skèpe ‘schapen’ en slèpe ‘slapen’ staan
skepe ‘schepen’ en slepe ‘slepen’. Met kèès vgl. de mansnaam Kees (blz. 216).
3)
Vermoedelijk zal naast èven ‘avond’ wel het woord even bestaan (b.v. om 't even,
zie Boekenoogen en Karsten); zoniet, dan vgl. men aven ‘haven’ (blz. 186).
Bij de Wieringse ee doet zich nu een moeilijkheid voor, die tot eigenaardige
complicaties heeft geleid. De ee is nl. (evenals in het

2)
3)

Immers op blz. X merkt schr. nog op, dat zij ‘onder mej. Kaiser's leiding overtuigd is geraakt
van de grote betekenis van de fonetiek voor de taalstudie’.
Mej. Daan geeft op blz. 170 èvent ‘avond’; ik noteerde indertijd de vorm zonder t, die ik
trouwens op blz. 214 door de grammofonisch opgenomen vorm vanèven bevestigd vind; zie
ook òchten (blz. 212) voor ‘ochtend’, trouwens ook kien ‘kind’ (blz. 184).
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onbeschaafde Hollands) in meerdere of mindere mate gediftongeerd en nadert dus
tot de ει. Naar herkomst hiervan te onderscheiden is een, soms min of meer geronde,
diftong in woorden als vlais, brai, ai, wai ‘overblijfsel van de melk na het karnen’,
blaid, zait ‘gezegd’ (representant dus, naar het schijnt, van ei èn - in enkele gevallen
4)
- ij). Ik heb mij echter indertijd kunnen overtuigen, dat andere (meer deftige?)
eilanders deze ai (of åi) als ei (zoals in onze beschaafde uitspraak) uitspreken, die
op zijn beurt niet (of nauwelijks) van de A(lgemeen) O(nbeschaafde) gediftongeerde
ee is te onderscheiden.
Blijkens vormen als mɔ·ıt, ɔ·ıt, ɔ·ı, karwɔ·ı klɔ·ı, lɔ·ıbangd, ütskɔ·ıə, wɔ·ı, hɔ·ıt en
wɔ·ıt (blz. 179) is de geronde diftong niet aan schr.'s aandacht ontgaan, maar op
blz. 178 doet zij het ten onrechte voorkomen, alsof de ει de normale representant
van onze ei en - in sommige gevallen - ij is. Historisch gezien is dat waarschijnlijk
onjuist. De ɔ·ı-achtige diftong heeft kennelijk (althans voor een deel der gevallen)
de oudste brieven (men lette ook op het typisch autochthone karakter der meeste
ɔ·ı -woorden).
Nader onderzoek zou nu moeten uitmaken of er voor het foneemgevoel van het
autochthone individu werkelijk nog een volledige scala ee-ei-ai-oi aanwezig is.
Vormen als lεim ‘leem’, nεi ‘neen’ (blz. 178) maken de indruk van deserteurs uit het
onbeschaafde ee-kamp. Veelzeggend in dit verband is de uitdrukking, die schr.
weergeeft als an de rijd gaan (blz. 25, 199). Bij Boekenoogen en Karsten vindt men
slechts an de reed gaan (welke vorm toch wel de oudste zal zijn). Of de ee nu bij
de inwoners-zelf naar een andere foneem-klasse is overgegaan, of wel dat schr.
‘verkeerd’ gehoord heeft, blijve in het midden. Ik haast mij te zeggen, dat ikzelf,
blijkens mijn notities, ook enige malen ‘verkeerd’ gehoord moet hebben. Zuiver
fonetisch zijn de verschillen in elk geval subtiel. Het zou nu van belang zijn, te weten
of deze fonetische waarnemingen ook een weerslag vinden in het foneem-gevoel
der eilanders. Dat dit gevoel in andere opzichten aarzelt, blijkt uit schr.'s opmerkingen
omtrent korte en lange vocalen,

4)

Hierop zou o.a. ook wijzen mειt ‘meid, vrijster’ naast mɔ.ıt ‘dienstbode’ (blz. 178). Vgl. ook de
doubletten waidə/ wɔ·ıt (wɔ·ıdə) op blz. 179.
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v/f, z/s en ò/ă. Misschien kan in dit kader ook nog worden bezien de vorm klèèt die
Heeroma (HD 41) noteerde en die door schr. op blz. 46 bevestigd wordt (of gaat
deze vorm op een ofri. klâd terug?)
Op blz. 178 wordt de diftong van puin en spuite ten onrechte afgeleid uit ogm. û.
Vooral het laatste woord behoeft dus geen westelijke ontlening te zijn. Als
merkwaardigheid noteerde ik indertijd op Wieringen, dat men naast het ww. spuite
als subst. spuut gebruikt (de spuut spuit). Vanwaar die (hyperdialectische) uu? Deze
uu in ‘spuit’ (subst.) is mij ook voor Enkhuizen bekend, maar is overigens zo
zeldzaam in ons taalgebied, dat enige twijfel aan zijn normaal ‘klankwettig’ ontstaan
wel op zijn plaats is.
Welke is de ‘umlautsfactor’ die de eu van veugel zou hebben bewerkt? (blz. 177).
Meugelik kan de normaal-Hollandse vorm zijn en zal wel van meugen zijn afgeleid
(al zegt men thans - blijkens blz. 204 - deftig moge[?]; of zou het magge zijn? zie
t.a.p. opm. 11). Er is, voorzover ik zie, geen aanwijzing, dat de uitgang -lijk in deze
streken umlaut zou hebben veroorzaakt.
Het is begrijpelijk, dat schr. op grond van haar nauwkeurige studie van dit
verdwijnende dialect wel eens gewanhoopt heeft aan een exacte groepering der
verschijnselen, maar het is niet geoorloofd, de hier opgedane ervaringen aldus te
generaliseren: ‘Over het algemeen gedraagt het dialect zich dus als alle
ongedisciplineerde uitspraak’ (blz. 180).
De discipline van een waarlijk levend dialect is ànders dan die van het zogenaamde
AB, maar zeer zeker niet minder. Integendeel: in de vitale dialectische sfeer weet
men veel nauwkeuriger wat moet en mag, dan in de sfeer van het AB. Juist het
toenemende gebrek aan taalkundige discipline is het beste bewijs, dat het Wieringse
5)
dialect stervende is .
Opmerkelijk (en voor mij nieuw) was schr.'s mededeling dat weglating van h ook
op Wieringen voorkomt en wel voornamelijk bij vissers. Schr. zoekt de verklaring in
het feit, dat deze medeklinker weinig

5)

De ware dialectsfeer kan niet geschapen worden door krachttermen als b.v. het herhaaldelijk
gebezigde, maar stellig niet in aller mond gebruikte, gesodemieter (op de grammofoonplaten,
zie blz. 212 en 214).
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draagkracht heeft ‘waardoor hij bij het spreken in de open lucht op verre afstand
moeilijk hoorbaar is en daardoor ook als foneem nutteloos wordt’. Deze verklaring
herinnert mij wat te veel aan een soortgelijke van de Hoogduitse klankverschuiving
(immers door Meyer-Benfey toegeschreven aan de inspanning bij het bergklimmen).
Intussen valt het feit niet te ontkennen, dat het verschijnsel in onze oostelijke
provinciën bijna uitsluitend beperkt is tot die gebieden waar schippers (en verveners)
een belangrijke rol spelen (zie Taalatlas II 13). Dit is inderdaad een zeer opmerkelijk
feit, dat de aandacht van alle taalkundigen verdient (ik heb er reeds op gewezen in
mijn dialectartikel in het verzamelwerk De Zuiderzee blz. 144). Men bedenke dat in
het Zuiderzee-gebied ook Vlieland, Enkhuizen, Urk (vroeger ook Schokland), Marken,
Volendam h-loze enclaves vormen. Contacten (b.v. via Enkhuizen) tussen de vissers
dezer gebieden zijn er vanouds geweest en het verschijnsel is (blijkens de ervaringen
die men o.a. in de Veenkoloniën kan opdoen) bizonder ‘besmettelijk’: als één der
ouders de h weglaat, pleegt spoedig het hele gezin dat na te volgen.
Met ‘de bepaling van de positie van het Wieringse dialect uit dialectgeografisch
oogpunt’ heeft schr. zich (blijkens mededeling op blz. XIX) welbewust niet
opgehouden. Zij is van oordeel ‘dat deze studie beter afzonderlijk geschreven kan
worden’, maar laat in het midden door wie. Mogen we hopen, dat in deze leemte
alsnog zal worden voorzien door de afdeling Dialectenkunde van het Bureau voor
Volkseigen? In afwachting daarvan zij het mij veroorloofd nog op enkele zaken de
aandacht te vestigen.
Het aantal Friese reminiscenties in het Wierings wordt door schr. onderschat. Ik
denk hier aan de zo typisch Friese onvastheid der fonemen ă en ò (blz. 173), de
verwisseling van v en f zowel als van z en s, het ‘loszitten’ van de d in woorden als
èven ‘avond’ en kien ‘kind’ en omgekeerd de epenthetische t (d) in woorden als
zient(d) ‘gezien’ (blz. 184, 203), deend ‘gedaan’ (blz. 197), het verdwijnen van de
d van het lidwoord in òp e grongd, òp e lòòp (blz. 194), hij waar voor ‘hij was’ (blz.
207) en verdere enkele syntactische overeenstemmingen (o.a. gerundium op n en
het type hij is staan bleven), die mij troffen en die mij te meer deden betreuren, dat
het syntactische hoofdstuk zo

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 68

155
beknopt is uitgevallen. Werd er in de middeleeuwen op Wieringen nog Fries
gesproken? En zo ja heeft zich op deze Friese grondslag evenals b.v. in de Friese
steden een ‘verhollandst’ of wel ‘bedorven’ Fries ontwikkeld?
Neemt men een dergelijk omstreeks 1600 in gang komend ontwikkelingsproces
aan, dan zou het versnelde ten-ondergaan van deze reeds ‘aangevreten’ volkstaal
in de laatste jaren begrijpelijk worden. Was het Wierings een werkelijk vitaal dialect
geweest, dan zou het dunkt me (ondanks Zuiderzeewerken en - doorgaand - verkeer)
nog evenmin zijn verdwenen als het Markens of Volendams.
Schr.'s ongeloof ‘dat in de dialecten van deze gebieden [Westfriesland en
Wieringen] nog Friese invloed merkbaar is’ is gebaseerd op het verschil in
zinsmelodie tussen ‘het’ Fries en het Wierings (blz. XXIV). Maar is het zo
waarschijnlijk, dat juist de zinsmelodie van een dialect-in-statu-moriendi het langst
bewaard blijft?
De onthouding van vergelijkingen met buiten-Wieringse taaltoestanden heeft hier
en daar tot een beknoptheid geleid, die moeilijk overeen valt te brengen met de
huidige stand van het algemene dialectonderzoek. Wanneer het gedrag van
intervocalische d op blz. 184 in vijf regels wordt behandeld, dan wekt dat onze
bevreemding en als de d's van roje, kwaje, boelskeiing [bedoeld is de d van
6)
-scheiding ] over één kam worden geschoren, vraagt men zich af, of schr. dan wel
kennis heeft genomen van v. Haeringen's uitvoerige studies over dit onderwerp. Al
te beknopt zijn ook de mededelingen over de verkleinwoorden (blz. 193-4), waarbij
men o.a. node enige reactie op het belangrijke onderzoek van W. de Vries mist.
Enkele op- en aanmerkingen mogen hier nog een plaatsje vinden:
Op blz. 10 wordt van de klok gezegd ‘dat ie zich omkeert’, dit moet volgens blz.
200 em zijn. Op blz. 16 spreekt schr. van een telink, op blz. 152 heet dezelfde
diersoort talinge. Op blz. 19 en 169 wordt een stelletje vermeld voor het
‘kamergemak’, dat overal elders een stilletje genoemd wordt. Is deze e-vocaal juist,
of heeft schr. zich hier door haar onjuiste etymologie ‘klein stel’ laten leiden? Op
blz. 188 zegt schr.

6)

Volgens schr.'s spellingprincipe had dit woord op Eŋ behoren te eindigen (niet op iŋ).
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‘prokope van n komt voor in nar (arreslede)’. Zegt men dus ar? Vermoedelijk was
de bedoeling, te zeggen dat Wierings nar n i e t de prokope van ons AB heeft, maar
de oorspronkelijke vorm (anders had de hele mededeling geen zin). Schr.
interpreteert een in haar protocol genoteerd moet ie mellek als ‘moet je melk?’ (blz.
198). Dat lijkt vreemd, want elke aanwijzing dat ie voor de tweede persoon wordt
gebruikt, ontbreekt. Daarentegen is ie voor geïnverteerd ‘hij’ normaal. We zouden
hier dus (als schr.'s vertaling juist is) een aanspreekvorm in de derde persoon
hebben, die weliswaar niet door schr. wordt vermeld (zie blz. 197), maar die in dit
milieu allerminst zou bevreemden.
In de tekst van de grammofoonplaat, vermeld op blz. 214, konjugeren de kinderen
de werkwoorden in de tweede persoon enkelvoud geregeld op t, terwijl schr. zelf
als normaal de -e opgeeft (je lòpe, karne enz., blz. 201). Als schr.'s waarneming
juist is (en dat zal wel zo zijn), dan wordt daardoor eens te meer bevestigd hoe
voorzichtig men moet zijn met dergelijke, voor mechanische opnamen
geënsceneerde, spelletjes en andere tafereeltjes, die tè veel dressuur verraden om
nog als natuurlijke dialectuitingen te kunnen gelden.
Op een grammofoonplaat staat de zin: ‘Ik gaan naar Ma en den kom ik wel
weerom’ (blz. 211). Voor stedelingen (en ik denk nu toevallig ook aan het Afrikaanse
ma) is het wellicht niet overbodig op te merken, dat Ma niet ‘moeder’ is, maar
verkorting van de eigennaam Maartje.
Ten aanzien van het welbekende liedje op blz. 359: ‘Zo lang de lepel in de brijpot
staat, Dan treuren wij nog niet’ zij opgemerkt dat staat en niet niet rijmen, in
tegenstelling b.v. met Gronings stait/nait, Overijsels stiet/niet of steet/neet.
Volledigheidshalve zij opgemerkt, dat ik dit liedje als jongen ook wel in Friesland
heb horen zingen (maar in het Hollands).
De opmerking (blz. 3) ‘dat de paarden van Wieringen zelfs in Valkenburg beroemd
zijn’ is weinig-zeggend voor een lezer die niet weet, dat Valkenburg [het Zuidholl.
dorp bij Leiden is bedoeld] beroemd was wegens zijn paardenmarkt. Schr.'s vraag
of de Wieringers met hun vee naar de verschillende markten trokken, lijkt me hiermee
afdoende beantwoord.
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De vorm sereen ‘sering’ (blz. 14), mv. seréne (blz. 79), is merkwaardig. Hij kan
wijzen op een (hypercorrect) ongedaanmaken van gutturalisering, dat associaties
wekt aan de kwestie eend > εngd (zie blz. 187, mej. Daan hoorde een ε in dit woord,
ik noteerde destijds ingt; vgl. het boven gesignaleerde e/i-verschil in stelletje/stilletje).
Is deze gutturalisering dus vroeger meer verbreid geweest dan thans?
Ondanks enkele desiderata, die ik wel gaarne vervuld had gezien, wil ik de
schrijfster van harte geluk wensen met de voltooiing van dit boek. Haar taak was,
zoals boven reeds uiteengezet, verre van gemakkelijk en zij heeft die taak zelf nog
onnodig verzwaard door er allerlei dingen bij te halen, die buiten het taalkundige
vallen en die misschien beter waren opgespaard voor een populair boekje over
‘Volkseigen’. Dit zou o.a. de compositie zeker ten goede zijn gekomen. Over het
geheel is het echter een lezenswaardig boek geworden, dat een aanwinst vormt
voor onze dialectologische handboekerij en dat stellig zal stimuleren tot verder
onderzoek.
L e i d e n , Juni 1950.
G. KLOEKE

A. Carnoy, Origines des noms des communes de Belgique, y compris
les noms des rivières et principaux hameaux I-II; Éditions Universitas
Louvain 1948-1949.
Terwijl Meillet nog tegenover de toponymie een zeer gereserveerd standpunt innam
en het korrelige plaatsnamenmateriaal als onbruikbaar voor iedere vorm van
taalwetenschap beschouwde, kan thans gezegd worden, dat men zich voor deze
wetenschap een betrouwbare discipline verworven heeft. Men weet nu, hoe men
te werk moet gaan en heeft in vele gevallen niet minder zekerheid dan in de andere
taalsectoren. Dat er echter ook nog vaak een haast absoluut luchtledig bestaat,
komt het werk van Carnoy - een werk ongeveer in de geest van Mansions
Voornaamste bestanddelen, doch gerangschikt naar de plaatsnamen en niet naar
de woordstammen, bovendien ook Wallonië omvattend, en voorafgegaan door
Considérations générales -, dat wij hier aankondigen, ons opnieuw bewijzen. Wel
ontbreekt het Carnoy niet aan de nodige fantasie, dat is wel zijn allerminste gebrek.
Maar overtuigen doen zijn
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onderstellingen ons toch weer vaak niet. Men vatte deze zinspeling op zijn fantasie
niet verkeerd op! Carnoy blijft wat de taalvormen betreft steeds binnen de grenzen
van het phonetisch en morphologisch mogelijke, maar zijn betekenisontwikkelingen
en onderstelde metaforen zijn soms wel eens wat licht van gewicht. Zo meent hij p.
37 dat lo in de Kempen: ‘heide’ betekent. Niet onmogelijk, maar hij geeft geen
bewijzen, en gemeengoed is deze opvatting toch zeker niet. Bij de afleiding van het
Waalse Nèches zegt hij wel dat er van de bewuste metafoor meer voorbeelden zijn,
maar ook hier verzuimt hij, man en paard te noemen.
Carnoys werk is dan ook sterk persoonlijk, van de ene kant door de vele
onderstellingen, van de andere door het zwijgend negeren van door anderen
voorgestelde etymologieën, waarmee ik niet wil zeggen dat ik de laatste dan steeds
zou prefereren. Zo viel het mij op dat hij bij haasaard (p. 274) alleen aan de bekende
langoor denkt en niet overweegt dat de naam op de vorm, nl. die van een knieboog
zou kunnen slaan; cfr. R. van Hasselt - A. Weijnen, De plaatsnamen van Roosendaal
101. Bij de behandeling van Belgique en Brabant wordt totaal gezwegen over Van
Ginnekens hypothese, zoals die in OTt IV 97 vlgg is uiteengezet.
Maar ofschoon wat persoonlijk, is het dan toch een werk dat de Nederlandse
onomast niet missen kan. Ook voor Noord-Nederland is het van groot belang. Voor
Noordbrabants Bakel bijv. vond men in Mansion nog geen aanknopingspunt, hier
echter wel; zie pag. 41. Voor het probleem der wijk-namen hebben we nu Carnoy's
voor België geldende constatering (p. XX): ‘On se servait aussi, non pas de vicus,
mais de vicinium’. Dat wijst erop dat onze zo frequente Wijk-namen doorgaans dus
niet uit het Latijn afkomstig zijn. Voor ons Duizel en Dussen zijn de beschouwingen
sub: Duisburg, Duusdonk en Duisbeke interessant. Ossegem brengt ons thans op
de gedachte dat in Ossendrecht ook wel eens het hypocoristische verkleinwoord
Odso zou kunnen zitten. Voor Melik verwijs ik naar de uiteenzettingen op p. XVII,
voor Mill naar pag. XXXII. De Geleen blijkt nu niet verklaard te moeten worden zoals
Roukens dat deed in De taal der Limburgers 24. Onder het trefwoord: Gloin wijst
Carnoy er op dat het een keltische
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riviernaam is, die ‘de glanzende’ betekende. De oorsprong is dan Glanis: men
vergelijke ook de verschillende Schotse Glen's. Raspes brengt ons naar een
oudgermaans *hrispa = struikgewas. Mogelijk verschaft dit ons ook de verklaring
van De Rips bij Gemert.
Mag ik echter nog enkele bedenkingen uiten?
Het bevreemdt dat bij Ede (p. 179), Merendree (XXXI) en Geluwe (238) van umlaut
gewaagd wordt. Hier zullen die ee's toch wel als ingvaeonismen te beschouwen
zijn. - Over ingvaeonismen gesproken: de gelijkstelling op p. XXVI van ingvaeonismen
met frisismen en saksismen is toch al te simplistisch -. Het Limburgse Amby wordt
hier van *Ambiacom afgeleid. Maar hoe zit het dan met de umlautsfactor? Aan de
door Carnoy weifelend voorgestelde etymologieën van Baal (p. 37) zou ik nog een
andere willen toevoegen. Kan deze naam niet op *Baar-lo teruggaan? Immers
Baarle-Nassau en Baarle-Hertog heten ook nu in de volksmond baol, Meerle heet
meel, Aerle (onder Poppel) aol, Maerle: mael en Goirle: gool. Voor de ouderdom
van deze elisievormen kan ik wijzen op Goel voor Goirle op 26-1-1642 in het
Algemeen Schepenprotokol van Helvoort (R 17) en het eveneens
zeventiende-eeuwse Bael = Baarle (Rijksarchief Den Bosch R 1857 f 510).
Overigens ben ik er ook niet zo zeker van dat in de naam Baarle het adjektief:
baar = naakt, kaal zit, wat Carnoy met Mansion meent. Ik geloof eer dat het
vooropstaande element een persoonsnaam is. Het eerst komt daarvoor wel in
aanmerking de Friese mansnaam Bare (Baro, Bara, Baere), waarop immers ook
geslachtsnamen als Baring, Barink en de Hannoveriaanse plaatsnaam Barum
kunnen teruggaan. Voorts is het nog niet zo zeker dat men de vorm Uden (p. XXVI)
als een geïsoleerde genitief moet beschouwen. Ik denk veeleer aan een relict van
een heem-naam. Uden is dan gelijk te stellen met het Rijnlandse Udem uit de buurt
van Cleve. De overgang van auslautend em > en is in Brabant immers niet ongewoon
getuige Nunen bij Eindhoven tegenover Nunhem bij Roermond. Voor Heers geeft
Carnoy een andere etymologie dan Mansion. In Brabants Heem I 31 waagt H.
Mandos nog een hiervan afwijkende. Hij suggereert een naamtype als
Heerlen-Coriovallum. In dit verband wijst hij op de wachttoren van Heers bij
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Veldhoven en de romeinse altaarsteen die bij Heers in de buurt van Tongeren is
teruggevonden. Ik moet getuigen dat in Brabant rs in plaats van r niet ongewoon is
(cfr. A. Weijnen. Onderzoek naar de Dial. gr. in N. Br. § 60 vlgg). In H.C.T.D. 1948,
105, 106, 120 worden Heersel bij Lierop en Heersel bij Oirschot ook met dit heer in
verband gebracht.
De tegenstrijdigheid in de verklaring van Maasniel als men die bij het lemma met
die op blz. XXXVI vergelijkt, zal wel hierin zijn verklaring vinden dat de inleiding
geschreven is voordat de lijst werd afgesloten.
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Over vorm en auteur van Mariken van Nieumeghen.
Over de vorm van M.v.N. is al heel wat te doen geweest. Het lijkt me overbodig alle
studies daarover te vermelden. Men kan ze hoofdzakelijk beredeneerd bijeen vinden
in de Inleiding van Beuken's uitgave van 1931. Worp, Muller, Leendertz, Walch,
Wolthuis houden tegenover Kalff en Kronenberg, dat de prozastukken niet authentiek
zijn. De opvatting van Kalff vond geen aanhang en het betoog van Mej. Kronenberg
is afdoende weerlegd door Dr. W. Beuken.
Onlangs nu is er van de uitstekende kenner van de Middeleeuwse literatuur, Dr.
J. van Mierlo S.J., een opzienbarende studie verschenen over de vorm en de auteur
1)
van M.v.N. , zoals het tot ons is gekomen in de oudste bekende druk van circa
1518, gedrukt bij Willem Vorsterman te Antwerpen, die berust in de Bayerische
Staatsbibliothek te München. Van Mierlo tracht daar te bewijzen, dat M.v.N. geen
bewerking is van een toneelstuk, maar dat het door een en dezelfde persoon is
geschreven, zoals het tot ons is gekomen in het Volksboek. Daarna argumenteert
hij dat Anna Bijns de schrijfster is van het volksboek, èn van de dramatische tekst
èn van het proza. Dat is natuurlijk slechts mogelijk, wanneer het volksboek in zijn
geheel van c. 1518 is. Immers Anna Bijns was toen pas 25 jaar. De mogelijkheid
van het auteurschap van Anna Bijns hangt dus geheel af van de originaliteit van
M.v.N. als volksboek.
Voor de stelling dat M.v.N. geen bewerking is van een dramatische tekst, maar
door een en dezelfde persoon als volksboek in afwisselende teksten van verzen en
proza is geschreven, construeert Van Mierlo een analogie-bewijs uit twee soortgelijke
volksboeken met afwisselende dramatische verstekst en proza: Den Verloren Sone,
in 1541 uitgegeven bij Cornelis Dircksz Cool te Amsterdam en Jan van Beverley,
gedrukt bij Ṭhomas van der Noot te Brussel vóór 1514. Van

1)

Med. V A 1949, blz. 57-85.
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Mierlo poogt te bewijzen dat deze twee volksboeken in de overgeleverde vorm
werden klaargemaakt met het oog niet op het toneel maar op de druk, en daaruit
zouden we dan mogen vermoeden dat dit ook het geval is met M.v.N. Of hij er in
geslaagd is dat aan te tonen menen we te mogen betwijfelen.
Den Verloren Sone is een bewerking van een Franse moralité. De oudste drukken
van dit Franse spel worden naar schatting gesteld op 1535 en 1540. Van ons
volksboek is een druk bekend van 1541. Het volksboek is vrij spoedig op de Franse
drukken gevolgd. Van Mierlo concludeert daaruit: ‘dan is ons stuk geen bekorting
van een ouder stuk: dan werd het geschreven, zoals het is, als leesboek’ (blz. 59).
Met die conclusie kunnen we het onmogelijk eens zijn. Immers, dan is ons volksboek
wel geen bekorting van een Nederlands stuk, maar wel van een Franse dramatische
tekst. En het geeft toch geen wezenlijk verschil voor het niet-originele van het
volksboek of het uit een Nederlands of een Frans toneelstuk werd omgewerkt: in
beide gevallen is het een bewerking. We komen daarop nog terug.
Dat er echter geen Nederlandse dramatische tekst tussen de Franse moralité en
ons volksboek kan bestaan hebben, is niet zo duidelijk. Ten eerste zijn de data van
de drukken der Franse moralité slechts benaderend. Ten tweede steunt
Boekenoogen en Van Mierlo met hem, voor deze dateringen op de Histoire du
Théatre français III, p. 139-144 van de Gebroeders Parfaict, een werk van 1745,
2)
een tijd toen de geschiedenis van het toneel nog in de kinderschoenen stond . Deze
basis lijkt ons nogal wankel voor een vaststaande conclusie.
Maar vooral dit, de Franse moralité dateert zo goed als zeker van omstreeks
1500, en was in Frankrijk algemeen bekend. Raymond Lebègue zegt er van in La
tragédie réligieuse en France, Les débuts (1514-1573), p. 88-9: ‘Nous avons
conservé une seule moralité tirée de la parabole de l'Enfant prodigue... La pièce
française, que nous avons conservée, fut écrite après la farce de Pathelin, et elle
fut imprimée au moins six fois à Paris, à Rouen et à Lyon. C'est probablement elle
que l'on a jouée dans toute la France, en 1504 dans

2)

Boekenoogen, Nederlandsche Volksboeken, XI, blz. 60, Leiden.
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un cloître de Laval [nota: En 1500 vers et avec 12 personnages, comme dans notre
pièce], en 1532 et 1563 à Béthune, en 1539 à Limoges, à Cadillac-sur-Garonne en
1541’.
De volstrekte oorspronkelijkheid van het volksboek wordt door het spel zelf
bevestigd, meent Van Mierlo. ‘De dramatische uitgewerkte delen eindigen alle met
volle rijmen... Aan den anderen kant wordt binnen het dramatisch gedeelte het rijm
gewoonlijk door de personages gebroken, zodat het eerste vers van elken spreker
begint met een rijm op het laatste vers van den voorgaande. Als nu de
gedramatiseerde delen telkens eindigen met twee rijmen, dan mag men daaruit
besluiten, dat er ook oorspronkelijk geen berijmd gedeelte meer volgde, dat daarna
geen spreker meer optrad, en dat het proza nergens in de plaats is gekomen van
weggelaten dramatische gedeelten’ (blz. 59). Zeker het is de gewoonte in de spelen
der rederijkers dat het eerste vers van een spreker rijmt op het laatste van zijn
voorganger. In bepaalde gevallen echter verschijnen ineens gepaarde rijmen, en
dat heeft Van Mierlo over het hoofd gezien. Wanneer het toneel van plaats verwisselt,
of wanneer een spreker van een tweegesprek overgaat naar een monoloog, dan
wordt de tekst afgesloten met een gepaard rijm, en het nieuwe toneel of de monoloog
begint met gepaard rijm, eventueel met afgerond rijm bij refereinen of rondelen.
Men kan dat constateren in alle stukken van Cornelis Everaert, waarin
toneelveranderingen plaats hebben of monologen voorkomen. Bij toneelverandering
geeft hij dan meestal de aanwijzing: pausa of pausa cleene, en de monoloog geeft
hij meermalen een titel, b.v. ghebet. Hetzelfde treffen we al aan in de Eerste en in
de Sevenste Bliscap. Telkens wanneer de schrijver een tafereel wil afzonderen, laat
hij de spreker eindigen en het volgende tafereel weer beginnen in gepaard of
afgerond rijm. Meestal is die afronding aangegeven door de toneelaanwijzing Selete;
dikwijls blijkt die afronding door de strofevorm, soms alleen uit het gepaarde rijm.
In die spelen Vande V vroede ende vande V dwaeze maegden, in het Spel van St.
Joris, in het Sacrament vander Nyeuwervaert, in de Klucht van Playerwater komen
de gepaarde rijmen in dezelfde situaties voor, terwijl voor het overige ook daar een
spreker rijmt op de tekst van zijn voorganger.
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De dramatische gedeelten in Den Verloren Sone nu zijn alle afgeronde taferelen of
monologen. Het is dan ook vanzelfsprekend dat alle dramatische teksten in gepaard
of afgesloten rijm eindigen en de daarop volgende evenzo beginnen; behalve vóór
en ná het laatste prozastukje, tussen de uitnodiging van de vader en de terugkeer
met de oudste zoon op het gastmaal. Boekenoogen emendeert die twee weesrijmen
tot twee op elkaar rijmende verzen, en Van Mierlo aanvaardt die emendatie. Is die
emendatie juist, dan vervangt het proza geen speeltekst, maar is het er slechts
tussengevoegd ter wille van het leesboek als zodanig, en de auteur van het
toneelstuk heeft de beide tonelen beschouwd als een geheel; is de emendatie foutief,
dan zijn er enige verzen uitgevallen, waardoor weesverzen ontstonden.
Er zijn aanwijzingen dat het volksboek niet een bewerking is van de Franse
moralité, maar van een vertaald Nederlands drama. De verzen van het volksboek
zijn geschreven deels in rederijkersstrofen, deels in verzen met gepaard rijm. We
ontmoeten echter op blz. 13 onmiddellijk na het proza de laatste vier verzen van
een rondeel. Het proza heeft op blz. 12 verhaald, dat de verloren zoon na zijn eerste
geld verteerd te hebben naar huis terugkeert om daar zilverwerk te stelen. Zijns
Vaders Knape wordt dat gewaar en roept dan:
Wien hoore ick daer binnen?
Den Verloren Sone: Wat leyter u aen vuyl druyt?
Den Knape: Wien hoore ick daer binnen?
Den Verloren Sone: Suldy te rasen beginnen?

De tekst gaat dan in gepaard rijm verder. De vier geciteerde verzen hebben het
1

2

rijmschema b a b b. Het eerste en derde vers zijn gelijk, en het tweede heeft een
weesrijm. Gelijkluidende verzen in een strofe treft men slechts aan in rondelen, die
van verschillende structuur zijn. Waarschijnlijk is aan de twee gelijke verzen nog
een derde voorafgegaan, zeker heeft het weesrijm gerijmd op een voorafgaande
1

2

3

regel. Het rondeel kan er aldus hebben uitgezien, a b a a b a b b. Hoe ook de bouw
van het rondeel geweest is, we hebben in de vier aangehaalde verzen slechts het
einde daarvan. De bewerker heeft het rondeel door verkorting verknoeid. Mogelijk
is dat hij dit deed bij de bewerking rechtstreeks uit het Frans, maar waarschijnlijk is
dit niet.
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Bovendien zijn er nog een tweetal rijmparen die verknoeiingen schijnen. Op blz. 37
treffen we aan verdoemt: comt, en op blz. 40 elck: sulck. Het eerste rijmpaar zou
nog gebrekkige schrijfwijze kunnen zijn voor verdoemt: coemt of verdomt: comt.
Maar in plaats van het tweede moet er oorspronkelijk wel elck: selck gestaan hebben.
Deze rijmen zijn dan voorgekomen in een oudere uitgave van ons volksboek of in
de vertaling van de Franse moralité. Ook blijft het mogelijk dat de verknoeiing op
rekening van de drukker staat. Maar we moeten de drukker niet meer op de hals
schuiven dan nodig is.
Evenmin als van de oorspronkelijkheid van Den Verloren Sone heeft Van Mierlo
ons kunnen overtuigen van de oorspronkelijkheid van Jan van Beverley. Uit de
lacunes die ontstaan als men de verzen op zich zelf leest en uit het dikwijls ontbreken
van een rijmregel aan het slot of aan het begin van een berijmd gedeelte, heeft
3)
reeds Boekenoogen besloten dat de prozatekst meestal een aantal versregels
vervangt. Algemeen werd dan ook na Boekenoogen aanvaard, dat het volksboek
de bewerking is van een uitvoeriger dramatische tekst. De vijf prozateksten die
tussen twee rijmende regels instaan, beschouwt Boekenoogen als invoegsel die
4)
goed gemist kunnen worden . Onder deze vijf prozastukken zijn er drie, die Van
Mierlo ‘tot een gans andere conclusie noodzaken. Immers, betoogt hij, deze drie
stukken kunnen niet gemist worden. Indien de berijmde delen door het rijm verbonden
zijn, dan bewijst dít dat die voor het toneel onmisbare taferelen nooit dramatisch
werden bewerkt en dat het proza die ( = dat) ze moet vervangen oorspronkelijk is’
(blz. 61). ‘Die op het toneel onmisbare voor het begrip noodzakelijke taferelen zijn
nooit dramatisch verwerkt geworden: wat blijkt uit het feit, dat de berijmde delen
door het rijm verbonden zijn en er dus daartussen niets van een oorspronkelijk
tafereel heeft gestaan’ (blz. 63).
Op de eerste dezer drie plaatsen (blz. 6-8) wordt vóór het proza gedramatiseerd,
dat Jan van Beverley aan zijn vader het besluit meedeelt de wereld te verlaten, zich
terug te trekken in een woud om er als kluizenaar te gaan leven. Het proza verhaalt
dan dat vader en zoon onder veel tranen afscheid van elkaar nemen, de zoon naar
het

3)
4)

Ibid. VI, blz. 44. Leiden 1903.
Ibid. VI, blz. 44.
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woud gaat, daar een hut bouwt, en dat zijn zuster hem daar gaat bezoeken. Van
Mierlo nu meent, dat het bouwen van een hut en het voornemen van de zuster om
haar broer te gaan bezoeken, wel gemist zouden kunnen worden, maar niet het
afscheid van de vader onder veel tranen; ‘dat afscheid onder vele tranen behoort
zeker tot het spel’ (blz. 61). Het wil mij niet duidelijk worden ten eerste, waarom dat
afscheid onder veel tranen niet gemist kan worden, en ten tweede, als het gespeeld
werd, waarom er dan noodzakelijk een tekst bij hoorde. Dat dit laatste niet nodig is
blijkt duidelijk uit de dramatische tekst op het eind van het stuk (blz. 28-29). De
heremijt kruipt op handen en voeten door het bos. De graaf op jacht ziet hem voor
een dier aan en geeft zijn ridders bevel het dier te gaan vangen. Onmiddellijk na
het bevel echter brengen de ridders het dier. In de tekst geen woord over het vangen.
En dat vangen was toch noodzakelijker dan het onder tranen afscheid nemen. De
vangst had plaats als stil spel. Maar dan kan het afscheid, ondersteld dat het
onmisbaar is, veel eer als stil spel zijn gespeeld, zonder tekst. Indien de schrijver
van het volksboek na het bevel van de graaf een prozatekst had ingelast, waarin
het vangen van het gewaande dier min of meer uitvoerig was beschreven, dan had
de prozatekst ook tussen twee rijmende regels gestaan, gheleghen: ghecreghen,
en dan had Van Mierlo ook daar consequent moeten zeggen: dat kan niet gemist
worden, dat proza hoort er bij, en blijkens het feit dat het eerste vers nà het proza
op het laatste vers vóór het proza rijmt, vervangt het niet een dramatische tekst, en
is er dus door dezelfde schrijver die de verzen schreef tussengevoegd. Maar deze
conclusie was blijkbaar foutief geweest, omdat het vangen alleen als stil spel werd
gegeven.
Op de tweede plaats, blz. 14-15, wordt in het proza verhaald, dat de zuster wijn
gaat halen voor haar broer. Maar dat kan evengoed als stil spel zijn gespeeld als
het afscheid van de vader en het vangen van het ‘vreemd beest’. Bovendien vertelt
dit proza nog dat de heremijt zich bedrinkt en ‘metter oncuysheit ontsteken wert’ en
‘begheerte creech tot synder suster’. Ditzelfde komt echter daarna nog eens in de
verzen voor. Als proza en verzen van dezelfde auteur zouden zijn, dan zou hij
tweemaal hetzelfde zeggen, eerst in proza en daarna in verzen.
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Van Mierlo vermeldt nog een derde prozatekst die tussen een rijmpaar staat. Om
het betoog van Van Mierlo goed te kunnen volgen is het gewenst dat de tekst van
blz. 10-13 in het kort wordt weergegeven. Colette heeft haar broer in de eenzaamheid
bezocht en zal terugkeren naar haar vader. Jan neemt afscheid met deze woorden:
In Gods namen suster tes my lief
Comt inden name van onsen heere
Maer suster groet my onsen vader seere
Ende goet God moet u gheleyden.

Daarna volgt in proza, dat de zuster naar haar vader terugkeert en dat Jan
godvruchtig in zijn hut achterblijft. Dan begint een nieuw hoofdstuk: ‘Hoe die duvele
tot den heylyghen heremijt Jan comen es in die ghedaente eens enghels’. In het
proza wordt dan verder verteld dat de duivel hem van Godswege voorstelde om
een van de volgende drie zonden te doen ‘te weten droncken drincken,
vrouwencracht oft moert’. Dit als straf, zegt de duivel, voor zijn geestelijke hoogmoed.
Ontsteld over zo'n zonderling bevel, kiest hij wat hem het minste kwaad lijkt:
dronkenschap. Daarop volgt in verzen deze klacht van de heremijt:
Och God nu gheeft mi dit te goede
Want mijn herte wert my so swaer
Ick hebbe van binnen so grooten vaer
Daer ic duchte in mijnen moet
Datter my nemmermeer af en coemt goet
Want ic en dede nie dinck so noode.
Ic storve my liever [daer] voer twee doode
Ende mi God des woude verdraghen.

Dan volgt dit proza: ‘Met dien dat hy dus stont en claechde so quam sijn suster tot
hem, haer seer verwonderende vander clachten haers broers ende seide tot hem:
Jan broeder mi dunct ic hoor u claghen
Ic duchte dat u yet moet ghebreken
Dat hoor ick wel aen u spreken.

De tekst vervolgt dan in gepaard rijm. Uit het bovenstaande blijkt dat de eerste
prozatekst tussen twee weesrijmen staat: gheleyden:
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goede, het tweede stukje tussen twee rijmende regels: verdraghen: claghen.
Nu zegt Van Mierlo dat men de eerste prozatekst (tussen gheleyden en goede)
niet kan missen, omdat men anders niets van het vervolg kan begrijpen: ‘nergens
wordt dit bevel van den engel in de berijmde delen vermeld. Men zou dus werkelijk
op het toneel nooit kunnen weten, hoe de Heremijt zo plots tot dronkenschap vervalt’
(blz. 61-2). We geven dit onmiddellijk toe en hetzelfde beweerde ook Boekenoogen
al, om de eenvoudige reden dat we hier niet te doen hebben met een prozatekst
tussen twee op elkaar rijmende regels, maar tussen twee weesverzen. De tweede
prozatekst staat inderdaad tussen twee op elkaar rijmende regels: verdraghen:
claghen. En daarvan verklaart Van Mierlo: ‘Hier zou het proza werkelijk niets meer
kunnen zijn dan verduidelijking’ (blz. 62). Kennelijk bewijst Van Mierlo niet wat hij
heeft opgezet te bewijzen: dat het proza, dat tussen twee rijmregels staat, niet gemist
kan worden. Hij heeft in de gang van het betoog de eerste prozatekst met de tweede
verwisseld. Heeft Van Mierlo gemerkt dat er wat haperde aan zijn betoog? Later zet
hij een andere redenering op, gebaseerd op de eerste prozatekst, duidelijk in strijd
met zijn eerste opzet: ‘Het is nu alleszins mogelijk, dat dit proza een tafereel
samenvat dat in de bewerking werd weggelaten: het staat tussen twee weesverzen.
Maar indien zulk een tafereel ooit heeft bestaan dan is het toch wel zonderling dat
juist zo iets wezenlijks tot het spel werd weggelaten en in proza samengevat’ (blz.
62). Op deze moeilijkheid antwoorden we, dat we hetzelfde zien gebeuren in Den
Verloren Sone, waar ook enige taferelen in proza zijn samengevat die in de gang
van het spel niet gemist konden worden: de tussenkomst van de vriend van Den
Verloren Sone bij de Vader (blz. 31), de uitnodiging van alle vrienden en geburen
bij de maaltijd (blz. 33), en het overbrengen door een dienaar van de weigering van
de oudste zoon om aan het feestmaal te verschijnen (blz. 34-35).
Wat de vele weesrijmen betreft die in Jan van Beverley voorkomen, Van Mierlo,
die meent het definitieve bewijs geleverd te hebben voor de oorspronkelijkheid van
het volksboek, ‘waagt’ daarvoor een verklaring, maar voegt er onmiddellijk aan toe,
dat het nodeloos is zich
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hierover verder het hoofd te breken (blz. 64-5). Intussen merken we op dat als Jan
van Beverley een bewerking is van een toneelspel (en Van Mierlo heeft het tegendeel
geenszins bewezen), de weesrijmen hun voor de hand liggende verklaring vinden
in het samenvatten van tekstfragmenten. Zoals we boven bij Den Verloren Sone
aantoonden is het bij het rederijkersspel gebruik dat, wanneer het toneel verplaatst
wordt, de tekst wordt afgesloten met gepaard rijm. Ook bij het spel van Jan van
Beverley is dat het geval geweest. Dat blijkt nog vóór het proza op blz. 18, 25, 31,
32. Het nieuwe toneel begint met gepaard rijm, dat blijkt nog op blz. 26. Waar bij
verandering van toneel in het volksboek het ene toneel niet besluit met gepaard
rijm, zoals op blz. 10 en 29, en het volgend toneel daarmee niet begint, zoals op
blz. 12, 19, 30 en 33, daar is een gedeelte van de speeltekst bij de bewerking
vervallen of in proza samengevat. De prozastukken tussen twee rijmen zijn slechts
tussenvoegsels, die tussen twee weesrijmen zijn samenvattingen van de speeltekst.
Deze verklaring steunt geheel op de gangbare rijmtechniek van de rederijkersspelen.
Nu doet er zich een geval voor, dat hiermede schijnbaar in tegenspraak is, n.l.
het eerste geval van proza tussen twee rijmen (blz. 6-8). Dat dit proza gemist kan
worden in de gang van het spel, hebben we aangetoond en het argument dat Van
Mierlo daaraan meent te kunnen ontlenen, blijft daarmee weerlegd. Maar er is iets
anders: het is duidelijk dat er in dit proza een toneelverandering plaats heeft: vóór
het proza is het toneel in het huis van de Graaf van Beverley, de vader van de
toekomstige heremijt, nà het proza is het toneel in het bos. Dat nu de verzen op blz.
6 niet eindigen en de verzen op blz. 8 niet beginnen met gepaard rijm of met
weesrijm, maar toch op elkaar rijmen moet een toevalligheid zijn, wat bij het groot
aantal woorden op -out niet te verwonderen is, al komt dit rijm in de verdere tekst
dan ook in het geheel niet meer voor. Zo komt in Lanseloet van Denemarken het
rijm -out in het hele stuk niet voor tenzij op het eind en dan zesmaal (765-6, 823-4,
839-40), het rijm -aren in Everaert's Maria Hoedeken in het begin viermaal (2-7) en
dan pas weer 700 verzen verder (714-5, 795-7).
Wanneer het volksboek een bewerking is van een toneelstuk dan
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vindt het rijm-paar bereyden: waerdicheden (blz. 35) geredelijke verklaring. Blijkens
de rijmen staat ey in -heyt altijd voor de klank ei, nooit voor ee, en -heden nooit voor
-heyden. Liever schuift men deze afwijking op de afschrijver, de bewerker, dan op
de drukker.
Van Mierlo heeft de oorspronkelijkheid van Den Verloren Sone en Jan van Beverley
trachten aan te tonen om daaruit een analogie-bewijs te trekken voor M.v.N. Nu
echter zijn bewijzen geen steek hielden en beide volksboeken dus volgens de
gangbare en gefundeerde mening bewerkingen zijn, mogen we vermoeden, in de
gedachtengang van Van Mierlo, dat ook een M.v.N. als volksboek niet origineel is.
Het analogie-bewijs van Van Mierlo leidt tot een tegenovergestelde conclusie.
Het strikte bewijs voor de originaliteit van M.v.N. tracht Van Mierlo te leveren op
dezelfde gronden als bij Den Verloren Sone, n.l. op de gepaarde en afgeronde
rijmen vóór en na de prozastukken (blz. 66). We hebben bij Den Verloren Sone er
op gewezen dat het gebruik is om afzonderlijke taferelen met deze rijmen te beginnen
en te eindigen. In M.v.N. eindigen en beginnen de meeste versteksten vóór en nà
de prozastukken op deze manier. Maar daar vormen dan ook alle dramatische,
aldus begonnen en beëindigde teksten een afgerond geheel, een afzonderlijk tafereel.
Alleen het tafereel, waar M. het wagenspel bijwoont, met Moenen breekt en door
hem in de lucht wordt gevoerd (685-892) wordt door enkele regels proza
onderbroken, maar de dramatische tekst rijmt er dan ook over het proza heen. Het
proza is er niet tussen taferelen ingevoegd, maar midden in een tafereel (tussen
727-8, 805-6, 821-2 en 857-8). De afgeronde rijmen zijn niet slechts verklaarbaar
door de afzonderlijke taferelen en de toneel-verplaatsingen, maar het zou zelfs
tegen de rijmbehandeling van de rederijkersdrama's indruisen, wanneer het anders
was. Aan de taferelen is door de bewerker niet geknoeid, hij heeft ze gaaf gelaten
als afgeronde gehelen. Slechts eenmaal komt na zo'n tafereel een weesrijm voor,
n.l. vs. 646. Van Mierlo vermoedt dat daar door de slordigheid van de drukker een
vers is weggevallen (blz. 66, nota). Waarschijnlijk echter heeft de bewerker daar
van het tafereel iets weggelaten.
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Er zijn een paar feiten die voor Van Mierlo begrijpelijk worden, wanneer de boven
besproken volksboeken oorspronkelijk zijn. Ten eerste het feit dat M.v.N. als Historie
en niet als spel werd uitgegeven (blz. 67). Evenwel neemt hij dit terug in de nota,
waar hij zegt: ‘Toch kan men uit het woord Historie alleen niet veel afleiden voor
den aard van den inhoud. Ook Lanseloet van Denemarken werd gedrukt en als
“ghenoechlike” of “schoon amoureuse Historie” uitgegeven’. De titel zegt dus niets
voor de oorspronkelijkheid noch van het volksboek noch van het toneelstuk.
Bovendien als de bewerker het toneelspel als leesboek uitgaf, waarom zou hij dan
eventueel spel niet in historie hebben kunnen veranderen? Ten tweede wordt hem
dan begrijpelijk ‘waarom andere toneelstukken, die werkelijk voor het toneel werden
geschreven, nooit met prozafragmenten werden uitgegeven’ (blz. 67). Hij beroept
zich daarvoor op Elckerlyc en Lanseloet van Denemarken. Maar deze twee spelen
werden al gedrukt vóór 1500, voordat de mode opkwam om volksboeken met
gemengde tekst, verzen en proza, uit te geven. Den Verloren Sone, Jan van Beverley
en M.v.N. werden pas in boekvorm verspreid toen die mode reeds bestond, en de
uitgevers, zegt Luc. Debaene terecht, zullen er eer aan gedacht hebben deze als
5)
‘lectuur’ voor te stellen, dan als tekstboek voor een eventuele opvoering . Daardoor
kon het ook gebeuren dat Elckerlyc en Lanseloet als toneelspelen bewaard bleven,
en de andere drie genoemde als toneelspelen, n.l. slechts in hs., verloren gingen.
Om nu verder alleen bij M.v.N. te blijven: wanneer het oorspronkelijk als toneelspel
werd geschreven, dan wordt het pas begrijpelijk dat het verhaal van het volksboek
rammelt; voortdurend is er iets dat de ordelijke gang van het verhaal verstoort, dat
de prozatekst de dramatische tekst achteropkomt of daarop vooruitloopt. Wat wel
heel onbegrijpelijk zou zijn als een dichter van het formaat van zo'n dramatische
tekst ook het proza zou geschreven hebben. Van Mierlo spreekt zelfs ‘van onzen
grootsten dramaturg uit de Middeleeuwen’ (blz. 69). In het proza na vs. 44 wordt
reeds de bevrijding vermeld van de oude hertog Arent, daarna nog eens in het proza
na vs. 402, terwijl het

5)

De Gulden Passer 1949 (27) 23.
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ten slotte voor de derde maal voorkomt in de dramatische tekst van vs. 408-413,
waar het eigenlijk alleen op zijn plaats is. Evenzo wordt al in het proza na vs. 44 de
zelfmoord van de Moeye verhaald, terwijl die pas voorkomt een heel eind verder
en alweer in de verzen (423-432). Het proza tussen vs. 136 en 137 verhaalt nog
eens wat in de verstekst al dramatisch is verwerkt: Mariken heeft zich onder de haag
neergezet (vs. 134), en dan komt het proza achterop de gang van het verhaal
verbreken door nog eens te zeggen dat M. uit de stad gaat en zich onder een haag
neerzet. In de speeltekst zegt Moenen tot M. dat ze naar 's-Hertogenbosch zullen
gaan, ‘ende van daer en werd ons gheen ruste, Wi en comen t'Antwerpen na onsen
luste... Bastaert, maleveseye wert uwen eersten dranck’ (vs. 319-325). Licht men
het proza dat daarop volgt uit, dan wikkelen de zaken zich af zoals Moenen zei. Na
twee tussentaferelen tussen de Moeye en Gijsbrecht, en de zelfmoord der Moeye,
ziet men ze dan te Antwerpen aankomen: ‘nu willen wi triumpheren ende costelijck
teeren’ (441-2), en dan wordt ook de beloofde eerste drank besteld: ‘Een eerst, ou,
een eerst’ (460). Maar volgens het proza zijn ze in 's-Hertogenbosch blijven hangen,
‘daer si sommighe dagen bleven teerende seer rijckelijc ende voer een yegelijcke
betaelden die met hen lyeden quam eten oft drincken’. Volgens de verzen had de
6)
val van M. plaats in 1467, volgens de Prologhe in 1465 .
Ik geloof uit het voorafgaande te mogen besluiten dat de poging van Van Mierlo
om de oorspronkelijkheid van het volksboek van M.v.N. aannemelijk te maken heeft
gefaald, en dat hij daardoor de voorstanders van M.v.N. als oorspronkelijk toneelstuk
in de kaart heeft gespeeld. Maar is M.v.N. enige tijd vóór 1518 geschreven, dan zijn
de kansen voor het auteurschap van Anna Bijns wat de dramatische tekst van het
volksboek betreft verkeken, omdat Anna Bijns rond 1500 te jong was om de
dramatische tekst te kunnen schrijven.
Wanneer volgens Van Mierlo bewezen is dat M.v.N. als volksboek oorspronkelijk
is, en er dus chronologisch geen bezwaren tegen het auteurschap van Anna Bijns
aanwezig zijn, dan tracht hij op innerlijke

6)

Zie Beuken's uitgave van M.v.N., blz. IX. Zutphen 1931.
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gronden, op overeenkomsten tussen M.v.N. en de refereinen van Anna Bijns haar
auteurschap aannemelijk te maken. We zouden, nu de authenticiteit van het
volksboek niet is bewezen, integendeel de oorspronkelijkheid van het toneelstuk
vaster is komen te staan, die interne kritiek kunnen laten voor wat ze is. Evenwel
wanneer gedachten techniek, woordgebruik e.d. van M.v.N. eens duidelijk heenwezen
naar Anna Bijns, zelfs voor haar auteurschap overtuigd waren, dan moest er wat
haperen aan ons betoog omtrent de originaliteit van het toneelstuk. We zullen daarom
de argumenten voor Anna Bijns nog nagaan.
Het tamelijk losse rederijkersvers met silbetelling, waarvan het rhythme beheerst
wordt door het rijm en dat dan ook langer of korter kan zijn (blz. 73), komt niet alleen
bij Anna Bijns voor, maar evenzeer in de Eerste en Sevenste Bliscap, het Spel van
der Nyeuwervaert en bijzonder in de spelen van Cornelis Everaert. Wat de rijmen
betreft: alles waarin M.v.N. overeenkomt met Anna Bijns (blz. 73-75), treft men zeker
zo duidelijk en overvloedig aan in de spelen van Everaert. Het is wel niet nodig dit
in onderdelen aan te tonen; voor wie die spelen opslaat is dat onmiddellijk duidelijk.
Van Mierlo wijst vervolgens op een tweetal woorden die slechts in M.v.N. en bij
Anna Bijns zouden voorkomen. ‘Twee woorden, waarvoor het Middeln. Woordenboek
slechts één voorbeeld uit ons spel kent cadet, afgrijs (vs. 620, 339) vind ik bij onze
o

dichteres (b.v. refr. XVII, g, in 1 Refreinenbundel; F. Soens, in Leuvensche
Bijdragen, 1900-1902 (blz. 283, beneden)’ (blz. 75). Van Mierlo heeft blijkbaar over
het hoofd gezien, dat in het Mnl W de rederijkerspoëzie maar schaars geëxcerpeerd
is. We treffen die woorden dan ook elders aan o.a. bij Everaert: cadet in XI, 265;
XXXIV, 246; afgrijs in V, 187.
‘En, dat in M.v.N. herhaaldelijk voorkomt in de betekenis “indien”, is even zo
gewoon bij Anna Bijns’. Men treft dit partikel in deze functie al aan in Esmoreit 343,
in het Spel Van den Somer en den Winter 236, en bij Everaert is het eveneens
gewoon: I, 134; II, 423; VI, 72 enz.
We geloven dat er uit overeenkomst in rijmen en woordgebruik van M.v.N. en
Anna Bijns niets te bewijzen is, ‘omdat, zoals Dr. Luc.
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7)

Debaene al opmerkte woordenkeuze, beeldspraak en techniek der meeste
rederijkers zo weinig onder elkaar verschilden’.
Van Mierlo meent uit het voorkomen van de naam Moenken bij Anna Bijns tot
enige bekendheid van haar met M.v.N. te mogen besluiten. Na het spel van M.v.N.
komt de naam Moenen het eerst voor, althans voor zover bekend is, - en we wijzen
in dit verband nog eens op de schaarse excerpten van het Mnl W uit de
rederijkers-poëzie -, in een A B C gedicht van 1523 van Anna Bijns. In een latere
uitgave van dit referein werd Moenken veranderd in de duvel. Dat de naam ook
elders aldus gewijzigd zou zijn is een onderstelling waarvoor elke aanwijzing
ontbreekt. Om nu uit dit eenmaal voorkomen van de naam bij Anna Bijns te besluiten
tot ‘zelfs meer dan bekendheid met Mariken van Nieumeghen bij onze dichteres’,
zoals Van Mierlo blz. 76 doet, mist alle grond. Ik geloof dat we aan de hand van de
gegevens niet meer mogen zeggen dan: rond 1500 kwam de naam Moenen voor
de duivel op. Mogelijk dat Anna Bijns het spel van M.v.N. gekend heeft, maar zij
kan ook buiten het spel om van de nieuwe naam hebben kennis gekregen. In geen
geval suggereert het voorkomen van de naam eerst in M.v.N. en daarna bij Anna
Bijns, dat de naam door haar zou zijn gegeven, en dat zij het stuk zou hebben
geschreven.
Een ander argument voor het auteurschap van Anna Bijns put Van Mierlo uit het
referein dat Mariken voordraagt in de herberg De Boom te Antwerpen. Dit argument
o

is vierledig: 1 In dit referein wordt de kunst der rederijkers verdedigd tegen de
straatdichters en liedjeszangers, hetgeen ook Anna Bijns meermalen doet (blz. 76),
o

2 Er komen de woorden in voor: notabele, fabele, onabele in kettingrijm (niet
abelheyt P.M.). Welnu a) in refrein XXXV (Leuv. Bijdragen IV, 327) op de stoc: Hoe
souden esels pooten op herpen speelen’ speelt Anna Bijns ook met rijmen op -abele
en zij slingert er ook dezelfde woorden door elkander, terwijl b) abel en abelheyt
begrippen zijn, ‘die bij haar door geheel haar werk onophoudelijk voorkomen’, en
o
c) notabele een woord is, ‘dat zelden in haar toespraken ontbreekt’ (blz. 77). 3 Het
referein van Mariken is op de stoc: ‘Door donconstighe gaet die conste verloren’,
een formulering die ook bij Anna

7)

De Gulden Passer, l.c. blz. 11.
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Bijns in dezelfde bewoordingen voorkomt; en 4 Rethorycke is een gave van de H.
Geest, zegt Mariken, wat naar de zin ook wordt aangetroffen in referein LXXVII van
de Nieuwe Refreinen (blz. 77-8).
Daartegen is in te brengen dat in de genoemde vier punten M.v.N. niet slechts
overeen komt met Anna Bijns, maar met de literatuur der rederijkers in het algemeen.
Eerste punt. De klacht over het verval of het geringer aanzien van Rethorycke kan
men eveneens lezen bij Everaert XVIII, 101-103; XV, 25-32; XXVII, 375-8; XXIX,
55-8. En Kalff heeft aangetoond, dat deze klacht bij de rederijkers aan het begin
8)
van de 16de eeuw herhaaldelijk tot uiting kwam . Zie voorts Muller en Scharpé,
Spelen van Cornelis Everaert, Leiden 1920, blz. 594 bij vs. 101-113, waar naar de
literatuur over deze aangelegenheid wordt verwezen. Tweede punt. Ongetwijfeld is
er enige overeenkomst in rijmen en in spel met de woorden: notabele, abele, onabele
en fabele. We vinden echter al een halve eeuw vroeger dezelfde gedachten
uitgesproken in dezelfde woorden bij Anthonis de Roovere, en wel in hetzelfde
verband: de minnaar van de kunst van Rhetorycke tegenover degene, die ze haet
en versmaet. Nota bene gebruikt M.v.N. dezelfde woorden vs. 525 en 528. In de
Rethoricale wercken door Eduard de Dene in 1562 bij Jan van Ghelen uitgegeven
9)
lezen we op blz. 26 :
Men mach de Rethorycke in veel manieren
Hantieren.
Diese wijselijcke can bestieren,
Tversieren,
Is wonderlijck, datter inne licht.
Slicht mensche soe wilt dan obedieren
Tcryhieren,
Van der Rethorycke scholieren. In vieren
Heeftse den heylighen gheest ghesticht.
Dicht, dats de wortele; noydt sulck ghewicht
Tmessicht int begrijpen: menich abel clerck,
Die abelijck, notabelijck de redene schicht.
Soot blijcke Rethorycke voor gheen conste swicht!
Verstaet, diese haet, versmaet Godts werck.

8)
9)

Geschiedenis der Nederl. Letterkunde III, 127-9, Groningen 1907.
Aangehaald bij G.C. van 't Hoog, Anthonis de Roovere, blz. 26, Amsterdam (1918).

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 68

176
Dezelfde gedachten, in dezelfde bewoordingen, en in hetzelfde verband als later in
M.v.N. en bij Anna Bijns. - Wat het woord notabele betreft, men ontmoet het niet
slechts bij Anna Bijns, maar in de prologen en naprologen en toespraken tot het
publiek in alle ernstige toneelspelen der rederijkers. We verwijzen slechts naar De
Sevenste Bliscap 37 en 1693, Vande V vroede ende vande V dwaeze maegden 1,
Nyeuwervaert 74, en Naprologhe 1, de spelen van Everaert XVII, 435; XVIII, 83;
XXIII, 93; XXIV, 728.
Derde punt. In dezelfde zin als in M.v.N. komen constige en onconstige, n.l.
ernstige dichtkunst, zoals van de rederijkers enerzijds, en de op winst beluste van
straatdichters en liedjeszangers anderzijds, ook voor in de spelen van C. Everaert
VII, 465 en euphemistisch in IX, 14.
Vierde punt. Zoals uit het bovenstaande referein van De Roovere blijkt, verdedigt
hij ook tegenover de slichte mensch de Rethorycke, want ‘in vieren Heeftse den
heylighen gheest ghesticht’. En die ‘Rethorycke haet, versmaet Godts werck’.
Eveneens noemt Everaert, evenals De Roovere factor van de Brugse kamer De
Heilige Geest, ware dichtkunst een gave van de H. Geest. Door zijn verhouding tot
die kamer dringt zich de betrekking van de dichtkunst tot de H. Geest herhaaldelijk
bij hem op. Hij dient zich aan als scholier die den Heleghen Gheest komt leren (I,
949-50); wat hij in zijn spel biedt is ‘sHelichs Gheest ghifte’ (XXII, 496); ‘Den gheest
daer allen druck by smelt heift (hem) besproeyt met heuren zode’ (XXIX, 299-300);
hij verricht zijn werk ‘mit vierighen minnen Des sHelichs Gheest’ (V, 517-8).
Het meest doorslaande argument meent Van Mierlo te kunnen ontlenen aan het
slot van M.v.N. ‘Daar is eindelijk en vooral het slot van Mariken van Nieumeghen:
Neemt alle danckelijck, sonder clagene
Dit slecht bewijs, jonste deet bestaen
Op dat wi die hemelsce glorie moghen ontfaen. Amen’ (blz. 78).

Van Mierlo haalt een aantal voorbeelden aan, waarin bij Anna Bijns deze drie
gedachten in dezelfde formulering worden uitgesproken: Neemt danckelijck, slecht
bewijs, uit jonsten is het gemaakt. Hij geeft
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toe dat dergelijke verklaringen wel meer bij rederijkers voorkomen, maar zelden in
deze vormen. Er is echter een plaats in de onuitgegeven Gedichten van Anna Bijns,
blz. 281 van de Leuvensche Bijdragen l.c., die aldus luidt:
Vercoren prinche, hoordt myn vermaen:
Nempt danckelijck mijn slecht bewijs,
Vuyt goeder jonsten zoo heb ict bestaen.
Tes quaet timmeren hier om prys.

‘Hier hebben we, zegt Van Mierlo, niet alleen Neempt danckelyc, maar ook mijn
slecht bewijs, en dan uut jonsten heb ick bestaen, juist zoals in het spel’ (blz. 81).
In Jan van Stijevoort's Refereinenbundel, noch in de gedichten van A. de Roovere,
noch in Jan van Dale's loflied ter ere van het H. Sacrament trof hij de uitdrukking
aan: ‘dat het gedicht uit jonste, met jonste of iets dergelijks werd gemaakt’ (blz. 83)!
Ook nergens neemt danckelijc met (uut) jonste samen. Bij Anna Bijns, en bij haar
alleen, vindt men: dat jonste haar deed werken, dat jonste het haar deed bestaen,
dat haar gedicht uut jonste sproot, te zamen dan nog wel met neemt danckelijc, en
zelfs met slecht bewijs, zoals in Mariken van Nieumeghen. Het slot, de handtekening,
van ons spel komt dus herhaaldelijk in gevariëerden vorm, tweemaal zelfs zo goed
als letterlijk, bij Anna Bijns en bij haar alleen voor. En dat kan, dunkt mij, geen louter
toeval zijn: dit verraadt bij beiden éénzelfde gemoedsstemming’ (blz. 83).
Wanneer Van Mierlo niet slechts refereinbundels, maar ook en vooral
rederijkersspelen op dit punt had onderzocht, - het lag toch voor de hand een spel
allereerst met andere spelen en niet met refereinen te vergelijken, - dan zou hij
gezien hebben dat de overeenkomst van het slot van M.v.N. met enige plaatsen uit
Anna Bijns niet het minste zegt voor haar auteurschap. Neemt danckelyc treft men
o.a. herhaaldelijk aan in C. Everaert: VIII, 335; XXI, 39; XXVII, 385; XXXV, 375, ja
al in de Eerste Bliscap vs. 74, en in het Tafelspeelken van 2 personagien, vs. 218;
elders gevariëerd met Wilt danckelic nemen in Sacrament vander Nyeuwervaert,
Dyerste Prologhe vs. 74; Everaert V, 515; XI, 452; XII, 355; XIV, 290; XVII, 436;
XXI, 540; en met Neimpt in dancke, Everaert XVIII, 668; XX, 492; XXXI, 221; Spel
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van St. Joris vs. 195, en al bij A. de Roovere l.c. 167. - Dat het spel werd gemaakt
uut jonste trof Van Mierlo nergens aan. Maar C. Everaert verklaart in spel XXXV
dat het werd uut jonsten ghedaen (vs. 381). En dezelfde en verwante gedachten
worden uitgesproken in het spel Vande V vroede ende vande V dwaeze maegden
(vr. 790-1). in het Sacrament vander Nyeuwervaert (vs. 1025), en bij C. Everaert
XVIII, 1-4, 77; XXI, 31; XXX, 329. - De auteur van de Sevenste Bliscap is overtuigd
dat hij van deze vreugde van Maria slecht bewijs doet (vs. 52), wat hij in de
naprologhe nog eens variëert, wanneer hij zegt, dat de spelers Dbewijs van onser
materien soet hebben slichtelyc gedaen (vs. 1694-5). De proloogspreker Vande V
vroede ende vande V dwaeze maegden presenteert het spel als een bewijs simpel
ende ruidt (vs. 3-7), - Neemt danckelyc en uut jonste ghedaen komen gecombineerd
voor bij Everaert XXXV, 38: ‘Neimpt danckelic dit werck uut jonsten gedaen’. Uit
een en ander blijkt dat neemt danckelyc, uut jonste gedaen, slecht bewijs
voorkomend in M.v.N. en bij Anna Bijns niet wijzen op ‘eenzelfde gemoedsstemming’,
onderscheiden van andere rederijkers, maar algemene modetermen zijn uit het
idioom der rederijkers. Daarmee is niet de handtekening van Anna Bijns onder het
spel van M.v.N. gezet, maar eenvoudig een rederijkersstempel.
Samenvattend menen we te mogen zeggen, dat er geen enkel bewijs is bijgebracht
dat Jan van Beverley en Den Verloren Sone oorspronkelijk als volksboek zijn
geschreven. Daarmee vervalt het analogiebewijs voor M.v.N. Ook de afgeronde
rijmen vóór en nà het proza wijzen er niet op dat M.v.N. als volksboek oorspronkelijk
zou zijn. Juist de afgeronde rijmen wijzen op ingevoegd proza, en op een
oorspronkelijk toneelspel. Dat moet dan enige tijd vóór 1518 gemaakt zijn, c. 1500,
toen Anna Bijns nog te jong was om als auteur daarvan in aanmerking te komen.
Taal en techniek, waarin M.v.N. met de refereinen van Anna Bijns overeenkomst,
behoren tot de algemene eigenaardigheden van het rederijkersidioom.
Geen wonder dan ook dat Luc. Debaene zelf, in wiens proefschrift over De
Nederlandse Volksboeken. Ontstaan en geschiedenis van de Nederlandse
Prozaromans, gedrukt tussen 1475 en 1540 (Leuven, Febr. 1949) Van Mierlo
aanleiding nam tot zijn nieuwe beschouwingen
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over vorm en auteur van M.v.N. op 27 April 1949 in de Kon. VI. Acad. voor Taal en
Letterkunde gehouden,) dat Luc. Debaene zelf in een daarna verschenen studie in
De Gulden Passer 1949 (27) de bewijsvoering van Van Mierlo niet aanvaardt,
wanneer hij zegt, blz. 23: ‘We menen dat deze drie (n.l. Jan van Beverley, Den
Verloren Sone en Mariken van Nieumeghen) wel voor het toneel geschreven waren,
doch wanneer de uitgevers ze in boekvorm verspreidden, zullen ze er eer aan
gedacht hebben deze als “lectuur” voor te stellen, dan als tekstboek voor een
eventuele opvoering’. Debaene, die aanwijzingen meende te vinden dat Anna Bijns
10)
het volksboek van Floris ende Blanceflour zou hebben bewerkt tot volksboek ,
neemt het betoog van Van Mierlo slechts voor kennisgeving aan.
Voorschoten
P. MAXIMILIANUS O.F.M. Cap.

10)

De Gulden Passer, l.c. blz. 8-14.

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 68

180

Andermaal varken
Ik zal waarschijnlijk wel niet de enige lezer van dit tijdschrift zijn die zich door de
beschouwing van De Tollenaere in deel 67, 103 vgg. over de etymologie van varken
niet bevredigd heeft gevoeld. Er worden immers verschillende klankontwikkelingen
in verondersteld waarvan het bestaan twijfelachtig moet heten. In de eerste plaats
wijs ik op de passage op blz. 119 waarin de Hollandse vorm varken wordt verklaard
uit verken met depalatalisatie van e tot a. In Hollandse dialecten is deze
depalatalisatie mij alleen bekend bij e voor r met dentaal (zie bijv. mijn Holl.
Dialektstudies 80). Dat ‘depalatalisatie e > a blijkbaar niét alleen voor dentaal doch
ook voor gutturaal voorkomt, zoals b.v. blijkt uit mnl. merken marken of werken
warken’, zou pas een argument voor varken < verken kunnen worden, zodra komt
vast te staan mnl. marken en warken reële Hollandse dialectvormen zijn geweest.
Uit de plaatsen in het Mnl. W. blijkt dit echter niet. Het lijkt mij toe dat onder de mnl.
a-spellingen waarheen De Tollenaere verwijst vele hypercorrecte kunnen schuilen.
Wanneer stark door spontane palatalisatie van a voor r met gutturaal uitgesproken
wordt als sterk, maar tegelijk het bewustzijn blijft bestaan dat stark de eigenlijke
goede vorm is, kan men immers ook gaan menen dat de eigenlijke goede vorm van
werken warken is. Van depalatalisatie behoeft hierbij geen sprake te zijn. Een
ontwikkeling verken > varken in het middeleeuwse Hollands is dus geheel
onbewezen.
Het tweede aanvechtbare punt signaleer ik op blz. 125. In navolging van W. de
Vries neemt De Tollenaere aan dat ‘na r germ. χ, die over het algemeen verdwijnt,
gewestelijk als χ (gespeld g of ch) is bewaard’. De Vries' voorbeeld was vurg ‘vore’,
in Noord Holland en Groningen nog als dialectwoord bekend. Als we hiernaast
echter Fries furge stellen en in aanmerking nemen dat Noordhollands en Gronings
de dialecten zijn die de -e apocoperen, lijkt het veel waarschijnlijker uit te gaan van
een grondvorm *furg- dan van een grondvorm *furχ-. Voor
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een veronderstelde ontwikkeling gm. *farχ- > mnl. varch kan vurg dus bezwaarlijk
als argument dienen.
De derde plaats waarbij men een vraagteken zet is blz. 129, waar De Tollenaere
in navolging van Gysseling een overgang χ > k in auslaut aanneemt. Gysseling had
in H. Top. Dial. 20, 59 betoogd dat in woorden als balk naast balg, talk naast talg,
bark naast barg, merk naast merg geen ontwikkeling van g tot k had plaats gevonden
omdat ‘juist wanneer lch, rch afwisselt met lg, rg het verschijnsel achterwege blijft’.
De Tollenaere toont terecht de onjuistheid van het laatste aan, maar neemt niettemin
de - nu geheel in de lucht hangende - conclusie van Gysselings betoog (geen g >
k, maar χ > k) over. Hiertegenover valt te zeggen dat een verscherping van
explosieve g in auslaut tot k fonetisch veel waarschijnlijker is dan een overgang van
χ tot k. Balk < balg is min of meer te vergelijken met jonk < jong. Dat een explosieve
g na een l of r langer stand kon houden dan na een vocaal, zij het uiteraard minder
lang dan na de homorgane nasaal, ligt voor de hand. Bij mijn opvatting is balk <
balg dus ouder dan balch < balg. Hoe het ook zij, voor een ontwikkeling balch >
balk ontbreekt ieder bewijs, en dus ook voor varch > vark.
Al deze twijfelachtige klankontwikkelingen die De Tollenaere nodig heeft om uit
een gm. grondvorm *farχîna- een rechtschapen Hollands varken op te kweken,
geven aanleiding om na te denken over de mogelijkheid van een andere etymologie.
Een andere etymologie wil in dit geval zeggen een andere grondvorm, want men
kan ronduit toegeven dat De Tollenaere in zijn zorgvuldig opgebouwd betoog van
gm. *farχîna- alles gemaakt heeft wat er maar bij mensenmogelijkheid van te maken
was.
De vraag die aan het reconstrueren van de grondvorm vooraf moet gaan is deze:
wanneer en waar kan het woord varken zijn gevormd? Het woord is gevormd met
een suffix -en < -în, dat van Indogermaanse herkomst is, maar productief is gebleven
tot op de dag van heden. In het Zuidnederlands is -en nog steeds in gebruik voor
het vormen van hypocoristica (verg. Schönfeld, Hist. Gramm. 209) en dergelijke
hypocoristische vormingen met -in, -ijn of -en komen ook in de hele
Middelnederlandse periode voor (het oudste overgeleverde
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voorbeeld is uit de 10de eeuw). Wat de wijze van vorming betreft, kan varken dus
in iedere periode van de Nederlandse taalgeschiedenis ontstaan zijn. Het oudst
bekende voorbeeld van het woord is evenwel uit het jaar 1208 en dit levert een
terminus ante quem: de vorming kan niet later gesteld worden dan de 12de eeuw.
Voorts zijn er twee interne criteria die ons van dienst kunnen zijn om een terminus
post quem te vinden. Het eerste is, dat de î van het suffix blijkbaar geen umlaut
heeft veroorzaakt bij de a van de eerste syllabe. Het woord moet dus gevormd zijn
in een tijd toen de umlaut van de korte a niet meer actief was. Het tweede criterium
is, dat het suffix gevoegd is achter een vorm vark. Combineert men wat hierboven
naar aanleiding van Gronings-Noordhollands vurg en van balk < balg is gezegd,
dan kan men dit vark verklaren uit varg (met verscherping van explosieve g in
auslaut) en varg weer uit gm. *farg-, nevenvorm naast *farχ-. Het woord varken
moet dan gevormd zijn nadat varg al tot vark geworden was, dus na het stemloos
worden van stemhebbende consonanten aan het einde van een woord. De beide
criteria wijzen op een tijd van ontstaan die weliswaar een aantal eeuwen voor het
begin der literaire overlevering gesteld kan worden, maar die in ieder geval ná de
oergermaanse periode heeft gelegen. Over een Germaanse grondvorm behoeven
wij ons dus het hoofd niet te breken, het ontstaan van het woord varken valt in de
tijd van de afzonderlijke dialecten.
In welk dialect of welke dialecten is het dan gevormd? Hierover moet de analyse
van het verbreidingsgebied ons inlichten. Wellicht dat de dialectgeografie ons niet
alleen de plaats, maar ook de tijd van ontstaan nog nader kan helpen bepalen. De
Tollenaere heeft al in grote lijnen het tegenwoordige varken (verken)-gebied
afgegrensd van de zwien-gebieden in het zuidwesten en noordoosten. Hij heeft
daarbij gebruik gemaakt van de kaarten Taalatlas 1, 3 (‘keldermot’) en 1, 11
(‘voederbak van het varken’). Hij had ook nog de kaarten 1, 8 (‘zeug’) en 1, 10 (‘egel’)
kunnen gebruiken. Vooral de laatste is van belang voor het bepalen van het varken
(verken)-gebied in de oostelijke provincies van Noord-Nederland. Het zwien-gebied
in het noordoosten (Friesland benoorden de Tjonger, Groningen en het noorden en
oosten van Drente) vertoont evenals dat in het zuidwesten
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(Westvlaanderen en de aangrenzende noordwestelijke hoek van Oostvlaanderen)
de trekken van een Ingweoons relictgebied, dus van een gebied dat bij de frankisering
van de Nederlanden zijn oorspronkelijk, voor-Frankisch karakter heeft bewaard. Het
wordt hierdoor zeer waarschijnlijk dat varken (verken) een Frankisch woord is
geweest dat zich in de 8ste tot 12de eeuw vanuit het kerngebied bezuiden de grote
rivieren over het Ingweoonse noorden en het kustgebied langs de Noordzee heeft
uitgebreid. Vooral de varken (verken)-wig in het noordoosten (kop van Overijsel met
Stellingwerf en Z.W.-Drente) is zeer karakteristiek (hij komt bv. evenzo voor op de
kaarten van de uier, de mannelijke eend, de wrat en het â-kaartje uit Ts. 56, 242).
Het westelijke relictgebied langs de Noordzeekust is op de varken-kaart echter
beperkt tot weinig meer dan de provincie Westvlaanderen. Zeeland en Holland
hebben varken (verken) aangenomen en zijn dus wat dit woord betreft in hun geheel
gefrankiseerd.
Aan de hand van deze dialectgeografische analyse kan men de terminus ante
quem voor het ontstaan van het woord varken zeker wel vervroegen tot ± 1000.
Een later gevormd woord had waarschijnlijk niet zo'n grote verbreiding buiten het
Frankische kerngebied gekregen. Neemt men er ook nog bij in aanmerking dat
varken (verken) niet alleen in de Noordnederlandse, maar ook in de Nederduitse
dialecten, een aanzienlijk terrein heeft veroverd, dat m.a.w. bij het begin van de
grote frankiseringsbeweging niet alleen Brabant, maar zeker ook Limburg en het
gebied tussen Maas en Rijn varken moeten hebben gekend, dan mag men het
ontstáán van het woord stellig nog wel enige eeuwen vroeger dateren, laat ons
zeggen ± 800. Overigens behoeft niet het hele Nederduitse varken (verken)-gebied
door de eerste frankiseringsbeweging te zijn geschapen. Ook de Nederlandse
kolonisatie van de 12de eeuw en de latere Nederlandse invloeden in Nederduitsland
kunnen er het hunne toe hebben bijgedragen.
Wanneer wij aan de andere kant de terminus post quem nog wat nauwkeuriger
willen dateren, dan hebben wij waarschijnlijk het meeste houvast aan het ontbreken
van de umlaut in varken. De Oudfranse leenwoorden in het Nederlands, die we van
de 9de eeuw af kunnen verwachten, vertonen geen spoor meer van
umlautsverschijnselen. De
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Latijnse leenwoorden uit de eerste eeuwen van onze jaartelling hebben daarentegen
regelmatig de umlaut van korte vocalen ondergaan (blijkens woorden als kaas echter
niet die van lange vocalen). Tussen de Latijnse en de Oudfranse leenwoorden in
kan men nog een laag van Romaanse leenwoorden onderscheiden, die men
waarschijnlijk wel in de 5de tot de 8ste eeuw zal moeten dateren. Aan deze
ontleningslaag, waaraan ik nog eens een afzonderlijke studie hoop te wijden,
ontbreekt, als ik het wel zie, de umlaut van de korte a ook reeds. Als voorbeeld
noem ik hier de Brabantse plantennaam savie (Zuid-Brabant, Antwerpen en westelijk
Noord-Brabant), zowel chronologisch als geografisch gelegen tussen zelve (Limburg,
oostelijk Noord-Brabant, Gelderland, Overijsel, Drente, Groningen) en salie met zijn
bijvormen (Vlaanderen, Zeeland, Holland, Friesland). Zelve moet uit lat. salvia
ontstaan zijn in de eerste eeuwen, toen de umlaut van korte a nog actief was.
Vermoedelijk zal de vorm zelve ook wel eenmaal in heel westelijk Nederland bekend
zijn geweest. In de Merovingische periode zal salvia(m) ten tweeden male ontleend
zijn. Ditmaal werd de a van de eerste syllabe niet gepalataliseerd en bleef het
i-element van de tweede syllabe zijn kleur behouden. Dit savie is nauwelijks buiten
het Frankische kerngebied (Brabant, Oostvlaanderen) bekend geworden. In de
Merovingische periode was er geen expansie van Frankisch taalgoed in noordelijke
richting en aan de frankiseringsbeweging van de volgende perioden heeft het woord
om de een of andere reden niet deelgenomen. (Misschien was die reden dat de
uitgangspunten van de eerste fase van deze beweging westelijk en oostelijk van
Brabant hebben gelegen, en pas in de tweede fase Brabant zelf operatiebasis werd.)
Salie is ontleend in de Oudfranse periode en wel zeer bepaaldelijk via het Vlaams.
Met de Vlaamse expansie is het woord naar Zeeland en Holland gebracht (waar
het in de plaats van zelve zal zijn gekomen) en in een volgende periode weer met
de Hollandse expansie naar Friesland. Het komt mij voor dat we op grond van het
ontbreken van de umlaut in Romaanse leenwoorden als savie het ontstaan van het
woord varken na ± 500 mogen plaatsen.
Als varken tussen ± 500 en ± 800 gevormd is, hoe moeten we de grondvorm dan
reconstrueren? Ik ben geneigd er *varkîn van te
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maken, met een v en niet met een f in de anlaut. Juist savie, met s en niet met z,
kan er immers op wijzen, dat in de tijd toen de Romaanse leenwoorden van de
tweede laag ontleend werden, het Frankisch de klankontwikkeling gm. s > z en gm.
f > v al achter de rug had. Is dit juist, dan is ons Hollands varken dus een vrijwel
onverbasterde voortzetting van de grondvorm. Alleen de staart heeft zijn kleur
verloren. Buiten Holland daarentegen is overal de a gepalataliseerd door de volgende
consonantgroep. Het is een eigenaardigheid van de Hollandse dialecten dat zij,
tegen de algemene taal in, de a voor r met labiaal of gutturaal hebben bewaard,
dus stark, scharp, arg en zark hebben en niet sterk, scherp, erg en zerk (zie mijn
Holl. Dialektstudies 79).
Wie de frankiseringsbeweging in het algemeen nog geen voldoende verklaring
voor de expansie van het Frankische varken acht, maar er ook een speciale
cultuurhistorische achtergrond bij wil, wijs ik er op dat de kaart ‘jonge varkens’,
Taalatlas 2, 1, lijnen vertoont die merkwaardig aan de contouren van het
varken(verken)-gebied herinneren. Ik bedoel de lijnen van het ietwat brokkelige
gebied waar de benamingen van het jonge varken zich uit een grondvorm *kudontwikkeld hebben, grofweg gezegd het ‘keu’-gebied. De grondvorm *kud- is
waarschijnlijk evenmin als varken een erfstuk uit de Oergermaanse tijd maar een
vorming uit de Frankische periode. D.w.z. het is een gevoelswoord geweest dat zich
in de Frankische periode tot een geordend woord met de speciale betekenis ‘jong
varken’ heeft ontwikkeld en als geordend woord aan de frankisering van het noorden
heeft deelgenomen. Niet alleen het verbreidingsgebied, ook de vorm keu (met alle
denkbare normale klankwettige ontwikkelingen) wijst op de geordendheid van *kudten tijde der frankisering. De r- en s- varianten in Brabant en Limburg, alsmede de
intensieve infiltratie van het oorspronkelijke zuidelijke *kud-gebied door andere,
jongere gevoelswoorden, wijzen er op dat juist in het gebied waarvan de
*kud-expansie uitgegaan moet zijn, het woord minder geordend is geweest dan in
de nieuw veroverde gebieden. Bij vergelijking van de expansie van keu met die van
varken (verken) valt op dat de noordoostelijke top in Stellingwerf en Z.W. Drente
dezelfde karakteristieke wigvorm vertoont, maar dat keu in de Overijselse
Vechtstreek, in Zeeland en Zuid-
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Holland blijkbaar later weer teruggedrongen is. (Ik schreef eerder over de
jonge-varkens-kaart in NTg. 35, 349 en Ts. 63, 31 vgg.). De gelijkenis van het
verbreidingsgebied bij varken en keu en de overeenkomstige tijd en plaats van
ontstaan van deze woorden (zij het dat de wíjze van ontstaan verschilt: enerzijds
een regelmatige afleiding door middel van een suffix, anderzijds de ordening van
een gevoelswoord), maken het m.i. zeer waarschijnlijk dat er bepaalde vernieuwingen
zijn geweest in de varkensteelt, eerst in het Frankische kerngebied, vervolgens
onder invloed van de frankisering ook in het noorden. Een varken is in het Frankische
kerngebied op een gegeven ogenblik iets anders geworden dan een zwien en een
keu iets anders dan een big, en toen zijn de woorden varken en keu ook daarbuiten
een veroveringstocht begonnen en hebben zwien en big teruggedrongen in achterlijke
Ingweoonse relictgebieden. De frankisering moet behalve een intensievere kerkelijke
en bestuurlijke organisatie stellig ook allerlei vernieuwingen op het gebied van
landbouw en veeteelt, huishouding en woningbouw hebben meegebracht. Naar de
precieze betekenisnuance die varken en keu op het ogenblik van hun ontstaan als
woord hebben gehad, kan men enkel raden. Waar de woordgeschiedenis werkelijk
interessant begint te worden, houden, helaas, meestal de gegevens op.
D j a k a r t a , April 1950.
K. HEEROMA
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Beweugen
1)

Onder het lemma BEVOEGEN (Bevuegen) geeft Verdam een tweetal citaten uit de
2)
Oudvlaemsche Liederen en andere Gedichten der XIV en XVe eeuwen , luidende
3)
als volgt :
Dies zecghic gode lof ende danc
Naer dat natuere broosch ende cranc
Kiesen zoude in ionger iuecht
Datze gods gracie. heeft bewuecht
Ter minne. die mi can hope gheuen
Doch te verbeidene een zalich leuen

en
Si blijft allein wes ich vermaen
Die mir bewuecht
Al mijn gheneucht

In beide gevallen wil Verdam i.p.v. bewuecht bevuecht lezen om ze pasklaar te
maken voor het door hem veronderstelde middelnederlandse werkwoord bevoegen.
4)
5)
Op Verdam's gezag aanvaardden de redactie van WNT en Franck-Van Wijk het
bestaan van dit werkwoord, al maakt de Woordenboeksredacteur de opmerking,
dat het ‘zeer weinig gebruikelijk is geweest’ en al zoeken Franck-Van Wijk terecht
de oorsprong van ons bevoegd eerder in nhd befugt dan in het zogenaamde mnl
bevoegen. Indien men de Aanmerking bij het artikel Bevoegen in het Mnl W
nauwkeurig leest, bemerkt men, dat Verdam zelf de basis van zijn constructie tamelijk
zwak vond. Hij acht het niet zeker, dat met ‘bewuecht’ het werkwoord ‘bevoegen’
is bedoeld; hij weet alleen niet, wat het anders zou moeten zijn. Dit klinkt ongelofelijk.
Ten eerste omdat De Bo een keurig artikel BEWEUGEN heeft, niet

1)
2)
3)
4)
5)

Mnl W I, 1189.
uitg. d. [C. Carton], Gent z.j. bl. 390 en 193.
ik citeer naar het (Gruythuyse) handschrift.
zie Bevoegd in Dl. II, 2, 2345.
Etym. Wdb. d. Ned. Taal bl. 50.
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alleen in de herdruk bewerkt door J. Samyn van 1892, die Verdam destijds nog niet
kon raadplegen, maar ook in de eerste uitgave van 1873. Ten andere omdat het
verband van bewuegen en bewegen voor de hand ligt. De Westvlaamse ronding
6)
van de e na voorafgaande w kon hem, al was het dan niet uit Jacobs , bekend zijn.
Vervolgens heeft hij bij Kiliaen twee verschillende artikelen Bewegen moeten vinden,
t.w. B e - w e g h e n . In viam dirigere en B e - w e g h e n . Mouere, commouere,
permouere, ciere, conciere, concitare. Maar het merwaardigste is, dat hijzelf twee
werkwoorden Bewegen onderscheidt en wel één dat teruggaat op wegen en tot
grondbetekenis heeft ‘uit de rusttoestand komen of brengen, en een tweede, dat
7)
samenhangt met weg en ‘besturen, leiden, regelen’ betekent .
Het laatstgenoemde werkwoord bewegen is uit onze taal, ik bedoel het AB,
verdwenen, zo het er al ooit toe heeft behoord en niet van meet af aan een uitsluitend
gewestelijk woord is geweest. In elk geval was het in de middeleeuwen al aan het
uitsterven, want het aantal vindplaatsen is zeer gering. En als ik me niet vergis,
komen ze alle uit het Zuiden en wel voornamelijk uit West- en Oostvlaanderen. De
weinige plaatsen in Mnl W I, 1214 en WNT II, 2, 2397 kunnen nog worden aangevuld
8)
met Colijn van Rijssele De Spiegel der Minnen r. III :
Maer soudemen den sin te rechte beweghen
Het soude tot ses spelen lanck rijsen
9)

en het Esbatement vande Dove Bitster r. 263 :
Ick leg en luijstere,
oft ons niemant van vrintschap mochte bewegen
10)

en r. 361 :
Beweecht ons arme drie blinden, vol allende

6)
7)
8)
9)
10)

J. Jacobs Vergelijkende klank- en vormleer der middelvlaamsche dialecten, dl. I (Gent 1911)
par. 35, bl. 71.
Hij denkt dus niet aan twee verschillende aspecten (resp. inchoatief en duratief-perfectief)
van één en hetzelfde werkwoord.
uitg. d.M.W. Immink (Utrecht 1913) bl. 4.
uitg. d.J.C. Daan in Leuv. B. 29 (1937), bl. 22.
ald. bl. 28.
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Zekere vindplaatsen uit Noord-Nederland zijn tot nu toe niet opgetekend. Misschien
mogen we daaruit besluiten, dat het uitsluitend in het Zuiden is gebruikt. Het is dan
vrij productief geweest in Vlaanderen, maar was toch ook in Brabant niet onbekend.
Verdam haalt immers de Excellente Cronike van Brabant aan, die de - althans
11)
Brabants gekleurde - Zuidnederlandse schrijftaal weergeeft en Colijn van Rijssele
was een Brusselaar. Vermoedelijk was dat ook de vertaler van Olivier de la Marche
Etat de la maison de Charles le Téméraire, duc de Bourgogne, die Verdam uit
12)
Matthaeus Analecta 1, 252 citeert .
Intussen heeft het werkwoord zich buiten Vlaanderen nergens kunnen handhaven.
De oorzaak daarvan is gemakkelijk aan te wijzen. De twee werkwoorden bewegen
waren homonymen en daaraan heeft elke taal hevig het land. Een van de dingen
immers, waarvoor ze het meest beducht is, is de participatie, een voor het primitieve
besef noodzakelijke consequentie van homonymie. Men weet, hoe de gehele
zogenaamde volksetymologie hierop berust, hoe de meeste patronaten der
middeleeuwse volksheiligen er uit verklaarbaar worden - een kras voorbeeld is het
patronaat der Drie Koningen over de timmerlui, de Wijzen z a g e n immers de ster!
- ja hoe zelfs gehele mythen als die van Horus, die zijn oog offert (egypt. irt = oog
èn offer) of van de mexicaanse godin Xipeme, die rent door het zaadveld (mo-tlaloa,
rennen lijkt op tlaloa, ontspruiten) er hun ontstaan aan danken. Het hinderlijkst zijn
de homonymen, die in betekenis min of meer verwant zijn en dan vooral in sacrale
en sexuele (maar dat zijn sacrale) zaken.
Geen wonder dus, dat bewegen = leiden moest verdwijnen. En dat het in het
Westvlaams bleef voortleven, dankt het alleen aan de ronding van de e tot eu,
waardoor er een fonologisch onderscheid ontstond tussen de twee werkwoorden,
dat in dit dialect wellicht op-

11)
12)

vg. W. de Vreese Bouwstoffen bl. 297.
Brusselaars waren althans Pertcheval en Thomas van der Noot, die resp. Le chevalier delibéré
en Le triomphe et le Parement des Dames vertaalden (vg. G. Degroote Jan Pertcheval's Den
Camp vander Doot (Antwerpen-Amsterdam 1948) bl. vij; Degroote maakt geen gewag van
de Nederlandse vertaling van de Etat de la maison etc).
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13)

zettelijk is gecultiveerd . De oudstbekende eu-vormen dateren er van het eind der
14e- of het begin 15e eeuw, het zijn de twee plaatsen uit het Gruythuyse-handschrift,
geciteerd door Verdam onder Bevoegen. In het midden van de 15e eeuw wordt het
bestaan van beweugen bevestigd door Anthonis de Roovere Schaeckspel ten loue
14)
van Maria :
Ons doch bewuecht // vrij voor rouwe
Diet al verhuecht // vaste trouwe

Uit de 16e eeuw (of nog uit de 15e?) ontmoeten we het in de Refreinbundel van
15)
Jan van Doesborch :
ghesontheyt gheeft lust diet al bevuecht

want voor bevuecht zullen we hier wel moeten lezen bewuecht. Tegen het eind van
deze eeuw (1582) treffen we het nog weer aan in Robert Lawet Schoon gheestelick
16)
spel van zinnen van het Taruwegraen ende Tcrocke saet r. 140 :
waer duere hy (t.w. de Boze) se drijvende // wel can bewueghen
te stane jeghens de waerheyt // met alder hueghen

Sindsdien is het blijkens De Bo tot vandaag in zwang gebleven. Opmerkelijk is het
- of misschien louter toeval - dat het woord in alle opgenoemde oudere teksten in
het rijm staat. Was het destijds en dan gedurende enkele eeuwen toch minder
gewoon? De Bo, volgens wie beweugen de normale moderne Westvlaamse vorm
is, kent trouwens streken waar bewegen (in de zin van beweugen) wordt gezegd.
En uit de oudere literatuur haalt hij twee plaatsen aan, een van Thomas van
Herenthals (begin 16e eeuw) en een van Columbanus Vrancx (eind 16e eeuw) met
bewegen. Daaraan zou toegevoegd kunnen

13)

14)
15)
16)

De Red. wijst mij nog op de geronde vormen geweugen (besturen) en ontweucht (van de
rechte weg af gebracht), de laatste bij de Oostvlaming M. de Castelein. Ik voeg daar nog aan
toe weugen (geleiden) bij De Bo en meswueghen (misleiden) bij Robert Lawet Vanden
Verhoren Zoone (1e spel) r. 1157, uitg. E.G.A. Galama Twee zestiende-eeuwse spelen enz.
(Utrecht-Nijmegen 1941) bl. 143.
Rethoricale Wercken (Antwerpen 1562) D 3r.
Refrein XLI, r. 40, uitg. C. Kruyskamp, dl. II (Leiden 1940) bl. 86.
o

Hs. K.B. Brussel II, 154, fol. 9 v .
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17)

worden Cornelis Everaert Tspel van Maria Hoedeken r. 908 :
Ons sondaers ontweicht / weist jnt beweghen weghelic
18)

ware het niet, dat de e hier zijn verklaring eerder vindt in het klankspelletje .
Hoe het zij, aan het bestaan van het werkwoord beweugen, zij het dan naast
bewegen, waarop het gestadig terrein heeft gewonnen zonder het ooit helemaal te
kunnen verdringen, in het Westvlaams sinds de 14e-15e eeuw, kan niet worden
getwijfeld. Verdam's emendatie in beveugen moet worden afgewezen. En dan ook
de hele constructie van het zogenaamde middelnederlandse werkwoord bevoegen.
Het daarvoor door Verdam aangevoerde materiaal is ondeugdelijk gebleken.
J.J. MAK

17)
18)

J.W. Muller en L. Scharpé Spelen van Cornelis Everaert enz. (Leiden 1920) bl. 32.
In het midden van de 16e eeuw vindt men het werkwoord ook in Paludanus Dictionariolum
b

fol. 37 [1544] en het Naembouck i.v. [1562] (vr. meded. v.d. Red.).
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Reinaert vs. 2368 (Muller 2388)
In de versregel Was het dro(o)ghe, was het diep heeft Enklaar (N.Tg. 43, 14-5) een
oude rechtsterm herkend: tam in humido (-is) quam in sicco (-is), of vollediger zoals
hij in een acte voor het dorp Beers voorkomt: tam in campestribus quam in
silvestribus, humidis et siccis. Het woord diep heeft hier de betekenis van ‘moerassig,
nat’.
Tot ontlasting van de moderne commentatoren, die de juridische zinspeling niet
opgemerkt hebben, voert Enklaar aan dat zij ook aan de latere bewerkers van de
Reinaert schijnt ontgaan te zijn. Men kan dit zonder bezwaar toegeven voor Reinaert
II en Reinke de Vos, met hun heet, cout, nat ofte diep, resp. de mnd. variant daarvan.
Anders evenwel schijnt het ons gesteld met de in gelijk verband door Enklaar
aangehaalde Balduinus, auteur van de latijnse vertaling in disticha, Reynardus
Vulpes. Daarover lezen wij namelijk: ‘De Latijnse vertaling van Balduinus vat twee
verzen van de Reinaert in één regel samen: si nemus aut agros, si surum sive
profundum [vs. 1130]. Indien hij werkelijk beseft had, wat hij vertaalde, had hij de
bewoordingen van het stuk voor Beers uit 1334 dichter moeten benaderen. Maar
hij heeft het rechtskundige citaat blijkbaar niet aangevoeld’.
Wanneer wij nu nagaan, welk het andere vers is, door Enklaar bedoeld, dan doet
zich een kleine complicatie voor. Er komen er namelijk twee in aanmerking: 2364
(2384) In meneghen bosch, in meneghe haghe, en 2365 (2385) Beede in velde
ende in woude. Het is echter duidelijk dat bosch, haghe, wout hetzelfde begrip
variëren. Er blijft over: de tweeheid bos en veld. Het is deze dubbelheid die Balduinus
opvangt in nemus aut agros. Men moet daarbij in het oog houden, dat veld, ook
thans nog, de betekenis ‘akker’ kent. Anderzijds laat het echter Balduinus niet bij
dit ene vers: Si nemus aut agros, si surum sive profundum. Hij vervolgt met: Si loca
vasta colit ruraque sive lacus, Si villas intrat... Hierin kan loca vasta de andere
betekenishelft van velt weerspiegelen, en rura agros variëren, gelijk lacus profundum.
Villas gaat de grens der variatie gedecideerd te buiten, maar van der-
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gelijke uitbreiding is Balduinus niet afkerig, blijkens reeds aanstonds de beginpassus
van zijn verhaal, vs. 23 vv.:
florida tempe
Derident, tellus gramine, fronde nemus;
Pratum, flore nitens, ridet spiratque rosarum
Suavis odor redolens, lilia mixta rosis,

weerslag van:
Dat beede bosch ende haghe
Met groenen loveren waren bevaen.

Vgl. Hellinga in Handel. Vla. Filologencongres 1947, p. 188.
Richten wij onze aandacht op Bald. vs. 1130, dan valt daarin vooral het woord
surum op, door Muller reeds in zijn proefschrift gewantrouwd, die er (daarin
voorafgegaan door Knorr, 1860) sursum voor wenste te lezen, hetgeen Enklaar, als
door geen der hss. gesteund, terecht niet waarschijnlijk acht, en wegens F droghe
ook door Muller in zijn Crit. Comm. weliswaar voor Balduinus' ‘Vorlage’ gehandhaafd,
maar voor de grondtekst losgelaten werd. Men kan toevoegen, dat sursum als
adverbium geen gave tegenhanger voor het gesubstantiveerde bnw. profundum
zou vormen.
Er komen in Reyn. Vulpes talrijke paratactische groepen voor, maar de delen
daarvan zijn steeds onderling homogeen. Wat het overgeleverde surum zou moeten
betekenen, zegt Enklaar, die sursum verwerpt, niet. Ik heb mij overtuigd, dat surum
in de Deventerse incunabel werkelijk staat. Voorts is mij gebleken, dat het M.E. Lat.
inderdaad een adj. surus heeft gekend; men vindt het opgegeven in Baxter-Johnson,
Medieval Latin Word-list (1947) voor de dertiende eeuw (c. 1234; 1231), met de
betekenis ‘sour, brown (of bread)’. Het tweede is wel niet geheel juist; immers er
bestond, en bestaat, bruin brood dat zuur is, maar dat houdt niet in, dat ‘zuur’ met
betrekking tot brood zonder meer = ‘bruin’ mag worden gesteld. Handhaaft men de
lezing surum, dan blijft daarmee het evenwicht in de paratactische groep, en men
kan niet ontkennen, dat het begrip ‘zuur’ op zich zelf denkbaar is in een beschrijving
van de bodem-
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gesteldheid. Anderzijds evenwel levert het met profundum geen bruikbare combinatie,
en moet bovendien geconstateerd worden, dat het Mnl. W. de toepassing van suer
op grondsoorten niet kent. Zo biedt, naar het mij voorkomt, het inderdaad bestaan
van mlat. surus alleen het voordeel, dat wij niet met een volstrekt zinloze corrupteel
1)
blijven zitten . De veronderstelling schijnt niet te stout, en ook paleografisch
aannemelijk, dat wij in aansluiting aan Enklaar's latijnse teksten siccum moeten
lezen. Doen wij dit, dan komt aan het licht, dat het vers 1130 van Balduinus juist
wèl biezonder goed overeenstemt met de Beerse acte:
Beers: tam in campestribus quam in silvestribus, humidis et siccis.
Bald. Si nemus aut agros, si siccum sive profundum.
Het enige verschil is, dat de volgorde, maar dan ook in beide vershelften,
omgekeerd is: silvestribus wordt gedekt door nemus, campestribus door agros,
humidis door profundum, siccis door *siccum.
Balduinus doet dus precies datgene wat Enklaar hem als eis voorhoudt, ondersteld
dat hij besefte wat hij vertaalde. Conclusie: hij heeft het inderdaad beseft. En dit
sluit te beter, wanneer men in aanmerking neemt, dat de elementen die hij in zijn
versregel samenbrengt, in de Mnl. tekst niet in een gesloten gelid bijeenstaan, maar
door een tweetal regels van elkaar gescheiden zijn.
L.C. MICHELS

1)

De incunabel is niet zonder ‘kennelijke schrijf- en drukfouten’, zoals Muller opmerkt (grote
uitg., 1939, p. 88), wat trouwens ook een blik in Knorr's uitgave leren kan.
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Een Hollandse navolger van Willem Ogier
Willem Ogier leefde in de 17de eeuw te Antwerpen (1618-1689) en was factor van
de Kamer ‘de Olijftak’. Hij is bekend geworden door zijn toneelstukken, die hij maakte
voor de Antwerpse Kamers ‘de Olijftak’ en ‘de Violieren’. Deze stukken, zeven in
getal, zijn later verzameld en uitgegeven onder de titel ‘de Seven Hooftsonden’,
zowel in Amsterdam als in Antwerpen, in het jaar 1682.
‘De Seven Hooftsonden’ zijn moraliserende kluchten. Volgens Te Winkel (IV, 51)
vertonen deze kluchten overeenkomst met die van Bredero, en hij meent zelfs, dat
de t a a l van Ogier geen zuiver Antwerps is, maar sterk onder Hollandse invloed
staat.
Eén van deze Seven Hooftsonden zal thans in het bijzonder onze aandacht
vragen. Het is ‘den Haet en Nijdt’, de vijfde klucht, geschreven in 1647 en door mij
geraadpleegd in de Amsterdamse uitgave van de Seven Hooftsonden van 1682.
Deze klucht verdient onze aandacht hier voornamelijk vanwege het feit, dat hij in
het Hollands is ‘nagevolgd’. Deze navolging wordt in de grote handboeken niet
vermeld; alleen Kalff noemt een druk van 1699, in de mening hier met een Hollandse
d r u k te doen te hebben. Hij heeft deze Hollandse ‘druk’ waarschijnlijk niet in handen
gehad (Kalff, V, 425, 8).
Het gaat om één navolging, die tweemaal is gedrukt, in 1699 en in 1727, beide
malen te Amsterdam. De tweede maal heeft de ‘corrector’ wel enige, soms typische
verbeteringen aangebracht, maar van een tweede navolging mogen wij niet spreken.
De eerste druk van de Hollandse navolging (Kon. Bibl.) draagt de titel ‘Haat en Nijdt’,
maar vermeldt niet de naam van Ogier. De tweede druk (U.B. Leiden) is getiteld
‘Haat en Nijd’ en vermeldt evenmin de dichter. Voor de aanduiding van het
oorspronkelijk en de beide drukken van de navolging zal ik de volgende afkortingen
gebruiken: Og. (Ogier); Holl. (navolging van 1699) en corr. (correctie van de navolging
van 1699).
Holl. en corr. bewijzen Te Winkels bewering, dat Ogiers werk
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ook in het Noorden ‘in eere kwam’. Het is mij niet bekend, of ook andere kluchten
van Ogier nagevolgd zijn. Het ontbreken van de naam van de schrijver in een
dergelijke navolging maakt het zoeken en vinden moeilijk.
Maar thans is het mij in de eerste plaats te doen om h e t t a a l k u n d i g b e l a n g
van deze navolging. Er valt namelijk niet aan te twijfelen, dat wij hier een kostbaar
document voor ons hebben, dat ons min of meer betrouwbaar kan inlichten over
het g a n g b a r e H o l l a n d s i n A m s t e r d a m i n h e t b e g i n v a n d e 1 8 d e
e e u w . Een klucht is voor dit doel natuurlijk zeer geschikt, in ieder geval geschikter
dan welk ander litterair genre ook, omdat daarin figuren uit volksmilieus sprekend
optreden.
Het materiaal heb ik systematisch vergeleken en op een aantal concrete
verschijnselen onderzocht. Natuurlijk kon alleen het nagevolgde deel van de
oorspronkelijke tekst in de vergelijking betrokken worden. Als ik dan ook Antwerpse
vormen vermeld, waarvan ik geen Hollandse parallel geef, vindt dit zijn oorzaak
daarin, dat het vers als geheel wél in de navolging werd overgenomen, maar het
betreffend woord óf weggelaten óf door een geheel ander woord vervangen is. Ik
vermeld het aantal malen dat een woord voorkomt, zonder loci te noemen.
In H. Smout ‘Het Antwerps dialect’ (1905) zocht ik een groot aantal vormen van
Ogier op, die de indruk maakten niet zuiver Antwerps, maar goeddeels verhollandst
te zijn. Inderdaad bleek toen waar te zijn, wat Te Winkel schreef: de Antwerpenaar
Ogier schreef een Antwerps, dat duidelijk onder de invloed staat van het Hollands,
dat wil (in de tweede helft van de 17de eeuw) zeggen onder de invloed van de
noordelijke schrijftaal.
Als in het hierna volgende twee vormen na elkander genoemd worden, is de
eerste altijd de vorm bij Ogier en de tweede die bij Holl. De vormen worden
gescheiden door het teken >.
1) De representanten van ogm. ai: ee en ei.
Dit verschijnsel vertoont ook in onze teksten de verwarring, die te verwachten
was. Antwerps noch Hollands hebben een systematische voorkeur voor ee dan wel
ei (Schönfeld blz. 74). Wij vinden dan ook vleesch > vleys; Holl. vleys verwondert
mij minder dan Og. vleesch
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(zie over dit punt Smout en ook Huygens ‘Trijntje Cornelis’). Het onregelmatig gedrag
van deze ee en ei wordt verder geïllustreerd door enerzijds de groep meyningh >
mening, deylen > deelen, gemeynelijck > gemeenelijck; en door anderzijds de
vormen van het w.w. ‘scheiden’ (separare): hij scheet > hij scheyt, ick scheed' (con
praes. of indic. praet.?) > ik schey (praes.) en ick schey > ik schey.
2) Hollandse eu in plaats van ō.
Voor dit verschijnsel raadplege men allereerst Kloeke's Herkomst en Groei van
het Afrikaans, blz. 73 vv. Het aantal vormen met deze eu en ō is in onze teksten vrij
groot. 4 ✕ vinden wij moghelijck > meugelijck; 3 ✕ moghen > meugen (of andere
vormen van dit w.w.). Holl. kent uitsluitend vormen meugen en meugelijck. Uit Smout
blijkt, dat Ogier's o-vormen schrijftaalvormen zijn geweest.
Wat de vormen door > deur en voor > veur aangaat, op dit punt is Holl. minder
zeker van zijn zaak. 7 ✕ vinden wij door > deur of voor > veur; 3 ✕ hebben beide
teksten deur en veur; 2 ✕ hebben b e i d e teksten door; 3 ✕ lezen wij bij Og. deur
en veur zonder dat dit woord in het Holl. vertaald is; 2 ✕ heeft Holl. deur en veur
zonder dat bij Og. een vorm met eu of ō te vinden is.
WNT leert ons, dat zowel door als deur in de 16e en 17e eeuw gebruikelijk waren
bij verscheidene schrijvers. Een citaat van Asselijn kan goed illustreren, hoe beide
vormen door elkaar gebruikt werden: ‘Het moet er nu mee deur, om door gerechte
straf / Dit onkruid uit te roeien’ (Egmond en Hoorne).
Wat de vormen veur en deur bij Ogier aangaat, er valt niet aan te twijfelen, dat
dit echt-Antwerpse vormen waren (zie Smout § 46).
1 ✕ komt logen > leugen voor. Logen bij Og. is géén Antwerps, maar een ontlening
aan de schrijftaal. De Statenvertaling heeft leugen.
Resten nog de vormen afgespeurd > nagespeurd en sinjoor > sinjeur. Van sinjoor
vermeldt WNT, dat het de zuidelijke vorm was, die dan ook gebruikt werd als
spotnaam voor Antwerpenaars.
3) Hollandse ie in plaats van ee in miester, mien-je etc.
De volgende woorden komen in onze teksten voor: menen, heten, meester, heel,
geen en zweet. 12 ✕ vinden wij bij Og. meynen (d.w.z. in verschillende vormen als
ick meyn, ick meynde, gy meynet etc.); deze 12 vormen worden bij Holl.
gerepresenteerd door 5 vormen met
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ie en 7 vormen met ee. Holl. blijkt dus inconsequent te zijn. En die ie en ee treden
meer dan eens op in dezelfde werkwoordsvormen: ik meende en ik miende; jij meent
en mien-je?
Og. heeft 4 ✕ heeten, heet e.d., Holl. 4 ✕ hieten en hiet. Bij dit woord is er dus
geen sprake van enige weifeling.
8 ✕ lezen wij bij Og. meester; bij Holl. 3 ✕ miester en 4 ✕ meester. Een moment
heb ik gedacht, dat de navolger miester bezigde als het woord voor een eigennaam
stond en dus een soort van titel was, en dat hij meester schreef waar dit niet het
geval was. WNT geeft namelijk alleen vormen met ie voor een eigennaam. Maar
tenslotte bleek er geen systeem te ontdekken in de afwisseling van miester en
meester bij Holl.
1 ✕ heel > hiel, 1 ✕ geen > gien, 1 ✕ sweet > zwiet. Holl. toont dus een duidelijke
voorkeur voor de ie.
4) Vlaamse ie versus Hollandse ui: lieden > luiden.
Tegenover Og. 10 ✕ lien, 1 ✕ lieden, 1 ✕ lie, 1 ✕ goeylie heeft Holl. 10 ✕ luy. Op
3 plaatsen vertaalt Holl. het lien of lieden van Og. met veel volk, met u lien (rijmend
op toegezien), of helemaal niet. Het Hollands van omstreeks 1700 kende dus alleen
maar luy, al bezigt Holl. dan ook 1 ✕ in rijmnood u lien.
1 ✕ dier > duur.
5) Lange en gerekte vocalen.
Weert > waert (hospes); vergeren (merkwaardige vorm, zie Smout § 37, 3e) >
vergaart (de eerste vorm is 3e pers. meerv., de tweede is 3e pers. enkelv.); roekeloos
> reukeloos. 2 ✕ onweerdigh > onweerdigh en 2 ✕ keers > keers.
Woorden met oorspronkelijk lange vocaal: leeg > laag en 2 ✕ vervaart > vervaart.
6) Korte vocalen voor r.
a) -or en -ur. Tegenover 8 -or-vormen bij Og. staan 6 -ur-vormen bij Holl.; 2 ✕
koos Holl. een geheel ander woord. Vbb.: torven > turven; gestorven > gesturven;
verborgen > verburgen; bedorven > bedurven. -or bij Og. is merkwaardig, omdat
het huidige Antwerps in deze gevallen -ör heeft.
b) -er en -ar. Tegenover 13 -er-vormen bij Og. staan 12 -ar-vormen bij Holl. Vbb.:
hert > hart (orgaan); hert > hart (durus); mert >
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mart; pert > part (pars, deel), 1 ✕ heeft Og. arger, wat door Holl. niet overgenomen
of aangepast is. 1 ✕ in beide teksten paert respect. paart (pars); 1 ✕ verkeblaes >
verkeblaas; 2 ✕ van veers > van ver (de Antwerpse vorm is zeer bekend in het Mnl.;
zie Mnl. Wb. VIII, 2276).
Uit Smout § 33 blijkt, dat alle woorden die Og. geeft met -er, thans in het Antwerps
een ă hebben. Zie ook Smout blz. 149.
7) Verkorting van vocalen.
Tegenover Og. bevelt (beveelt), schilt (scheelt), vremt, Bors (tegenwoordig Antw.
börs), bodtschappen en heft (heeft) staan bij Holl. steeds de ‘normale’ en thans in
het A.B. gangbare vormen.
8) Ronding van a tot o.
Onze teksten leveren weinig vormen: docht > docht; omgebrocht > omgebrocht;
alleen bij Holl. gebrogt, rijmend op zogt.
9) Syncope van d én overgang van d in j.
Terwijl Holl. ten aanzien van het eerste verschijnsel vrijwel parallel gaat met Og.,
zijn de verschillen tussen Holl. en Og. ten aanzien van de overgang van d in j treffend.
Syncope in de volgende vbb.: leer > leer (leder); houwen > houwen; souwen >
zouwen (frequent); tusschen beyen > tussen beyen; seyē > zeyen; lyen > lyen
(dulden); vermoen > vermôen; geschien > geschîen; verraen > verrâen; ick ly > ik
ly; gouwe cruys > gout yzer.
Een enkele maal is er verschil, waarbij meestal Holl. wél, Og. niet syncopeert:
verre leyden > verleyen; scheyden > scheyen; ontboden > ontbôon; oud' soldaten
> ouwe soldaten. Afgaande op Smout moeten wij veronderstellen, dat Og. ook hier
weer te correct is geweest en niet de omgangstaal van zijn stad en zijn tijd heeft
weergegeven.
Holl. blijkt geen enkele j uit d te schrijven, tegenover 18 gevallen van deze j uit d
bij Og. Zelfs de ‘pioniervormen’ kwaaie en goeie ontbreken volkomen, hoewel zij bij
Og. talrijk zijn. Vbb. zijn: brooyken > broodje; arremoey > arremôe; quaey cnoopē
> kwâ knoopen; goey maets > goe maats; goey meesters > gôe meesters; bloyhert
> blohart; schaeyt > schaad (3e pers. enkelv.); goey woorden > goe
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woorden. Bovendien heeft Og. nog 2 ✕ spoeyen. In strooy > stroo is sprake van
analogie naar hooi.
Wat de verklaring van het ontbreken van deze zgn. echte j-vormen bij Holl.
aangaat, is het meest waarschijnlijke wel, dat deze j-vormen niet eigen waren aan
het dialect van de bewerker. Hij kan bijvoorbeeld zeer goed een Noord-Hollander
geweest zijn. In Noord-Holland zijn deze j-vormen namelijk niet en masse
doorgedrongen.
9) Vormen van de w.w. leggen en zeggen.
Bij Og. vinden wij 26 ey-vormen (hij seyt, geseyt, bygeleyt), tegenover 39
ey-vormen bij Holl. (bij corr. 37). Bij Og. komen 10 ee-vormen voor, bij Holl. niet
één. Bij Og. 6 ✕ onverkort -ege- of verkort -g- (leget, licht, seght etc.); Holl. 1 ✕ een
dergelijke vorm (je seght); corr. heeft 3 ✕ een dergelijke vorm met g. 1 ✕ wordt
geseyt in Holl. gewoon overgenomen, maar door corr. veranderd in gezegd. De
vormen met g als seght > segt kunnen geschreven zijn onder invloed van de
schrijftaalnorm.
Opmerkelijk is nog licht (hij ligt) > leyt.
10) Epenthetische n.
Bij Og. komen 14 gevallen van deze epenthetische n voor (hy beletten, ick
hoorden, ick meynden etc.), bij Holl. 9 gevallen en bij corr. 10 gevallen. Dit geringer
aantal in de Hollandse tekst wordt veroorzaakt door het feit, dat Holl. in één geval
een geheel andere werkwoordsvorm bezigt en in 3 gevallen (de corr. in 4 gevallen)
deze epenthetische n geheel weglaat (het geschieden > het geschiede).
11) n in de 1e pers. enkelv. praes. van de verba zien, doen, staan en gaan.
Bij Og. s l e c h t s vormen met n (16 ✕ ick staan, doen, sien), bij Holl. s l e c h t s
vormen zonder n. Eénmaal heeft corr. ik siet tegenover Holl. ik sie. De conclusie
kan hier luiden, dat Holl. álle vormen met n heeft veranderd in vormen zonder n.
12) n in de nominativus van artikel en pronomen demonstrativum.
In 7 van de 13 gevallen neemt Holl. de n van Og. over (dien bengel > dien
luyzebos; den eenen gebuer > den eenen buur; den eersten > den eersten; den
esel > dien esel; den eenen > den eenen; (Godt) > den hemel; desen > desen); in
één geval schrijft hij een n waar Og. er geen heeft (die schelm > daar is den hond);
in 6 ge-

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 68

201
vallen laat hij de n van Og. weg. Het is mogelijk, dat in deze 6 gevallen een n
fonetisch minder voor de hand heeft gelegen (een lapper, een beul, een zieke).
18) Syncope van de n.
Og. heeft 8 vormen met deze syncope (cost, peysde, veysen), Holl. slechts 3 ✕
kost (en 1 ✕ guust, een drukfout voor gunst). In het geval van peisde > denk-je werd
wellicht een n-loze vorm opzettelijk vermeden.
14) Ou versus uw.
Og. heeft 3 ✕ nu (zie Smout § 35: ons nu is in het huidig Antwerps nā, wat alleen
maar terug kan gaan op een ouder nou). Waarschijnlijk hebben wij hier weer een
hypercorrectie van Og. voor ons. Anderzijds heeft ook Holl. (vermoedelijk in strijd
met de volkstaal) enkele malen -uw (schuwt en gruwelijk). Vbb.: schout > schuwt;
3 ✕ nu > nou; 1 ✕ nou nou > nou; gewaerschout > gewaarschouwt (in het rijm);
grouwelijck > gruwelyk.
15) (Adverbiale) s aan het woordeinde.
iet > iets; voort > voorts; knaps > braaf.
16) Het praefix ge- voor partic. praet. en infinitieven.
Ick geloof > ik loof; 3 ✕ heeft Og. nog zgn. perfectieve infinitieven met ge-:
gecrygen > krijgen; gemissen > missen; ghedeiren > deeren. Vgl. overcome >
overgekomen.
17) Enkele, merkwaardigheden van de vormleer.
Opvallende pluralisvormen zijn: ander > anderen; lenderen > lendenen; knien >
knien (knieën).
Eenmaal treffen wij bij Og. een aanvoegende wijs aan, die door Holl. veranderd
is in een aantonende: genomen, morgen quaem de Heer (stel, dat morgen de Heer
kwam) > genomen morgen quam de heer.
Een vreemd soort genitief vond ik bij Holl.: zyn eerste vrouwe vlieger (de vlieger,
d.i. kap van zijn eerste vrouw), wat een aanpassing is van het Antwerpse: syn eerste
Vrouvvens vlieger.
18) Het verbum.
Og. bezigt steeds imperativusvormen met t, Holl. vaak vormen zonder t. Bij Og.
29 vormen mét t en bij Holl. 14 vormen mét en 15 vormen zónder t. Corr. heeft in
één geval een t toegevoegd. Hierbij
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dient dan nog opgemerkt te worden, dat al deze imperativi naar de betekenis
enkelvoudsvormen zijn.
Van het w.w. ‘worden’ geven onze teksten een vrij groot aantal vormen. 2 ✕ heeft
Og. het praet. wert, en 3 ✕ heeft Holl. praet. wiert (resp. wierd); 1 ✕ heeft Og. een
praes. wert en 1 ✕ wort; in deze beide gevallen heeft Holl. wordt en lijkt hij hier dus
consequenter te zijn dan zijn origineel.
Pleegh (praes.) > plag. Een Brabantse t treffen wij aan in hy wilt (Og.); misschien
is deze t mede onder rijmdwang verschenen; de vorm wilt rijmt namelijk op schilt.
Bij vormen als Og. my dunckt, Holl. me dunckt en corr. me dunk is men geneigd
te denken, dat Og. en Holl. meer schrijftaalvormen geven en corr. dichter bij de
volkstaal blijft.
Beide teksten, Og. én Holl., geven ick (respect. ik) verhong (praet. van ‘zich
verhangen’) en sy (respect. zy) hongen. Zowel bij Og. als bij Holl. treffen wij eenmaal
de vorm gesteken (gestoken) aan.
19) De zogenaamde verwarring van kunnen en kennen.
Deze verwarring van kunnen en kennen voor ‘vermogen, in staat zijn’ doet zich
alleen bij Holl. voor. Og. gebruikt alleen vormen van kunnen, d.w.z. konnen. Holl.
gebruikt 8 ✕ vormen van kennen en 7 ✕ vormen van kunnen, terwijl corr. bovendien
nog 1 ✕ een (jy) ken veranderd heeft in (jy) kan.
20) Het werkwoord zullen.
In dit geval kunnen wij zeer beslist zeggen, dat Holl. nauwelijks andere vormen
dan sel-sellen kénde: hij gebruikte 50 ✕ vormen van sel-sellen en slechts 1 ✕ sal.
Corr. veranderde 2 vormen met e in vormen met a, zodat bij hem de verhouding 48
: 3 is. Het is haast overbodig te zeggen, dat bij Og. geen enkele vorm met e voorkomt.
Het viel mij op, dat Holl. in de 2e pers. enkelv. altijd de t behoudt: hij schrijft altijd
je zelt, nooit je zel.
21) Het pronomen personale en het pronomen possessivum en hun onderling
‘contact’.
Haer > heur komt 5 ✕ voor, en de vormen zijn zowel enkelv. als meerv. en zowel
pers. als poss. 1 ✕ vinden wij hun vuist > haar vuist, en éénmaal hun (pron. pers.
acc. plur.) > heur. Holl. toont dus
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een uitgesproken voorkeur voor heur, al ‘verschrijft’ hij zich eenmaal in de richting
van ons huidig A.B.
Verder valt het op, dat Holl. een aantal ongeaccentueerde vormen van het pron.
poss. heeft, die in het origineel ontbreken. Tegenover Og. zyn (4 ✕) en synen (2 ✕)
staat Holl. zen (6 ✕), en op deze vertalingsregel maakt de navolger geen
uitzondering. Verder vinden wij 3 ✕ mijn > men.
Tenslotte is ons materiaal bepaald overtuigend voor het pron. pers. van de 1e
pers. in de objectsvorm. Og. heeft 7 ✕ my, waar Holl. evenzovele malen myn heeft.
Op deze regel zijn geen uitzonderingen te constateren.
22) Enkele en dubbele ontkenning.
Als men de gerangschikte gegevens overziet, is de eerste indruk: Og. gebruikt
bijna nooit een enkele ontkenning, en de Holl. gebruikt iets minder enkele
ontkenningen dan dubbele. In cijfers uitgedrukt: het origineel heeft 80 dubbele en
17 enkele ontkenningen (en bovendien 2 ✕ de enkele ontkenning en: ick en sal);
de navolging heeft 35 dubbele en 63 enkele ontkenningen.
Daar het gebruik van een dubbele ontkenning zich in de dialecten het langst heeft
gehandhaafd in de bijzin, heb ik onderzocht of ook in mijn teksten een voorkeur van
de navolger voor dubbele ontkenningen juist in de bijzin op te merken zou zijn. Er
blijkt dan, dat van de 35 dubbele ontkenningen in de navolging er 15 in bijzinnen
en 20 in hoofdzinnen staan; diezelfde verhouding is voor de originele tekst 25 : 50.
Het lijkt mij dus geoorloofd te concluderen, dat de dubbele ontkenning zich inderdaad
relatief meer in de bijzinnen dan in de hoofdzinnen g e h a n d h a a f d heeft.
23) naer en na.
Og. kent slechts naer (14 ✕) en Holl. kent slechts na (14 ✕). Holl. voelde naer
dus nog steeds als volstrekt Zuid-Nederlands, en van enige schoolmeestersneiging
is bij hem nog niets te bespeuren.
24) Diminutiva.
Deze groep is vooral opvallend door de vormen bij Holl.: alle diminutieven gaan
bij Holl. namelijk uit op -je, en alle diminutieven vertonen daar de moderne en thans
in het A.B. gangbare vormen (meisje,
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pakje, huisje). Bij Og. zien wij de invloed van het Noorden (zie Schönfeld § 151 en
152, en Smout § 87): naast vormen als mesken, meysken, en huysken staan andere
als moeytien, krackeeltiens, praetjens.
25) Afzonderlijke taalverschijnselen.
De vormen dry en drie zijn als te verwachten was; dry is de Brabantse, drie de
Holl. vorm.
Voor vueren > voeren zie Smout § 148; 4 ✕ konnen > kunnen; 4 ✕ ommers >
ommers; immers komt niet voor.
Enkele vormen van het w.w. jonnen, gonnen of gunnen zijn interessant, omdat
zij een typisch verschil tussen Holl. en corr. laten zien. Og. heeft jont, Holl. ook jont,
maar corr. verandert dit in gont.
Alleen bij Holl. komt voor: drok.
vrienden > vrinden; Jouffrou > Juffrou; rubben > ribben; windaes > windas; waermé
> waarmee.
1 ✕ veel > veel; Og. 1 ✕ veul (in het rijm); Holl. 1 ✕ veul (zonder mogelijkheid van
rijmdwang).
Og. 12 ✕ oft, Holl. 10 ✕ oft; van enige weifeling geen sprake.
Lenghde > lengte; breede > breedte; voordaen > voortaan. Zowel bij Og. als bij
Holl.: oosten ‘oogsten’ 3 ✕ ginck > ging; 1 ✕ doen > toen; vraeck > wraak.
Noch bij Og. noch bij Holl. komt de vorm heit ‘heeft’ voor. Hemmen > hemden;
aldereerste > allereerste; ontrent > omtrent.
26) Verschillen in de woordenschat.
Gierigh > dier; moet > pijn (moeite); roep > beroep; cletsen > lorsen; tellioor >
tafel; Lebben ‘luilak’ > ontbreekt; Queselaer > Femelaar; deep-maecken > taken
(subst., ‘valse streken’); havenis > erfenis; slepus > sleeplende (scheldwoord);
verhoetelt > verbruid; gerengel > verdriet; beschudden > ontschuldigen; belooffenis
> belofte; vrocht > werkte; luylachen > uitlachen; rentieren (subst. plur.) > rentenier
(subst. sing.); moey > Peetje; meysen > meid; cortelingh just van pas > so recht
van pas; ick dool > ick verdwaal; spelen > ridderen (in uit... gaan); siel > rok; houwen
> trouwen; arger > slimmer; maert > meid; fyn > braaf; fyn > goed; kryt > huilt;
Meester en Juffrou > Meester en vrouw; peysde noch? >
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denk-je noch?; luttel > weinig; sickelingh > geesseling; cout > clap (geleuter);
berrevoets > blootsvoets; sackerloot > akkerloot; gekroch > schreeuwen (subst.);
beu > moe; helasy > eilacy; trat (subst.) > tree ‘stap’; goet doen > bewijzen; fortsigh
> fors; terstont > straks; stoeft en craeckt > pochen; gebuerman > buurman; gebuer
> buren; falen > niet doen; colfdraeghster > korf draagster (jonge vrouw); eens §
een reis; gaen swieren > te bier zyn; de derde keers sal 't al verlichten > de darde
maal houdt kabel; hem in zegen gebreken (refl. ‘tekortschieten in’?) > zich in 't
zwijgen breken (niet begrepen aanpassing?); vryagie > vryery; lyvvaet > linnen;
vermaeckt (stelt vals voor) > blameert; meysen > meid; droopen (caus. van ‘druipen’)
> droopen; den deep maecken > uytstrycken (voor de gek houden); blaemt oft
schampt > laakt oft schelt (3e pers. enkelv.); pilt hem > moord hem!; Lombaert >
lommert; haast > ras; Peter > vaer.

Enkele litteraire aspecten van de bewerking
De bewerking is 40% korter dan het oorspronkelijke; de bewerker heeft in het
bijzonder weggelaten wat niet onmiddellijk deel uitmaakte van de handeling. Vaak
liet hij moraliserende monologen (of toespraken tot het publiek) geheel of gedeeltelijk
weg, waardoor de klucht veel van zijn karakter verloor. De meest opvallende
voorbeelden van deze werkwijze zijn:
1) blz. 161, de monoloog van Lucas over ‘Rijckdom en Hooverdye’.
2) blz. 166, de monoloog van Lucas over de laster, 22 verzen lang.
3) blz. 172, een monoloog van Lieven, 34 verzen lang, over de wijze waarop men
‘de vrouwen’ dient te behandelen, en in de bekende trant van ‘Mans leugens,
Vrouwen troost’.
4) blz. 180 en 181, de dialoog tussen Abraham en Clara over de respectievelijke
ondeugden der beide geslachten.
5) blz. 182, vanaf ‘Lieven Bykomingh’, tot blz. 185 ‘Lucas in de Rouw, Bykomingh’.
Als men deze verzen van 't origineel vergelijkt met wat te vinden is op blz. B 2
en vlgg., dan blijkt de bewerking niet minder dan een verminking te zijn.
6) blz. 186, de lange dialoog, die berust op een volgehouden misver-
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stand tussen Lucas en zijn aanstaande bruid en de Meester en de Vrouw van
het meisje. In de navolging (9e Toneel, 2e helft) is veel weggelaten, waardoor
de hele scène heeft geleden. Aan het einde van dit toneel (blz. 188) wordt een
monoloog van Lucas van II vss. bekort tot 4 vss. (blz. B 3 II, midden).
7) blz. 188, tweede helft: de dialoog van Lucas en Lieven ontbreekt in de navolging
geheel.
8) blz. 196 en 197: een geestige monoloog van Lieven over het nut van ruzie
tussen gelieven wordt in de navolging weer in zijn geheel weggelaten.
9) blz. 200 en vlgg.: alle wederzijdse toespraken aan het bruiloftsmaal zijn door
de bewerker geheel weggelaten; als gevolg daarvan heeft het spel hier zeer
veel aan dramatische kwaliteit ingeboet.
Samenvattend kan men zeggen, dat de bewerker naarmate hij vorderde steeds
meer ging weglaten, juist andersom dan men van een goede bewerker zou
verwachten. Is hij moe geworden van zijn werk? Dat zou dan meteen verklaren,
waarom hij ook in de verzen die hij behield, steeds vrijer werd. Ik moet echter
opmerken, dat mij bij de systematische vergelijking van bepaalde, verschijnselen,
waarvan ik hiervoor verslag heb gedaan, van een dergelijke neiging niets is gebleken.
Opvallend is, dat de bewerker alle zinspelingen van godsdienstige aard heeft
weggelaten of in onschuldiger en algemener vorm gegoten. Hij heeft dit niet alleen
gedaan, waar deze zinspelingen aan de roomse godsdienst of eredienst zouden
kunnen herinneren. Zelfs vermijdt hij stelselmatig elke zinspeling op het kerkelijk
huwelijk van Luyk en Annetje. Het verschijnsel is te merkwaardig om er niet enkele
voorbeelden van te geven:
1) ‘Alles goets den Heere toe te schrijven’ (164, 21): ‘alles goets den hemel toe
te schrijven’ (A 4, 23).
2) ‘Godt sy gelooft’ (171, 4): ‘den hemel zy gelooft’ (A 5, IV, 30).
3) ‘Sey hy dat en Sondagh den Troudagh was geset’ (176, 15): ‘Heeft hy ook
gezeyd dat wy zaterdagh voor de roodeur zouwen gaan?’ (A 5, VIII, 33).
4) ‘Genomen s'had'het Goet, en morgen quaem de Heer / en haeldent u weer af’
(187, 11): ‘Genomen s'had het goet, en morgen quam
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de heer' / en haalden 't jou wéér af’ (B 3, 33). Deze passage is merkwaardig,
omdat er uit blijkt dat de bewerker niet heeft begrepen, dat met ‘de Heer’ God
wordt bedoeld; anders zou hij immers nooit deze zin ongewijzigd hebben
overgenomen en bovendien niet Heer zonder hoofdletter hebben geschreven.
5) ‘Ons Maert sal Eeuwelijck, den Rou in 't Hert beclaegen’ (187, 24): ‘ons meit
zal evenwel de rouw in 't hart beklagen’ (B 3, II, 6). Aan dit voorbeeld ziet men
duidelijk hoever de scrupules van de bewerker wel gingen.
6) ‘'t Is oock een man die Godt oock alle Eer bewyst’ (189, 20): ‘hij is ook een
man die elk dienst en eer bewijst’ (B 3, II, 31).
7) Blz. 190 vss. 8 en 9 bevatten tweemaal ‘Godt’, welk woord op blz. B 4 vss. 15
en 16 tweemaal is vervangen door ‘de hemel’. Hetzelfde procédé wordt nog
tweemaal toegepast (204, 2 en 206, 29, in de bewerking B 5, IV, 20 en B 5,
VI, 8), als de bewerker ‘Godt’ verandert in ‘de hemel’ en de tweede maal in ‘'t
Luk’.
De bij de bewerker van 1699 en de corrector van 1727 voorzittende bedoelingen
zullen wel duidelijk zijn: elke zinspeling op geloofspunten is vermeden. Maar een
andere vraag is: waarom deden zij dit?
Mijn eerste vermoeden was, dat wij hier een voorbeeld hadden van de in onze
tijd zo werkzame gêne voor alles wat naar geloof of kerk zweemt. Maar voor het
begin der 18de eeuw zou dit toch een zeer vreemd verschijnsel zijn! Bij nader inzien
blijkt echter een ander motief veel meer voor de hand te liggen. Men realisere zich
hoe deze klucht van het roomse Antwerpen naar het calvinistische Amsterdam is
verhuisd. Deze verhuizing verklaart de weglating door de bewerker van elke
zinspeling op rooms geloof en eredienst. Maar de weglating van de Gods-naam en
zelfs van de vermelding van het kerkelijk huwelijk wordt pas verklaard door die
calvinistische mentaliteit, die in het dagelijks leven en zeker in een klucht, geen vlot
en luchtig gebruik van Gods Naam duldt, ook niet als de strekking overigens gelovig
is. Het is de typische calvinistische vrees om godsdienstige woorden te gebruiken
in de sfeer van scherts en vermaak, en zelfs in die van nutte lering in kluchtvorm,
die de bewerker en later de corrector tot deze wijzigingen dreef. Op dit punt is immers
de rooms-katholieke mentaliteit zeker in het Zuiden heel wat gemakkelijker.
P. HIJMANS
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Boekbeoordelingen
De Reis van Sinte Brandaan, uitgave, inleiding en commentaar door Dr
Maartje Draak; herdicht door Bertus Aafjes. - J.M. Meulenhoff,
Amsterdam.
Deze uitgave van ‘De Reis van Sinte Brandaan’ is een in sommige opzichten origineel
experiment. Het beoogde doel is gecompliceerd en dat maakt ook de beoordeling
ingewikkeld. Ten eerste willen de bewerkers van den tekst in breden kring
belangstelling wekken voor deze fantastische middeleeuwse reisbeschrijving, die
den modernen lezer kan bekoren door haar naïviteit, maar ook verrassen door haar
subtiele schoonheid. In de tweede plaats tracht dit boek de aandacht der filologen
en litteratuur-historici, ingesluimerd na Bonebakkers diplomatische uitgave der beide
Middelnederlandse handschriften, weer wakker te roepen voor oude, nog onopgeloste
problemen rondom dit geheimzinnige verhaal en voor nog vele niet eerder
opgeworpen kwesties, betreffende den oorsprong der themata, den samenhang
met andere verhalen of de verhouding van de Middelnederlandse handschriften
onderling en tot de Duitse en Latijnse Brandaanteksten. Het derde doelwit sluit
hierbij aan: een bijdrage te leveren tot benadering van de oorspronkelijke
Middelnederlandse versie. Doel één wordt nagestreefd met een vertaling van den
Middelnederlandsen tekst in een modernen versvorm door Bertus Aafjes, parallel
aan den grondtekst afgedrukt. Doel één en twee met een inleiding over den aard
en de herkomst van het verhaal, voorafgaande aan den tekst; doel twee bovendien
met critische aantekeningen na den tekst, waarin een overzicht wordt gegeven van
vroegere studies over de Middelnederlandsche handschriften, hun verhouding en
de bronnen. En het derde doel beoogt de schrijfster met haar tekstuitgave zelf, een
critische vervlechting van de twee, onderling nogal sterk uiteenlopende redacties,
in het Comburgse en in het Hulthemse handschrift.
Voor de inleiding van Dr Draak kan men alle bewondering hebben.
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Op heldere en onderhoudende wijze leidt zij den lezer binnen in de romantische
litteratuur der Middeleeuwse zeereizen, vol wonderlijke gebeurtenissen en
bovennatuurlijke avonturen; in de theorieën van de elkaar bestrijdende ‘Keltisten’
en ‘Oriëntalisten’ over het ontstaan van de Brandaan-verhalen. Overtuigend toont
zij aan dat de Reis - samenvattende naam voor de Duits-Nederlandse groep - een
‘moderne’ bewerking is uit den tijd der visioenenlitteratuur (± 12e Eeuw) ‘het
bloeitijdperk der hellereizen’, van aloude gekerstende Ierse sagenstof, mogelijk door
een Iersen monnik die zowel de Navigatio als de Keltische litteratuur kende,
overgebracht naar het Middel- of Nederrijnse gebied. Haar beknopte verslag, dat
de hoofdlijnen der geleerde discussies volgt zonder zich te verliezen in vermoeiende
details, is een ideaal voorbeeld van gepopulariseerde wetenschap, voortreffelijk van
compositie, gebouwd op stevige documentatie, verluchtigd door een vleug van
humor over de geleerde twisten, doorzichtig genoeg om de aandacht van den leek
vast te houden en tegelijk de belangstelling van den vakman te wekken en tot
nadenken te prikkelen. Knap is ook het bondige historische overzicht in de critische
aantekeningen. Zonder doctrinair te worden kiest Mej. Draak haar positie. Ze
accepteert voorlopig de opvatting dat de Mnl. versie het dichtst staat bij het (niet
overgeleverde) Hoogduitse origineel, maar afwijkt door: 1e invoeging van een
episode in het begin (vs. 137-260: ‘Brandaan vindt het hoofd van een heidensen
reus’) - 2e door weglating van de episode ‘waar Brandaan en de zijnen reusachtige
vogels, lijken van zeevaarders zien wegdragen uit schepen die in de Leverzee zijn
vastgelopen’ - en 3e door een vrij abrupte onderbreking aan het slot. Maar bij de
bespreking van het eerste en tweede punt laat zij toch ook de mogelijkheid open
dat ook in deze opzichten de Mnl. versie de oorspronkelijke lezing heeft, zodat dan
‘het na zovele jaren van onderzoek gewonnen afhankelijkheidsschema van de
Reis-teksten in duigen’ zou vallen. Deze gewettigde scepsis zet dan toch tevens
de ‘reconstructie’ van het gedicht op losse schroeven. Trouwens, de democratische
regel van ‘de meeste stemmen gelden’ is filologisch a priori helemaal zo betrouwbaar
niet. We kennen tenslotte maar enkele leden van de mogelijk wijdvertakte
Brandaanteksten-familie; en naar de onderlinge verwantschap
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der overlevenden, de Middelnederlandse handschriften (± 13 Eeuw), de Middelduitse
(13/14 E) en Nederduitse poezie-versies en de Hoogduitse proza-bewerking (14/15
E) kan men op grond van vergelijkende studies met meer of minder grote
waarschijnlijkheid gissingen doen; zekerheid bestaat daarover niet. Daarom is de
stelregel: ‘Wat in beide Middelnederlandse handschriften voorkomt en niet door het
Middelduitse gedicht of de Prozabewerking wordt gesteund, heeft slechts
bewijskracht voor de Middelnederlandse vertaling, niet voor het origineel’ - niet meer
dan een voorlopige werkhypothese. De onderstelling dat de Mnl. versie de originele
is en dus geen vertaling van een aangenomen Hoogduitsen tekst, schijnt Mej. Draak
de overweging niet meer waard te achten. Toch geloof ik dat een nieuw nauwkeurig
onderzoek op dit punt niet overtollig zou zijn.
Intussen is de veronderstelde verwantschap der middelnederlandse en duitse
versies voor Mej. Draak ook de grondslag voor de reconstructie of althans benadering
van dien Middelnederlandsen grondtekst uit de beide overgeleverde handschriften.
Tegenover deze critische bewerking staat de filoloog onwillekeurig enigszins
gereserveerd. Temeer als hij de verantwoording leest op blz. 223 vlgg. Mej. Draak
zegt daarin dat zij de opdracht had een ‘leesbare’ tekst ‘ook voor een groter publiek’
gereed te maken. Het initiatief ging dus blijkbaar uit van den uitgever. De
diplomatische uitgave van Bonebakker heet ‘bestudeerbaar, niet leesbaar’. De beide
mnl. handschriften verschillen onderling te veel om één tot grondslag te nemen en
in noten de varianten uit den anderen tekst te vermelden: het varianten-apparaat
zou te omvangrijk worden. Ook is het onmogelijk te beslissen, welk handschrift de
beste redactie heeft. Daarom zag Mej. Draak als enige oplossing ‘een combinatie
van beide, steunend op een grondige vergelijking met de Duitse versies’. Duidelijk
is hieruit dat het bereiken van een groot publiek deze uitgave, ook het tot standkomen
van dezen critischen tekst, heeft beheerst. In tweede instantie volgt het
wetenschappelijke doel: een poging terug te gaan tot een ouderen vorm van onze
Mnl. bewerking, een benadering van de 13de-eeuwse vertaling. Zorgvuldige
vergelijking met de Duitse lezingen bepaalt zover mogelijk volgens genoemden
‘regel’ haar keuze tussen de twee mnl. hand-
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schriften (C. en H.). Aangenomen den veronderstelden samenhang, is deze methode
deugdelijk en Mej. Draak heeft haar oordeelkundig toegepast. Maar er blijven ettelijke
gevallen waar de Duitse teksten haar in den steek laten en andere criteria den
doorslag moeten geven. Dan heeft Mej. Draak, zoals ze zelf zegt, zich laten leiden
door haar ‘persoonlijke appreciatie voor een aardiger rhythme’. Deze subjectieve,
a-historische handelwijze bij een poging tot reconstructie van een middelnederlandse
poezie-tekst uit de 13e Eeuw is uit oogpunt van filologie eenvoudig onaanvaardbaar.
Natuurlijk blijft het samenstellen van een critischen tekst altijd speculatief. Maar
wanneer men die taak op zich neemt en bij de keuze uit de voorhanden redacties
ook den rhythmischen vorm als criterium wil gebruiken, moet men toch eerst door
vergelijkend en historisch onderzoek van den versbouw in deze teksten en andere
van denzelfden tijd de normen trachten te bepalen, waarnaar men zich ook bij de
beslissing in dubieuze gevallen richten kan. En daarvoor was hier in de Brandaan,
met zijn vele archaieke, vaak twee- en drieheffige verstypen, alle gelegenheid
geweest. Wonderlijk is ook dat Mej. Draak steeds een ‘volledige versregel van C’
of ‘een volledige versregel van H’ heeft genomen. Haar gepostuleerde ‘oudere’
lezing is dus ontstaan door het samenvoegen van enkele of een serie opeenvolgende
regels van nu eens het ene dan weer het andere handschrift. Aangezien beide
teksten in hun taalvormen vrij sterk uiteenlopen, is daardoor een mengelmoes van
syntactische eigenaardigheden, flexie-vormen en klanken ontstaan, waarvan een
filoloog kippevel krijgt. Tevergeefs trachtte Mej. Draak deze disharmonie te
verzachten door modernisering van de spelling. Daardoor is in tegendeel de taalvorm
nog wanstaltiger geworden. Was het alleen maar bij verandering van de spelling
gebleven. Maar ook de woordvormen zijn op willekeurige wijze aangetast. Nu eens
laat Mej. Draak oude vormen staan, dan weer doet ze de woorden naar klank en
buigingsvorm een verjongingskuur ondergaan. Zo wordt om enkele voorbeelden te
noemen waest (703, zoals beide hs. geven) opgelost in was 't; de oude datief heme
wordt zonder begrijpelijke reden hem; heleghe wordt Heilige, heydin wordt heiden,
evenzo kerstin (kerstijn) tot kersten; voor Sente (C en H) krijgen we Sinte; herde
wordt harde,
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swerde tot zwaarde; ingel (yngel) tot engel; sinen tot zijnen, maar zi blijft; bliscap
wordt blijdschap (1010); de nc aan het eind wordt steeds ng (bv. lanc > lang) behalve
soms in het rijm: bank/lank (1065/66); de pluralis op -e> -en, bv. stijlen (beide hss.
-e), zalen, etc, zelf in rijm met sg-woorden op -e; te dale/zalen (731/32; beide hss.
hebben zale), vloeden/moede (627/28); enclitische vormen worden meestal
losgemaakt, maar blijven soms ook staan, bv. tegenover ‘doe gereeddi’ (2249) staat
lag hi (uit lachi in 2161); zonderlinge vormen ontstaan door die losscheuring van
wat phonetisch een geheel vormt, bv.: ende wekket ze harde onzochte (geen praes.
maar praet. voor: O. wecketse < *weckedese; H weckese), daarentegen worden
weer soms in den tekst gescheiden vormen aaneengeschreven, bv.: diegene voor
die ghene; meermalen worden rijmen verstoord, bv.: zij/drie, vs. 40/41 voor: zije (nl.
conj. v. werkw. zijn) drie; zwaarde/harde (voor: zwaerde/aerde). - Ik zie de noodzaak
van deze handelwijze niet in, ook al zou men normalisering van de spelling willen
accepteren. Is ook dit, als poging de ‘leesbaarheid’ te vergroten, een
tegemoet-koming aan het grote publiek? Maar is daaraan reeds niet ruimschoots
voldaan door den vertaalden parallel-tekst? Nu zal toch menig ongeschoolde lezer
ter verklaring van een woord of zin de hulp van dien neventekst moeten inroepen,
bv. als hij wel den ouden vorm moonk (voor Nnedl. monnik) ziet staan, of luuds
(voor luuts in C, en luudste in H.) Waarom behoudt Mej. Draak deze vormen nu
weer wel? En waarom, vraagt men zich af, heeft zij niet de spelling en taalvorm van
één der handschriften, desnoods genormaliseerd naar de oudste vormen,
doorgevoerd, ook waar ze een lezing uit het andere hs. overnam? Dan was, hoewel
een kunstmatig, in ieder geval een ogelijker Middelnederlands taalbeeld ontstaan.
Waarom zij ook beslist met hele regels moest manoeuvreren, is me niet duidelijk
geworden.
Tenslotte dan het aandeel van Bertus Aafjes, de vertaling in ‘hedendaagse verzen’.
Dit is misschien wel het meest interessante én het meest hachelijke van de
onderneming. Blijkens het voorbericht is Aafjes eerst bij den dichter M. Nijhoff in de
leer geweest; deze was ook degene die hem tot de herdichting aanspoorde en zijn
werk corrigeerde. En onder de hand heeft Aafjes aan deze verzenmakerij, blijkens
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zijn inleidend woord, wel zijn plezier beleefd. ‘Verzenmakerij’ noem ik het, en een
betere benaming weet ik er niet voor, tenzij ik ‘rijmelarij’ moest zeggen. Ik kan dit
niet zien als een ernstige poging tot herdichting van een in menig opzicht primitief,
maar in versstructuur en rhythme, in klank en uitbeeldingskracht subtiel en tevens
stoer Middeleeuws gedicht tot een gelijkwaardig dichtwerk in modern gewaad. Dan
verstond Boutens die kunst beter. Of had Nijhoff het zelf maar gedaan!
Naast de strakgespannen rhythmen der middelnederlandse verzen, telkens toch
wisselend en verglijdend in de natuurlijke beweging der zinsvormen, voert Bertus
Aafjes een hobbelende boereklompen-dans uit. Nabootsing van de primitieve
structuren leidt bij hem tot houterige, onverantwoorde omzettingen in de
zinsconstructies. Rijmnood dwingt hem meermalen tot een banale woordenkeus of
nietszeggende versvulling of vergaande afwijking van den tekst. Men vergelijke bv.
deze ongedwongen, eenvoudige en toch praegnante en rhythmisch-plastische
middelnederlandse verzen, teekenend afscheid en afvaart:
Dòe si te scépe quàmen
Ende órlof ghenàmen
An vríenden ènde mághen méde
Gode beválen sìse ter stéde.
Tséyl si an den mást kéerden
Alsò hem die wínde léerden
Haer ríemers si húte stóten
Mèt ghemáke dàtti vlóten.

met de stuntelige dictie van Aafjes:
Men ging niet aan boord dan nadat
men eerst afscheid genomen had,
en men liet vriend en bloedverwant
achter in Gods veilige hand.
Afvarende zonder verwijl
keerde men naar de wind het zeil.
De riemen stak men buiten boord:
met gemak voer men daarop voort.
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De veranderde zinsverbinding van de eerste vier verzen, met den stotenden overloop
van den eersten naar den tweeden regel, met de splitsing door en in twee gelijke
helften, waardoor het gepaarde rijm log wordt betoond, ontneemt, afgezien van de
totaal andere voorstelling van zaken, aan het origineel alle kloeke voortvarendheid,
die een moment tot eerbiedigen stilstand komt in den vierden regel, met zijn
ongewonen, zwaren aanhef. Daarna zet de bedrijvigheid opnieuw in, de bereddering
voor de afvaart, de krachtige inspanning eerst, voelbaar in het weerbarstige rhythme,
dan, in den achtsten regel, den vlotten gang van het op drift gekomen schip,
uitgebeeld in den regelmatigen bouw van het dipodische vers. De paralleltekst van
Aafjes mist hier alle plastiek: ‘afvarende’ voorop geeft de suggestie die pas in den
slotregel thuishoort; de onmogelijke woordschikking van den volgenden regel is
bepaald hinderlijk; de zevende regel is vlak tegenover den grondtekst met zijn
dynamisch accent op ule, de slotregel, oppervlakkig vertaald, verloopt in een slappe
vereffening van het metrum.
Dit voorbeeld staat niet op zichzelf, het is symptomatisch voor de hele vertaling,
al treft ook wel eens een aardige vondst, zoals: Ay, hoe scone dat tscip vloot omgezet in: Ai! hoe zeevaardig liep de boot. Onmiddellijk daarop echter ergert men
zich aan de door woordenkeus en rijm potsierlijke, gechargeerde uitbeelding van
een geheimzinnig zeedier, dat het schip bedreigt: Kort daarop raakte men in nood,
/ want een monster groot van postuur / - krokodilachtig van figuur - wilde het schip
verslinden gaan - een bijna burleske vertaling voor: Cort quamen si in grooter noot
/ Want een dier al te (= zeer) wonderlijc / Eenen lind drake ghelijc / wilde verzwelghen
haren kiel. En ook de beschrijving van het hen verlossende vliegende hert mist de
beeldkracht en de naieve gevoelswaarde van het origineel: Maar er daalde een
ander beest / uit een wolk van het wolkenrijk / Het vloog en was een hert gelijk / Het
achtervolgde met gemak / het monster op het watervlak, / zodat het dit geheel
verdreef. / Niemand wist waar het ondier bleef. / Toen ging het vliegende hert terug,
/ gelijk het ontsnapte voordien. - voor: Een wolke boven hem ontsloot / Daarute
quam een dier wonderlijc / Vliegende, eenen hert ghelijc / Dat jaghede met ghemake
/ Den groten zee lind drake / So datten al verdreef, /
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Datsi ne wisten waar hi bleef. / Doe hi dat hadde ghedaen / Keerdi weder saen / In
die wolken, danen hi quam. Voor wie iets kan aanvoelen van de eenvoudige schoonheid van het
Middelnederlandse gedicht, is het maakwerk van Aafjes een voortdurende kwelling.
Het is de vergrovende imitatie van fijne Middeleeuwse miniaturen in onhandige
prentjes van volksboeken. Vertaling van poëzie is steeds ondankbaar werk,
ondoenlijk bijna. Dat geldt zeker ook voor omzetting van Middelnederlandse verzen
in Nieuwnederlandse vormen, vooral als men de vrije beweging van het twee-, drieen vierheffige spreekvers met zijn telkens wisselend aantal dalingslettergrepen
poogt te kanaliseren in den maatgang van de jambische viervoet of althans in een
vasten versomvang van acht lettergrepen. Maar het had zeker beter gekund dan
Aafjes hier doet!
Wanneer we ons oordeel over deze tekstuitgave samenvatten, luidt dit: een
originele poging tot popularisering van een middeleeuws dichtwerk, die slechts ten
dele is gelukt; een mislukte vertaling in verzen, een naar inhoud belangwekkende,
maar taalkundig onaanvaardbare reconstructie van den tekst, met een uitstekende
inleiding. Het is het oordeel van een filoloog. Mogelijk oordeelt het ‘grote publiek’
voor wie dit boek toch feitelijk vooral is bestemd, heel anders, d.w.z. gunstiger. Dat
hopen we voor den uitgever, die het uiterlijk van het werk keurig verzorgde.
G.A. VAN ES

Erik Rooth, Saxonica, Beiträge zur niedersächsischen Sprachgeschichte
(Skrifter utgivna av Kungl. Humanistiska Vetenskapssamfundet i Lund
XLIV), Lund 1949: C.W.K. Gleerup. 266 blz. met een kaartje en twee
facsimile's.
‘Es ist richtig, dass die historische Lautlehre wie die Textkritik aus der reichen
Erkenntnis, zu der die Dialektgeographie gelangt ist, lernen muss, doch darf sich
andrerseits diese nicht über die Erfahrungen der historischen Sprachforschung
hinwegsetzen’. Met deze woorden die schr. op blz. 18 neerschrijft (en die
herinneringen wakker roepen aan de waarschuwing, die Van Wijk reeds vele jaren
geleden heeft geuit)
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meen ik de algemene strekking van Rooth's boek het best te kunnen weergeven.
Dit is dus geen strijdschrift pro of anti een bepaalde ‘methode’ of ‘school’ (al ontbreekt
de polemiek geenszins), maar veeleer een eerlijke poging tot synthese van tweeërlei
taalbeschouwing, die men kortheidshalve zou kunnen bestempelen als de
geografische en de historische.
Het is niet te ontkennen, dat er, vooral onder de jongere taalgeografen, enkelen
zijn, die blijkbaar menen, het ook wel te kunnen stellen zònder historisch
vooronderzoek. Hun reconstructies, veelal uitsluitend gebouwd op het moderne
taalmateriaal maar niettemin soms terugreikend tot in het eerste millennium, zijn
zelden overtuigend. Het is nuttig, dat er van tijd tot tijd eens een ervaren historicus
opstaat, die hun op de vingers tikt en hun met de bronnen in de hand aantoont,
hoezéér zij zich van de bodem der feiten hebben verwijderd. Zo meent R., bij alle
waardering b.v. voor Wrede, toch op diens doctrinarisme aangaande
‘Sprachmischung’ te moeten wijzen: ‘Überall zuerst Vielheit und Buntheit, erst
nachträglich Ausgleich und Einheit’ luidde een van Wrede's principes. Dit principe
werd op de spits gedreven door Wrede's leerling Anneliese Bretschneider in haar
opstel ‘Die Heliandheimat und ihre sprachgeschichtliche Entwicklung’ (1934). R.
spreekt blz. 19 van ‘die Kühnheit A. Bretschneiders: sobald in nd. Urkunden
lautverschobene Formen oder u(o), i(e) auftauchen, dann gehören sie bereits der
Sprache der Landschaft an’. Het is inderdaad een wonderlijk anachronisme wanneer
mej. Bretschneider ten slotte een Frankisch-Saksische mengtaal meent te mogen
constateren met ‘allen Zeichen einer volkstümlichen “städtischen” Umgangssprache’
(44). En de Helianddichter zou zich dan maar gehaast hebben om zich van dit
versgebakken patois te bedienen voor de behandeling van zijn verheven onderwerp?
Het klinkt m.i. even waarschijnlijk als een ‘Vanden Levene ons Heren’ in het
plat-Amsterdams of -Brussels.
Met nadruk polemiseert R. dan ook tegen dergelijke opvattingen. Hij ontkent ‘dass
einige (hoch)deutsche orthographischen Zeichen wi uo, ie, io oder gewisse
morphologische Erscheinungen der alten Texte irgendwelche Beweiskraft für die
Annahme einer Durchsetzung der altsächsischen V o l k s m u n d a r t mit fremden
Elementen besitzen’.
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Integendeel, het ‘Echtaltsächsische’ (aan welke term R. de voorkeur geeft boven
‘Westgermanisch’ of ‘Ingwäonisch’) heeft zich deeeuwen-door in de volksdialecten
gehandhaafd. Daarvan getuigen vooral de vele lijsten van onvervalst ‘Saksische’
e i g e n n a m e n , waarvan de bewijskracht door R. zeer hoog wordt aangeslagen:
‘Noch um 1200 sind die Monophthonge ô, ê, wie die Eigennamen erweisen, fester
lebendiger Besitz der Mundart und bleiben das mindestens noch 200 Jahre’ (141).
De consequentie van deze opvatting brengt mee, dat men niet noodzakelijk
behoeft aan te nemen, dat de Heliand in alle opzichten de Saksische volkstaal
weerspiegelt. Integendeel, op grond van tijd en plaats van ontstaan ligt het voor de
hand om aan te nemen, dat de taal van de Heliand ‘eine in ihrem äusseren
Sprachgewand, in ihrer Orthographie dem Fränkischen angepasste Literatursprache
ist’ (23): ‘Es handelt sich m.E. in der Frühzeit zunächst um sich vortastende kulturelle
Ausstrahlungen vom Hd., um über die Landschaften hinweggreifende Schreibsysteme
der fränkischen Kanzleien, nicht um volkssprachliche Lautsysteme’ (43). ‘In der
deutschen Kulturgeschichte steht der Heliand doch als ein Kompromiss von
Germanentum und Christentum da: die metrische Form und die heldische Einkleidung
sind heidnisch, der Stoff ist christlich. Ich neige zu der Auffassung, dass der Heliand
auch sprachlich einen Kompromiss darstellt: der Konsonantismus ist niederdeutsch,
der Vokalismus in einigen Hauptmomenten hochdeutsch, d.h. dem Hochdeutschen,
Fränkischen angenähert’ (45). Zo berust b.v. de veel besproken diftong uo in de
Heliand naar de opvatting van Rooth niet op de volksuitspraak maar op geleerde
schrijftaalontlening: ‘Die Schreibung uo steht im As. zu allen Zeiten und überall unter
dem Verdacht, hochdeutsch zu sein’ (115). Hetzelfde geldt voor de diftong ie. In
verband hiermee werd een uitvoerig hoofdstuk over de lotgevallen ook van wgm.
eo noodzakelijk.
Globaal gezegd komt R.'s betoog hierop neer: ‘Echt-oudsaksisch’ is vanouds
geweest oo-uitspraak voor ô en ee-uitspraak voor ê. Slechts aan de randen van het
Saksische gebied komt een (diftongische?) uitspraak met u- en i-kleur vrijwat voor.
Indien verder binnen de Saksi-
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sche grenzen toch occasioneel graphieën met u en i opduiken, dan heeft men het
recht aan Hoogduitse invloed te denken.
In een zeer uitvoerig betoog, dat dus hoofdzakelijk de eo en de ô- en ê-kwestie
omvat, tracht R. deze opvattingen aannemelijk te maken. Dit betoog is een mooi
voorbeeld geworden van historisch-verdiept dialectgeografisch onderzoek. R. is
naar ik meen van huis uit meer historisch-grammaticus dan dialect-geograaf. Te
groter is onze appreciatie van het waarlijk voortreffelijk geografisch overzicht van
een uiterst gecompliceerde kwestie. In de omvangrijke literatuur baant R. zich moedig
een weg, die ten slotte naar zijn doel leidt: de vermoedelijke staat van zaken in het
1)
‘echte’ Oudsaksisch. Tot dit Oudsaksisch behoorden ook talrijke z.g. ‘Frisonismen’
en ‘Ingwäonismen’, al vindt men die niet alle in de Heliand.
Op blz. 111 vv. vindt men een bespreking van de uitvoerige en gedegen studie
die Frings in Beitr. 63 (1939) blz. 1-116 aan de ô en ê heeft gewijd. Met instemming
streepte ik hier R.'s appreciatie van Frings aan: ‘Die fruchtbare Vereinigung
dialektgeographischer und sprachgeschichtlicher Methode, die Frings vertritt,
bedeutet an und für sich einen Fortschritt’. Zij bevestigt mijn reeds in de aanhef
uitgesproken mening, dat ook schr. naar een synthese dezer methoden heeft
gestreefd. Ten onzent wordt het nut, neen: de noodzakelijkheid, daarvan nog altijd
niet voldoende beseft.
Intussen heb ik enig bezwaar tegen de geografische voorstelling, die Frings op
het kaartje bij zijn artikel geeft. Vooral de staat van zaken in onze noordoostelijke
provinciën komt hierop in het gedrang. Ik laat nog daar, dat het gehele
geprononceerde ou-gebied van Groningen is weggelaten. Immers Frings zal deze
ou wel als een ‘Spross’ form van ô beschouwen (42). Maar bepaald onaanvaardbaar
is de tekening voor Gelderland-Overijsel. In deze provinciën is alleen het uiterste
oosten (meer in het bizonder Twente en enkele dorpen in de N.O.-Achterhoek met
2)
inbegrip van Winterswijk) homogeen oo-gebied.

1)
2)

Te dien aanzien is R., ook blijkens vroegere onderzoekingen, skeptisch: ‘Die friesische Doktrin
beginnt recht fadenscheinig zu sein’ (139).
Volledigheidshalve zij vermeld dat in enkele afgelegen dorpjes en buurtschappen een
geprononceerde ou valt te constateren.
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Begeeft men zich echter van Twente naar het westen, dan hoort men een
3)
tussenklank, die men nu eens voor [ō] dan weer voor [ū] zou kunnen verslijten ,
4)
maar meer naar de IJsel toe en dan ook westelijk van deze rivier heerst grotendeels
[ū] (op de N.W-Veluwe voor k, m, p, d en t verkort tot [u]). Beschouwen we nu Twente
als een aan Nederduitsland vastzittend gebied met ouderwetse ‘relict’-[ō], dan is
men geneigd om de [ū] van het meer westelijk liggend gebied als een ‘modernisering’
op te vatten. Alles wijst er trouwens op, dat in Overijsel al sinds vele decenniën (om
niet te zeggen: eeuwen) een strijd gaande is tussen [ū] en [ō], waarbij de [ū] kennelijk
het sterkst staat. Deze schermutselingen op een onderdeel van een front, dat zich
verder oostelijk tot aan het ‘rechtselbische, niederfränkische’ gebied (187) uitstrekt,
kunnen de opvattingen van Rooth slechts steunen. Immers deze komen hierop neer,
dat het noordelijke [ō]-gebied door alle eeuwen steeds weer heeft blootgestaan aan
u(ə)-invloed van het zuiden (en westen). Aanvankelijk (zoals in de Heliand) komt
die invloed alleen nog maar ‘als Ausdruck fränkischer Kulturpolitik’ in de spelling tot
uiting. Immers die oudste invloed was ephemeer en zette niet door: ‘Die Quellen
zweihundert Jahre nach dem Heliand, Thietmar und gleichzeitige Urkunden, sowie
die zweihundert Jahre nach Thietmar mit ihrem rein sächsischen, ostfälischen ô
erweisen dass’ (127). Wanneer R. daarop laat volgen: ‘Aber das Hochdeutsche
wirkte dann snäter in anderer Weise, mit neuer Kraft, langsam und systematisch,
gefolgt schliesslich im Spätmittelalter von einem Südnordvorstoss i m G e l ä n d e ,
der einen Teil der südostfälischen Land-

3)

4)

Frings haalt uit Gallée § 16 aan, dat deze klank zelfs diftongisch karakter kan aannemen,
maar ik moet de juistheid van Gallée's waarneming (hij wil zelfs úo schrijven) betwijfelen. De
Overijselse klank heeft in elk geval niet de minste gelijkenis met een Zuidduitse uo als in Buob
b.v. Waarschijnlijk heeft de ‘Gleitlaut’ die men voor sommige consonanten (b.v. t en r) wel
kan horen, Gallée parten gespeeld. Voor de vocaal-op-zichzelf heb ik in Overijsel nimmer
een uitspraak gehoord, die mij noopte aan een stijgende diftong te denken. Wel scheen het
mij vaak toe, dat tijdens het uitspreken van deze voor Hollandse oren opvallend lange klank
de toonhoogte daalde.
[ō] echter op de Noord-Oost-Veluwe (Oosterwolde-Elburg-Oldebroek-Hulshorst).
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schaft radikal verändert hat’ (127), dan is alleen aan het verband-in-het-betoog te
wijten, dat hij het westelijke Nederlands (waaraan hij in ander verband wel degelijk
de nodige aandacht schenkt) hier niet noemt. Juist in oostelijk Nederland had hij de
5)
‘Vorstoss im Gelände’ zo mooi kunnen waarnemen .
4

In hoofdstuk 4 bestrijdt R. uitvoerig Sarauw's mening, dat er een umlaut van ê
zou hebben bestaan. In dit betoog wijdt schr. niet minder dan 19 blz. aan de
geschiedenis van de naam Thiadrîk, waarin o.a. het vermoeden wordt geuit:
‘Rhythmische Gründe machen es somit jedenfalls nicht unwahrscheinlich, dass die
Hauptsilbe in Thideric wenigstens alternativ Kürze trug’ (157). Daar schr., blijkens
zijn uitvoerige informaties op blz. 159 v., kennelijk op zoek is geweest naar
dialectvormen, die zijn vermoeden zouden kunnen bevestigen, moge ik hem attent
maken op de vorm Derk ‘Dirk’, die in onze noordoostelijke provinciën algemeen in
gebruik is (met verwondering bemerkte ik, dat hij in Duitsland nog niet is
geboekstaafd, zou hij niet in Bentheim voorkomen?). Deze vorm is geheel te
vergelijken met kerk(e) < os. kirika en berk(e) < os. birka beide met e uit i vóór r.
Wellicht kan schr. met deze missing link nog zijn voordeel doen.
In een slothoofdstuk behandelt R. nog het ‘Elbostfälische’ en de taal van Eike von
Repgow.
Ik hoop te hebben doen uitkomen, dat deze ‘Beiträge zur Niedersächsischen
Sprachgeschichte’ van groot belang zijn niet alleen voor

5)

Ik moge in dit verband op een zeer opmerkelijke fonologische afwijking in het dialect van de
Noord-West-Veluwe wijzen. Terwijl de representant van ô hier over het algemeen [ū] is, wordt
de u m l a u t van ô gerepresenteerd door ö (de eu van deur dus). Dit is in tegenspraak met
alle mij bekende fonologische systemen van het oosten, waar [ū] steeds correspondeert met
u m l a u t s -[y], [ō] met u m l a u t s -[ ], gediftongeerde [ou] met u m l a u t s -[öu],
vocaal-tussen-[ō]-en-[ū] met u m l a u t s -vocaal-tussen-[ ]-en-[y] enz. Ofschoon het in
principe mogelijk is, dat de verschuiving van de N.W.-Veluwse u m l a u t s -vocaal naar de
[ ]-kant heeft plaats gevonden, lijkt de veronderstelling waarschijnlijker, dat de o u d e r e
N.W.-Veluwse representant van de ô de vroeger zo zeer verbreide [ō] is geweest. Zeer
instructief is de vergelijking met de Noord-O o s t -Veluwe (zie noot 4) waar de òo-uitspraak
wèl overeenkomt met de gewone fonologische normen. Tegenover N.W.-Veluwe lijkt de
N.O.-Veluwe dus een ouder stadium te vertegenwoordigen.
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de kennis van het Oudsaksisch en Nederduits, maar ook voor alle problemen die
ons taalgebied met de oostelijk aansluitende dialectgebieden gemeen heeft. R.
schrijft (afgezien van de allicht wat eentonig uitvallende opsommingen) een heldere,
levendige stijl en heeft zijn boek uitmuntend verzorgd. Drukfouten trof ik nauwelijks
aan en met de verwijzingen is het in orde. Een solied en serieus boek, met de
resultaten waarvan onze filologen ter dege rekening zullen hebben te houden.
G. KLOEKE

Niederdeutsche Mitteilungen, hrsg. v.d. Niederdeutschen
Arbeitsgemeinschaft (Sällskapet för lågtysk Forskning). Jg. III (1947),
IV (1948), V (1949). Lund: Gleerup; Kopenhagen: Ejnar Munksgaard.
Dit tijdschrift (waarvan Jg. I-II reeds in Ts LXV zijn aangekondigd) blijkt in een
behoefte te voorzien. Met stipte regelmaat verschijnt dus nu elk jaar een nieuwe
behoorlijk gevulde jaargang om getuigenis af te leggen van de bloei der Nederduitse
filologie in Zweden.
In Jg. III zullen neerlandici gaarne kennis willen nemen van Th. Frings ‘Das
märkische det “das, dass”’, waarin ook naar Ndl. literatuur wordt verwezen. - Bij het
doorlezen van een opstel van E. Löfstedt over ‘Die Präteritalvokale der starken
Verba der Klassen I-II, IV-V im Amringisch-Föhringischen’ komt onwillekeurig de
wens op naar een geografisch gefundeerd overzicht van de umlautskwestie in praet.
en part. Het is jammer dat het onderzoek, dat mej. Hol in 1937 ten onzent zo
veelbelovend is begonnen (A.R. Hol, Een tegenstelling noord: zuid in de praeterita
en participia van de sterke werkwoorden) nog geen bevredigend complement heeft
gevonden op Nederduits gebied. Men zou wensen, dat iemand uit Rooth's school
dit probleem nog eens in zijn volle geografische uitgestrektheid ter hand nam. Historisch en taalkundig interessant is ‘Eine unbekannte Overijsselsche Urkunde
des 16. Jhs. in schwedischem Besitz’, die door Gustav Korlén ten voeten uit is
afgedrukt en van een uitvoerige commentaar voorzien. Schr. heeft zich omtrent
namen en situatie der verschillende
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Overijselse dorpen, die in deze (Zwolse) oorkonde voorkomen, nauwkeurig
georiënteerd.
In Jg. IV schrijft onze landgenoot Chr. Stapelkamp ‘Über einige niederd.
Pflanzennamen’ en geeft tal van wetenswaardigheden ook uit Nederlandse dialecten.
- Maurer schrijft een felle ‘Entgegnung auf Althins Rezension Niederdeutsche
Mitteilungen 2, 163 ff.’ Hierbij een ‘Schlussbemerkung’ van Carl-Axel Althin. De zaak
in kwestie schijnt mij van genoegzaam belang om er even op in te gaan. In zijn
recensie had Althin blijk gegeven een ‘kijkje’ te hebben op de zogenaamde
‘Siedlungsarchäologie’ die ‘während der letzten Jahrzehnte mit grosser Energie von
deutschen Forschern betrieben worden’. Zijn skepsis bracht hij aldus onder woorden:
‘Die Siedlungsarchäologie stellt eine neue Wissenschaft dar, die noch nicht aus den
Flegeljahren herausgekommen ist’. Het is dus volgens A. uiterst gevaarlijk om
cultuurgroepen, die men op grond van archaeologisch onderzoek vagelijk kan
aanwijzen, zonder meer met s t a m n a m e n te bestempelen, die immers uitsluitend
berusten op summiere mededelingen der oude schrijvers: ‘auch die besten dieser
geographischen Angaben haben eine so schwebende Formulierung, dass sie
beinahe jede Auslegung zulassen’. ‘In der ganzen ernsten Kritik, die Wahle
[Sitzungsber. d. Heidelb. Ak. phil.-hist. Kl. 1941/42] speziell gegen die
Siedlungsarchäologie richtet, ist vielleicht das Allerwichtigste sein Hinweis, dass
nicht einmal die grossen Germanenkönige vor und nach Christi Geburt, Ariovist,
Armin und Marbod mit einheitlichen Stämmen ins Feld zogen, sondern dass deren
Heere aus verschiedenen Stämmen zusammengesetzt waren. Der Gedanke, dass
hinter jeder besonderen Kultur eine geschlossene Stammeseinheit zu sehen sei,
erhält damit einen wirklichen Grundstoss’. Nu zal m.i. niemand aan Maurer het recht
ontzeggen ‘die Erkenntnisse der Archäologie für die Sprachgeschichte auszuwerten’.
Integendeel, van een samengaan der beide wetenschappen zal men nog mooie
resultaten mogen verwachten. Maar of onze taalkundigen er verstandig aan doen
om juist bij het meest omstreden gedeelte der archaeologie, de
‘Siedlungsarchaeologie’, aan te knopen, is een andere kwestie. Termen als Franken,
Chauken, Ingwaeonen (tegenwoordig nog verdeeld in Oost- en West-Ingwaeonen)
enz. hebben m.i. nog altijd geen
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exacte wetenschappelijke inhoud. En welke ‘stam’ het oud-Germaanse karakter het
meest heeft bewaard, weten we niet. ‘Wir kennen die ursprüngliche Gestaltung
dieser Dinge in vorgeschichtlicher Zeit nicht, abgesehen von der Kunst, und die ist
bei allen sog. Germanen stets nur schlechte Nachahmung fremder Vorbilder. In
diesen Fragen haben nordische und deutsche Forscher durchweg diametral
entgegengesetzte Standpunkte eingenommen: die nordischen Forscher suchen
ständig jeden fremden Einfluss aufzuzeigen, um dann zu den, gewöhnlich sehr
spärlichen, heimischen Zügen vorzudringen, die meisten deutschen Forscher
dagegen betrachten a l l e s als germanisch, und um die germanische These zu
stützen, arbeiten sie mit einer falschen, viel zu hohen Chronologie, so auch Maurer.
Eine voraussetzungslose prähistorische Forschung darf sich nicht mit Werturteilen
dieses Schlages befassen. Das ist nicht Wissenschaft, sondern Romantik’ (85).
Kortom Althin heeft willen waarschuwen ‘dass die deutsche Siedlungsarchäologie
noch eine zu junge und methodisch allzu haltlose Wissenschaft ist, als dass sich
die Teilergebnisse ihrer verschiedenen Richtungen zur Grundlage eines sprachund kulturhistorischen Gesamtbildes kompilieren liessen’ (86).
Jg. V is een feestnummer, dat aan Erik Rooth op zijn zestigste verjaardag is
overhandigd. Het opent met een bibliografie van Rooth, waaruit we een begrip
krijgen van de grote werkkracht van deze geleerde. Werk- èn stuwkracht, want op
de omslag treffen wij bovendien nog een lijst van 20 ‘Lunder Germanistische
Forschungen hrsg. von Erik Rooth’. Reeds in de tijd van Psilander (R.'s leermeester)
was er bij de Zweedse germanisten, die zich voor het leraarschap in het Duits
voorbereidden, een zekere voorkeur voor Nederduitse onderwerpen, maar Rooth
is toch degene geweest, die in een geleerdenwerkzaamheid van dertig jaren een
waarlijk Nederduitse ‘school’ heeft gevormd in de fiere betekenis van het woord.
Naast Borchling en Lasch mag hij dan ook als leidende figuur op het gebied van
het Nederduitse taalonderzoek worden genoemd. Onder de bedrijven der laatste
jaren door heeft R. bovendien nog zijn omvangrijke ‘Saxonica, Beiträge zur
niederdeutschen Sprachgeschichte’ tot stand gebracht (die ik afzonder-
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lijk bespreek). Dat ook het Middelnederlands steeds zijn belangstelling heeft gehad,
blijkt uit de bibliografie.
In dit feestnummer heeft o.a. het artikel van Constance Grönlund-Kellnberger
over ‘Binnenwanderung und Sprache’ mij geboeid. De dialectgeografen zijn volgens
haar te grif met de verklaring van taalkundige veranderingen door het v e r k e e r .
Er is heel wat verkeer (om maar iets te noemen het vreemdelingenverkeer in
Zwitserland) dat eenvoudig langs de dialecten heen gaat. Men bedient zich van het
‘Kautschukwort Verkehr’ om allerlei ‘Strahlungen’ te verklaren, maar nergens vindt
men een nadere definitie van ‘verkeer’. ‘Nein, der Begriff Verkehr ist schon deshalb
mit Misstrauen zu betrachten, weil sich seine sprachlichen Wirkungen nicht
kontrollieren lassen. Mit ihm kann man alles erklären. So z.B. die Reliktgebiete, wie
sie vor allem die Schweiz und Holland darstellen’ (88).
Heel wat meer houvast meent zij te vinden in het begrip ‘Binnenwanderung’ dat
wij wel het best met ‘migratie’ kunnen vertalen. Dit begrip nu is in elk geval beter
onder woorden te brengen en ook in exacte getallen uit te drukken. Zo kan men de
‘Mobilität’ van verschillende steden precies berekenen. Om maar enkele sprekende
voorbeelden te noemen: In Stockholm was in 1930 niet minder dan 58,8% der
bevolking ‘fremdbürtig’ (99). Op grond van Duitse berekeningen komt zij tot de
conclusie: ‘Die Zahl der Fremdbürtigen übertrifft nämlich in den deutschen
Grosstädten regelmässig die Zahl der Ortsbürtigen’ (92). Dat de dialectwetenschap
met dergelijke feiten zo weinig rekening heeft gehouden hangt volgens schr. samen
met het probleem der ‘Germanisten-Romantik’. ‘Es scheint mir nicht ganz zufällig
zu sein, dass die Sprachwissenschaft den Verstädterungsprozess so wenig
beachtete. In ihr lebte zu viel nationale Romantik, zu viel Mundart-, Blut- und
Bodenschwärmerei. Man interessierte sich in erster Linie für das alte Sprachgut und
für das ländliche ‘reine’ und ‘unverfälschte’, ich möchte beinahe sagen
Inzucht-Sprachgut und nicht für das durch Weltwörter mit allen Strömungen der Zeit
und der Erde in Verbindung stehende Deutsch der Allgemeinheit. So wurde die
neue Entwicklungsphase, in die die deutsche Sprache seit rund 150 Jahren
eingetreten ist, und die wir nun durch ein Zahlengerüst andeuten wollen, kaum
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beachtet’ (91). Dat men bij de opvatting van de volksdialecten als min of meer
statische grootheden in alle opzichten vast loopt betoog ik ten onzent al sinds jaren.
Ik moge hier slechts verwijzen naar mijn jouverhandeling in de Med NA, Lett. N.R.
4, nr. 17 blz. 2 vv., waarin o.a. ook gewezen wordt op het feit dat ⅓ vreemd bloed
z e l f s i n p l a t t e l a n d s g e m e e n t e n voor beoefenaren der sociale geografie
blijkbaar normaal of zelfs beneden normaal is: ‘Hier ligt m.i. de kern van het vraagstuk
der isoglossenverschuiving’.
Bedenkt men bij dit alles, dat alle steden zowel immigranten opslorpen als ook,
althans tijdelijk, weer naar hun oude woonplaatsen spuien, dan begint men pas te
beseffen, hoe enorm de taalkundige invloed van de steden moet zijn. Schr. drukt
dat aardig aldus uit: ‘Die Städte stellen also als solche riesige Sprachanstalten dar,
durch die die Binnenwanderung immer neue Schüler treibt’.
Ik weet niet, waarop schr. haar mening baseert, dat deze ‘Sprachanstalt’ in
Duitschland pas ‘seit rund 150 Jahren’ in functie is, maar ben geneigd aan te nemen,
dat een soortgelijke toestand in Holland (de p r o v i n c i e wel te verstaan!) reeds
aanmerkelijk vroeger is ingetreden. Alleen zo is het immers te verklaren, dat o.a.
het nieuw-Amsterdams niet ‘past’ (stellig niet fonetisch) op het oud-Amsterdams
van Breero en dat het tegenwoordige ‘Haags’ ‘n i e t aansluit bij het ‘Delflands’ (alias
‘Haags’) van Huygens. Ten volle kan ik mij verenigen met het pleidooi van mevrouw
G. om nader te bestuderen wàt er in de steden nu eigenlijk in de loop der tijden is
gebeurd. Bij ons te lande komt dat vooral hierop neer, dat men stad voor stad na
tracht te gaan, hoe de ‘autochthone kleur’ is ‘verschoten’ om plaats te maken voor
1)
een AB-saus . Dat hierbij de migratie-statistieken goede diensten zullen kunnen
bewijzen is duidelijk. Alleen na een dergelijk onderzoek zal men de zo broodnodige
historie kunnen schrijven van dat wat men thans provisorisch met de vage en nimmer
exact gedefinieerde of omschreven term AB aanduidt. Of dit AB zó weinig in de

1)

Dat men hierbij tot verrassende resultaten kan komen, blijkt uit een binnenkort te publiceren
onderzoek van mijn leerling J.J. Borger. Hij toont overtuigend aan, dat omstreeks het midden
der 17de(!) eeuw in ouderwetse aristokratische Haagse kringen de î nog ongediftongeerd
werd uitgesproken.
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schrijftaal wortelt en zó autonoom is, als sommigen ons zouden willen doen geloven,
staat te bezien. Bewijzen van het tegendeel hopen zich langzaam maar zeker bij
mij op (wat niet wil zeggen, dat men in de oude fout moet vervallen om u i t s l u i t e n d
aan schrijftaalinvloeden te denken). Mevr. G. schijnt in dit opzicht skeptischer
gestemd dan nodig is: ‘Selbstverständlich werden auch durch Bücher, Schriftwechsel
usw. sprachliche Neuerungen verbreitet. Aber dieser litterarische Strahlungsvorgang
wird häufig überschätzt. Vgl. jetzt auch E. Rooth, Saxonica (Lund 1949). S. 42 f.’
Schr. mag zich hier niet op Rooth beroepen, want deze heeft het over toestanden
van het eerste millennium, die toch zeker niet vergeleken mogen worden met de
bovengenoemde situatie ‘seit rund 150 Jahren’ in het moderne Duitsland.
In dit feestnummer treft men ook een dialectgeografisch artikel-metkaart aan ‘Der
Ahorn in den Sprachen Nordeuropas’ (schrijfster Iris Nordstrandh) met zeer veel
materiaal over een omvangrijk gebied, dat ook het Nederlandse taalgebied (zij het
zeer summier) mede omvat.
Verder vermeld ik nog een interessant artikel van Nils Törnquist ‘Ist nhd. Sahne
ein ursprünglich romanisches Lehnwort der flämischen Siedler?’ Na de kwestie van
alle kanten zorgvuldig te hebben bekeken (waarbij ook het beschikbare Ndl. materiaal
tot zijn recht komt) is schr. geneigd de in zijn titel gestelde vraag bevestigend te
beantwoorden. Hij besluit zijn art. voorzichtig met de woorden: ‘M.E. wäre es daher
eine sehr erwünschte Aufgabe der heutigen niederländischen Dialektforschung und
Dialektgeographie, die Geschichte des südniederländischen Wortes zaan in allen
ihren Einzelheiten klarzustellen’ - een desideratum, dat ik hierbij gaarne herhaal.
In de slotverhandeling over Helleveger trof ik nogal wat onnauwkeurigheden in
de Nederlandse citaten. Ik moet er echter bijvoegen, dat ik van de tekstverzorging
der overige stukken een gunstige indruk heb gekregen en dat er reden te over is
om de jubilaris geluk te wensen met hetgeen zijn leerlingen hier hebben gepresteerd.
G. KLOEKE
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Lancelot, nach der Heidelberger Pergamenthandschrift Pal. Germ. 147,
Bd I, hrsg. v. Reinhold Kluge, mit vier Tafeln in Lichtdruck (Deutsche
Texte des Mittelalters, hrsg. v.d. deutschen Akademie der
Wissenschaften zu Berlin, Bd. XLII). Berlin 1948, Akademie-Verlag. LXXI,
642 blzz.
De in de middeleeuwen zo populaire Lancelot is niet een enfant chéri van moderne
taal- en letterkundigen geweest. De zware foliant, waarin Jonckbloet onze Roman
van Lancelot ‘naar het ([toen] eenig-bekende) handschrift der Koninklijke Bibliotheek’
publiceerde, is nu een eeuw oud. De omvang ervan staat ongeveer gelijk met een
goede 40 Karelende-Elegasten of een kleine 20 Reinaerden. Maar er is geen speciale
Lancelot-‘filologie’ ontstaan. In vier generaties heeft niemand zich geroepen gevoeld
om het gehele werk nog eens in modern gewaad uit te geven. Toch kan de uitgave
1)
van Jonckbloet eigenlijk nauwelijks meer up to date zijn, al was het alleen maar
omdat Jonckbloet niet de beschikking had over de sinds ontdekte fragmenten en
de drie grote folianten waarin Sommer ‘Le Livre de Lancelot del Lac’ in 1910-12
heeft uitgegeven.
Wat Te Winkel reeds opmerkte naar aanleiding van onze Lancelot: ..Men heeft
dus wel het recht, van een lijvig werk te spreken’ (Ontw. I 281) geldt naar men ziet
2)
in nog meerdere mate van de Franse roman . Maar evenzeer is het van toepassing
op de Duitse proza-bewerking, waarvan Kluge's omvangrijke uitgave nog maar een
eerste specimen geeft. Wil men verdere getallen? Dit (eerste, hier gepresenteerde)
deel van 642 blz. geeft nog slechts 140 bladen van hs. P, dat echter in het geheel
3)
330 bladen omvat. Er zullen dus nog twee soortgelijke delen volgen .
Wanneer Te Winkel de omvang zo accentueert, doet dat onwillekeu-

1)
2)

3)

Volgens Lieftinck, Bouwst. 797 ‘is de uitgave, te oordeelen naar de gebrekkige reproducties,
niet feilloos, ofschoon zij voor den tijd niet onverdienstelijk mag heeten’.
En in nog sterkere mate van zijn overlevering. Kluge vermeldt blz. LIII alleen van de
proza-versie reeds ‘13 gesamtzyklisch angelegte Mss.’ en nog 6 kortere, benevens 28
fragmenten.
Ook de Duitse overlevering der proza-handschriften is zeer omvangrijk; zie de hss. die bij
Kluge XIV vv. worden opgesomd en besproken.
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rig de gedachte opkomen of de omvangrijkheid van de stof misschien een der
oorzaken is van het niet-gedijen der Lancelot-filologie. Men kan althans in één geval
aantonen, dat de horror massae inderdaad een filoloog van het goede pad heeft
gebracht: ‘[Peter] verzichtete [bij de keuze tussen P en F] trotz besserer Einsicht
auf P, weil ihn der Umfang schreckte’.
Waarom is juist het (hier gepubliceerde) hs. P zo belangrijk? Hiervoor moet men
weten, dat er in Duitsland, afgezien van de bekende versroman van de Zwitser
Uolrich von Zatzikofen (die misschien op Chrestiens de Troyes terugging), een
aparte Lancelot-overlevering in p r o z a is geweest, die op de Oudfranse proza-roman
van 1225 teruggaat. Het opmerkelijke daarbij is, dat de oorspronkelijke Duitse
proza-Lancelot - naar met behulp van oude fragmenten kan worden aangetoond reeds in de 13de eeuw is ontstaan en wel in een tijd, die het zoëven genoemde jaar
1225 zéér dicht nadert. Dit past weinig in het schema der gewone letterkundige
geschiedenis, waarin immers - anders dan in de Franse literatuurgeschiedenis - de
prozaromans en met name de proza-oplossingen pas in de late middeleeuwen
plegen te beginnen. En zo konden dan de letterkundige handboeken niet veel anders
doen dan constateren dat met de vroege proza-Lancelot ‘ein Ansatz zu einem
deutschen Prosaroman’ werd gemaakt (Ehrismann II 435), bij welke ‘Ansatz’ het
dan voorlopig gedurende twee eeuwen is gebleven. De proza-Lancelot was dus
een ‘unzeitmässiges Zufallsprodukt des 13. Jhs’, een anomalie - zij het ook een
zeer volumineuze en enorm verspreide anomalie.
‘Lijvig’ en ‘in proza’ waren geen eigenschappen, die tot uitgave konden animeren,
al had dan E. Schröder in ZfdA 60 (1923) 148 onder de, aan duidelijkheid niets te
wensen overlatende, titel ‘Der deutsche Lanzelot in Prosa, ein Werk aus dem Anfang
des 13. Jahrhunderts’ erop gewesen, dat P ‘einer unserer wichtigsten ungedruckten
texte’ was en dat ‘seine baldige herausgabe ein dringendes erfordernis’ mocht heten.
Hij baseerde deze mening op het feit, dat een jaar tevoren het Amorbacher fragment
(A) was gevonden, dat volgens overeenstemmende taxatie van Bresslau, Panzer,
Schröder en Petsch ongeveer in 1225 geschreven moet zijn. Men kan zich bij Kluge
230-33
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overtuigen, dat dit door Schröder uitgegeven fragment precies in de overlevering
van het hs. P past, ondanks het feit, dat P pas in 1430 (dus twee eeuwen later)
ontstaan is.
Ten volle zal men zich dan ook met Kluge kunnen verenigen wanneer hij (blz.
VIII) zegt: ‘P bewahrt den Stil, Klang und Rhythmus der Sprache seines reichlich
zwei Jahrhunderte älteren Vorgängers in verblüffender Treue. Zeitbedingte
orthographische Eigentümlichkeiten treten unaufdringlich in den Hintergrund’. ‘P.
bestätigt rein äusserlich durch den am höfischen Sprachschatz leicht kontrollierbaren,
im wesentlichen unangetastet gelassenen Wort- und Fremdwortbestand das Bild
einer alten Vorlage’. Van Duits standpunt had men voor een nieuw op touw te zetten
na-oorlogse serie van de ‘Deutsche Texte des Mittelalters’ dus nauwelijks een
gelukkiger greep kunnen doen: ‘Das älteste und umfangreichste deutsche Prosaepos
des Mittelalters’ is in deze serie zeker op zijn plaats.
Maar ook voor neerlandici kan deze uitgave nog bijdragen tot de oplossing van
een interessant probleem.
Men herinnert zich, dat J. Notermans en W. de Vreese in TTL 19 (1931) 221-39
‘Fragmenten van de Middelnederlandsche Proza-Lancelot’ hebben uitgegeven, die
door De Vreese op omstreeks 1340 - dus voor een p r o z a -versie opvallend vroeg
- zijn gedateerd. Gaat deze proza-versie direct terug op de Oudfranse tekst, die
daarnaast, zonder verder commentaar, wordt afgedrukt? Na de beide teksten
oppervlakkig te hebben doorgelezen, meen ik dat er ruimte is voor enige twijfel. En
dit schijnt ook de indruk van Kluge te zijn wanneer hij opmerkt: ‘Die Berührung des
niederländischen Zweiges in einer Vorstufe mit dem zeitlich nahestehenden
niederdeutschen Fragment der Hs M [gedateerd: midden 13de eeuw, zie Kluge
XXVI] liegt im Bereich der Möglichkeit, wenn man sich den Weg des Prosa-Lancelot
aus dem Altfranzösischen ins Oberdeutsche durch flämische Vermittlung und
rheinaufwärts vorzustellen geneigt ist’.
Voor de beoordeling der letterkundige betekenis van deze uitgebreide Lancelot-stof
lijken mij drie feiten van belang, die Kluge in een samenvattend betoog op blz. LXII
nog eens onderstreept:
1. De proza-roman van Lancelot ‘ist das umfänglichste und von der
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traditionellen Versbindung zuerst gelöste Ritterepos des abendländischen
Mittelalters’.
2. ‘Im dritten Jahrzehnt des 13. Jahrhunderts muss begründetermassen der
deutsche [Proza-]Lancelot einem ritterlichen Lesepublikum abgeschlossen
vorgelegen haben’.
3. ‘Es ist nicht einzusehen, dass die deutsche Ritterschaft des 13. Jahrhunderts
aus höfischem Geschmack verschmäht haben sollte, ihr Unterhaltungsbedürfnis
mit dem Lancelotstoff zu stillen, nur weil er durch den prosaischen Fluss der
Erzählung von der überkommenen Form epischer Gebundenheit abwich. Aus der
Fülle des Überlieferten ist zu schliessen, dass im selben Zeitraum eine gleichgeartete
französische Gesellschaft begeistert auf den Lancelot hörte. Demgegenüber gibt
es keine Analogie, welche das Versagen der deutschen Resonanz wahrscheinlich
machte’.
Welke rol de Nederlanden nu bij de ontwikkeling der Westeuropese
Lancelot-literatuur hebben gespeeld, is daarmee nog niet opgehelderd, maar mèt
Notermans en De Vreese zal men enigszins op zijn hoede moeten zijn voor het
dogma onzer handboeken, dat ‘de’ ridderromanin-(opgelost)-proza eigenlijk pas
tegen het einde der 15de eeuw zijn intree heeft gedaan. De zaak zal nader kunnen
worden bekeken, wanneer het tweede deel van Kluge's uitgave verschijnt, waarin
de Duitse tekst (in het hs: bl 160 r) met het Rotterdamse fragment ten voeten uit
kan worden geconfronteerd.
Genoeg om te doen zien, dat we hier te doen hebben met een belangrijke
publicatie, die ook ten onzent alle aandacht verdient.
G. KLOEKE

Nomina Geographica Neerlandica. XIIIde deel. Leiden, E.J. Brill, 1949.
Toen in 1948, na een lange onderbreking, de N.G.N. opnieuw gingen verschijnen,
hadden we niet durven hopen dat een nieuw deel van de reeks al zo gauw weer
het licht zou zien.
De medewerkers aan deel XIII zijn A. Weijnen, A. van Loey, A. de Goede, C.H.
Edelman, M.M. van Hoffen, A.E. Cohen en B.H. Slicher van Bath.
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Weijnen opent de jaargang met een bibliografisch overzicht van de Noordnederlandse
toponymie in 1946 en 1947. Men ontkomt niet aan de indruk, dat er bij het
opgesomde heel wat voorkomt dat volkomen waardeloos is, en dat de toponymie
maar al te vaak moet fungeren als laatste reservaat voor het taalkundig amateurisme.
Schr. heeft het op blz. 4 terloops over ‘de beide Brabanden’, welke ‘spreekwijze’
onder de invloed zou staan ‘van die van beide Hollanden’. Men kan zich echter
afvragen of beide ‘spreekwijzen’ - uitdrukkingen of verbindingen is m.i. een juistere
1)
term - niet verdacht veel naar de lamp of althans naar het papier rieken?
De Brusselse hoogleraar Van Loey behandelt vervolgens de studie der
Nederlandse plaatsnamen in België in de laatste jaren. Op blz. 13 schrijft hij ‘In de
naam Ronse ziet F. de Tollenaere een afl. van een Kelt. persoonsnaam Rutius’. Dit
is niet juist; in mijn artikel over de naam van Ronse in de H. Top. Dial. 14 (1940),
48 heb ik me slechts aangesloten bij A. Vincent, die (in Les noms de lieux de la
2)
Belgique 66 [1927]) in Ronse (<*Rutênâcae) een afleiding ziet van een
persoonsnaam *Rutenus. Het sterretje dat A. Vincent bij deze laatste naam plaatst
schijnt intussen te kunnen vervallen; immers bij W. Schulze, Zur Geschichte
lateinischer Eigennamen 222 [1933] kan men de Latijnse eigennamen Rutenius,
Rotenius vinden, die wellicht afgeleid is ‘aus dem gallischen Individualnamen Rutenus
Holder 2, 1255, der von dem Stammnamen der Ruteni nicht verschieden ist’. Dat
de persoonsnaam Rutenus van Keltische oorsprong kan zijn, betekent nog niet dat
mijn bedoeling zou zijn geweest de naam Ronse voor een Keltische naam te
verslijten. Wie de ‘keltische’ constructies leest die thans over zoveel Belgische
plaatsnamen door sommigen gedebiteerd worden, waant zich terug in de tijd van
La Tour-d'Auvergne en de ‘académie celtique’! Van deze nieuwsoortige ‘keltomanie’
wenst ondergetekende zich zeer beslist te distanciëren. Gallo-Romaans is, dunkt
me, toch wat anders dan Keltisch. Op blz. 15 brengt Van Loey ook het artikel van
Gysseling over de etymologie van Walcheren ter

1)
2)

De twie Vlonders of, zoals dat op papier luidt, de twee Vlaanderen is in elk geval een verfoeilijk
gallicisme i.p.v. Oost- en West-Vlaanderen.
In H. Top. Dial. 14 (1940), 48 staat ten onrechte blz. 68.
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sprake en neemt met schr. aan, dat de klankontwikkeling -k < χ < h in de bijvormen
‘door het vrij sterk beklemtoonde en vocalisch anlautende suffix te verklaren’ is. Mijn
3)
bezwaren tegen deze constructie heb ik uiteengezet bij een andere gelegenheid .
In de studie ‘Tessenderloo et la Taxandrie’, die Van Loey op blz. 15 noemt, heeft
J. Vannérus de etymologie van de naam Taxandria niet zelf bedacht; hij sluit zich
slechts aan bij de verklaring van Mansion.
A. de Goede behandelt de plaats-, land- en persoonsnamen in de streek van de
Zeevang. Op de grondigheid en betrouwbaarheid van zijn bijdrage valt intussen wel
een en ander af te dingen. Op blz. 32 b.v. brengt hij kat- in Katwoude en Katham,
alsmede in Katendrecht in verband ‘met cate, cote of kot, waarvan de termen cater
en keuter afgeleid zijn’. Volgens schr. betekent cate feitelijk ‘hut’ en cater
‘hutbewoner’. De a (eig. ao) uit ō in open lettergreep vindt men echter alleen in
oostelijke dialecten, zodat de hier genoemde verklaring van Katwoude of Katendrecht
niet zeer waarschijnlijk lijkt. Op de onmogelijkheid om Z.-Holl. Katendrecht in verband
te brengen met sass. -kate (ao), holl. -kote heeft J.W. Muller al gewezen (N.G.N. 6,
46 [1928]), terwijl B.H. Spijkerboer (N.G.N. 7, 145 [1930]) het eerste lid (Kat) als
persoonsnaam heeft verklaard. Wanneer schr. op blz. 39 Oek in die Oeken voor
hetzelfde woord houdt ‘als het oud-Friese hok’ dan kan men desnoods nog denken
aan een drukfout i.p.v. ofri. hôk, al zou een verwijzing naar mnl. hoec ‘streek’ wel
zo effectief zijn geweest. Waar schr. echter met dit Zeevanger Oek niet alleen de
sate Uke of Oeke onder Hantumhuizen vergelijkt, doch er op het voorbeeld van J.
Winkler, Friesche Naamlijst [1898] nog ‘Uck... een dorp bij Apenrade in het oude
Friese gebied in Sleeswijk’ bij te pas brengt, zal een kritische lezer dat toch niet
4)
allemaal zo maar voetstoots slikken . Een plaats Uck zal men op een moderne kaart
trouwens tevergeefs zoeken. Uck, en het rare Duitse Apenrade i.p.v. Aabenraa
behoren tot de meer dan voltooid verleden tijd.

3)
4)

Zie Ts. 67, 132 [1950].
Prof. Dr. Peter Jørgensen te Kopenhagen schrijft me, dat de etymologie van de plaatsnaam
Uge alles behalve duidelijk is; Noordfries is de naam echter i n g e e n g e v a l . De
plaatsnaam is behandeld in Sønderjyske Stednavne 4, 351 [1936] en door Marius Kristensen
in Sønderjysk Maanedsskrift 11, 174 [1934-'35].
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Een tweede, ditmaal kortere bijdrage van A. de Goede handelt over de plaatsnamen
Wijdenes en Oosterleek.
In een artikel getiteld Loo, oppert Weijnen bezwaren tegen Beekman's
onderscheiding van vier loo's; hij meent dat ze tot een en hetzelfde woord zijn te
herleiden.
In een gezamenlijke bijdrage behandelen C.H. Edelman en M.M. van Hoffen
landerijnamen met het bestanddeel honger-, die in een aantal gevallen in verband
kunnen worden gebracht met verblijfplaatsen van zwervers, die destijds als Hongers
werden aangeduid.
Van de hand van A.E. Cohen zijn vier verhandelingen (Tricht; Nijmegen en
Neumagen in middeleeuwse Latijnse oorkonden; Dwarsdijk; Waalre), ontstaan in
1940 toen de schr. als assistent aan het bureau voor plaatsnaamkunde te Leiden
verbonden was. De bijdrage Tricht is een modelstudie over identificatie van
plaatsnamen. Het is te hopen dat deze nu reeds tien jaar geleden ontstane
toponymische bijdragen niet de laatste zullen zijn die van de hand van A.E. Cohen
verschijnen. Iemand die aan historische scholing ook de vereiste taalkundige kennis
paart heeft als weinig anderen de mogelijkheid om op het gebied der toponymie
degelijk werk te presteren.
Tenslotte schrijft B.H. Slicher van Bath over de regelen die men bij het publiceren
van plaatsnamen uit middeleeuwse bronnen dient te volgen, een onderwerp dat
schr. in 1949 behandeld heeft op het 3e Internationaal Congres voor Toponymie
en Anthroponymie te Brussel. Wat schrijver over toponymie publiceert leest men
meestal met instemming en genoegen. Zijn kritische zin en zijn nuchterheid doen
weldadig aan in vergelijking met de ongebreidelde fantasie van niet weinigen die
zich op toponymisch gebied wagen. De volgende passage die men op blz. 117 leest
wil ik hier nog bijzonder releveren: ‘Met de meeste klem wil ik... hier op de plicht
wijzen om terug te gaan tot de bronnen. Mijn ervaring met de meeste in de 19e
eeuw verschenen oorkondenboeken, en zelfs nog uit de 20e eeuw, is, dat hun
nauwgezetheid vaak nog veel te wensen overlaat’. Echter niet alleen de
toponymisten, doch zowat alle filologen worden voortdurend het slachtoffer van
(hun blindelings vertrouwen op) de gedrukte teksten. Nog te weinig is het besef
doorgedrongen dat tekstuitgaven maar al te
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vaak tekstvervalsingen zijn, en dat ze in een tijd als de onze, die de vrij goedkope
5)
microfilm en fotokopie kent, meer een hindernis zijn dan een gemak .
In tegenstelling met het vorige deel van de N.G.N. ontbreekt bij deel XIII, jammer
genoeg, een register van de behandelde namen. Het zou m.i. geen overbodige luxe
zijn geweest.
F. DE TOLLENAERE

Dr. C.F.P. Stutterheim, Inleiding tot de Taalphilosophie, Philosophische
Bibliotheek, 1949, 177 pp.
Dr. Stutterheim heeft zich met het schrijven van zijn (in Jan. '48 afgesloten) inleiding
tot de taalphilosophie een zware taak opgelegd. Zwaar, doordat hij in een uiterst
beperkt aantal bladzijden (nauwelijks 150 als men registers en literatuur-opgaven
buiten beschouwing laat) en onder het stellen van drie didactische eisen
(voortschrijden van het eenvoudige naar het gecompliceerde, weergave van de
hoofdzaak, de lezer tot denken bewegen) heeft willen inleiden tot een terrein, dat hoe ook af te grenzen - wellicht de meest centrale en dus ook meest gecompliceerde
problemen omvat, waarvoor het menselijk kennen zich geplaatst ziet.
Het is stellig niet overbodig, dat de Schr. - gezien de vaagheid en rekbaarheid
van de term taalphilosophie - de eerste twee inleidende hoofdstukken bestemd heeft
om duidelijk te maken wat hij onder taalphilosophie (taal wordt in dit compositum
door S. als ‘natuurlijke’ taal opgevat) meent te moeten verstaan. Voor hem is de
taak der taalphilosophie ‘het zich bezinnen op deze vraag (de vraag, wat taal is) in
verband met de problemen der wijsbegeerte’ (p. 18). Dit is echter slechts de eerste
‘soort’ taalphilosophie, de taalphilosophie ‘van binnen’ uit, in de formulering van de
Schr. Daarnaast staat een tweede nl. die, welke uitgaat van een critische, wijsgerige
houding, waarbij de taal in zijn verhouding tot het kennen, het denken en zijn
vermogen als communicatiemiddel op zijn waarde wordt onderzocht.

5)

Men vergelijke wat Dr. M. Draak zei in haar openbare les: ‘uitgaven (zijn) vaak gevaarlijke
obstakels... tussen de tekst en ons begrip’ (Aés Síde blz. 8 [1949]).
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Deze omschrijving van het terrein der taalphilosophie is niet zonder bedenking. Zij
lijkt ons te veel te omvatten. Als de beantwoording van de vraag naar wat taal is,
overgelaten moet worden aan een bepaald deelgebied der philosophie, dan vraagt
men zich af wat er feitelijk nog voor taak overblijft voor de linguistiek zelve. Deze
tegenwerping heeft Dr. Stutterheim verwacht en hij heeft getracht er argumenten
tegen aan te voeren (p. 15-17). Het eerste is, dat wat algemene taalwetenschap of
taaltheorie genoemd wordt, in zijn verhouding tot de diverse branches van het
taalkundig onderzoek te vergelijken is met wijsbegeerte. Hiertegenover zou ik willen
opmerken, dat ook al zou de relatie van de algemene taaltheorie tot de studie der
diverse talen bijv. maken, dat men haar met de wijsbegeerte zou kunnen vergelijken,
- wat ik hier in het midden wil laten -, dit dan nog niet betekent dat ook deze algemene
theorie philosophie is. Het gaat toch niet aan om bijv. de theorie der synchronische
taalverschijnselen door Reichling in zijn Ensie-artikel geformuleerd, voor wijsbegeerte
te houden!
Het tweede argument, dat de Schr. aanvoert, is dat de taaltheorie wijsgerige
momenten blijkt te bevatten bij analyse ‘in verband met het onherroepelijk steeds
mede geponeerde begrip werkelijkheid’, en en op p. 17 oordeelt hij dat men zich
met de begrippen abstractie, fictie, werkelijkheid in de wijsbegeerte bevindt. Dat
aan de taaltheorie veel wijsgerigs is, is m.i. niet voor ontkenning vatbaar, maar hier
staat tegenover dat iedere wetenschapstheorie wijsgerige aspecten vertoont (welke
algemene rechtstheorie bijv. bezit deze niet!); dit feit doet deze theorieën zelf daarom
nog niet tot philosophie worden. En verder behoeft uit het verschijnsel dat de
taalkunde een term als realiseren bijv. hanteert, een term die ook in de wijsbegeerte
een rol speelt, nog niet te worden afgeleid, dat men hierdoor ipso facto in de
philosophie verzeild raakt. Zo zij hen maar linguistisch definieert, kan de taalkunde
deze termen vrijelijk gebruiken zonder direct met de philosophie in aanraking te
komen. Zo betekent realiseren in linguistische zin slechts transponeren of misschien
eenvoudiger nog: gebruiken van langue-elementen in de parole. Dat de formule:
een phoneem of een woord wordt geactueerd of gerealiseerd, inhoudt dat deze
taalelemen-
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ten op zich zelf geen realiteiten zouden zijn, is een conclusie, die zich slechts dan
opdringt, indien men geen rekening houdt met deze typisch linguistische betekenis
van de term ‘realisatie’.
De Schr. heeft mij op dit punt niet overtuigd. Ik geloof de opvatting te moeten
handhaven dat de vraag, naar wat taal is, het centrale vraagstuk der algemene
taaltheorie uitmaakt. Verschil in opvatting op dit punt heeft grote consequenties. De
bepaling door Dr. Stutterheim van het gebied der taalphilosophie, maakt dat de
algemene taaltheorie niet als een duidelijk van de taalphilosophie gescheiden
wetenschapsgebied in zijn boek naar voren treedt (het bezwaar dat hij tegen de
term taaltheorie aanvoert: tegenover taaltheorie staat geen taalpractijk, cf.
rechtstheorie: rechtspractijk, (p. 14) kan ik niet belangrijk vinden). En toch is deze
onderscheiding onmisbaar, ook al is haar preciese afgrenzing niet eenvoudig. Dat
de inleiding van de Schr. op sommige punten vooral in de eerste hoofdstukken aan
een zekere vaagheid lijdt, moet dan ook aan het verwaarlozen van deze
onderscheiding toegeschreven worden. Wanneer Schr. bijv. in zijn eerste hoofdstuk
(p. 8-13) een voor de niet bijzonder linguistisch geschoolde lezer zeker verwarrende
opsomming geeft van de diverse activiteiten, die men bij taalkundigen ontmoeten
kan, en naar aanleiding hiervan dan de vraag stelt of hier één object, één methode
is, die ons het recht geven kan al deze studiën (= phonetica, semasiologie,
lexicologie, etymologie, descriptieve grammatica, vergelijkende grammatica,
dialectgeographie, assyriologie, tropologie, taalpsychologie en nog vele andere)
onder één term samen te vatten (p. 11), dan kan men op die vraag m.i. alleen dan
een bevredigend antwoord gegeven worden, wanneer de lezer duidelijk gemaakt
wordt, dat men hier te maken heeft met een veelheid van detailgebieden van de
taalkunde, die voortgekomen zijn uit en verbonden zijn door verschillende
veronderstellingen omtrent het taalverschijnsel in het algemeen, m.a.w.
ontwikkelingen zijn van verschillende min of meer duidelijk besefte taaltheorieën.
Deze verschillende taaltheorieën zelf zijn echter de exponenten van verschillende
philosophische concepties. Het aanwijzen en nader uitwerken van het verband
tussen taaltheorie en philosophische concepties lijkt ons voor een belangrijk deel
de taak der taalphilosophie uit te maken.
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Ook bij het vierde hoofdstuk, dat gewijd is aan de onderscheiding langue: parole
wreekt zich het niet maken van de onderscheiding algemene
taaltheorie-taalphilosophie. Wanneer Schr. hierin (p. 55) voorstelt als Nederlandse
vertaling van de term ‘langue’ te kiezen ‘taalsysteem’ (een vertaling waar men
overigens geheel mee accoord kan gaan), dan wordt hier een notie volkomen
onopvallend en zonder dat men deze elders uitgewerkt vindt, in het betoog
binnengeleid welke essentieel is (eveneens volgens de opvatting van de Schr.) voor
een bepaalde theorie nl. de structurele taaltheorie. Hoezeer de algemene taaltheorie
zich in de laatste 25 jaar gewijzigd heeft en hoe de moderne opvattingen in vaak
scherpe tegenstelling staan tot die van het recente verleden, welke ook in het heden
nog tal van aanhangers tellen, wordt men in deze inleiding niet of althans niet
voldoende gewaar en dat wil tevens zeggen dat ook de wijziging in de
taalphilosophische achtergrond in de laatste tijd niet tot uiting komt. Men zou kunnen
zeggen dat veel opvattingen stammend uit verschillende ṭaalbeschouwingen hier
ten onrechte in één vlak verenigd worden.
Het is nu eenmaal niet mogelijk om binnen het bestek van een recensie in de
gaan op de problemen van fundamentele aard, welke in de volgende hoofdstukken
van dit inhoudsrijke en zich voortdurend op een hoog peil bewegende werk door de
Schr. gesteld worden. Zou men dit toch doen, dan zou de recensie tot een
verhandeling uitgroeien. Wij laten daarom nog slechts een aantal opmerkingen
volgen omtrent vragen die - op zich zelf belangrijk genoeg, toch te midden van de
problemen die in dit boek behandeld worden slechts de status van detailpunt konden
hebben.
p. 9. De uitspraak: ‘Daartegenover (Schr. bedoelt: tegenover phonetiek en
phonologie) staat de betekenisleer, de semasiologie, de semantiek, de sémiologie,
de significa (wij bekommeren ons nu niet om eventuele verschillen tussen enkele
van deze termen)’ moet wel verwarring stichten voor ieder die weet dat de Saussure
de term sémiologie gebruikt ter aanduiding van die algemene wetenschap der tekens
waarvan de taalwetenschap een deel behoort uit te maken. Dat het contrast
‘klankleer’ en ‘betekenisleer’ niet relevant zou zijn voor ‘de grammatica of
spraakkunst’ is bepaald onjuist. Het meest essen-
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tiële feit dat zich altijd bij de bestudering van taalverschijnselen doet gelden is de
eenheid van klank en betekenis. Dat verder de morphologie zou omvatten een leer
van de flexie is natuurlijk slechts voor bepaalde, maar geenszins voor alle talen
waar.
p. 10. Alvorens een grammatica of woordenboek van een groep talen te
schrijven, behoeft hun samenhang nog niet bewezen te zijn. Bovendien kan
men opmerken, dat de moderne taalkunde op principiële gronden niets meer
voelt voor het schrijven van grammatica's van meer dan één taal tegelijk.
p. 12. Dat de studie der (zgn.) primitieve talen niet mogelijk zou zijn zonder de
ethnologie en verwante wetenschappen, en ook niet zonder genetische
psychologie en godsdienstwetenschap is niet geheel juist. Dit wordt door het
feitelijk onderzoek van die talen aangetoond. Wel is het juist dat deze studie
aanzienlijk aan diepte wint, indien de onderzoeker enige kennis heeft vooral
van de ethnologie.
p. 13. Dat de taalkunde de neiging heeft om op bepaalde punten in een andere
wetenschap weg te glijden is een ‘understatement’. Men kan veilig zeggen dat
eerst in de laatste decenniën de linguistiek zich als een werkelijk zelfstandige
wetenschap begint te ontwikkelen.
p. 45. De uitspraak dat men op het ogenblik de neiging heeft het woord tot de
taal, de zin echter tot de spraak te rekenen, is in zijn algemeenheid niet juist.
Deze opvatting werd in '32 vooral verdedigd door Gardiner in zijn ‘Theory of
Speech and Language’. Zij leidt echter tot de onaanvaardbare conclusie dat
de zinsleer in zijn geheel buiten de grammatica moet worden gesteld (zie ook
de bestrijding van Gardiner's standpunt in deze van A.W. de Groot, Structural
linguistics and syntactic laws, Word 5, 1, 1949).
p. 72/3. Ik geloof niet dat ‘als we op een dergelijke wijze (= de methode van
Sapir om vast te stellen of sprekers van Indianentalen woorden onderscheiden)
zouden onderzoeken, of de door de spraakkunsten bij de beschrijving van een
taalsysteem vermelde redekundige onderscheidingen op de een of andere
manier in het taalbewustzijn der taalgebruikers aanwezig zijn, wij tot (volkomen)
negatieve resultaten zouden komen. Het feit, dat in bepaalde gevallen de
ontleding zelfs bij onderwijzers niet slaagt, kan voortkomen òf uit reële twijfel-
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gevallen, d.w.z. gevallen waarin de taalstructuur zelf een zekere marge van
onzekerheid toelaat òf (wat veel vaker zal voorkomen) uit inadaequaatheid der
traditionele ontleding.
p. 74. Dat men zich niet van de tyrannie der traditionele grammaticale termen
kan bevrijden en dat ‘hij die een theorie der rededelen van het Nederlands wil
schrijven nooit onbevooroordeeld kan zijn’ lijkt ons overdreven, al moet
onmiddellijk erkend worden dat het bereiken van een zo groot mogelijke graad
van onbevangenheid t.o.v. de feiten in de zin van onbevooroordeeld zijn door
onjuiste theorieën, niet in de zin van theorie-loosheid) een van de moeilijkste
opgaven van de grammaticus vormt. Dat hij hierin nooit zal slagen, is m.i. wat
al te pessimistisch.
p. 100/101 Bij de passage handelend over de conclusies welke men uit
statistisch materiaal trekt, vergeet Schr. dat vooraf op grond van de
waarschijnlijkheidsrekening moet worden vastgesteld of een linguistische,
interpretatie wel toelaatbaar is. Het lijkt mij dubieus of aan de betrekkelijk weinig
uiteenlopende cijfers (208 : 237) voor de groep ⌣⌣ bij Thucydides en Plutarchus
een linguistische betekenis mag worden toegekend.
p. 131 : 132. Als Schr. zegt dat ‘de moderne taaltheorie’ tot de overtuiging
kwam dat het woord niet zou bestaan, maar ‘dat lang niet alle taaltheoretici
aanhangers van de bovenbedoelde mening zijn’ dan legt hij o.i. te sterk de
nadruk op de opinie van een kleine minderheid van linguisten (Overdiep e.a.)
en laat hij te weinig uitkomen, dat juist bij de taaltheoretici van de laatste twee
decenniën deze extreme opvatting practisch heeft afgedaan.
Tenslotte trof mij bij de literatuuropgaven (die ongetwijfeld de aantrekkelijkheid van
het boek zeer verhogen) dat Bloomfield's Language opgenomen werd in de eerste
druk van 1914 en niet in de zoveel belangrijkere, op essentiële punten geheel
gewijzigde en wat omvang betreft vrijwel dubbel zo grote 2de druk van '33.
De kanttekeningen, die wij bij het lezen van deze Inleiding maakten en waarvan
we hier slechts een deel hebben vermeld, tonen wel bijzonder duidelijk aan, hoe
zeer Dr. Stutterheim er in geslaagd is te voldoen aan zijn in zijn voorrede gestelde
didactische eis dat het de lezer
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mogelijk gemaakt moet worden om mee te denken. Het ligt voor de hand, dat bij
zulk een facetten-rijk verschijnsel als taal verschillen in opvatting aanwezig zijn. Ook
kan men met de Schr. van mening verschillen omtrent hetgeen in een dergelijke
inleiding besproken dient te worden. Dubieus lijkt het ons bijv. of, als men aan een
zo klein aantal pagina's gebonden is, aan het oorsprongsprobleem wel een
afzonderlijk hoofdstuk in deze inleiding toekomt.
Samenvattend luidt ons oordeel dat waar de schrijver het heeft over meer specifiek
taalkundige kwesties, hij minder bevrediging schenkt dan bij de behandeling van
philosophische opvattingen. De hoofdstukken V en volgende zijn het best geslaagd,
ook wat helderheid en nauwkeurigheid van formulering betreft. Bepaald boeiend
geschreven vonden wij de hoofdstukken over logische en psychologische interpretatie
en over taalvorm en taalinhoud.
Deze inleiding, waarvan de originaliteit een van de meest opvallende kwaliteiten
is en waarvan de te grote beknoptheid te betreuren is, vormt een uiterst belangrijke
verrijking van de Nederlandse linguistische literatuur.
E.M. UHLENBECK

Ingekomen boeken
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Een onbekend gedicht over de dood als schaakspeler
J. Vanderheyden heeft in zijn boek Het Thema en de Uitbeelding van den Dood in
de Poëzie der Late Middeleeuwen en der Vroege Renaissance in de Nederlanden,
ook het motief van de Dood als schaakspeler behandeld (blz. 250 vlg.). Daarbij
ontleende hij aan de Middelnederlandse lectuur twee voorbeelden: één aan een
vertaling van Freidank's Rijmspreuken, en een ander aan een waarschijnlijk
oorspronkelijk Nederlandse toevoeging aan de uit het Frans vertaalde Tpas der
Doot. Een voorbeeld uit de Middeleeuwse beeldende kunst der Nederlanden kon
hij niet geven.
Het motief kwam bij ons echter ook daarin voor, blijkens een mooie houtsnede
op een los blad dat zich in de Universiteitsbibliotheek te Koningsbergen bevindt
(thans nog?). Dit blokdrukblad (‘Einblattdruck’) is volgens Schreiber waarschijnlijk
tussen 1470 en 1485 in Vlaanderen vervaardigd en staat gereproduceerd in W.L.
Schreiber, Holzschnitte aus öffentlichen Bibliotheken Norddeutschlands, Strassburg
1923 (Einblattdrucke des fünfzehnten Jahrhunderts, herausgegeben von Paul Heitz.
Band 55), als nr. 5.
Aan weerskanten van een zeshoekig tafeltje waarop een schaakbord ligt, zitten
de Dood, in de gedaante van een uit het graf opgestaan lijk, en een sierlijk gekleed
jongeling uit de deftige stand. Links van hem staat op een banderol geschreven:
In desen speele soe machic leeren
Hoe ic my sal van sonden keeren

Rechts van de Dood staat op een banderol:
Syt op u hoede ic segghe u dat
Als ic u scake soe sydy mat

Boven het tafeltje waarop het schaakbord ligt, zweeft een engel die een banderol
in de hand houdt met de woorden:
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Teghen die doot en es gheen scilt
Elc leve alsoe hi sterven wilt

Onder de houtsnede leest men het volgende gedicht dat nog niet onder de aandacht
van onze literatuur-historici gekomen schijnt te zijn en een interessante bijdrage
vormt tot Vanderheydens onderwerp. Helaas is de tekst op enkele plaatsen
1)
onleesbaar .
De mensche seit:
Wat spele es dit? ic siet verloren!
Ic stont so scone, tes saen verkeert.
Haddic my wel bedacht te voren,
Ic hadde dit speelken vele bat gheleert.
5 Wat batet vele segghens? ic ben verheert2).
Ic bid u, maeght wesen, noch om spacie.
Want scaecdi my, so ben ic onteert.
Dan(?) my es nakende grote tribulacie.
De doot seit:
En maect my daer af gheen arguacie.
10 Al sochti alder werelt practike3),
4)
Twaer om niet, en doe gheen gracie.
5)
Ic ben speels te binnen wel alst blike.
6)
Wie teghen my speelt, heeft des ghelike .
Al uwen troest wort u ontoghen.
15 Ic scake u mat sonder veel prologhen7).
De mensche seit:
Wat salic doen, kettivich mensche?
Mijn rekeninghe es noch onghereet.

1)

2)
3)
4)
5)
6)
7)

De interpunctie is van ons. In het origineel vindt men slechts de volgende tekens: vs 2, 26,
49 en 56 een dubbele punt na respectievelijk scone, was, loen en my; vs 49 misschien een
punt na ghedaen.
overwonnen.
de sluwheid.
ic en.
Ik ben goed op de hoogte van het spel.
ondervindt hetzelfde als jij.
omhaal van woorden.
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Ic han(?) tijts ghenoech toet minen wensche;
En hebs niet gheacht, dats my leet.
20 Ghi verhaest8) my sonder besceet9).
Maer ic biddu, oft wesen mach,
Latet spel staen alsoot steet,
Want ic hebs vele liever verdrach.
De doot seit:
Dat en mach niet sijn!
De mensche seit:
Dats my een hert ghelach.
25 Ach armen, god, wat saels ghescien?
Dat(?) ic ye gheboren was, roepic o wach.
......ke(?) en wetic nyewerinchs vlien.
......elsche (= Hemelsche) coninc, wilt nederwaert sien.
......ria (= Maria), gods moeder, wilt voer my spreken(?),
30 ...... uer (= In duer?) als mijn herte sal breken.
De doot seit:
Dwonder dunct my alte groot,
10
Dat ghi u niet en verwaert hier vueren.
Want niet en es sekerder dan de doot,
En dure onseker alse sal gebueren.
De mensche seit:
35 Dat doen drie dinghen die ons becueren:
De werelt, ons vleesch, de duvel fel,
Die ons met sconen dinghen belueren;
Contrarie d'waerheit, dat vindic wel.
O lieve meester, moet dit spel
40 Emmer11) van my nu sijn vol endt,

8)
9)
10
11)

overrompelt.
bericht, waarschuwing?
Dat gij uw belangen niet behartigt.
Volstrekt.
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12)

So duchtich waer myn opstel ,
Dat ic inder eeuwicheit sal syn gescent.
O hemelsche coninc omnipotent,
Ic roepe ontfermelijc op u ghenaeyen.
45 Wilt u aerm sondaren niet versmaeyen.
De doot seit:
Spoet u gheringhe, hier en es gheen beyen.
Ic heb u ghescaect, tspel es ghedaen.
Ziele en lyf die moeten sceyen,
Ende ghi sult loen naer werc ontfaen.
De mensche seit:
50 Acharmen, dats een hert verstaen.
13)
Ic ben met smetten so doer bonden !
Maer gods ontfermicheit sal boven gaen,
Want sy vele meerder es dan mijn sonden.
O hemelsche coninc, doer u vyf wonden
55 En laet niet verloren u dierbaer bloet
Aen my; want tallen stonden
In u ghenaden ic hopen moet.
Maria, gods moeder, reyn beelde soet,
Wilt my verwerven den oppersten vre.
60 My rout dat ic ye sonde ghede.

Het gedicht heeft een merkwaardige vorm. Het bestaat uit 60 regels, die men volgens
de rijmen verdelen moet in vier groepen van 15. Men krijgt dan voor elke groep het
rijmschema a b a b b c b c c d c d d e e.
Kaapstad
D. BAX

12)
13)

Dan ben ik bang dat mijn berekening zou zijn.
in zonden zo zeer verstrikt.
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Nigromancie in Mariken van Nieumeghen
Tweemaal is er in M.v.N. sprake van duivelbezwering. Wanneer Moenen beloofd
heeft Mariken ‘die seven vrie consten’ te leren (202) en Mariken dat heeft aanvaard,
vraagt ze nog om ook de nigromancie te leren.
Nigremansie dats een const, die ghenouchlijck is;
Mijn oom es daer of fraey ende cloeck;
Hij maect wonder somtijts: h i j h e e f t e r a f e e n e n b o e c k (232-4).

Later, na het wagenspel op de markt te Nijmegen, wil Moenen Mariken naar de hel
voeren. Waarop Gijsbrecht antwoordt:
Fel gheest, dat sal ic u wel beletten.
Ick hebbe hier, meen ick, i n m i n e n b r e v i e r
Acht oft tien regulen in een papier;
Si selen u vlues doen anders wrimpen (988-95).

Voor de duivelbezwering heeft dus oom Gijsbrecht een boek, en een formule van
1)
2)
3)
4)
enkele regels op een papier in zijn brevier. Leendertz , Wolthuis , Saalborn en
5)
6)
Van Mierlo laten zich over dat boek niet uit. Koopmans beweert dat Mariken zonder
7)
twijfel het brevier bedoelt, dat hij op de markt te Nijmegen bij zich heeft, Poelhekke
8)
meent dat dit boek wel het brevier zal wezen, en Beuken sluit zich eveneens met
enige aarzeling bij Koopmans aan, wanneer hij zegt: ‘Met boeck is waarschijnlijk 't
9)
brevier bedoeld’. Alleen Serrarens houdt zich aan de tekst: niet enige regels in een
brevier, maar

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Vgl. vs. 360: Tes acht of tien daghen leden.
Middelnederlandsche Dramatische Poezie, Leiden 1907.
M.v.N., Amsterdam, 1948.
M.v.N., Naarden, z.j.
Geschiedenis van de Letterkunde der Nederlanden II 236, 's-Hertogenbosch z.j.
M.v.N., Groningen, 1917.
M.v.N., Blaricum, z.j.
M.v.N., Zutphen, 1931.
TTL 1935 (23) 182.
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een boek van duivelbezwering. ‘Mariken zal er wel eens in geneusd hebben’, merkt
Serrarens op. Inderdaad kan men het brevier van Gijsbrecht, waarin een
exorcisme-formule van enige regels staat of is gelegen, moeilijk een boek met
exorcismen noemen. Men zou daartegen kunnen inbrengen dat Mariken, een
onervaren meisje, het brevier best kon aanzien voor een boek van duivelbezwering.
Maar dan gaat men van een onderstelling uit die zou moeten bewezen worden.
Bovendien al is Mariken wel wat argeloos tegenover het kwaad, de zonde, ze is tuk
op kennis: wanneer de duivel haar de artes liberales belooft, dan moet Moenen
daarin iets aanlokkelijks voor Mariken gezien hebben; trouwens Mariken houdt
Moenen aan zijn belofte.
En inderdaad bestonden er boeken met exorcismen-formules: ritualia en libri
exorcismorum.
10)
Verdam heeft gewezen op een paar libri exorcismorum, hss. van de
Universiteitsbibliotheek te Utrecht. Het een, te voren in het bezit van Prof. H.J.
Royaards, bevat een beschrijving van de kerkelijke plechtigheden, die moeten
verricht worden, en de verschillende formulieren, welke voorgeschreven zijn bij het
11)
bezweren van de duivel. Gallée heeft er uittreksels uit meegedeeld. Er worden
verschillende duivelbezweringen beschreven met de daarbij behorende
‘conjurationes, aspersiones cum aqua benedicta’. Het ander, no 315, bevat een
aantal uitbanningsformulieren en duivelbezweringen van allerlei aard. Het is afkomstig
uit het klooster Eemsteyn bij Dordrecht. Ook op de Kon. Bibl. in Den Haag berust
o

12)

een Liber exorcismorum in hs. , een boek van 359 bladen in 8 . Dit Liber begint
met enige opmerkingen over exorcisme en wat daarvoor vereist wordt, en bevat
verder o.a. een instructie voor de exorcist met zeven exorcismen (91-115), en een
duivelbezwering, zoals die plaats heeft in de Sint-Pieterskerk te Rome (115-129).
Van later tijd, 1682, is er een Manuale exorcismorum ex rituali Romano Pauli V et
13)
manuali R.D. Maximil(iani) ab Eynaten in hs. op de Kon. Bibl. te Brussel . Deze
ritualia waren in de M.E.

10)
11)
12)
13)

Hand. en Meded. van de Maatschappij der Ned. Lett. te Leiden, Leiden, 1901.
Archief voor Kerkgeschiedenis 1898 (7) 377-385.
o

Catal. Codicum Hagae Comitis I 1920 n 580.
Van den Gheyn, 398 (4974-75), fol. 62-142.
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langzaam uitgegroeid, en gaan essentieel terug op de Appendix van Alcuinus (†
804) bij het Sacramentarium Gregorianum. Voor gewichtiger bedieningen kwamen
er al spoedig afzonderlijke boekjes, de zogenaamde Ordines. Maar al gauw ontstond
er bij de priesters in de zielzorg behoefte om alle liturgische formules in een
handzaam boek bij elkaar te hebben. Deze verzamelingen ontstonden in de kloosters,
en werden aanvankelijk ook gebruikt door de wereldgeestelijken. Sinds de 13e eeuw
schreven de bisschoppen meermalen voor dat de seculiere geestelijken een eigen
Manuale zouden hebben, dat ze zelf moesten samenstellen. Daar dat de eenheid
en de zuiverheid van de ritus niet in de hand werkte, grepen de synoden meermalen
in en gaven zelf ook ritualia uit. Pas met de boekdrukkunst kregen ze vastere vorm.
De bovenvermelde libri exorcismorum vormen specifieke ritualia voor duivelbezwering
en dragen al de kenmerken van particuliere samenstelling: de ene samensteller
nam er dit, een andere dat in op, met veel andere benedicties en aanwijzingen en
veel verschil van formulering. Wanneer Mariken spreekt van een boek van
nigremansie, moet ze een dergelijk rituale op het oog hebben gehad.
Er waren, zoals uit deze ritualia blijkt, plechtige bezweringen, waarbij als
voorbereiding tot het eigenlijk exorcisme het begin van het Sint-Jans Evangelie
wordt gelezen (1 : 1-14), Marcus (16 : 15-18) en Lucas (10 : 17-20; 11 : 14-22) of
een of meer van deze. Daarna wordt de te bezwerene met het kruisteken getekend,
met wijwater besprenkeld, en daarna pas heeft het eigenlijk exorcisme plaats. We
komen daar in verband met de verzen 992-3 nog op terug. Maar, zoals ook nog uit
diezelfde boeken blijkt, waren er eenvoudige exorcismen, die plaats hadden door
een privaat priester, en waarbij de lezingen, gebeden en handelingen vóór het
eigenlijk exorcisme waren bekort of geheel weggelaten.
Er wordt in M.v.N. niet gesproken van een korte formule in een rituale, maar zeer
uitdrukkelijk ‘in minen brevier acht oft tien regulen in een papier’ (992-3). De
verschillende uitgevers van het 15e eeuwse spel hebben een nadere verklaring
gegeven: 1e van de inhoud van die acht of tien regels, en 2e van de betekenis van
‘in minen brevier in een papier’. Het schijnt dat in een papier op zich zelf op twee
ma-
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14)

nieren kan worden verstaan. Stoett constateert: ‘het lidwoord van onbepaaldheid
kan staan, waar het Nederlandsch dat niet heeft, bij stofnamen, vooral wanneer aan
een bepaalde hoeveelheid wordt gedacht. Voorbeelden: Sal hi gaen over een ijs (=
ijsvlakte). Den portre vonden si sittende op een gras (= een grasveld)’. ‘In een papier’
zou dus, naar het schijnt, kunnen betekenen: op papier, en de zin van de tekst zou
dan te interpreteren zijn: zwart op wit, zoals wij nu zouden zeggen. Maar 1e geeft
Verdam geen voorbeeld van een papier in de zin van papier als stofnaam, en 2e
heb ik in de geschreven of gedrukte breviers van die tijd, die ik raadpleegde, geen
exorcismen aangetroffen. P. Bonav. Kruitwagen O.F.M. deelde mij trouwens
vriendelijk mee: In Breviaria zijn zeker geen exorcismen-formules te vinden, tenzij
bij toeval. - In een papier kan evenwel ook, misschien wel alleen betekenen: op een
stuk, een blad papier, op een los blaadje. Dat is de sensus obvius en zo vat het ook
Verdam op in Mnl W 6, 120 2). Saalborn commentarieert alleen de ‘acht oft tien
regulen’ zonder precisering als ‘formules tot uitbanning van de duivel’; over ‘in een
papier’ laat hij zich niet uit. Leendertz tekende bij dit vers 994 aan: ‘Een krachtig
formulier om den duivel af te weren waren de eerste verzen van het Evangelie van
Johannes, die daarom ook dikwijls in gebedenboeken en dergelijke voorkomen’.
Als Leendertz onder en dergelijke ook het brevier verstaat, en dat schijnt hij er onder
te verstaan, dan neemt hij aan dat de bezweringsformule niet op een los blaadje in
het brevier van Gijsbrecht lag, maar dat de formule in het brevier zelf was
opgenomen. Anders heeft de verwijzing naar gebedenboeken in dit verband wel
geen zin. Koopmans sluit zich daarbij aan, wanneer hij verklaart: ‘Met het brevier...
doet Emmekens Oom... nigromancie’. Ook Van Mierlo t.a.p. schijnt deze mening bij
te vallen wanneer hij schrijft: Gijsbrecht verdedigt Mariken tegen Moenen ‘met een
gebed uit zijn brevier’. Deze verklaringen zijn echter om bovengenoemde redenen
af te wijzen. Beuken en Wolthuis verstaan in een papier dan ook terecht als ‘'n papier
in 't brevier’, en ‘stukje papier’.
Wat nu de inhoud dier acht of tien regels betreft, Leendertz meende, zoals we
zagen, dat ze de eerste verzen van het Evangelie van Sint Jan

14)

Middelned. Spraakkunst, blz. 58, 's-Gravenhage, 1923.
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bevatten. Beuken en Wolthuis nemen dit bij de onderhavige verzen ongeveer letterlijk
15)
over; eveneens Haslinghuis , hoewel met enige aarzeling. Uit de beschrijving van
de inhoud der ritualia, die we boven gaven, is duidelijk gebleken, dat de lezing der
Evangeliën slechts een voorbereidende functie had tot het eigenlijk exorcisme. Dat
is nog te zien in het huidige Rituale Romanum dat teruggaat op het concilie van
Trente, en dit concilie bracht slechts eenheid, maar veranderde niets essentieels
aan de gebruiken der Kerk op dit punt. Het exorcisme is een bevel, een bevel in
naam van God, bizonder in naam van de Rechter der wereld, Christus, tot de duivel
gericht, om mensen of dingen te verlaten, of om ze niet vijandelijk te bejegenen.
Men behoeft er de boven aangehaalde libri exorcismorum en ritualia en het huidig
Rituale Romanum maar op na te slaan om zich daarvan te overtuigen. Het is telkens:
Praecipio tibi quicumque es per diem tremendi judicii et per Judicem terribilem etc.
v

v

(Den Haag, 129 -130 ). Exorciso, conjuro, precipio atque commoneo vos demones,
etc. (Gallée, l.c. 380). Adjuro te, serpens antique, per Judicem vivorum et
mortuorum... ut ab hoc famulo Dei... festinus discedas (Rit. Rom.). Evangelieteksten,
het Onze Vader, De Profundis, de Zeven Kruiswoorden werden ook wel gebruikt,
maar 1e slechts als beschermende middelen tegen de duivel en tegen alle onheil
16)
en kwaad , 2e door particulieren, die ze op stukjes papier of perkament bij zich
17)
droegen , en 3e waren ze reeds veroordeeld als niet christelijk, maar heidens in
het Capitulare van Karloman in 742, en in de pseudoaugustijnse Homelia de
18)
Sacrilegis . Ze horen thuis bij het bijgeloof van het volk en niet bij de pastoor van
Venlo. Daarom is de mening van Wolthuis onjuist, die commentarieert: ‘De exorcist
kan gebruik maken van op stukjes papier geschreven heilige woorden’, waarbij hij
denkt aan de eerste verzen van het Evangelie van Sint Jan. Hij verwijst daarbij naar
het Flagellum Daemonum van Candido Brognoli, Lyon 1669, p. 13. Ik heb het werk
niet kunnen raadplegen ondanks al mijn

15)
16)
17)
18)

De Duivel in het Drama der Middeleeuwen, blz. 53, Leiden, 1912.
Bechtold-Stäubli, I 1122.
Bartsch, Sagen, Märchen und Gebräuch aus Mecklenburg, II 382.
Meegedeeld door Kögel in Paul's Grundriss, II 161.
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nasporingen. Uit hetgeen we over het exorcisme gezegd hebben is echter duidelijk
genoeg geworden, meen ik, dat die ‘op stukjes papier geschreven heilige woorden’
slechts werden aangewend voor bijgelovige praktijken.
Men zou nochtans de vraag kunnen stellen of het de moderne artist, die de
schrijver van M.v.N. is, niet vrijstond om wat vrij met de feiten om te springen.
19)
Michels heeft dat bevestigend beantwoord in een oratorische vraag, wat betreft
de kwijtschelding der zonden van Mariken. De dichter laat haar daarvoor naar de
Paus gaan, ofschoon dat juridisch niet nodig was, daar ook aan anderen de volmacht
was gegeven om van de casus papales te ontslaan. Dat sluit echter geenszins in
dat de dichter zich aan de zuivere duivelbezwering niet alles liet gelegen liggen.
Het wil mij voorkomen dat we dat pas mochten aannemen, wanneer de tekst van
M.v.N. niet met de gebruikelijke gang van zaken in overeenstemming was te brengen,
zoals het bij de casus papales 't geval schijnt. Er is hoegenaamd geen reden aan
te nemen dat de dichter het wil voorstellen alsof Gijsbrecht zo'n bijgelovige formule
zou hebben aangewend. We merken ten andere nog op, dat niet de verstekst, maar
de prozatekst beweert dat alleen de Paus kon ontslaan; de verzen kunnen dat
hoogstens suggereren; in feite ging M. naar de Paus om kwijtschelding. De acht of
tien regels op papier in het brevier zijn in ieder geval van de dichter zelf. We geloven
dat we wat betreft het gebruik van een liber exorcismorum of een rituale waarop M.
doelt en het gebruik van een bezweringsformule op een papier in het brevier met
de volgende voorstelling de waarheid op zijn minst dicht benaderen. Wanneer de
pastoor te Venlo een duivelbezwering verrichtte zal hij onder normale
omstandigheden het daarvoor geëigende boek hebben gebezigd. Dit boek droeg
hij vanzelfsprekend niet steeds bij zich. Wel droeg en draagt een clericus zijn brevier
met zich mee, wanneer hij op reis is, om door de dag daaruit zijn getijden te bidden.
De Middeleeuwse geestelijken hadden zakjes aan hun koord of riem of singel om
20)
daarin hun brevier mee te dragen . Gijsbrecht had bij zijn bezoek aan het wagenspel
te Nijmegen inderdaad zijn brevier bij zich. Daarin had hij

19)
20)

TTL 1927 (15) 21-22.
Franciscaansch Leven 1943 (26) 169-172.
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een bezweringsformule, afgeschreven uit het liber exorcismorum of het rituale, om
die bij de hand te hebben, wanneer de behoefte daaraan zich voordeed. En die
deed zich in die tijd frequent voor, zoals uit de heksenprocessen o.a. overduidelijk
is. Oom Gijsbrecht nu was op reis en stond opeens voor een geval waarin een
exorcisme gewenst was: M. stond in hoge mate onder de gewelddadige invloed van
de duivel, het was dringend haar aanstonds daarvan te bevrijden.
De invloed van de duivel op M. is meermalen vergeleken met die van de
21)
Faustsage, van de legende van Cyprianus van Antiochië en van Theophilus . Er
is echter o.a. dit verschil dat M. geen eigenlijk gezegd duivelspact heeft gesloten:
een overeenkomst, waarbij de duivel van zijn kant toverkracht en een leven van
genot en macht belooft en de andere partij in ruil daarvoor na verloop van een
bepaalde termijn haar ziel aan de duivel overgeeft, zoals zich dat in genoemde
histories afspeelt. Moenen vraagt alleen dat zij met hem wil ‘versamen in jonsten’
(195). Als ze daarin toestemt, zal hij haar maken tot ‘der vrauwen vrouwe’ (181-2).
Zij gaat daarmee accoord en de duivel belooft haar te leren de ‘seven vrie consten’
(202) en al wat zij maar kan bedenken (222). Bovendien zal hij haar schenken
rijkdom en weelde (224-5). Behalve de intieme omgang moet Mariken nog beloven
dat ze haar naam zal veranderen (271-90; 296-315) en geen kruisteken meer zal
maken (290-5). Want, zo zegt Moenen, ‘bi eender Marien ic ende mijn geselschap
sulc grief hebben’ (275). We merken hierbij op, dat in dit Mariaspel, dat M.v.N. in
de kern is, de bescherming van Mariken tegen de duivel op de spits wordt gedreven:
zelfs het dragen van Maria's naam verhindert of bemoeilijkt althans de invloed van
22)
de duivel. Wat het kruisteken betreft, Basilius de Grote zegt reeds, dat het kruis
een bizondere kracht bezit om de macht van de duivel te niet te doen. Het kruisteken
wordt dan ook steeds gemaakt bij duivelbezweringen. En bij de H. Cyrillus van
23)
Jerusalem is te lezen, dat de duivels sidderen, wanneer ze het kruis zien . Deze
beide

21)

Taal en Letteren 1905 (15) 245; G.W. Wolthuis in de Inleiding van zijn uitgave van M.v.N.;
Idem, Levende Talen, 1940, blz. 335-41; Poelhekke, o.c.; Handelingen 19e Nederl.
Philologen-Congres 1946, blz. 53-54.

22)

In Is. C; II, n 249.

23)

o

o

Cat. 13, n 3.
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gedachten bleven levend in de katholieke traditie: Mariken mag geen kruisteken
meer maken om zich aan Gods zegen te onttrekken en om de duivel niet te ergeren.
Door de twee obstakels te verwijderen heeft Moenen de baan rondom Mariken vrij.
En zo hoopt hij, dat hij ten slotte haar ziel in het eeuwig verderf kan storten: ‘Maer
ten eynde, hope ick, salder u siele blijven’ (328). Om dat te bereiken wilde hij haar
midden in haar zondig leven ‘die leden vercroken’, maar het gebed van haar oom
tot Maria heeft dat belet (659-666), en ten einde raad, als hij ziet dat ze zich bij het
wagenspel van Mascheroen van zijn macht en invloed bevrijdt, tracht hij haar van
hoog uit de lucht te verpletteren en haar ziel weg te voeren naar Cacabo (883-91).
Van een eigenlijk duivelspact is er dus in M.v.N. geen sprake.
24)
Wolthuis spreekt van een pactum implicitum . Het zal evenwel moeilijk zijn aan
te tonen dat Mariken door haar gedragingen stilzwijgend haar ziel voorgoed aan de
duivel overlevert. De duivel stelt wel eisen, maar niet wat betreft zijn macht over
haar bij haar dood. Moenen spreekt slechts zijn hóóp daarover uit zonder dat Mariken
daarop ook maar enigszins reageert. Van die overgave blijkt ook niets in haar biecht
aan de Paus.
Voorschoten
P. MAXIMILIANUS O.F.M. Cap.

24)

Levende Talen, 1940, blz. 341.
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Syntactische vormen van de concessieve modaliteit in het
Nederlands
Bij de grammatische beschrijving van taal is het noodzakelijk in eerste instantie uit
te gaan van de vormen, om daarvoor de functies vast te stellen. Die vormen heeft
men concreet voor zich, daaraan heeft men houvast voor systematische indeling,
vergelijking en ontleding. Uitgaan van den vorm ligt ook voor de hand, omdat de
taal als studieobject zich aan den onderzoeker voordoet, zoals taal van een spreker
of een schrijver zich voordoet aan een hoorder of een lezer: klankgehelen, intonaties,
woordcombinaties, zinnen of syntactische structuren die betekenis hebben. Wàt ze
betekenen, moet de hoorder of de lezer uit die vormen begrijpen: eerst horen of
zien, dan verstaan. Zo is ook de meest natuurlijke methode van onderzoek van een
nieuw taalobject, eerst de vraag te stellen: wat en hoe is dat taalgegeven naar zijn
vorm(en); en daarna: wat voor zin heeft het, wat voor betekenis(sen) en functie(s)
heeft het. Uitgaan van de functies bij taalbeschrijving baart vele moeilijkheden. Ten
eerste doordat de functie-categorieën, vervloeiend in een menigte van subtiele,
bijna ongrijpbare nuancen, moeilijk zijn te bepalen en te begrenzen en daarom
moeilijk in een sluitend systeem van beschrijving zijn te vangen. En ten tweede is
er niet een van te voren bepaald, vaststaand geheel van functies, dat in iedere taal
uitdrukking vindt. Voor iedere taal is dat verschillend en kan het eerst uit de vormen
worden afgeleid; a priori weet men nooit welke functies in een taal wél en welke niét
zijn uitgedrukt: de hoeveelheid en de aard der uitgedrukte functies zijn karakteristiek
voor de psychologische gesteldheid van een volk, voor zijn culturele ontwikkeling
en de gecompliceerdheid van zijn beschaving.
Dit neemt niet weg dat het om bepaalde redenen nuttig is in tweede instantie uit
te gaan van de functies en dus de vraag te stellen: hoe wordt een bepaalde functie
in taalvorm(en) uitgedrukt. Dan blijkt dat voor een bepaalde functie of
functie-categorie gewoonlijk meer dan één middel ter beschikking staat, dat in een
syntactische structuur ver-
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schillende vormelementen ter uitdrukking van een functie samenwerken, maar ook
dat we spreken kunnen van syntactische synoniemen. De aanwezigheid van
functioneel elkander naderende, nagenoeg aequivalente vormen in een taal dringt
tot fijnere onderscheiding van functienuancen binnen een bepaalde functie-categorie,
maar ook tot het naspeuren van de psychologische en stilistische factoren die op
een gegeven moment de keuze uit veelheid van vormen bepalen. Bij de historische
beschouwing van taal komt het bovendien op deze wijze duidelijk uit, dat synonieme
vormen kunnen optreden als elkanders concurrenten, dat sommige vormen van het
ene stilistische vlak op een ander kunnen overschuiven, bv. van gesproken naar
geschreven gebruik of omgekeerd, dat taalvormen voor een bepaalde functie kunnen
verloren gaan, hetzij ze als vorm geheel uitsterven, hetzij zij in andere syntactische
functies zijn óvergegaan of ópgegaan, en dat naast of in de plaats van oude vormen
nieuwe kunnen opkomen. Zo kan de vraag naar de aanwezige taalvormen voor een
bepaalde functie voeren tot een boeiend stilistisch en historisch onderzoek, waarmee
we diep kunnen doordringen in het werkelijke leven van een naar vorm en genre
veelzijdige en rijkgevarieerde taal als het Nederlands. Ik wil de waarde van deze
methode van onderzoek nader toelichten door een beschouwing van de syntactische
vormen der concessieve modaliteit. Een volledig historisch en stilistisch onderzoek
naar de vormgeving van deze modale functiecategorie zal dit opstel zeker niet zijn.
Daarvoor bestaan er nog te veel hiaten in ons historisch materiaal, daarvoor is ook
nog te weinig werk gemaakt van het syntactisch onderzoek der streektalen. Het is
nl. in beginsel verkeerd een historisch syntactisch onderzoek of zelfs een syntactisch
onderzoek van het tegenwoordige Nederlands te bedrijven zonder daarin de
gesproken volkstalen te betrekken. Mijn opstel moge een aansporing te meer zijn,
de syntactische analyse van de dialecten allerwege krachtig aan te vatten.
Alvorens te zoeken naar syntactische vormen van de concessieve modaliteit, is
het nodig door een peiling van deze functiecategorie, het veld van onderzoek af te
bakenen. Dan blijkt reeds onmiddellijk, hoe bezwaarlijk het is, bij taalanalyse uit te
gaan van de functies. Definiëring van taalfuncties is een gevaarlijke bezigheid: heel
gemak-
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kelijk leidt dit tot een willekeurige beperking ten opzichte van de gecompliceerde
werkelijkheid der taal en tot verstarring van het logisch geordende systeem. Dat de
ouderwetse grammatica's daaraan mank gingen, behoeft hier geen nader betoog.
We moeten trachten beide klippen te vermijden. Een eenvoudige definitie is
onmogelijk omdat de concessief een gecompliceerd begrip is; de functie-categorie
die men gewoonlijk met dezen naam aanduidt, heeft verschillende facetten, zij
bestaat in een combinatie van verschillende factoren. Dat heeft twee gevolgen: Ten
eerste kan de samenstelling of de onderlinge verhouding der factoren verschillen,
m.a.w. de een of andere factor kan overheersen, waardoor nuancen in de modale
functie ontstaan. Ten tweede, hoe meer samenstellende factoren, hoe meer
raaklijnen met andere functievlakken en dus hoe moeilijker de grenzen van de
concessief scherp te trekken zijn.
Een vertaling van concessief door toegeving maakt de zaak ten onrechte
eenvoudiger: beperking van het functie-begrip tot ‘toegeving’ is misleidend omdat
daardoor andere facetten worden geëlimineerd en één factor overbelast wordt. Een
‘concessieve’ zin als ‘al had hij dat nu eens gedaan, daarom hoef je hem nog niet
zo uit de hoogte te behandelen’ is eigenlijk niet ‘toegevend’ te noemen, wanneer
we aan ‘toegeven’ de gangbare betekenis laten; want de spreker geeft helemaal
niet toe, dat de persoon in kwestie de bedoelde daad gedaan heeft, maar neemt
het hoogstens met de nodige reserves voor een moment aan, met het oog op zijn
volgende uitspraak. Hier benaderen we de concessieve modaliteit dus eerder vanuit
de onderstelling, de hypothese - alleen bouwt de spreker niet logisch op deze
onderstelling voort; hoogstens sluit hij de mogelijkheid niet geheel uit (van waaruit
een afbuiging naar de ‘toegeving’ opengaat), maar hij laat de beslissing in het
midden, hij snijdt de discussie daarover voorlopig af en zet er een andere, niet uit
de onderstelling voortvloeiende gedachte tegenover, een gedachte die zelfs in
tegenspraak kan komen met de voor de hand liggende conclusie uit het onderstelde
in den voorzin. Ook kan, zoals uit het gegeven voorbeeld blijkt, het tweede deel van
het concessieve verband, dat immers steeds tweeledig is, een verwijt, of een
terechtwijzing bevatten ten opzichte van een verkeerde conclusie uit het onderstelde
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door de aangesproken persoon of aangaande een verkeerd gedrag tegenover
dengene over wie gesproken wordt. Het zou nu echter onjuist zijn de ‘tegenstelling’
als de dominerende factor van de concessieve modaliteit aan te merken. Want alle
tegenstellingen zijn nog geen concessieve modaliteitszinnen, en ook, in concessieve
verhoudingen kan de tegenstelling meer of minder sterk op den voorgrond treden.
Het karakter van de tegenstelling is heel anders in dezen zin: ‘hoe hij ook zijn best
doet, hij bereikt nooit zijn doel’. Zeker kan men zeggen dat hier een tegenstelling
bestaat tussen zijn pogen en het resultaat. De concessieve voorzin is een soort
onderstelling, die ik ook zou kunnen omschrijven met ‘al doet hij nog zo zijn best’ en de tweede zin met: ‘toch bereikt hij nooit zijn doel’. Maar de tegenstelling is
daardoor nog niet het allesbeheersende modale element in dezen zin. De hoofdzaak
is: een zware ontkenning, een nadruk op de onmogelijkheid van het bereiken van
zijn doel; of eventueel op de feitelijkheid dat hij nooit zijn doel bereikt, ondanks zijn
inspanning. De tegenstelling is dus geen doel, maar eerder middel om de sterke
negatie uit te drukken en feitelijk wordt daarmee de ‘concessief’ tot indicatief: de
concessieve voorzin wordt ondergeschikt aan den indicatieven hoofdzin, of anders
gezegd: de hele syntactische groep, voorzin + hoofdzin is een
omschrijvendverzwarende vorm voor den nadrukkelijken indicatief.
Evenmin als de factor der tegenstelling, is nu die der onderstelling de dominerende
factor in alle ‘concessieve’ zinnen. In het vorige voorbeeld is behalve de antithetische
ook de hypothetische factor aanwezig. Maar ook die onderstelling is middel tot
nadruk op den hoofdzin. In een zin als: ‘hoewel hij wist, dat het gevaarlijk was, heeft
hij opnieuw een poging gewaagd’ - bevat de hoewel-zin echter geen hypothese,
maar gaat de spreker uit van een feitelijkheid, waaraan hij zelfs geen ogenblik twijfelt.
De vraag is gewettigd of men zulke zinnen nog wel tot de concessieve modaliteit
mag rekenen. Een tegenstelling is wel aanwezig: hij kende het gevaar - hij waagde
het toch, korter aangeduid met: ondanks, niettegenstaande het gevaar, waagde hij
het. Maar deze tegenstelling beperkt zich tot de houding van de persoon wiens
handelwijze beschreven wordt en belicht niet de relatie van den spreker tot den
inhoud van den zin: de zin heeft een ‘episch’, niet
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een betogend karakter, dwz. de hoofdzin bevat geen oordeel, geen verwachting of
overtuiging, geen directe reactie van den spreker, zoals wel het geval is in zinnen
als: ‘al heeft hij dit nu gezegd, daarom is hij nog geen bedrieger. Voor zover de
spreker in het vorige voorbeeld zijn persoonlijke, modale kleur aanbrengt, is deze
van een andere orde dan de concessief: door affectieve intonatie kan hij
bewonderend of wel afkeurend speciaal de aandacht vestigen op 's mans bijzondere
moed of waaghalzerij.
Deze twee schakeringen van objectieve feitelijkheid en subjectieve overtuiging
kunnen we nog scherper tegenover elkaar stellen in grammaticaal gelijke zinnen,
die echter verschillen door hun intonatie. Betekent de zin ‘hoe hij ook zijn best doet,
hij bereikt (toch) nooit zijn doel’, zoveel als: laat hij het maar proberen, slagen doet
hij toch niet - dan ligt de voorzin op een vrij hoog toon-niveau met een extra stijging
in doet; terwijl ook de toon van nooit hoog en gerekt is. Wil de spreker echter louter
het feit der ‘tragische’ tegenstelling constateren dat hij ondanks zijn inspanning geen
succes heeft, dan heeft hoe een sterk dynamisch accent, en is doet dalend van
toon. Dit zinstype zal echter eerder in den praeteritalen vorm voorkomen dan in den
praesensvorm: hóe hij ook zijn best dééd, hij bereikte nooit zijn doel. Daarmee is
het ‘episch’ karakter van dezen zin nog duidelijker gemarkeerd. Kunnen we nu
zeggen dat het laatste type niet meer valt onder de concessieve categorie? Inderdaad
is in het eerste geval de onderstellende functie van den voorzin aanwezig, in het
tweede niet. In beide is een tegenstelling uitgedrukt: in het eerste geval een
tegenstelling van onderstelling en verwachting of overtuiging van den spreker, in
het tweede geval een tegenstelling van geconstateerde feiten. En we zijn geneigd
het eerste geval als meer typerend voor de concessieve modaliteit te beschouwen,
het tweede is een randgeval. Uitsluiten van zulke zinnen is echter gevaarlijk. Zodra
de spreker de feitelijkheid in den voorzin met een zekere aarzeling accepteert,
waaruit blijkt dat hij enige innerlijke weerstanden moest overwinnen, krijgt het
zinsverband weer een duidelijker ‘toegevend’ karakter: al heeft hij dan (blijkbaar)
wel zijn best gedaan, geslaagd is hij toch niet. De hoofdzin bevat dan licht een
bedenking of tegenwerping die de spreker hand-
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haaft, of zelfs een positieve overtuiging die hij door de critiek of de mededeling van
onmiskenbare feiten niet aangetast acht: al is hij dan niet erg kieskeurig in zijn
middelen geweest, verkeerde bedoelingen had hij niet.
Uit dit alles blijkt hoe moeilijk het is het functie-gebied van den concessief te
begrenzen. Het is niet voldoende te beweren dat de concessieve verbinding een
disharmonie bevat tussen onderstellenden bijzin en bewerenden hoofdzin, ook niet
dat de concessieve verbinding ten opzichte van de feitelijkheid realis, potentialis of
irrealis kan zijn. Dit zijn allemaal nuancen van den concessief en er zijn vele
combinatiemogelijkheden. Het opsporen van zulke nuancen is echter nuttig, omdat
daardoor de aandacht gevestigd wordt op raaklijnen met andere functievlakken en
de bronnen voor het ontstaan van nieuwe concessieve vormen ontdekt worden. De
vraag is dan bv. wanneer en waardoor een tegenstellend verband concessief
gekleurd wordt; hoe uit een conditionalis de concessief te voorschijn komt. Maar de
concessief raakt ook het vlak van den potentialis en den dubitatief. Uit het laatste
wordt begrijpelijk dat vragende zinnen met wie, wat, hoe via de functie van
onbepaaldheid (wie ook, etc.) een concessieve tint kunnen aannemen. De modaliteit
van ‘toegeven’ raakt aan die van ‘toelaten’, zodat verbindingen met laten concessief
kunnen worden: laat dat zo zijn, ... Dit gebeurt speciaal in imperatieve zinnen met
verzwakte functie.
Afgezien van dit alles, is het interessant te wijzen op psychologische achtergronden
voor het gebruik der concessieve verbindingen. Het is een vorm die vooral in het
betogende genre opgeld doet, maar ook in den dialoog waar twee meningen
tegenover elkaar staan. Zoals gezegd grijpt de spreker vaak naar een concessieve
constructie, om hevig zijn mening te onderstrepen, dus als verzwaarde indicatief.
Het gebruik van dezen taalvorm kan echter ook voortkomen uit onverschilligheid:
‘al is dit zo... wat doet het er toe... tóch...’ - men geeft dan misschien wel toe, of laat
de kwestie in de discussie steken - maar negeert het standpunt van den
tegenstander. Of ook, en dit is weer een heel andere psychologische modaliteit,
men gebruikt deze syntactische structuur uit tactische overwegingen, uit beleefdheid,
dus juist als verzachtenden vorm om den ander niet rechtstreeks aan te vallen,
m.a.w. men
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komt den tegenstander tegemoet door iets toe te geven en hem zo milder te stemmen
- om daarna toch met eigen afwijkende mening of critiek voor den dag te komen,
bv.: al ís dat nu zo als je zegt - al heb je wel gelijk met te beweren, - het is wel juist...
maar....
Het is bij voorbaat niet uit te maken of we hiermee alle schakeringen van de
concessieve modaliteit hebben gegrepen, en dat bemoeilijkt weer het onderzoek
naar de vormen. Bij dat onderzoek is men onwillekeurig gedwongen, zij het in tweede
instantie, toch weer dat vorm-onderscheidingsprincipe toe te passen. De redenering
wordt dan bv. ongeveer als volgt: wat zijn de onderstellende zinnen: als, indien, of,
wanneer etc. - in welke mate worden die zinnen concessief; of wat zijn de vormen
der tegenstelling - en welke daarvan vertonen overgang naar de concessieve
modaliteit.
Ik beperk mij in dit opstel in hoofdzaak tot een aantal voegwoordelijke zinnen,
omdat daar de concessieve functie het meest praegnant is uitgedrukt.
In de eerste plaats hebben verschillende voegwoordelijke zinnen met
voorwaardelijke functie concessieve betekenis ontwikkeld. Ik kan hier aansluiten bij
1)
mijn artikel over het voegwoord al in It Beaken . Aangezien dit tijdschrift waarschijnlijk
niet in handen van alle neerlandici komt, vat ik de daargegeven gedachtengang hier
beknopt samen. De zin met al is de oudste en meest verbreide en functioneel meest
geschakeerde syntactische figuur voor uitdrukking van de concessieve modaliteit.
Opvallend tegenover andere bijzinnen met concessieve functie, is zijn woordschikking
al VfSA. In strijd met de gangbare opvattingen beschouw ik dezen zin in oorsprong
als verzwaring van den vorm VfSA, den functioneel oorspronkelijk vragenden zin,
die reeds in zeer oud stadium voorwaardelijke functie ontwikkelde. Het adverbium
al is niet uit den bijzin naar voren geschoven, zoals men gewoonlijk aanneemt, maar
van stonde aan voorop toegevoegd aan den hypothetischen zin, die daardoor een
‘superlativische’ betekenis heeft gekregen, aanduiding van een uiterst denkbaar
geval. Een sprekend voorbeeld levert Wal. 297 waar de zin met al als climax volgt
op den

1)

In het feestnummer voor Chr. Stapelkamp, ter gelegenheid van zijn 70e verjaardag, Jiergong
XII, Nr. 4 (July 1949), blz. 104-117.
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zin zonder al: Waric yewer in een plein / sprac die rudder Walewein / Al waren si
hondert om mi ghestaen / Ende si mi alle wilden slaen / Ic sette mi jeghen hem ter
were. Deze ponering van een extreem geval waaraan de hoofdzin een verhoogd
indicativisch effect ontleent, is een functie die aan den al-zin tot op den huidigen
dag eigen is, maar niet gedeeld wordt door zijn tegenwoordige syntactische
synoniemen: zinnen met hoewel, ofschoon of indien kennen die functie niet. Uit die
superlativische functie is die van tegenstelling met den inhoud van den hoofdzin
gemakkelijk af te leiden, misschien via de negatieve verbinding, zoals in Wal. 666:
Want die berch is also ghemoeit / Al waerre een kerstijn up gheraect / hy ne mochte
nieuwer nedergliden. In deze superlatieve zinnen staat het Vf. in den conjunctief;
de modaliteit varieert van irrealis tot potentialis. Daarnaast bestaan ook reeds in het
middelnederlands al-zinnen met het Vf in den indicatief (praeteritum of praesens),
zinspelend op een reële gebeurtenis of omstandigheid: Het (serpent) was sere fel,
al waest cleyne (Wal. 343). - Ende nochne can ics niet ontgaen / Al eest gherovet
van den live (557). Ook hier verzwaart de al-zin wel door tegenstellend effect den
inhoud van den hoofdzin, maar hij is niet meer hypothetisch, doch meer ‘toegevend’
in de eigenlijke betekenis van het woord. Het komt mij onjuist voor; deze functie als
primair te stellen ten opzichte van de irreëel-hypothetische, zoals het Nedl. Wdb.
suggereert. Veeleer is de verhouding andersom, indien we - en daarvoor is dunkt
2)
me alle reden - voor zeker mogen aannemen dat al oorspronkelijk als verzwarend
bijwoord vóór den ondergeschikten VfSA-zin als geheel is toegevoegd. Immers de
oorspronkelijke functie van dat bijzintype was, na zijn overgang uit de vragende
functie, hypothetisch. In den irreëlen zin met al is dat onderstellend karakter nog
aanwezig; in den ‘reëlen’ al-zin

2)

Behalve op de aangevoerde redenering (It Beaken, XII, nr. 4) wijs ik er nog op, dat
tegenwoordig aan den al-zin terwille van die verzwarende functie, die in al is verbleekt, andere
adverbia worden toegevoegd: ook al..., zelfs al... de geschiedenis herhaalt zich. Vgl. ook
verderop blz. 279 en 280. Het ontstaan van den concessief uit den conditionalis heeft overigens
vele parallellen, zie of, indien, wanneer.

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 68

261
echter is die hypothetische functie verloren gegaan ten voordele van de
3)
toegevend-tegenstellende functie .
Voor de laatstgenoemde functie-schakering heeft de al-zin thans concurrentie in
den hoewel-zin en den ofschoon-zin. In oudere taal strekte die concurrentie zich
ook uit over de irreële functies. Toch verschillen deze beide typen (hoewel-ofschoon)
onderling in hun oorspronkelijke functie. De ofschoon-zin komt in oorsprong het
meest overeen met de al-zin. Aan de bespreking daarvan moet echter een
beschouwing van den of-zin voorafgaan.

Concessieve zinnen met of
In het middelnederlands is of het algemeen gangbare voegwoord voor onderstellend
en voorwaardelijk zinsverband. In dat opzicht treedt het dus op als concurrent van
den VfSA-zin, terwijl het zelf pas in laat middelnederlands bedreigd wordt door de
als-zin. Zeldzaam is echter in het middelnederlands de concessieve functie van den
of-zin. Het Mnl. Wdb. kent slechts twee voorbeelden. Geen van beide is nog volledig
overtuigend. Het éne is ontleend aan Meyers, Oude Nederlandsche Spreuken en
Spreekwoorden (1834), en als gevleugeld woord reeds moeilijk dateerbaar. Maar
ook is de concessieve functie van den ofzin hier dubieus. Het voorbeeld luidt: ‘Wat
helptet of hijt schoon lange weet ende doet het niet’. In deze drievoudige structuur
verbindt het vgw. of den bijzin met den vragenden hoofdzin ‘Wat helptet’ en is ten
opzichte daarvan niet noodzakelijkerwijs concessief, maar wellicht nog voorwaardelijk
met overgang naar de subjectsfunctie (of ‘dat’), voor zover de bijzin concessieve
modaliteit heeft, tekent dat voornamelijk zijn verhouding tot den volgenden bijzin en
is schoon

3)

Over andere functies van den al-zin zie het art. in It Beaken: zowel de vergelijkende (al =
‘alsof’) als de zuiver onderstellende (al = ‘als, indien’) worden verklaarbaar uit de structuur
van verzwarend al + VfSA-zin. - Wat het tegenwoordig gebruik van den al-zin met louter
voorwaardelijke functie betreft, door reactie op mijn artikel is me gebleken dat deze functie
nog in tegenwoordige streektalen leeft. Prof. Kloeke verschafte me een sprekend vb. uit
Naaldwijk. Al blaast ik op het fluitje, dan mot je komme. Ook in Alphen zijn constructies
gebruikelijk als: Al ik klaar ben, mag ik dan naar huis? - Al was de meid niet wakker geworden,
dan waren ze allemaal verbrand.
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daarvan het uitdrukkingsmiddel. Intussen is het mogelijk dat uit de verhouding van
(vragende) hoofdzin + subjectszin een concessieve schakering ontstaat, zoals
verderop nog wel blijken zal. Het andere voorbeeld stamt uit een hs. dat bij Verdam
4)
vermeld staat als D. orde en gedateerd wordt omstreeks 1450 : Die kuusheit des
begevenen mans, die mit wijfs zamen wonen, of zi licht behouden wert, doch en is
zi niet seker. Ook hier is het concessieve karakter nog vaag. De functie van de of-zin
is dubitatief-hypothetisch; het dubitatieve blijkt uit ‘licht’ en de zin kan het best vertaald
worden door: indién ze mogelijk al behouden blijft. Waardevol is echter dit voorbeeld,
omdat er uit blijkt dat de concessieve functies van den of-zin uit die sterk-dubitatieve
modaliteit kán opkomen. Voor den tijd die ons scheidt van de 17e Eeuw, laten de
woordenboeken ons in den steek. En ook voor de 17e Eeuw is het materiaal in het
Nedl. Wdb. slechts mager. Het kan worden aangevuld door de gegevens die men
aantreft bij Van der Veen, Het taaleigen van Bredero, p. 211 vlg., waar het materiaal
echter niet functioneel is geanalyseerd. En verder door de plaatsen genoemd in
Overdieps Zeventiende-eeuwsche Syntaxis, p. 97. Twee dingen zijn bij bestudering
van al deze gegevens opvallend. Ten eerste leeft de of-zin als conditionalis in de
17e Eeuw nog voort bij alle schrijvers, maar het Vf staat bijna steeds in den verleden
tijdvorm, als uitdrukking van een dubitatieve modaliteit of irrealis, bv. En oft ten
naesten quam... wat souwmen seggen? (Moortje 1138) - En, of 't u erger ging, 't vat
heeft geen woord in 't vat (Oogentroost 29). Dit dus in tegenstelling met het
middelnederlands, waar het Vf den vorm kan hebben van den conjunctief praeteriti,
maar ook praesentis, en ten slotte ook van den indicatief praesentis, bv. Oft si dattu
wordt mijn vriend, Rijmb. 9914; Of ghijt ghebiet Rijmb. 3054. De conditionele of-zin
is dus ten opzichte van het mnl. ingeperkt naar zijn functie, terwijl hij in tegenwoordig
nederlands, behalve in volkstaal, als hypothetische zin vrijwel geheel verdwenen
is. De of-zin met concessieve functie echter kan in het 17e Eeuws nog met beide
tijdvormen geconstrueerd worden, doch

4)

Zie: Bouwstoffen door De Vreese, blz. 254. Als dialectische kleur wordt opgegeven:
Hollandsch-Utrechtsch, Geldersch-Overijselsch.

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 68

263
5)

de praesensvormen zijn verreweg in de meerderheid . Van de 20 gevallen bij Breero
hebben er 14 den praesensvorm, alle vbb. van Cats in Wdb. en bij Overdiep hebben
den praesensvorm, van de vbb. uit Pascha 8 praesensvormen tegen 2
praeteritumvormen, bv.: En oft sy schoon met graen al Memphis zolders vullen /
Het kaf is al den loon die sy ghenieten sullen, Pascha 79; En of hy schoon yet bout,
de Heer zal 't weder breken, 508. Deze of-zinnen zijn nog gewoonlijk duidelijk
hypothetisch met de schakering van de potentialis; niet dus toegeving of acceptering
van een werkelijkheid; de hoofdzin is dikwijls futurisch van vorm.
Uit dit verschil tussen den conditionelen en den concessieven of-zin in de 17e
Eeuw is reeds af te leiden dat het opkomen van de concessieve of-zin in een
vroegere periode moet gezocht worden. Gezien het besproken voorbeeld uit ± 1450
valt deze periode na de eerste helft der 15e Eeuw; waarschijnlijker nog lijkt het mij
dat de ontwikkeling van het concessieve of eerst in de 16e Eeuw is doorgezet. Uit
dezen tijd staan ons nog slechts weinig gegevens ten dienste. De enkele gevallen
die ik ben tegengekomen zijn daarom de moeite van het vermelden waard, temeer
omdat ze enig licht kunnen werpen op de overgangen van hypothetische naar
concessieve functie. Ik scheid de zinnen in den verleden tijdvorm met irreële functie,
van die in den tegenwoordigen tijdvorm. In het esbatement Vande Schuyfman, vs.
180, staat: En oft ghy al mocht, wie sout u braen? - als komische reactie op den
vorigen spreker: Al aet ick een vercken, ten sou my niet versaen, 179. Hier staan
dus de al-zin en de of-zin als syntactische synoniemen in denzelfden tekst
onmiddellijk naast elkaar! De al-zin heeft de superlativische functie (het poneren
van een extreem geval), climax na vs. 178: Ick schocktte noch een paer baerssen
wel te kuere. De of-zin echter heeft hier dubitatief-hypothetische functie en knoopt
dus aan bij het middelnederlandse voorbeeld uit 1450 (D. orde). De aanwezigheid
van het adverbium al markeert den overgang naar de concessieve modaliteit, maar
vooral het verband met den volgenden vragenden zin is van

5)

Uit Nedl. Wdb., X, 69, krijgt men den indruk, dat de of-zin als concessief alleen realis of
potentialis aanduidt.
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belang: daardoor wordt het effect van de concessieve hypothese ondergraven of
opgeheven. In de Pamfletten-verzameling van P. Fredericq, blz. 181, in een pamflet
van 1583 vinden we ook die tegenstellende verbinding met een vragenden zin:
Voorder, oft oock de schapen verstandt hadden, souden sy eenen wolf begheeren,
die over hun soude heersschen? De of-zin is hier nog overwegend irreëel
hypothetisch, maar een lichte heenbuiging naar de concessieve functie is merkbaar,
nl. een onderstelling die van geen waarde wordt geacht. Merkwaardigerwijs volgt
ook hier onmiddellijk een al-zin (met hetzelfde adv.-ook) met superlativische functie
waardoor het verschil in functie met den of-zin nog duidelijker blijkt: Neen, AL waer
hij oock met een schaepsvel overtrocken, want sy weten wel, dat de wolven haer
vyanden syn. In Strande (van Philibert van Borsselen, uitg. P.E. Muller), 881,
waarmee we reeds bij het begin der 17e eeuw zijn aangeland, vinden we een
voorbeeld dat in de lijn ligt van het voorbeeld uit den Schuyfman, zonder dat het
met een vragenden zin is verbonden: Aengaende my, ick weet dat d' hoog-geleerde
Mannen / Met haer scherp sinning spits wel een'ge reden wannen / Wt al de wond'ren
groot van 't schoonvercierde Rond, / Maer hebben nimmer, die so vastelijck
ghegrondt / Dat sy des menschen geest van allen twyfel vryden: / Iae ÓF zij 't conden
doen / so moeten w'in 't belyden / Van yder wonder-werc des grooten wercmans
eer / Die elck sijn wercking geeft, noch loven langs so meer (876-883). Ook hier is
de of-zin dubitatief-hypothetisch of vrijwel irrealis, jae onderstreept de tegenstelling
met den hoofdzin en het voegwoord of heeft zwaar accent (heffing in het vers!) als
uiting van twijfel. De zin is gelijk aan: ook al konden, ze het doen - en is dus vrijwel
geheel concurrent geworden van den superlativischen al-zin. Tevens illustreert het
als parallel de ontwikkeling van den al-zin uit den hypothetischen; zoals al de
VfSA-zin verzwaarde, zo verzwaart hier jae den hypothetischen of-zin. Groter is het
aantal voorbeelden met praesens-vorm van het Vf. Merkwaardig zijn twee
gelijkgestemde voorbeelden in het Schoon Tafelspel van Drie Personagien
6)
(Prochiaen, Coster & Wever) : En oft myn ouders verdoemt sijn, daerom en

6)

Uitgave Van Dis, Reformatorische Rederijkersspelen uit de eerste helft der 16e Eeuw, blz.
150 vlg.
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wil ick niet qualyck sijn, 207 - reactie van den Wever op de vermaning van den
Parochiaen: En blijft bi 't geloove dat u ouder gelooft hebben / So suldy niet dolen,
ic segt u generalijck fijn. En een soortgelijke verbinding in 1163: Oft ic n u als een
liefhebber der Schriftueren gesint ben / Daerom en seg ic niet dat ic voor eenen
Bisscop bemint ben. - Van Dis vertaalt beide gevallen zonder meer door ‘indien’,
maar de beide passages zijn kennelijk niet meer louter conditioneel, doch concessief:
er is nl. een volledige breuk tussen den voorzin en den volgenden hoofdzin,
aangeduid door ‘daarom + ontkenning’, een combinatie die we nú zouden weergeven
door: al zijn mijn ouders dan verdoemd, daarom wil ik het nog niet zijn. Het
opmerkelijke verschil met bv. het geval uit Schuyfman is niet alleen dat aan den
of-zin geen kenmerkend concessief adverbium is toegevoegd, maar dat de functie
niet meer hypothetisch is: de spreker gaat uit van of accepteert een reëel feit. De
afstand tot de oorspronkelijke functie is dus veel groter; groter dan in het voorbeeld
van Meyers Spreekwoordenverzameling, groter ook dan in de geciteerde gevallen
uit de 17e Eeuw, waar de of-zin een potentiale hypothese inhoudt. Nu kon, zoals
gezegd, de conditionele zin met of in het mnl. zowel met den conjunctief van het
praesens als van het praeteritum gebruikt worden, en bij vervlakking zelfs met den
indicatief praesentis. Merkwaardigerwijs volgt in den tekst van den Wever op de
geciteerde verzen onmiddellijk zo'n of-zin waarvan het hypothetische karakter is
verzwakt: Oft my God met enen cleyn pont heeft willen besorgen / Dat selve en
mach ick int aerde niet verborgen (1156/66). Daar is de of-zin geen hypothese meer,
maar houdt een feit in, zonder dat de modaliteit echter reeds concessief kan genoemd
worden; het is een interessant tussen-geval. De volgende voorbeelden uit de
pamfletten anno 1583, 1584, 1587, gaan ook uit van de realiteit, maar zijn duidelijk
concessief-antithetisch: Ende of wel sommeghe tot dién eynde niet geschreven,
noch die Heylighe Scriftuer verclaert, ofte haer opinie ende gevoelen gheopenbaert
hebben, ghelijck Augustinus ende andere meer wel claerlijck betuygen, ... Soe sien
wy nochtans, dat t allen tijden, sodanighe dwase ende onbesonnen toehoorders
ende lesers gheweest syn, die, sulcks niet aenmerckende noch ter herten nemende...
alle derselven woorden, leer
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ende opinie, als eenen Godt aenghebeden, dat is, voor recht en Gods woort selfs,
aenghenomen ende bekendt hebben. (Pamfl. Fred., bl. 213/14) Of nu wel gheen
forme van regieringhe ter werelt zijn can, ofte sy en heeft haer beswaeringhen ende
can oock misbruyct werden; so is doch openbaer, datter gheen bequamer noch
bestendigher forme van regieringhe in desen letsten boosen tyden can bedacht
noch aengestelt werden, dan die Aristocratie vermenghelt mit der Democratie, ...
(P.F., blz. 189). Deze twee vbb. tonen verschillende nuancen. In het laatste vb. is
de of-zin duidelijk concessief vanuit het standpunt van den spreker zelf: hij geeft
iets toe maar handhaaft desondanks zijn opvatting in den hoofdzin. In het eerste
geval ligt de verhouding van den of-zin tot den hoofdzin buiten de opinie van den
schrijver: hij stelt slechts een disharmonie der feiten vast, om naar aanleiding daarvan
zijn verontwaardiging te luchten. Beide gevallen kunnen in het tegenwoordig
Nederlands door den al-zin zowel als door de hoewel-zin vertaald worden. Een
derde voorbeeld uit de Pamfletten (anno 1587) kan hier nog toegevoegd worden;
het werkwoord staat wel in het praeteritum, maar de functie is realis, het vermelden
van een feit uit het verleden, in het vlak van het voor-laatst geciteerde voorbeeld:
‘Ende of wy al meynden, dat den Coninck van Spaegnien daerinne conscientieuser
ware dan eenige andere, die oyt zijn gheweest, ende dat hy niet van ghelijcken
teghens ons en ware brandende met een heftighe begheerte van de allerwreetste
wrake, die oyt is gheschiet; soo connen wy nochtans wel ter contrarien bemercken
uut de kennisse van zijne nature, actien ende van den raedt, die hy gebruyckt, die
door de gantsche wereld bekent zijn, als onder andere dat...’ In aansluiting op dit
materiaal, maar tevens ter onderscheiding citeer ik een voorbeeld van Phil. v.
Borsselen uit De Binckhorst, 854: Wel, hem die sick tot rust wt hare werringh gevet,
/ In wien de werld niet is, of hy schoon in haer levet. - waar de of-zin nog meer een
potentialis inhoudt, maar overigens de concessieve functie ook intern antithetisch
is. Al zijn de geciteerde gegevens uit de 16e Eeuw weinig in aantal - verder
onderzoek zal zeker meer materiaal te voorschijn brengen - we kunnen er toch uit
concluderen dat reeds in deze periode de functie van den concessieven of-zin in
verschillende schakeringen aanwezig is, en dat
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die functies langs verschillende kanalen uit den conditionalis voortkomen. Natuurlijk
wil ik daarmee niet zeggen, dat deze overgang van conditionalis tot concessief zich
uitsluitend en definitief in de 16e Eeuw heeft voltrokken. Ook in de 17e Eeuw, waar
conditionele en concessieve of-zinnen naast elkaar leven, zijn tussengevallen aan
te wijzen, waaruit de overgang van het ene functie-gebied naar het andere als met
den vinger is aan te wijzen. Bij voorbeeld bij Breero. In verband met een vragenden
zin: Ick secher niet teghen, zijn huysvrou en s'en meyt, se waren schoon, / Maer
wat wast, of mer garen uyt vrientscap eens hossebosten, Spa. Brab. 1747/48.
Overgang naar den intern antithetischen concessief: Dat verbranghselde bengeltje,
het sach soo garen een Vrou, / EN of hij een stuk gelts verteerde, hij achtent als een
bobel (zeepbel), / M a e r w a t h e t t e t t e b e d u y e n , het maetje was te nobel...
Sp. Brab. 1759/61. (De onverschilligheids-vraag staat ook hier op den achtergrond.)
De superlativische onderstelling (potentialis): En OF hij 't niet verstond dat wij te
samen huwen, so blijf ick niet te min den al geheelen uwen (Angeniet 1051). Irrealis
verbonden met een afwijzende vraag: Of mijn Toon of mijn Duym was doodt, of
sonder vermeughen / Souw daarom (dat vraagh ick) mijn hielle Lijf niet deughen?
Of dat ien vruchtbaar Boom had eenen quaden Tack, / Waar 't niet scha datmen
daarvan de goe stamme brack? (Rod. en Alph. 533/36). Het toegeven of mogelijk
het uitgaan van een reëel feit, in: T'is wreetheyt dat ghij niet d'onschuldighe
verschoont, / Of u mijn Vrouw onlangs also ter luere stelden / Moet dat d'onnoosel
maacht so jammerlijck ontgelden? (Moortje 1846).
De tweede eigenaardigheid die opvalt bij de bestudering van het 17e-eeuwse
materiaal, voor zover in de genoemde studies aanwezig, is dat in verreweg de meest
concessieve of-zinnen een verzwarend adverbium is toegevoegd: al, wel, ook,
schoon. Voorbeelden zonder die adverbia lijken zelfs schaars. De zinnen die
Overdiep uit Pascha citeert (121; 979/80) staan in coördinatie met oft... schoon,
zodat het adverbium schoon kan samengetrokken zijn. Uit Breero noemt Overdiep
slechts één voorbeeld, dat, vollediger geciteerd, aldus luidt: Het volck treckt uyt
vrees wech: maer ofmen op Tesselt was, De doodt komt over al, alwaert dat ghy in
een stiene muur ghemetselt was. Sp. Brab.
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322. De concurrente of- en al-zin naast elkaar! Alleen lijkt de al-zin als climax in
deze structuur nog zwaarder van effect dan de of-zin. Aan dit voorbeeld kunnen
echter ten eerste de boven geciteerde gevallen met verleden tijdvorm worden
toegevoegd, al zijn ze niet alle praegnant concessief. Daartegenover staan dan de
18 of-zinnen met schoon, die Van Veen citeert op p. 214. Maar het materiaal van
Van Veen blijkt bij nader onderzoek zeer eenzijdig. Hij zoekt feitelijk apriori naar
buitenissigheden, en toont bv. niet alle of-zinnen met of zonder adverbium. In de
Sp. Brab. alleen trof ik 7 gevallen met praesensvorm van Vf aan, met meer of minder
duidelijke neiging tot de concessieve modaliteit, zonder aanwezigheid van een
adverbium: nl. vs 1147, 1280/81, 1358, 1649, 1666, 1701, 1772. Daarbij komen dan
vier gevallen met praet. vorm van het Vf: 322, 1048, 1748, 1760. Daartegenover,
staan slechts 4 gevallen met het adv. schoon, waarvan twee met praesens: 41,
1768/69; twee met praet., beide met functie van den realis: 974, 1508. Daaruit blijkt
reeds voldoende dat het voorbarig zou zijn te menen dat de aanwezigheid van een
adverbium voorwaarde zou zijn voor de ontwikkeling van de concessieve functie uit
de conditionele. Hoogstens kan men zeggen dat de behoefte tot praegnanter
uitdrukking van de concessieve modaliteit tegenover de conditionalis het gebruik
van zulke adverbia stimuleert, tenzij aangetoond kan worden dat de concessieve
zin zonder adverbium historisch secundair is aan die met een adverbium.
Uit het bovenstaande heeft men voorts kunnen afleiden dat de ofzin in vele
schakeringen van de concessieve modaliteit in de 17e Eeuw optreedt als concurrent
van den al-zin, en blijkens de voorbeelden van Breero niet slechts in hogere,
gestileerde taal. Naast de gegeven voorbeelden met verleden tijdvormen, kunnen
enige met praesens-vormen dat nog nader aantonen. Een onderstelde potentialis,
met adverbium, verbonden met negatieven hoofdzin: en of' er schoon dan noch Jan
Hen is, / Dat baet niet; hy komt te laat met zijn Scheepe-kennis. Sp. Brab. 1768/69.
Zonder adverbium: M a e r w a t i s t ? hier eseyt, ick macher mijn hooft n i e t breken,
/ Of daer een Paep staet en praet in 't Latijn, en halet w e l so vart, / Ick laet mijn
noch staen, id. 1358; vgl. 1772. Een algemene hypothese zonder adverbium: Maer
of mense
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kastijt, s e l d e n sy haer bekeeren, 1147; met adverbium: Want of men schoon de
lien (gelaijck hier staet) al siet / Men kan d a e r o m haer hert noch qualiteyten n i e t ,
41. Vergelijk daarmee dezelfde gedachte aan het slot van het spel, waarmee deze
zin tot motto wordt verheven, maar nu met al: Al sietmen de luy men kentse
d a e r o m n i e t . Aanhaling van een reëel feit, zonder adverbium, verbonden met
negatieven hoofdzin: En oft wat goor stinckt, ick ruyck niet, 1701; vgl. 1649;
verbonden met een afwerende vraag: En offer mijn Vader ghehanghen is, is dat so
grooten saeck? 1281, vgl. ook 1280. Met een climax in den hoofdzin: En offer neus
druypt en ofse wat quijlbeckt deur 't ghebabbel / S e d o e t w e l w a t m i e r ,
alsment seggen mocht, sy werpt snottebellen te grabbel, 1666. Vergelijk voor reëel
feit in verleden: 1588, 974. In de meeste van deze gevallen kán men een al-zin
substitueren. Omgekeerd is het veel moeilijker uit te maken of in alle gevallen waar
Breero een al-zin gebruikt, hij om de concessieve functie evengoed een of-zin had
kunnen gebruiken. Interessant is het echter de frequentie van beide typen in
denzelfden tekst tegen elkaar af te wegen, en nog te vergelijken met andere
concurrente vormen. Dan blijkt Breero nog een sterke voorkeur te hebben voor den
al-zin: tegenover de 15 concessieve of-zinnen (waarbij dus ook de twijfelgevallen
zijn geteld) staan 50 al-zinnen; één concessieve dat-zin, 2 met hoewel, en 6 met
een niet voegwoordelijke verbinding, zoals: t Is wel een schoone stadt, maar 't
volcksken is te vies, 1.
Een verschil tussen al- en of-zin is in de eerste plaats dat de of-zin vrijwel steeds
voorop staat in de syntactische structuur: daardoor verraadt hij nog zijn oorspronkelijk
hypothetisch karakter en heeft hij ook meer klem van betoog. Het enige vb. van
of-zin achter den hz. is 1748: Maer wat wast, of men garen uyt vrientschap eens
hossebosten, waar de of-zin grenst aan den subjectszin. De al-zin kan behalve
voorop, ook ná den hoofdzin staan en staat daar ook meermalen; hij volgt dan bij
Breero na een pauze, waarschijnlijk met lagen toon en snel tempo; het tegenstellende
effect is verzacht, de spanning van den concessief is gebroken. Vergelijk: Al waerd
u éyghen goet, de huyshuur die gaet veur! 2083 met: O bloet ick ben so quaet, al
laet ick het niet blijcken 2172. Zo'n nakomende concessief kan allerlei modale ef-
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fecten hebben, bv. ironisch in: En jy selt de bier-kost wel krijghen Jasper goedt
bloedt, al sinje wat sneechjes, 2034. De komische noot móet volgen voor het juiste
effect: Al dat verloopen goet zijn al Joffers en Monseurs / Al hebben sy (als ick)
gheen penningh in de beurs. Het is de analytische constructie met secundaire
ontlading van het affect: Bestevaer jy vaert voor morghen niet, al roep jy wat luyt /
Ghy ouwe sagghelaer! 1823. - Ook kan die verplaatsbaarheid van den al-zin goede
diensten bewijzen in meer gecompliceerde verbanden; bv. na hypothetische voorzin:
bylo! krijcht hem de Schout, / Het kost hem licht de kop, AL waer sijn hals van gout
(bovendien komisch effect) 823. Typerend is ook de combinatie met een of-zin:
maer ofmen op Tesselt was, de dood komt overal, alwaer dat ghy in een stiene
muur ghemetselt was. Of na reactie op een vraag: Wat voordeel doet haer 't gelt?
niet, al sijnt kop're duyten, 1188. Na een uitnodigenden (gebied.) zin: Komt altoos
an, al wast een Kaers in nacht, 1374. Er zijn natuurlijk ook min of meer stereotype
zinnen, waar of het vgw. al niet uit verdrijft, bv. Want hier eseydt, al segh ick het
self, sy verstonder lijdigh wel op de neeringh, 74; al waert dat, etc. De al-zin behoeft
ook minder dan de of-zin verzwarende adverbia, is uiteraard leniger door langer
fungeren in concessieve modaliteiten. En ten slotte meen ik dat ook de
woordschikking en daarmee samenhangende het zinsrhythme een, maar een moeilijk
te definiëren, rol speelt bij de keuze tussen de beide synoniemen. Dit laatste klemt
te meer als we te maken hebben met een tekst in verzen, zoals ten slotte ook
Breero's spelen. Dat behoeft aan de natuurlijkheid van zijn taalvormen niets af te
doen. Wanneer eenmaal beide vormmogelijkheden bestaan, kan de keuze door
rhythmische en verstechnische overwegingen beslist worden. Neem bv. vs 1147:
Maer of mense kastijt, selden sy haer bekeeren. De of-zin met scheiding van S en
Vf legt uiteraard zwaar accent op het werkwoord, en die rhythmiek past zowel in
den versbouw als bij de betekenis van het felle woord. De vorm: al kastijde men ze
- schiet voor beide functies te kort. Vergelijk ook het verschil tussen de reeds
geciteerde verzen 41 (met of en sich in het rijm) en 2223 (met al, waar de hele zin
slechts één regel in beslag neemt).
Al deze en dergelijke overwegingen raken dus niet zozeer de eigen-
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lijke concessieve functies, maar die van fijneren stilistischen aard. Letten we nu op
het tegenwoordig gebruik van den of-zin met concessieve functie, dan kunnen we
in de eerste plaats vast stellen dat of niet in staat is geweest al als voegwoord te
verdringen. In tegendeel is het gebruik van of zelf aanmerkelijk ingekrompen. De
soepelheid van den al-zin, naar functie en vorm (waaronder ook vooral de plaats
t.o.v. den hoofdzin is te rekenen) heeft dit voegwoord, dunkt me, voor ondergang
gevrijwaard. De zuiver conditionele of-zin bestaat, althans in ‘beschaafd’ Nederlands,
niet meer; eveneens is de irreële concessief uitgesloten: een zin als ‘al had hij nou
gelijk, wat dan nog?’, kan niet omgezet worden in een of-zin. De concessieve functie
van den of-zin is beperkt tot het onderstellen van een mogelijkheid of tot de
aanduiding dat een bepaald feit in de gegeven situatie onbelangrijk of nutteloos is.
Gewoonlijk wordt dan een adverbium (meest al) toegevoegd: of ik al roep en op de
deur bons, er komt geen antwoord. Heeft de zin betrekking op een reëel feit in het
heden, dan wordt graag nu, nou ingevoegd: of je nu al schreeuwt en stampvoet,
dat geeft je niks, jongetje. Maar dit nou is ook reeds vervaagd tot algemeen geldige,
modale functie, zonder temporele aanduiding. Zonder zo'n modaal adverbium kennen
we feitelijk alleen den alternatieven zin, vaak stereotiep: of hij wil of niet, méé zal
ie. Alternatieve verbindingen in ruimer toepassing, dus positief en zonder contractie
in het tweede lid, zijn reeds bekend uit de 17e Eeuw. Het Wdb. citeert van Cats:
Maer of ick heb gesmeeckt, dan of ick heb gekeven, / Daer is geen seggen aen:
het is er bij gebleven.
De concurrentie tussen de concessieve of- en al-zinnen is dus niet sterk meer.
Zelfs blijken fijnere analyse beide zinsvormen hun eigen nuancen van modaliteit en
gebruikssfeer te hebben. De genoemde alternatieve functie kan niet door een al-zin
worden uitgedrukt. Maar ook de zin ‘of ik al róep, er komt niemand’ is maar niet
zonder meer door een al-zin te vervangen: al róep ik, er komt niemand. Er is
rhythmisch verschil en daarmee affectisch verschil. Bovendien: ‘Of ik al roep’ drukt
ongeduld uit als reactie op een herhaald gebeuren: de spreker heeft al enige keren
tevergeefs geroepen. Wil hij dit met een al-zin volledig uitdrukken, dan moet hij zijn
toevlucht zoeken tot groteren

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 68

272
omvang, door adverbiale bepalingen toe te voegen: al roep ik ook nog zo vaak, ...
Meermalen is ook de of-zin een tikje gemoedelijker, speciaal met de bijwoorden
nou es (nu eens), waarin de hypothetische functie nog voortleeft: of ik daar nou es
een paar rotte (appels) tussen uit moet gooien, dat is niet zo erg; of dat nou es een
tientje méér kost, daar hoeft het niet om over te gaan. Minder ‘gemakkelijk’ ligt hier
de al-zin: al kost dat nou es een tientje meer’. We komen hier echter op een terrein
waar theoretische speculaties gevaarlijk worden en licht subjectieve voorkeur een
rol gaat spelen. Ook is het de vraag of hier nog sprake is van ‘algemeen beschaafd’
Nederlands: in het ‘subjectief’ gebruik kan zich licht een eigenaardigheid van een
streektaal doen gelden. Zodra men de syntactische eigenaardigheden der streektalen
in dit vergelijkend onderzoek wil betrekken, komt men echter tot de ervaring dat
men hier nog op geheel onontgonnen terrein treedt. Wat ik daarom hier over het
gebruik van of-zinnen in de volkstaal te berde breng, draagt een nog zeer voorlopig
karakter.
Over het algemeen vermijdt de volkstaal voegwoordelijke onderschikkingen. Het
concessieve of is dan ook niet overal in de streektalen gebruikelijk. In de
Zuidnederlandse volkstalen (België) schijnt het geheel te ontbreken. Vanacker noemt
het niet in zijn Syntaxis van het Aalsters Dialect. Mejuffrouw Lamberts, een studente
uit Gent, die enigen tijd in Groningen onze methode van dialectonderzoek kwam
bestuderen voor de analyse van haar dialect in Willebroek, verklaarde mij dat of als
onderschikkend concessief voegwoord in haar dialect niet bestaat, ook niet voor
andere functies dan de concessieve. Tegenover dit verre Zuiden staat dan het hoge
Noorden. In het Gronings is, voornamelijk in min of meer stereotiepe zinnen, of nog
wel bekend als hypothetisch voegwoord: Hai is dood of ie 't waitn. - 't Is 'n vrundelke
man of ie hom kinn (Gron. Wdb.). Door navragen bleken zulke vormen echter niet
algemeen in levend gebruik; men geeft de voorkeur aan as. Naast deze
hypothetische zinnen bestaat in het Gronings de syntactische mogelijkheid van den
concessieve of-zin. Parallel met het algemeen Nederlands gebruik lopen zinnen
als: Of ik al ruip, der kwam gain aine. Ofst nou wist of nait, krígst nait meer. Of ik
nou smeekt heb of scholdn, 't het mie aal niks holpen. Maar in primitieve
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volkstaal is men toch huiverig voor zulke ‘zware’ constructies. Liever zegt men: ik
kon roupm, wad ik wol, hai kwam nait. Gewoon is wel de dubitatieve objects- of
subjectszin: Ik wait nait of e kómt. 't Is mie nait bekind of e komt. Met neiging tot
den concessief: 't kin mie nait scheeln of e komt. Van heel bijzonderen aard echter
zijn zinnen als: 't kin mie nait scheeln of komde (of komd'ook). Het merkwaardige
van dezen beslist onverschillig-concessieven zin zit ten eerste in de woordschikking:
inversie na of. Bovendien is deze of-zin niet gebonden aan de plaats vóór den
hoofdzin, maar kan hij naar believen vóór of achter den hoofdzin staan: Of dust nog
zo gèk, krigst nait meer. In 't Gron. Wdb.: 't Verveelde mie nait, of haar 't ook nog n
uur duurd. 't Kin mi nait scheeln, of íst ook zoo. Dit concessieve zinstype is ook
Fries, hoewel niet algemeen. Het jonger geslacht schijnt dezen vorm te vermijden,
waarschijnlijk onder invloed van het ‘beschaafd Fries’ dat zich onwillekeurig richt
naar het beschaafd Nederlands, en althans primitieve taalvormen verloochent. Ook
in de Leeuwarder omgangstaal is de geïnverteerde vorm mij bekend. Voor zover ik
heb kunnen nagaan, is deze of-zin niet Drents of Zuidelijker-Saksisch. Ook in de
rest van Nederland lijkt deze constructie mij, voor zover ik heb nagevraagd,
uitgesloten. We schijnen hier dus te doen te hebben met een Fries-Groningse
eigenaardigheid, waardoor deze dialecten zich onderscheiden zowel van het
Saksische als van het Frankische taalgebied en waardoor het Fries en het Gronings
hun onderlinge verwantschap ook op syntactisch gebied bewijzen. Voor de verklaring
van het ontstaan der constructie, moeten we, dunkt me, dit zinstype losmaken van
een ander typisch Groningsen of-zin. Wanneer een Gronings dienstmeisje uitgestuurd
wordt om iemands hulp te vragen, zal ze de boodschap aldus overbrengen: Of wol
mevrau eevn kommn. Deze geïnverteerde bijzin-vorm zonder inleidenden hoofdzin
is te verklaren als mengvorm van directe en indirecte rede, een stap verder dan de
onafhankelijk indirecte rede: het voegwoord van de afhankelijke constructie is nl.
toegevoegd aan de onafhankelijke zinsconstructie, waarin wel reeds de verleden
tijdvorm (en derde persoon) aanwijzingen zijn van de indirecte rede. Deze of-vorm
is echter exclusief Gronings, althans niet Fries. De concessieve of-zin lijkt me slechts
te verklaren
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als contaminatie van den al-zin en den of-zin met bijzinconstructie. De concurrentie
van den of-zin ten opzichte van den al-zin is daar dus zo ingrijpend dat hij niet slechts
7)
de functie van den al-zin overnam, maar den helen zinsvorm .

Concessieve zinnen met ofschoon, schoon en alschoon
In het voorafgaande hebben we al te maken gehad met of-zinnen waarin het
adverbium schoon was ingevoegd als verzwarend concessief element. Het tot stand
komen van het samengestelde voegwoord of-schoon is vrij doorzichtig en bekend.
Het Nedl. Wdb., X, 100, geeft er een uiteenzetting van, die in de grondlijn wel juist
zal zijn. Zij komt hierop neer: oorspronkelijk is schoon een adverbium dat zich uit
het adjectief heeft ontwikkeld, met den betekenisovergang van ‘schoon, rein’ via
‘klaar, gereed’ tot ‘reeds’ waardoor het parallel werd met ‘al’ (Vergl. hgd. schon naast
schön). Als versterking van het concessieve of trok het uit den bijzin naar voren en
groeide met of samen tot voegwoord. Na die samenkoppeling verplaatste zich de
klemtoon van of op schoon (ofschóón) en met die accentverspringing ging weer
een beperking van het gebruik gepaard: ofschóón ziet uitsluitend op een geval,
waarvan het werkelijk bestaan erkend wordt.
Toch zijn tegen deze voorstelling van zaken wel, op detailpunten, enige
bedenkingen in te brengen. Ze betreffen drie kwesties: de semantische ontwikkeling,
de accentverspringing en de daaraan gekoppelde functiebeperking.
Wat het eerste betreft, het is op zichzelf niet nodig de concessieve functie uit
‘gereed’ af te leiden; dat is toch bij ‘al’ ook niet het geval. Bovendien is het de vraag,
wanneer die betekenis van schoon reëel in de taal heeft bestaan en of deze zo
frequent was dat daaruit het concessief gebruik is te begrijpen. In het mnl. is de
betekenis ‘gereed’ en ‘reeds’ onbekend. Het Nedl. Wdb., XIV, 838, noemt slechts
één vb. van ‘reeds’, bij Hooft. Daarentegen heeft schoon reeds vroeg concessieve
kracht, al in het mnl. De betekenis ‘gereed, reeds’ kan dus

7)

Vgl. mijn bijdrage Dialectologie en Syntaxis in het Album voor Grootaers (1950), blz. 211 vlg.
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moeilijk de bron voor concessieve functie zijn geweest. Het Nedl. Wdb., XIV, 838,
gaat dan ook niet meer van die onderstelling uit en beschouwt de betekenis ‘reeds’
eerder als afgeleid uit het concessief gebruik. Het Mnl. Wdb., VII, 637, wil de
concessieve functie afleiden uit de betekenis ‘geheel en al’ (vgl. het is schoon op).
Maar het ene vb. dat voor deze betekenis van schone in het mnl. wordt aangehaald
4

(Sp., III , 15, 17) lijkt me zeer dubieus. Pas in de 17e Eeuw ontmoet men meer vbb.
van schoon in de bet. v. ‘geheel en al’ (Wdb., XIV, 836). Daarentegen ontwikkelde
scone in het mnl. op normale wijze de betekenis van ‘op goede, uitstekende wijze,
zoals een zaak of persoon het vereist, etc.’ en dan wordt het meermalen met wale
(wel) gecoördineerd (Mnl. Wdb., VII, 637). Mogelijk moeten we van die parallel van
schoon met wel uitgaan voor de verklaring van het concessief gebruik: wel is een
van de meest typische adverbia van de toegevende modaliteit. Ook is het niet zo
dat we ‘schoon’ in de of-zinnen alleen als ‘versterkend’ bijwoord mogen aanduiden.
In de gemengde functie van de concessief vertegenwoordigt of vooral het
hypothetische en schoon het tegenstellende element.
Dit brengt ons tevens tot de kwestie van het accent. Het is natuurlijk gevaarlijk
over accentverhoudingen te spreken met betrekking tot taalgegevens die alleen op
papier zijn overgeleverd. We kunnen slechts logische redeneringen opzetten en op
grond daarvan iets waarschijnlijk maken. Nu lijkt me de voorstelling van het Ned.
Wdb., X, 100, bepaald ónwaarschijnlijk: de relatief sterkere accentuering van schoon
in ofschóón is niet te beschouwen als een gevolg van den samengroei der beide
elementen tot één woord, een soort van eenheidsaccent dus. Veeleer is het zware
accent van schoon weerslag van zijn verzwarende-tegenstellende functie als
adverbium, zodra het als concessief element optrad, ook in den zin. Een voegwoord
daarentegen heeft als louter verbindingsmiddel uiteraard zwak accent. Alleen kan
het bij specialisering van de functie behoefte krijgen aan accentverzwaring. Dat
gebeurt inderdaad bij het hypothetische of als uitdrukking van bijzondere modaliteiten
als van den dubitatief of den concessief. Maar zodra een adverbiaal hulpelement
in den zin deze taak overneemt, is accentverzwaring van het voegwoord overbodig.
Bij verplaatsing van schoon
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naar voren en samengroei met of tot één voegwoord is dus aan de oorspronkelijke
accentverhouding niets veranderd. Er zijn dan ook plaatsen genoeg aan te wijzen,
waar in een versregel schoon als adverbium een heffing draagt, terwijl of in de daling
staat, bv.: Of schóón zijn sotheit mint (Griane 1420); Of ghý nu schóón de póórt /
Met u kleyn vingertjen, of 't alderminste woort / Kunt óp'nen als gij wilt... (Moortje
1438). Vergl. ook Overdiep § 97.
Opmerkelijk is voorts de functie-beperking van den ofschoon-zin tot zinspeling
op reële feiten, waardoor het thans volledig synoniem is met hoewel. Dat wil feitelijk
zeggen dat de hypothetische functie, eigen aan den of-zin, verloren is gegaan ten
koste van de tegenstellende functie die vooral aan schoon toekwam, m.a.w. schoon
heeft volledig zijn stempel op de voegwoordelijke verbinding gedrukt. Dat dit echter
een gevolg zou zijn van de samenkoppeling en de vermeende accentverspringing,
acht ik onjuist, afgezien van het feit dat ik die accentverspringing op zichzelf al
onwaarschijnlijk vind. In de eerste plaats hebben vele zinnen in de 17e Eeuw met
of + het adverbium schoon ín de zin, reeds zeer veelvuldig die functie van zinspeling
op een reëel feit, zoals uit mijn bespreking van den of-zin duidelijk is gebleken. Maar
er is nog een andere overweging. Uit de beschouwing van het Wdb. én uit het
daargegeven materiaal zou men geneigd zijn op te maken dat het voegwoord
ofschoon pas ná de 17e Eeuw is opgekomen. In de 17e Eeuw is de gescheiden
constructie nog normaal. De oudste vbb. die het Wdb. van de samenstelling ofschoon
geeft, zijn uit de tweede helft der 18e Eeuw: Wolf en Deken (Willem Leevend, 1784).
Overdiep echter in § 97 noemt reeds twee voorbeelden uit Vondels Pascha waar
of(t) schoon onmiddellijk op elkaar volgen. Hier staat het Vf inderdaad in het praesens
als zinspeling of een reëel feit: Oft schoon Abrahams zaet in vruchtbaricheydt tiert
/ ... Oft schoon Isacx gheslacht in veelheyt goederhandich / Beklijft alst Roode Meyr
opworpt syn baren zandich / ... Wat batet..., 117/23. Zie ook het boven geciteerde
vb. uit Griane, 1420. Maar in een pamflet in 1583, waarin ik reeds zinnen met of in
concessieve functie heb aangewezen, komt tweemaal het voegwoord of(t)schoon
voor, beide met verleden tijdvorm en irreëel-hypothetische functie: Ende oftschoon
den Duc Danjou den lande wat goets
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schene te doene, als den vyandt verdryvende, jae overwinnende, insghelijcx oock
steden innemende, alsdan soude ons verderff aldernaest zijn (Fred., Pamfl., blz.
173). - Maer oftschoon de Coninghinne van Ynghelandt ende alle potentaten des
gantschen weerelts ons rieden tegen d'Woort Gods, sullen wyt aannemen? (id., blz.
186).
Hiermee is dus de aanwezigheid van het voegwoord ofschoon reeds in de tweede
helft van de 16e Eeuw een historisch feit. Over het accent kan hier moeilijk beslist
worden, maar in ieder geval heeft het aaneengekoppelde voegwoord nog irreële
functie. Opvallend is dan wel dat in onze 17e Eeuwse litteratuur de gescheiden
verbinding (ofschoon) veelvuldig en blijkbaar regel was. Misschien is dit een verschil
tussen Zuid- en Noordnederlands taalgebruik? Of is er met Duitsen invloed rekening
te houden? Breder onderzoek zal ook hier moeten beslissen. De beperking van den
ofschoon-zin naar de functie lijkt me het resultaat van de ontwikkeling van den
concessieven of-zin die reeds in de 17e Eeuw aan den gang was: terwijl de of-zin
als conditionalis speciaal geconstrueerd werd met verleden tijdvormen als uitdrukking
van dubitatieve en irreële modaliteit, kreeg de concessieve of-zin voorkeur voor
praesens-vormen met potentialisfunctie en ten slotte vooral als zinspeling op de
realiteit. Het lijkt er dus op, dat deze uiteenwijking der beide of-zin-typen voldoet
aan de behoefte tot duidelijke onderscheiding naar functie en vorm. Men moet
daarbij bedenken dat de of-zin als concessieve aanduider slechts optrad als
concurrent van den al-zin. De irreële functies vonden daarin volledig
uitdrukkingsmogelijkheid. Of de ofschoon-zin ooit een ruim gebruik heeft gevonden,
is twijfelachtig. In populaire taal zeker niet; terwijl de of-zin als concessief daar wel
voorkwam, is de ofschoon-zin daar onbekend, hij is beperkt tot hogeren stijl.
Misschien is zelfs de samenvoeging van of en het oorspronkelijke losse adverbium
schoon, een typische manoeuvre van de zwaarwichtig betogende ambtelijke taal
tegenover het losse gebruik van of-schoon, zoals dat in de 17e Eeuw wel populair
was (vgl. Breero): ook het pamflet uit 1583 is ‘ambtelijk’ van stijl.
Er is nu nog een andere kwestie die met ofschoon samenhangt. Volgens de Wdbb.
is schoon als voegwoord een ellips van ofschoon, al laat deel XIV (838) zich minder
zeker uit dan deel X (101), vgl.
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ook Wdb. II, 264. Ik trek echter de gedachte dat het voegwoord schoon verkorting
is van ofschoon omdat of als overtollig element werd gevoeld, in twijfel, en vestig
daartegenover of daarnaast de aandacht op de mogelijkheid dat schoon rechtstreeks
uit zijn adverbiale de voegwoordelijke functie heeft ontwikkeld. Als adverbium treedt
het reeds vroeg op als versterking of ook functie-drager van de concessieve
modaliteit, ook in zinnen die geen ander concessief vormkenmerk hebben, behalve
de intonatie. Het Nedl. Wdb. citeert als oudste vb. Visscher, Brabb., 163: Heeft een
jongeling schoon een Wijf, hij voelt geen banden, loopt dricken, hoereren.... Verder
treedt het niet alleen op in concessieve al- en of-zinnen, maar ook als verzwarend
element vóór deze voegwoordelijke zinnen: Want schoon of dese wint, en die verliest
den slagh / Het gaet ons evenwel gelijck het eertijts plach, Cats, Sp. Heid. 791.
Wanneer men huivert voor den directen sprong van adverbium tot voegwoord schoon
en dus aan een ellips wil denken, kan men met evenveel of meer recht denken aan
weglating van of in de positie ná het verzwarende schoon. Het gebruik van schoon
als voegwoord kan echter ook verklaard worden uit het adverbiale schoon in beknopte
zinnen, waar het op natuurlijke wijze voorop stond, bv.: 't Luk, schoon henen, En
verdweenen / Liet mij 't harten-lijd (Camph.) - en bij Hooft, Br. 1, 252: Zulx niet te
twijfelen staet oft de delinquanten, schoon in hechtenis gestelt zijnde, en zouden
daetlijk, nae de costuimen alhier, werden ontslaekt onder cautie. Zulke participiale
zinnen kunnen zowel attributief als adverbiaal worden opgevat. In het eerste geval
is schoon adverbium, in het tweeede geval gaat het over in voegwoordelijke functie
(Nedl. Wdb., XIV, 838, waar onder 11 vbb. van schoon als voegwoord er 7 zijn waar
schoon aan 't begin staat van zo'n beknopten zin). Als overweging kan ook nog
gelden, dat schoon als voegwoord optreedt bij dezelfde schrijvers die wel de
constructie van den of-zin met adverbium schoon na het subject gebruiken, maar
niet voor zover bekend, de ofschoon-zin, bv. Cats: Schoon de dood genaeckt, het
8)
schijnt hem enkel jok .

8)

Het plaatsen van schoon vóór den bijzin is wel te onderscheiden van het geval met al. Het
verschil zit nl. behalve in den tijd, in de woordschikking.

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 68

279
Naast de ofschoon-zin bestaat nu in ouder Nederlands ook de alschoon-zin, die uit
de tegenwoordige algemene taal verdwenen is. Of deze vorm ook in populaire taal
gebruikelijk is of is geweest, durf ik niet te zeggen, ondanks de mededeling van het
Wdb., I. 264, dat Cremer en Le Francq van Berkhey de constructie gebruiken. In
tegenstelling met de ofschoon-zin is het ook blijkbaar een veel jongere vorm. Wel
treedt schoon als concessief adverbium reeds in de 17e Eeuw veelvuldig in den
al-zin op. Groot is het aantal voorbeelden bij Breero (Van Veen, p. 214), bv. Al is
hij schoon welsprekend / En of hij 't alles kan, / Men sal u aan een man / Die machtig
is besteden, Lucelle 901: Ic sou / al mocht ick schoon / my daar toe niet begheven,
Angeniet 1296. - Het is nu echter de vraag of we den lateren alschoon-zin verklaren
moeten uit den al-zin met adverbium schoon, zoals het Nedl. Wdb. doet: ‘voorheen
bleven de beide deelen gescheiden, ... later werden zij gekoppeld tot het ondeelbare
alschoon, evenals uit het oudere of-schoon het gekoppelde ofschoon ontstond’. Ik
acht dit niet aannemelijk en wel op grond van een soortgelijk syntactisch argument
als, waarop ik de traditionele verklaring van het voegwoord al verwerp, nl. op grond
van de woordschikking. De zinnen met alschoon hebben de normale bijzinconstructie
(SAVf), bv.: De planten, alschoon zij nu en dan haare bloemen openen en sluiten...
doen dit evenwel niet uit een eigen willekeurig vermogen, Berkhey N.H. 3, 59.
Daarentegen heeft de al-zin inversie, en wanneer schoon daarin optreedt, staat het
steeds na VfS. Nu zou het vreemd zijn dat bij verplaatsing van dit secundaire
adverbium naar voren en samengroei met al de woordschikking zou veranderen.
Bij de eventuele verplaatsing van schoon in de of-zin heeft men daar geen last van:
de of-zin had reeds de onderschikkende woordschikking (SAVf); bovendien is de
verplaatsing van schoon daar minder ingrijpend: schoon werd gewoonlijk slechts
door het subject van of gescheiden en dikwijls was dit subject een enclitisch
pronomen, dat dus geheel gemakkelijk achter het eerste zwaarbeklemtoonde woord
van den zin, dwz. achter schoon ging staan. De overgang van bv. ‘of 't schóón zijn
sotheyt mint’ tot ‘of schóón 't zijn sotheyt mint’ is rhythmisch weinig ingrijpend; maar
ook bij volledige pronomina als subject ligt de omzetting rhythmisch voor
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de hand. Evenzo bij lichte adverbia in aanloop: ‘En offer schoon een huys vol malle
kyeren komen’, kan als het geen versregel is, gemakkelijk omgezet worden in:
ofschoon er een huys vol malle kyeren komen. Dat is bij den al-zin heel wat anders,
zowel rhythmisch als wat de woordschikking van de rest van den zin betreft. Ik zou
dan ook voor de verklaring van den alschoon-zin van den zin met schoon als
voegwoord willen uitgaan, dat ik immers niet als ellips van ofschoon beschouw. Bij
die schoon-zin zou dan al een verzwarende toevoeging kunnen zijn, misschien wel
onder invloed van het reeds bestaande dubbele voegwoord ‘ofschoon’, maar als
parallel van alhoewel, waar dezelfde kwestie van de woordschikking (SAVf) in het
geding moet worden gebracht, en waar hoewel niet een verzwaring is van al, maar
9)
al verzwaring van hoewel . Nu is de concessieve functie van den al-schoon-zin
meer geschakeerd dan die van den schoon-zin. Behalve zinspeling op een reëel
feit, waarbij de bijzin zowel achter den hoofdzin kan staan als voorop, kan de
alschoon-zin ook de onderstelling van een niet reëel geval inhouden, hetzij als
potentialis, hetzij als ponering van een extreem geval: Leer vrolijk, ijvrig, blij en
schroom den schoolvoogd niet / Alschoon hem 't streng gemoed uit oog en
wenkbrauw ziet. (Bild. 11, 235). Ook met praeteritalen vorm: De dood maakt eens
een eind aan 't leven / Alschoon gij 't in een doosjen sloot! (id. 9, 158). In dit gebruik
van den alschoon-zin zou men oppervlakkig beschouwd een argument kunnen zien
tegen de door mij aangevoerde redenering betreffende het ontstaan van den
alschoon-zin uit den schoon-zin. Immers de laatste heeft, evenals tegenwoordig de
zin met ofschoon en met hoewel, in de uit het Nedl. Wdb. beschikbare voorbeelden,
alleen de functie van zinspeling op een reëel feit. Dat dit materiaal eenzijdig is blijkt
uit de gegevens die mij ter beschikking staan uit de 2e helft der 17e Eeuw, bv. v.
De Decker, bij wien de schoon-zin hoewel zelden, ook irreële functie heeft: Daer
ghy nochtans op 't lijf zelf van uw merry-paert / Noit ezel steigren laet of hengst van
ezelsoort, / Schoon hij nooit anders had als gulde zael gedragen /Schoon hy met
goud getoomt, met zilver waer beslager (Geldsucht, 87, 19). Afgezien hier-

9)

In den grond van de zaak is dit een herhaling van de geschiedenis van al als voegwoord, zie
blz. 259-260.
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van geloof ik niet dat dit bezwaar doorslaggevend hoeft te zijn. Het is heel goed
denkbaar dat de functie van den zin met alschoon, die naar het lijkt slechts bij enkele
schrijvers voorkomt, onder invloed van het verzwarend-toegevoegde al en dus door
bijgedachte aan den al-zin is uitgebreid. Het merkwaardige in de historie dezer
voegwoorden is dan, dat de ofschoon-zin ten opzichte van den of-zin (al of niet
uitgebreid met het adv. schoon) functioneel is beperkt, nl. tot zinspeling op een reëel
feit, maar dat de alschoon-zin ten opzichte van den schoon-zin functioneel is
verruimd, wat te verklaren is uit een heel verschillende wijze van ontstaan.

Zinnen met als, zoo, indien
Conditionele zinnen met andere voegwoorden dan de tot nog toe behandelde, treden
maar zelden op in concessieve functie. Voor zover ik het overzien kan, gebeurt het
alleen in jongere taal en vrijwel uitsluitend onder toevoeging van concessieve
adverbia. Het voegwoord krijgt dan gewoonlijk een sterker accent. De bijzin omschrijft
een dubieuze onderstelling die de spreker niet strikt ontkennen wil, maar in het
midden laat, waar hij echter zijn bewering in de hz. van losmaakt of ook er tegenover
stelt, bv.: Als(zóó) hij het al gedaan heeft, het kan geen opzet geweest zijn. Indién
ik dat al gezegd heb, zóó als jij het opvat, heb ik het zeker niet bedoeld.
Een bijzondere schakering vertoont de negatieve bijzin met zoo of indien,
gewoonlijk in beknopten vorm: hij heeft, zoo (indien) niet geheel, dan toch ten dele
gelijk. Deze beknopte beperkende bijzin onderbreekt den hoofdzin en heeft geen
directe behoefte aan het adv. al. Hij kan, in tegenstelling met de vorige categorie
(als-, zo-, indienzinnen met adv. al) van dubitatief-hypothetische functie overgaan
in toegevende (gelijk aan hoewel). Deze beknopte zin kan echter niet met als
geconstrueerd worden, wel met zoo en indien. De zin met als schijnt aan den anderen
kant in tegenstelling met de zo- en indien-zinnen, ook buiten de hulp van het adv.
al om, in populaire taal overgang te vertonen tot de concessieve functie. Uit Ned.
Wdb. (II, 261/62) diepte ik, hoewel het als zodanig niet staat opgegeven, met
concessieve functie op, één vb. ontleend aan Keller, Van huis (roman uit 1867): Als
het
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zoo was, welnu, hij was de wereld niet uit. Hier staat de bz. in den verleden tijdvorm
met dubitatieve functie.
Merkwaardig zijn daarnaast gevallen in Zuidnedl. volkstaal die ik ontleen aan het
materiaal van Mej. Lamberts. In het Willebroeks kan de als(as)-zin met
tegenwoordigen tijdsvorm optreden in tegenstellend concessief verband: als hij 't
nu gedaan heeft, 't is nu toch te laat - als ze nu belt, de bel gaat toch niet. Blijkbaar
bestaat een zekere neiging in zulke als-zinnen het adv. nu in te voegen. Een tweede
formeel grammaticaal kenmerk is hier de niet-geïnverteerde hoofdzin. Maar het
meest expressieve middel is de intonatie, gepaard met mimiek: de concessieve is
veel hoger dan de conditionele, heel de zin ligt op hoog niveau en de toon zakt niet
af bij het einde; de mimiek is een zeker onverschilligheidsgebaar, met opheffen en
omdraaien van de hand zodat de palm boven komt, of optrekken van de schouders.
Ook in dit opzicht is een breder onderzoek van deze, zowel als van andere
volkstalen een dringende eis.

Concessieve zinnen met hoewel en hoe
Met de analyse en de geschiedenis van hoewel als voegwoord bewegen we ons
op een ander vlak van de concessieve modaliteit, dan bij de oorspronkelijk
hypothetische voegwoorden. In het tegenwoordig gebruik is hoewel slechts in
beperkte mate concurrent met al. De zin met hoewel kan geen irrealis uitdrukken,
evenmin een hypothese, en daarom ook niet de hoogstdenkbare graad of het uiterste
geval waarin de bewering van den hoofdzin volgens de spreker toch nog opgaat.
Een dubitatief of een potentialis is zeldzaam in den hoewel-zin, en behoeft dan
beslist een speciaal modaal adverbium: het zál gebeuren, hoewel hij misschien
denkt, dat het me niet lukken zal. Als normale functie van den hoewel-zin blijft dan
alleen het zinspelen op een werkelijk feit, waarmee hoewel, althans in tegenwoordig
gebruik, syntactisch op één lijn met ofschoon komt te staan. Ook de al-zin kan die
functie hebben. Maar deze drie voegwoorden liggen stilistisch op verschillende
niveau's. Al is algemeen gebruikelijk, in gesproken en geschreven taal; ofschoon is
tegenwoordig beperkt tot hogeren stijl en in hoofdzaak tot betogende en ambtelijke
taal; het niveau van hoewel
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ligt tussen beide in: in de dagelijkse omgangstaal is het ongebruikelijk; wel ontmoet
men het veel in verhalende en betogende geschreven taal en vandaar ook in
gestileerde gesproken taal. Of de ‘reële’ al-zin en de hoewel-zin, op hetzelfde
taalniveau, nu ook in alle opzichten elkanders syntactische dubbelgangers zijn, valt
te bezien. Bij den al-zin kan de veelheid van functie-mogelijkheden in een gegeven
geval verwarring stichten. Zo in een zin met praesensvorm: Al laten ze hem allemaal
in de steek, hij geeft de moed niet op, - waar de al-zin zowel hypothetisch als reëel
kan worden opgevat. Mij dunkt zelfs dat de eerste functie in het taalbewustzijn,
althans wanneer de al-zin vóórop staat, het meest naar voren dringt. De zin met
hoewel echter voorkomt alle misverstand en daarin kan een reden liggen voor de
keuze van dit zinstype in plaats van den al-zin: ‘hoewel ze hem allemaal in de steek
laten’ bevat uitsluitend een zinspeling op een feitelijk gebeuren. Op zichzelf
beschouwd is ook de al-zin met verleden-tijd-vorm van het Vf voor tweeërlei uitleg
vatbaar: al lieten ze hem in de steek..., maar uit het verband met den hoofdzin blijkt
gewoonlijk de juiste bedoeling. Met een hoofdzin in praesensvorm is de al-zin
hypothetisch verzwarend: al lieten ze hem allemaal in de steek, hij geeft de moed
niet op. Door een verleden tijdvorm in den volgenden hoofdzin echter wordt de
gehele verbinding naar de verleden tijdstrap overgeschakeld: al lieten ze hem
allemaal in de steek, hij gaf de moed niet op. Ook is het verschil in intonatie een
middel ter onderscheiding. Toch zal ook hier bij vooropstelling van den bijzin, hoewel,
vanwege onmiddellijke verstaanbaarheid, allicht een verkieslijker vorm zijn. Vandaar
het veelvuldig gebruik in verhalenden stijl. Beslist uitgesloten is al in beknopte zinnen,
bv.: de enige huiselijke twist van betekenis die ik mij kan herinneren ontstond naar
aanleiding van een avondkleed dat, hoewel bepaald elegant en bekoorlijk, mij al te
gewaagd scheen. De al-zin kan nooit den beknopten vorm hebben, zodat hij in dat
opzicht voor litterair gebruik achter staat bij den zin met hoewel. Toch kan de al-zin
in bepaalde omstandigheden wel den praesensvorm hebben, zonder dat misvatting
mogelijk of noodzakelijk is. Men plaatst dan in den bijzin verduidelijkende adverbia
of zet het gezegde in den voltooiden vorm: al laten ze hem dan nu allemaal in de
steek..., of: al hebben ze
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hem nu allemaal in de steek gelaten.... Onnodig zijn zulke toevoegingen wanneer
het gezegde in de bijzin niet een gebeuren of handeling aanduidt, maar een toestand.
Het zijn vooral verbindingen van het werkwoord zijn (of aequivalent) met een
praedicaatsnomen, die in zo'n al-zin met praesensvorm optreden: al is het niet
prettig, het is noodzakelijk; al ben ik arm, ik voel me rijk. Dikwijls heeft de al-zin een
sterker emotioneel karakter; de zin met hoewel is rustiger beschrijvend of betogend.
Uit de gegeven voorbeelden blijkt voorts, dat het ‘toegevend’ karakter van den
hoewel-zin slechts zwak is; dominerend is de tegenstellende factor. De omschrijving
in het Nedl. Wdb., die al te zeer nadruk legt op de zgn. concessieve schakering, is
te generaliserend: ‘hoewel geeft te kennen dat de bijzin, dien het met den hoofdzin
verbindt, een geval inhoudt, dat als werkelijk bestaande wordt toegegeven, zo echter
dat daarmee niets te kort wordt gedaan aan den inhoud van den hoofdzin die
schijnbaar met den bijzin in tegenspraak is’. In vele hoewel-zinnen is van ‘toegeven’
van wat een zekere bestrijding zou kunnen vinden of gevonden heeft, nauwelijks
of geen sprake. Men constateert een feit (‘allen laten hem in de steek’), maar men
gebruikt die constatering om nadruk te leggen op een volgende mededeling; ook is
de tegenstelling meestal niet ‘schijnbaar’, maar werkelijk. In een zin als: Hoewel hij
zijn werk zo nauwkeurig deed dat de kapitein er soms met genoegen naar stond te
kijken, was hij er zelf ontevreden over (Van Schendel) - staat de verbinding van
bijzin en hoofdzin vrijwel gelijk met een loutere tegenstelling in coördinerend verband.
Daarin zie ik ook de verklaring voor het feit dat men in de gesproken taal van de
constructie met hoewel bijna geen gebruik maakt: een bijzondere functionele
aanleiding er toe is er nauwelijks en in de gesproken taal heeft men voorkeur voor
den losseren, analytischen vorm der nevenschikking. De lichtelijk concessieve
nuancen laten zich in die coördinatie gemakkelijk uitdrukken door den toon en
adverbia, bv. Wel deed hij zijn werk uiterst nauwkeurig, maar hij was er (toch) zelf
niet tevreden over.
Met dat al is het niet zo, dat met het aanduiden van een tegenstelling de functie
van den hoewel-zin gewoonlijk is uitgeput. Nodig
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is het den aard dier tegenstelling nader te analyseren. In de verbinding: Hoewel hij
zich geweldig inspande, had hij geen succes, - is de tegenstelling tussen zijn
inspanning en het ontbreken van succes, aldus te formuleren: de bijzin bevat een
feit dat succes zou doen verwachten, de hoofdzin stelt vast dat dit verwachte gevolg
is uitgebleven. Van dien kant benaderde De Hertog de bepaling van toegeving:
‘deze vermeldt vergeefsche oorzaken of redenen dwz. die niet het verwachte gevolg
hebben’. Nu is het mogelijk dat de spreker het nuchterweg bij deze constatering
van de disharmonie der feiten laat. Dan is er eigenlijk geen aanleiding om de
constructie met hoewel te kiezen, maar kan een coördinerend-tegenstellende
verbindingsvorm, bv. met maar even goede of betere diensten verrichten. Maar
allicht ontleent de verbinding van den hoewel-zin met een hoofdzin een bijzonder
modaal karakter aan den psychischen achtergrond in den spreker, van de visie die
hij op deze tegenstrijdigheid opent; en deze kan verschillen naar gelang van het
hele spreekverband. De spreker kan bv. het feit dat de persoon in kwestie zijn best
gedaan heeft, vermelden tegenover het uitblijven van succes, om hem vrij te spreken
van schuld, of om op de tragiek van het geval nadruk te leggen (‘het was onbegonnen
werk’). Het is met andere woorden niet maar een nuchtere constatering, maar een
uiting van de bewogenheid van den spreker. Intussen is het ook niet geheel
uitgesloten dat de spreker met zijn hoewel-zin na een zekere discussie over de
oorzaken van het uitblijven van succes, erkent of toegeeft dat de oorzaak niet is te
zoeken in gebrek aan inspanning: ‘hoewel hij dan blijkbaar zijn best wel gedaan
heeft’. Maar dat dit de dominerende functie van den hoewel-zin zou zijn, is onjuist.
Evenals de al-zin kan de zin met hoewel voorop staan in het zinsverband, maar
ook volgen op een hoofdzin: de nakomende bijzin is de analytische, aanvullende
constructie, alsof de spreker zich eerst in tweede instantie bewust wordt van de
disharmonie der feiten. Dat de vooropstaande hoewel-zin, ook door zijn meer
gespannen vooruitwijzende functie, sterker het besef van tegenstelling oproept,
blijkt ook uit het feit dat dán alleen in den hoofdzin tegenstellende adverbia optreden,
vooral toch.
Het onderzoek naar de huidige functie van den hoewel-zin is niet
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los te maken van een etymologische en historische analyse. Er is weinig inzicht
voor nodig om te begrijpen dat hoewel een samenvoeging is van het oorspronkelijke
vragende bijwoord hoe en het adverbium wel en wel een samenkoppeling die berust
op een syntactische groep. Uit het artikel over hoewel in het Mnl. Wdb. is op te
maken dat hoewel in concessieve functie eerst in de latere middeleeuwen is
opgekomen. De geciteerde vbb. zijn dan ook weinig in aantal. Strikt beperkt tot
hoewel zijn het slechts twee: Hoewel die hertog zegel ende brieve hadde gegeven...
soo was hire in ghebreckelyc, Brab. Y, VI, 8565 (anno 1432?) en met volgenden
bijzin: Si hebben oock mits haren uploop veel ghelden moeten geven, hoewel zy
zeyden gheen schulden daertoe te hebben (Enqueste - een ambt. stuk uit 1496).
Beide gevallen komen geheel overeen met het tegenwoordig gebruik. Het Mnl. Wdb.
merkt op dat de eigenlijke toegevende kracht ligt in hoe, dat ook alleenstaand en
in combinatie met dat (hoedat) dezelfde functie heeft: hoe wel is dan een versterking
van hoe; of zoals het Wdb. zegt: hoedat staat gelijk met hoe(wel)dat, en hoe wel
met hoe. De combinatie hoe wel dat is blijkens de citaten in het Wdb. frequenter
dan hoe wel; de functie is dezelfde, bv.: Si en dorstent laten niet, si en quamen tot
haren ghebode, hoe wel dat sijt daden node, Brab. Y, VI, 7160. Zo komen we vanzelf
tot hoe als concessief voegwoord.
Oorspronkelijk is hoe vragend bijwoord, dat informeert naar de wijze waarop iets
gebeurt of gebeurde: hoe es die dese bere ontgaen, Rein I; 747. In verbinding met
een ander adjectief of adverbium ontwikkelt hoe superlativische functie, wanneer
de vragende zin overgaat tot uitroep van verwondering, bewondering of ook
verontwaardiging, bv. hoe menich morseel leghet daer an! hoe rikelike een beerehuut
heefstu heden verloren, Rein I, 923/26. Zo ook met het adv. wel: Dieus, hoe wel
soo haer noten seide, Rose 678. Hoe wel ontfincse Bitelmus, Rein II, 5204. Uit deze
graadaanduidende functie ontstaat gemakkelijk in tegenstellend verband een
concessieve schakering. Vaak verbonden met so: Nochtan dedi als d'onvervaerde,
hoe so hem te moede was, Rein I, 1764. Ook zonder dit so, gewoonlijk in verbinding
met een adjectief of adverbium: Hi... droegen ter erden... HO starc hi was ende HO
stide, Lanc. II, 10589. Hoe gheern dat si mi hadden ghedeert,
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ic had hem vriendelic vergheven, Rein II, 4668. Tenslotte kan hoe ook zonder adj.
of adv. concessief zijn: Ic ben oerspronck dat daer leit / Als Sondich Becoren, hoe
ict nochtan / Daer niet ghehouden en can, Sacr. 48 met dat: Duvelrie sal comen in
ons spel Hoe dat inden boec soe niet en staet, Sacr. prol. 44. Of dit laatste gebruik
ook rechtstreeks, door verzwakking van de betekenis, uit de graadfunctie moet
verklaard worden, is dubieus. Er is voor hoe nog een tweede weg naar de
concessieve modaliteit, nl. uit de hoedanigheidsfunctie, die verzwakt tot aanduiding
van onbepaaldheid. Graad en onbepaalde hoedanigheid gaan ook vaak samen. Wij
duiden die ‘onbepaaldheid’ nu graag aan door ‘ook’: hoe hij zich ook inspande, het
lukte niet - waar graad en wijze dooreenvloeien: op welke wijze ook, hoe hevig ook;
het doet er niet toe op welke wijze of in welke mate.
Zo kunnen we dus ook hoewel als voegwoord met concessieve modaliteit begrijpen
uit hoe als vragend, onbepaald adverbium bij wel dat oorspronkelijk adverbium van
wijze en graad is; m.a.w. hoewel hij zich inspande - is oorspronkelijk: hoe wél (=
goed of hevig) hij zich (ook) inspande. In het tegenwoordig voegwoord hoewel is
de oorspronkelijke functie van beide delen verbleekt, zowel de graadaanduidende
als de onbepaalde hoedanigheidsfunctie is verloren gegaan; hoewel is dus naar de
functie beperkt of ingekrompen; in het relatief zwaarder accent op wel blijft nog iets
van de oorspronkelijke verhouding voelbaar. In de tegenwoordige taal kunnen we
hoe nog steeds als concessief voegwoord gebruiken, met zwaar accent: hoé hoe
zich inspande..., - dus met de oude superlativische functie - tegenover de zin met
hoewel: hoewel hij zich ínspande - als tegenstellende reactie op het feit zonder
meer. In deze beschouwing over het ontstaan van hoewel als concessief voegwoord
ben ik afgeweken van de gangbare voorstelling, zoals ook het Nedl. Wdb. die geeft:
hoewel zou ontstaan zijn uit de koppeling van hoe als toegevend voegwoord en het
ter versterking bijgevoegde adverbium wel. Het Wdb. laat daarop volgen: Dat wel
slechts ter versterking is bijgevoegd, kan blijken uit het met hoewel gelijkbetekenende
hoe schoon. Een dergelijke verwijzing bewijst m.i. niets. Het Wdb. citeert ook slechts
één geval, nl. Luc. 161, waar de combinatie hoe schoon opgevat kan worden als
verbinding van hoe met het
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zelfst. adv. van hoedanigheid schoon: Bejegent Engelen, hoe schoon ze uw oogh
behaegden / Het zijn wanschapenheen. Men kan dit vb. dus even goed gebruiken
als steun voor mijn redenering dat hoewel is te verklaren uit hoe als
graadaanduidend, superlativisch adverbium bij het bijwoord van hoedanigheid wel.
Een treffend vb. van de overgang naar de voegwoordelijk concessieve functie, levert
de boerde ‘van drien ghesellen die den bake stalen (Belg. Mus., X, vs. 58): Grooten
raet datse slaen, / Datse selen stelen in der nacht / Den bake, hoe wel dat men
wacht (= ‘hoe goed men hem (ook) bewaakt’).
Bij deze beschouwing over het ontstaan van hoewel als voegwoord, hebben we
nog één eigenaardigheid onbesproken gelaten, nl. dat de zin met hoe(wel) den
bijzinvorm heeft. Het lijkt dus wel, dat we het gebruik van hoe (wel) via het
onderschikkend gebruik in den bijzin moeten verklaren. Een zin als: ‘hoe menich
morseel leghet daer an! - kan niet rechtstreeks als concessieve zin optreden, maar
slechts bij omzetting: hoe menich morseel daeran leghet. Ook in het Mnl. heeft de
concessieve hoe (wel) zin steeds den bijzinvorm. Illustratief zijn de drie volgende
plaatsen uit de Rose. In vs. 699 is de hoe-zin (+ adv. scone!) nog volledig objectszin:
Et soude mi worden sere te suren / Eer ic gedaede verstaen / Hoe scone dat si die
timbren slaen / Ende op dien dume lopen doen. In vs. 678 vlg. is de hoe-zin als
uitroep van bewondering losgeraakt van den veel later volgenden hoofdzin; de
coördinatie van twee hoe-zinnen werkt dit in de hand: Ene vrouwe, die Bliscap hiet
/ Sanc daer voren een nuwe liet / Met sueter stemmen sijt ute leide / D i e u s ho(e)
wel soe haer noten seide / Ende die woerde mede daer af / Ende die voet ho wel
sine gaf / EN MOCHTE U VERTELLEN TONGE. - Tegenover deze losgeraakte bijzin staat
bijv. de uitroep in vs. 718: D i e u s ! hoe quamen si met staden / Deen jegen den
anderen behagelike! Mogelijk vormt dus de losgeraakte bijzin, die als uitroep van
verbazing hoofdzin-functie aanneemt, weer de tussenschakel tot de nieuwe
onderschikking met concessieve functie, nl. in antithetisch verband. Een tweede
mogelijkheid blijft, dat in de uitroepende zinnen met hoe SAVf. een rest te zien is
van de oude vrijheid der woordschikking, een vrijheid die in poëzie-teksten langer
voortleefde, vgl.: Wal. 9450: Hoe blide hi was! - Flor. 1278: Here
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... hoe gerne ic u bade, dat gi ons kints hadde genade! Overgang naar den
functionelen bijzin kan dan ook zijn de zinsvorm waar dat als hervatting na aanloop
is toegevoegd: de bijzin met hoewel heeft in mnl. dikwijls den vorm: hoe wel dat
(vgl. geciteerde vbb. uit de boerde, Mus. X).
Uit heel deze geschiedenis van hoewel is ten slotte gebleken dat het verschil in
functie tussen al en hoewel te verklaren is uit een verschil in oorsprong: al is in
eerste instantie hypothetisch - hoe(wel) graadaanduidend en onbepaald
hoedanigheidswoord. Ook tegenover ofschoon is het oorspronkelijk verschil duidelijk:
of-(schoon) kan oorspronkelijk als hypothetisch voegwoord ook irreële waarde
hebben, hoewel is van stonde aan beperkt tot zinspeling op reële aangelegenheden.
Evenmin als ofschoon is hoewel een populair voegwoord. Waarschijnlijk is het
dat nooit geweest. Breero gebruikt het zelden. In de Sp. Brab. slechts éénmaal als
werkelijk concessief voegwoord, en dan gevolgd door dat, bovendien in een verband
waar reeds al werd gebruikt: En al waren d'Amsterdammers niemendal graech, soo
souwer wel een Zeeuw, of een van 's Gravenhaech / Hoe wel dat sy niet veel vande
koecketers houwen / Alsoo een macke Moer minnelijck garen trouwen, Alsser maer
gelt en was. In vs. 1152 heeft wel nog de oorspronkelijke functie: Ja hoe wel datmen
doet, noch salt yemant berespen. In de woordenboeken van Karsten, Boekenoogen,
Draaijer, Wanink, etc. wordt hoewel als voegwoord niet vermeld. Dit is niet
beslissend, want deze dialect-woordenboeken zijn op het punt van syntactische
aangelegenheden zeer onvolledig; voegwoorden worden er zelden in vermeld,
bovendien zijn de samenstellers meer ingesteld op afwijkende betekenissen ten
opzichte van het algemene Nederlands, dan op een volledige beschrijving van het
dialectmateriaal. Ook het Gron. Wdb. vermeldt houwel niet. Dat zegt meer, want
hier worden de voegwoorden over het algemeen wel uitvoeriger behandeld. Zo vindt
men onder hou drie functies nl. 1e de vragende: hoe ist? 2e bijw. v. graad: hou
loater opoavnd, hoe schoonder volk - en 3e = zoals: kinst kriegn houst hebn wilte.
De concessieve functie wordt echter niet vermeld; en bleek mij bij navragen ook
ongewoon. Wel is de combinatie met aal bekend. Het Gron. Wdb. noemt aal hou
alleen met de
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functie van graadaanduiding, maar de overgang naar de concessief blijkt duidelijk
uit: Aal hou old dak ook wòr, zo wat beleef ik nooit weer. Ook de verbinding aal
houwel komt eens voor. Die verzwaarde vorm is ook elders bekend. Ook in
Zuid-Nederland: vgl. Vanacker (Dial. v. Aalst), ook in Antwerpen is alhoewel (alewel)
gebruikelijk, vooral als losgeraakt voegwoord, ter inleiding van een restrictie of
tegenwerping; alewel manneke... ge moet dat toch niet doen. Uit dit populaire gebruik
is mogelijk ook de voorkeur voor alhoewel als ‘concessief’-voegwoord bij Zuidnedl.
litteraire schrijvers te verklaren. Voor de versterking van hoewel door al vgl. alschoon
(blz. 279-280).
Evenals de zinnen met oorspronkelijk vragend bijwoord hoe, kunnen zinnen met
andere vragende bijwoorden en voornaamwoorden concessieve-functie ontwikkelen.
De concessieve modaliteit vindt dan uitdrukking in zware accentuatie van het
inleidende woord en een hogen zwevenden toon van den zin: hoé dat nou afloopt...
wáár hij is, altijd is hij bezig. Dikwijls worden bovendien in den zin adverbia
ingevoegd: hoe dat nou ook afloopt; waar je hem ook ziet.... Ook bij deze zinnen
zien we verschillende schakeringen in de functie die samenhangen met de
oorspronkelijke betekenis der inleidende woorden. Zo vraagt hoe naar de wijze,
waar naar de plaats, wanneer naar den tijd. De vragende functie verzwakt tot
aanduiding van iets algemeens, maar de nuancen van plaats, tijd & wijze, blijven
min of meer behouden. De verzwakking van de oorspronkelijke functie is bij alle
drie niet even sterk, en dat hangt weer samen met hun gebruik als concessief
voegwoord. Zoals uit het voorafgaande bleek, gaat de oorspronkelijke functie van
hoe, via die van graad en onbepaaldheid, in concessief gebruik vrijwel geheel te
loor. Een zin als ‘hoe hij zich ook inspant’ kan zonder sterke verandering van functie
omgezet worden in een toegevenden zin met hoewel of al, waarin de graad door
een bijwoordelijke bepaling is omschreven: al spant ie zich ook nog zo in.... Dat is
niet mogelijk bij een zin met waar of wanneer. Daar domineert nog de onbepaalde
(plaats- of tijd-) functie boven de concessieve: ‘waar (wanneer) je hem ook ziet,
altijd is hij bezig’, - is niet om te zetten in een al-zin. Deze zinnen hebben met hun
onbepaalde en graadaanduidende functie, meer louter verzwarende betekenis: het
zijn omschrijvingen voor: altijd,
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overal. Ze missen de tegenstellende functie ten opzichte van den hoofdzin.
De zinnen met hoe, die veel gemakkelijker tegenstellende functie aannemen,
hebben, zoals gebleken is, reeds in het mnl. concessieve functie. Dat is niet het
geval met waar en wanneer. Zodra echter ook deze zinnen in tegenstellend verband
optreden, wordt de concessieve functie geaccentueerd, bv.: waar hij ook heen liep
om hulp, niemand kon hem genezen (vgl. hoewel hij overal hulp zocht, ...). Hetzelfde
geldt van zinnen met vragende voornaamwoorden: uit de onbepaalde functie ontstaat
door tegenstellend verband de concessieve functie. Onbepaald is wat in den
objectszin: ik vind best, (al)wat je doet. Door vooropstelling en verschil in toon en
accent, ontstaat de concessieve functie, vgl.: (al)wat je ook doet - ik vind het best,
ik trek me er niks van aan; wát je ook zegt, je haalt mij niet over; wát er ook van
komt, je kunt op mij rekenen. Met wie: wié er ook kwam, hem zag je niet. Ook andere,
oorspronkelijke vragende voornaamwoorden: voor wélke moeilijkheid je hem ook
plaatst, hij lost hem op; waarván je hem ook verdenken moogt, dát heeft hij niet
gedaan.

Zinnen met dat in concessieve functie
In het voorafgaande hebben we de concessieve functie, die in tegenstellend verband
varieert van onderstelling tot toegeving, zien ontstaan uit conditionele én uit
vragend-dubitatieve zinnen, wier functievlakken beide grenzen aan die van den
concessief. Heel anders staat de dat-zin er voor, want deze heeft uiteraard geen
raaklijn met de concessieve modaliteit. Wel kan men zeggen dat het kleurloze
voegwoord dat zich als een ware kameleon kan aanpassen aan allerlei syntactische
milieus. Van ouds her wordt dat als verzwarend-zinsbindend element toegevoegd
aan andere, en zo ook aan concessieve voegwoorden; reeds in het mnl. vinden we
zinnen als: Hoe dat si die tonghe vonden, Gode si cleene verdoven, Wap. Rog.
1294 (Mnl. Wdb., III, 452). - Hoewael dat desen zaeyer ewelick in hem selven is
b

blijvende, nochtans gaet hij wt. Hs. Serm. G. 82 (Mnl. Wdb., III, 489). In populaire
taal is dat ook thans nog mogelijk, niet in Nedl. cultuurtaal.
Nog iets anders dan deze combinatie van dat met concessieve voeg-
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woorden, is het gebruik van het enkelvoudige dat in concessief verband. Dit komt
zeker niet in alle Nedl. volkstalen voor. Hoever het verbreid is, durf ik niet te zeggen.
Maar ik trof zulke concessieve dat-zinnen aan in het reeds meer gemelde
Willebroekse dialect in Zuid-Nederland: dat hij nu d'n eerste niet is, hij is er door. dat ze 't lot wint, dat duurt toch geen jaar of ze is weer zo arm als Job. - dat hij dan
kwaad is, ik trek er mij niets van an. - Het is duidelijk dat hier, evenals bij den als-zin,
weer de intonatie het voornaamste middel is om de concessieve functie uit te
drukken. Voor de verklaring van het ontstaan van deze concessieve dat-zinnen,
kunnen we aan verschillende mogelijkheden denken. In het laatst geciteerde vb.
(dat hij dan kwaad is, 'k trek er mij niets van an) kan de dat-zin in oorsprong en
gedeeltelijk nóg vooropgeplaatste objectszin zijn: in de volgende hz. wordt hij dan
ook hervat door er. De vooropplaatsing geeft aan den dat-zin licht een hypothetisch
karakter, en vandaar uit is overgang tot den concessief door het tegenstellend
verband begrijpelijk. Onwillekeurig denkt men ook aan het verzwijgen van een
hoofdzin, waarbij de dat-zin subject kan zijn, bv.: dat hij nu d'n eerste niet is, dat is
niet zo erg.... In de tweede plaats is op te merken, dat in dit dialect de dat-zin zijn
functie-gebied geweldig heeft uitgebreid. Hij verdringt ten dele de vergelijkende
a(l)zin: hij is zo lui dat hij groot is; de dubitatieve of-zin: ge kint niet wete daten ziek
is; de vergelijkende alsof-zin: hij doet precies dat hij 't niet wil zeggen. Mogelijk
resulteert dit gebruik uit ellipsen van oorspronkelijke combinaties met dat: alsdat of
ofdat, etc. Naast elkaar komen voor: ge moogt zooveel eten da(t) of a(l)s-da(t) ge
wilt. Na een comperatief: 'k heb 't beter gedaan da'k peinsde. Ook de finale zin kan
ellips zijn (van zodat of opdat): 'k ga blokken dat ik er door ben. - ga maar aan dat
ge in tijds zijt. Misschien zouden we bij den concessieven dat-zin ook aan een
verkorting moeten denken, uit een oorspronkelijk dubbel voegwoord, waar dat een
secundair element is, bv. hoewel dat, hoe dat (vgl. blz. 286 en 289).
Er is echter nog een derde mogelijkheid. In het Willebroekse kan de dat-zin ook
conditionalis zijn: dat hij moest weten, wat kwaad dat hij daar mee doet, hij zou 't
wel laten. - dat ge daar ook al van tussen bleeft, zoudt ge dan niet beter doen? dat ge zweegt, ge zoudt niet
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weten wat goed dat ge deed. In zulke zinnen staat het Vf meest in het praet., maar
mogelijk is ook: da(t) ge wilt, moogt ge alles opeten. Dat gebruik van de dat-zin komt
reeds voor in het Middelnedl., vgl. Mnl. Wdb., II, 86, bv.: dat ghi mi sout onteren...
ghi sout oec een den ghetrousten cnecht doen, dien ghi hebt, Rein, II, 4388. Dat
een steen an den hemel ware... ende viel recht nederwaert, hondert jaer zoudet
liden... eer hi neder quam te dale Lsp. I, 3, 37. Dat uit zulk eeuwenoud gebruik in
conditionele functie op z'n tijd ook de concessieve functie ontstaat, is aannemelijk.
Een overgangsgeval is: dat se lawaai maken, ge doet dat (= alsof!) ge niets hoort.
Tenslotte een kleine demonstratie hoe weinig men in volkstaal geneigd is,
concessieve functies uit te drukken in onderschikkende voegwoordelijke constructies.
Ik legde de volgende zinnen voor aan een mijner studenten, een Groninger uit de
Veenkoloniën, die zich voor het dialectonderzoek in sterke mate interesseert en
een goed ‘dialectgevoel’ heeft. Dat blijkt ook uit de meermaals vrije vertaling van
structuren die voor het dialect als ongewoon werden vermeden. Ik cursiveer alleen
die vormen die betrekking hebben op de concessieve nuances. Eerst enkele zinnen
met al, het meest acceptabele voegwoord. De irreëel-hypothetische concessief
ontmoette weinig weerstand: ‘Al had hij dat nou es gedaan, daarom hoef je hem
nog niet zo uit de hoogte te behandelen’, werd vertaald met: ‘En al hàr e dat nou
nog doan, hufst daorom toch nait zo uut d'hoogte tegen hom doun’ - waar behalve
kleine verschillen in de adverbia, vooral opvalt het voor den Hollander abrupte begin
van den hoofdzin zonder aanloop. Ook voor den zin ‘al lieten ze je allemaal in de
steek, ik blijf je trouw - kan de constructie met al wel gehandhaafd blijven, maar de
irreële imperfectum-vorm werd vervangen door hulpww. + infin.: ‘al zollen ze die
ook allemoal in de steek loaten’ .... Toch neigde de proefpersoon meer tot de
constructie met het hypothetische voegwoord: ‘ook as ze die allemoal in de steek
loaten zollen; reken moar op mie heur!’ Sterker nog was die voorkeur voor den
hypothetischen vorm bij een zin in het praesens: ‘al laten ze je allemaal in de steek’
... waarvoor liefst gegeven werd: ‘ook as ze die allemoal in de steek loaten...’ - al
werd
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ook hier de al-zin niet uitgesloten geacht. Voor een zinsverband waarin de
tegenstelling domineert als in ‘al ben ik arm, ik voel me rijk’, werd voor het Groninger
(veenkoloniale) taalgevoel de coördinatie met moar in de plaats gezet: ik bìn áarm,
moar 't vúil mie rièk.
Zinnen met hoe (gron. hou) zijn ongebruikelijk in het Gronings. De vertaling van
‘hoe hij ook zijn best doet, hij bereikt nooit zijn doel’ in ‘hou haard' ook waarkt...’
stuitte op innerlijken weerstand als niet-autochtoon en werd daarom liever vervangen
door een zin met al. De reactie op een feitelijkheid werd dan aldus weergegeven:
‘al waarkt e zuch ook over de kop, 't lukt hom tòch nait (of: al sloofd 'e zuch ook nog
zo uut...). In de historische mededeling ‘hoe hij ook zijn best deed, nooit bereikte hij
zijn doel’ werd daarbij het imperfectum vervangen door een perfectum: al het e nog
zo zien best doan, t'is hom nooit lukt. Maar liever nog kiest men de tegenstellende
coördinatie: ‘Hai het zó zien best doan en toch is 't hom nooit lukt’ - waarin zo met
een eigenaardig stijgende toon uitdrukking is van sprekers deelneming in het geval.
Slaat de zin met praesensvorm als een verwachting op de toekomst, dan grijpt de
Groninger naar het hulpww. in den bijzin en krijgt de hoofdzin een wat anderen
vorm, syntactisch en rhythmisch: Al zol e nou ook nog zo haard waarken, 't lukt hom
nóoit.
Nog groter is de afkeer van zinnen met hoewel. Waar deze zinnen reflex zijn op
een feitelijkheid, koos de proefpersoon beslist het tegenstellend zinsverband. Dus
voor: ‘Hoewel hij wist, dat het gevaarlijk was, heeft hij opnieuw een poging gewaagd’
gaf hij: ‘Hai wos donders best, dat 't gevoarlek was, moar hai het 't toch wéér
perbaierd.’ (of... en toch het e 't weer perbaierd). Voor ‘Hoewel hij zijn best deed,
had hij geen succes’ luidde de vertaling weer met perfectum: ‘hai het zien best doan,
moar 't is hom nait lukt. De bijzin volgt: ‘Hij had geen succes, hoewel hij zijn best
gedaan heeft’ - ook dan de coördinatie: ‘'t Is hom nait lukt; en tòch het e wel zien
best doan. Vergelijk ook: ‘Zij nam weinig deel aan het gesprek, hoewel dit onderwerp
toch haar belangstelling opwekte’ met: ‘Ze pruit nait veul; toch von ze 't 'n mooi
onderwerp, woar over proat wör’. In het praesens: ‘Hoewel hij u verstaat, zal hij u
geen antwoord geven’; daarvoor
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Gronings: ‘Hai verstait joe wel, moar toch zel e joe gain antwoord geven.’ In
hypothetisch verband: ‘Hoewel het heel prettig zou zijn, als je meedeed, is het niet
absoluut noodzakelijk voor de goede gang van zaken,’ vertaalde de Groninger: ‘Wie
zoll'n 't hail mooi vinden ast mit deest; moar ast nait kommen kist, zè w'ons allinneg
ook wel redden.’ Hiervoor is echter ook mogelijk: ‘al zo'we 't hail mooi vinden, ast
mit deest; wie zell'n ons allinneg ook wel redden.’ In alle gevallen werd dus de
hoewel-zin weggewerkt.
Wanneer ik hiermee mijn beschouwingen over de voegwoordelijke vormen voor
de concessieve functie beëindig, herhaal ik wat ik in het begin zei: naar volledigheid
heb ik in dit opstel niet kunnen streven. Maar het kan zijn nut hebben, door het
trekken van enkele grote lijnen, tot breder en dieper onderzoek aan te sporen.
Leemten in het materiaal, waardoor een volledig beeld van het historisch verloop
nog niet is te leveren, liggen op de terreinen van de 16e Eeuw, maar ook van de
18e Eeuw en vooral van de volkstalen. Meer gedifferentieerd materiaal uit de wel
behandelde perioden kan ook wellicht tot precisering of rectificaties van mijn
uiteenzettingen leiden.
Groningen
G.A. VAN ES
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Adelen
In aflevering 4 van deel 65 (December 1948) van het Ts kan men onder
bovenstaande titel een artikeltje aantreffen van de hand van Dr. J.J. Mak, waarin
deze mededeelt, dat hem een eigenaardig gebruik van het werkwoord adelen is
opgevallen.
Toevalligerwijze in gesprek gekomen met geëvacueerde Zeeuwse vlasboeren is
hem gebleken, dat zij de vlasstengels, die bij het uit de grond trekken van het vlas
nog in de bodem achterblijven adels noemen. Deze achtergebleven stengels worden
dan tijdens de rustpozen van het werk verzameld en zowel het uittrekken en bij
elkaar brengen van de vlasplanten als het rusten zelf wordt - naar mededeling van
Dr. Mak - adelen genoemd.
Schrijver vindt dit gebruik van het werkwoord adelen vreemd; immers helemaal
niet in overeenstemming met het oude spreekwoord: ‘arbeid adelt’; maar hij meent
het toch te kunnen verklaren door adelen in het spreekwoord op de geest te laten
slaan en in de betekenis van ‘rusten’ op het lichaam te betrekken. Dan zou het
immers in beide gevallen betekenen: beter maken.
Wanneer men eenmaal van gedachte is, dat beide betekenissen met elkaar in
overeenstemming gebracht moeten worden, dan is het zò inderdaad op niet
onverdienstelijke wijze gedaan. Naar onze mening is hier echter heel iets anders
aan de hand.
De bewerking van vlas, vroeger een gewoon onderdeel van het normale
boerenbedrijf, is in de loop der jaren, door allerlei omstandigheden, binnen ons
taalgebied beperkt tot een zestal streken t.w.: Vlaanderen, de Westhoek van Brabant,
de streek tussen Dordrecht en Rotterdam, op Schouwen-Duiveland het gebied rond
het plaatsje Dreischor, Zeeuws-Vlaanderen en - in veel mindere mate - N.W.
Friesland. Min of meer kan men er ook nog bij rekenen het Noorden van de provincie
Groningen, waar het daar verbouwde vlas een gedeelte van zijn bewerking krijgt,
waarna het naar een van de andere centra verkocht wordt.
Bij een onderzoek in deze materie nu, is ons gebleken, dat in al deze
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gebieden - behalve West-Brabant - het gewone woord voor een losse, uit z'n verband
geraakte vlasstengel, harrel is; onverschillig of die nu bij het plukken in de grond is
achter gebleven of bij het laden en lossen van de wagens uit de schoven of
‘schranken’ is losgeraakt of bij het ‘repelen’ - het verwijderen van de zaadknoppen
- is losgerukt. Een bundel van zulke, vaak beschadigde min of meer verwarde,
vlasstengels heet in Groningen harrelschoof en ook vlassers uit andere streken
kennen deze benaming wel, al gebruiken ze het woord zelf niet.
Het verzamelen van de bij het plukken achtergebleven vlasplanten tijdens de
rustpozen heet in dezelfde streken harrelen of (in Groningen) harrels zoeken; welke
namen dan ook wel zijn overgedragen op het rusten zelf.
In West-Brabant kent men met precies dezelfde betekenisinhoud als harrel en
harrelen de woorden pijl en pijlen, terwijl men daar bovendien het afplukken van
uitstekende vlasstengels van een bundel-vlas-inbewerking af pijlen noemt.
Hoe komt dan Dr. Mak in deze betekenis aan het merkwaardige woord adelen?
We vermoeden dat het volgende is geschied: De geëvacueerde vlasboeren van
de schrijver waren afkomstig uit Dreischor of daaromtrent. Wanneer deze mensen
het woord harrelen, dat wij bij hen mogen verwachten, in zijn dialectische vorm naar
voren brengen, spreken zij ten eerste de h niet uit en bovendien rekken ze de a,
zodat de woorden harrels en harrelen respectievelijk klinken als [a: rəls] en [a: rələn].
Wanneer nu de r sterk dentaal wordt gesproken is het niet vreemd meer dat iemand,
die met de vaktaal van deze mensen niet op de hoogte is, dit interpreteert als ‘adels’
en ‘adelen’. De gehele Nederlandse vlasserij kent de woorden uit het artikel van Dr.
Mak echter niet en zijn mededelingen moeten dan ook op foutieve waarneming
berusten.
Dat dit deze bekwame en wetenschappelijke schrijver kan overkomen, zodra hij
zich op vreemd terrein waagt, mag ieder van ons, die zich met het registreren en
verklaren van taalverschijnselen bezighoudt, een waarschuwing zijn, dat hij steeds
aan soortgelijke gevaren blootstaat. Vooral wie een streek- of groepstaal onderzoekt,
die hij zelf niet beheerst, kan o.i. hierop nooit voldoende bedacht zijn.
A.P.J. BROUWERS
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De oorsprong van rooi (= ellende)
Onder ROOI (II) lees ik in WNT XIII, 1243: ‘Een sedert de 16de eeuw voorkomend
woord voor: moeite, dat thans nog in Z.- en N.-Nederl. gewestelijk in gebruik is. Een
afdoende etymologie is nog niet gegeven.’ De eerste zin is niet geheel juist; het
woord is immers reeds in 15de-eeuwse teksten aangetroffen. Onder de bet. 2) (kol.
1244) wordt Anthonis de Roovere († 1482 )aangehaald:
Tvolck was eens moy // gherust ghepaeyt
1)
Theeft nu den roy // gram ende ontnaeyt

Roy kan hier heel goed de algemene betekenis ‘ellende, narigheid, misère’ hebben;
het is niet nodig, ook al lijkt het aantrekkelijk, hier reeds aan ‘armoede’ te denken.
In de Rethoricale Wercken komt Roy nog eenmaal voor en wel in de combinatie
2)
Rut en Roy in een aan Jan Mes toegeschreven refrein :
3)

Magherman / Commere / Rut en Roy

Ook hier kan het woord heel goed ‘ellende’ betekenen (Rut en Roy = armoede en
4)
ellende). We behoeven, ja we mogen hier nog niet aan de betekenis ‘schorrimorrie’
denken; Rut en Roy fungeert of fungeren hier nog evenals Magherman en Commere
als allegorie(ën), als gepersonifiëerd(e) abstractum(-a).
Dit zijn de oudste plaatsen; we kunnen ze ruwweg dateren op het 3e kwart van
de 15de eeuw. Van de talrijke latere zijn vermoedelijk nog 15de-eeuws de twee
plaatsen in Een tafelspeelken van twee personagien, eenen man ende een wijf,
ghecleet up zij boerssche (r. 77):
5)

Van achter niesdij, dats meerderen roij

1)

vo

2)

Rethoricale Wercken (Antwerpen 1562) G 6 .
Zie voor de toeschrijving op grond van het acrostichon F. Lyna en W. van Eeghem Jan van
Stijevoorts Refereinenbundel anno MDXXIV, dl. II, bl. 302.

3)

Reth. W. E 5 .

4)

Zie Taal- en Letterbode 3, 297, Stoett Spreekww. No. 1874, WNT op ROOI (IV) (dit artikel
kan nu vervallen).
Leendertz Middelned. Dram. P. bl. 190.

5)

vo

3
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alweer in de betekenis ‘last, narigheid, misère’ en Vande V vroede ende vande V
dwaeze maegden (r. 201):
6)

Wa also, also, ghij maect alle zo vele roois ,

waar de betekenis ‘last’ zich heeft gespecialiseerd tot ‘drukte, omslag’.
Dan komt met Van Nyeuvont, Loosheit ende Practike (vóór of ca. 1500) voor het
7)
eerst de zegswijze roy tappen , die sindsdien ook is aangetroffen in de
8)
9)
Refreinenbundel van Jan van Stijevoort , bij Anna Bijns , in het spel van de
10)
11)
Christenkercke en van Sint Trudo . De uitdrukking betekent: ‘in ellende-’ of ‘in
armoede geraken’. Roy is hier hetzelfde woord en niet, ook niet oorspronkelijk, de
12)
naam van een zeker (minderwaardig) soort wijn of bier . Dat wil niet zeggen, dat
er geen woord roy = wijn of bier kan hebben bestaan. Integendeel, de hypothese
kan steun vinden in het ‘Roy, roy wt rijnsche vaten’ in het Devoet en Profitelick
13)
Boecxsken 126, 99 en mogelijk ook in de Klucht van Alit en Lijsbith , ofschoon het
daar als bargoens woord ook zoiets als ‘rommel, goedje, spul’ zou kunnen betekenen.
Maar indien het al heeft bestaan, dan moeten we bij roy tappen toch niet aan bier
of wijn denken. Dat verbiedt Nyeuvont, die naast ‘roy tappen’ en in precies dezelfde
betekenis ook kent ‘wijn van roy tappen’ (r. 442) en ‘(den edelen) wijn van Roy
smaken’ (r. 600). Men behoeft er trouwens maar even aan te denken, hoe geliefd
de eet- en drinkbeeldspraak destijds was en men herkent in de uitdrukking het type
van ‘vuistlook geven’, ‘smeer likken’ enz. Overigens zijn naast ‘figuurlijke’ gerechten
ook dito dranken uit de literatuur der Rederijkers volop bekend: bij Job Gommerz
drinkt men een

6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)

Leendertz a.w. bl. 397; iets verder nogmaals in hetzelfde verband (r. 261, bl. 400).
r. 320, uitg. E. Neurdenburg bl. 76.
Refrein XII, 32.
Nieuwe Refereinen XLV, e, 7 en LXIX, e, 5 (uitb. Jonckbloet en Van Helten bl. 171 en 260):
‘Al zouden sij te Walem gaen tappen roy’.
r. 289, uitg. Brands bl. 12.
r. 3087, uitg. Kalff Trou Moet Blycken bl. 198.
Zie E. Neurdenburg bl. 111 en de daar aangehaalde autoriteiten.
r. 77, uitg. Meijling Esbatementen van de Rode Lelije te Brouwershaven bl. 109.
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wijn, die ‘bloed van de armen’ wordt genoemd, in Hue mennich mensch suect thuys
van vreeden ‘armer lien sweet’, in Den Boem der Scriftueren ‘fornicatie’, enz. Een
figuurlijk gebruik van tappen (vg. ons moppen tappen) was bovendien in vroeger
eeuwen algemeen; ik herinner slechts aan gratie tappen (in Leuv B 4, 245), vruecht
tappen (A. Bijns Nieuwe Ref. LVIII, b, 6, aang. uitg. bl. 216) en lueghentapper (in
ro

Reth. W. K 7 ).
Tot zover de I5de-eeuwse plaatsen. Behalve in Vande V vroede ende vande V
dwaeze maegden komen we overal uit met de betekenis ‘moeite, last, narigheid,
ellende’. In de 16de-eeuwse en latere teksten blijft de betekenis ongewijzigd
voortbestaan. Eén vindplaats, t.w. Everaert's Ghemeene Neerrynghe r. 165:
Tdynckeme zynde half moy half roy
14)
Et dient hem daer ouervloede / jnden ban zy

wijkt af, of liever vertoont de gespecialiseerde betekenis ‘armoede’, zoals mogelijk
ook reeds in de eerstgenoemde plaats bij De Roovere. Ook de afleidingen royaert
(bij Jan van Stijevoort No. CLXV, 16 en als naam van de kameristen te St.
15)
Winoksbergen en Loo in Veurne Ambacht en Royghem (bij Everaert Aerm jnde
Buerse r. 370, als spottend gebruikte plaatsnamen, zoals Sotteghem, Bijstervelt,
Nyethagen, enz., voor een plaats van ellende en/of armoede) blijven trouw aan de
grondbetekenis, al lijkt voor royaert de betekenis ‘armoedzaaier’ aantrekkelijker,
vooral wanneer we letten op het devies van de laatstgenoemde kamer: ‘Ic verrycke
de Royen’, waaruit tevens blijkt, dat roy ook als adjectief kon dienst doen. Dit wordt
trouwens bevestigt door Matthijs de Castelein Pyramus en Thisbe 41:
......... als een roykin
Dat slaept int stroykin
Moet ick in maghermans tornoykin
Ontfaen een goykin / in mijn necxkin

en wellicht ook door de eigennaam De Ro(o)y.
Waar komt nu dit roy vandaan? Ik laat de door Verdam in Mnl W

14)
15)

Uitg. Muller en Scharpé bl. 443.
Zie Jaarb. van De Fonteine 1944, bl. 12, 16.
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VI, 1565 vermelde hypothesen hier onvermeld. Ik wil eerlijk bekennen, dat ik bij de
eerste ontmoeting van dit woord bij Anthonis de Roovere terstond aan het frans
dacht. Dat is trouwens niets bijzonders, want het 15de-eeuwse rederijkersvlaams
wemelt van franse woorden. Ik zeg ‘vlaams’, want alle 15de-eeuwse vindplaatsen
komen uit Vlaanderen, zodat we daar - waar het woord trouwens nog altijd
springlevend is (De Bo) - de oorsprong moeten zoeken. Roy zou heel goed een
frans woord kunnen zijn, dacht ik, maar ik vond niets passends. Totdat ik bij Jan
Smeken in het Guldenvliesgedicht van 1516 i.p.v. roy de vorm deroy aantrof:
God wilse bescermen voer alle deroy
16)
De heeren vander oerdenen subtijl ende wijs .

Ik dacht toen weer onmiddellijk aan de oudste plaats bij De Roovere: ‘Theeft nu den
roy’, waar roy wordt voorafgegaan door een lidwoord, wat nergens elders voorkomt!
Is het dan te vermetel ook hier deroy te lezen i.p.v. den roy? En dat dit deroy het
oudfranse desroi, derroi is, kan toch moeilijk in twijfel worden getrokken. De
pejoratieve grondbetekenis van dit woord, t.w. wanorde, heeft blijkbaar een zeer
uiteenlopende toepassing gevonden. Godefroy geeft op: désordre, désarroi,
confusion, déroute, dommage, toute action qui s'écarte de l'ordre, action coupable,
méchancheté, tourment, parole contre la raison, contre la justice, rigueur, fierté,
orgueil, condition hors du commun, rang exceptionnel, vice, défaut, pompe, force,
17)
vigueur, impétuosité, ébats, amusements, plaisir en d'Hauterive : 1. Désarroi; 2.
Ravage; 3. Désordre, faute; 4. Vice, orgueil, emportement, folie. Maar met dat al
zijn we nog niet bij de ‘moeite, last, narigheid en ellende’ van het Nederlandse
(de)roy. Daarvoor was nog een bepaalde betekenisnuancering nodig, die overigens
wel voor de hand ligt en desnoods nog een verklaring zou kunnen vinden ook,
namelijk door een mogelijke invloed van Berooid (zie ben.).
Mogen we in deroy het ofr. desroi, derroi zien, dan ondervindt de gelijkstelling
van roy en deroy geen onoverkomelijke moeilijkheid

16)
17)

r. 205, uitg. Gilb. Degroote bl. 12.
Dict. d'ancien français i.v.
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meer. Deroy is dan immers opgevat als de roy, het préfix de is als lidwoord begrepen,
zoals wel meer is gebeurd (vg. bijv. lovie uit dilovie, diluvium). Ik zou de wegval
18)
liever zo verklaren dan als een bijzonder geval van prokope , omdat de uitgever
van de Rethoricale Wercken met ‘Theeft nu den roy’ die verklaring bevestigt.
Is de oorsprong van Rooi (II) uit ofr. desroi, derroi juist, dan valt er meteen een
nieuw licht op Berooid. Ik wil niet gaarne beweren, dat dit deelwoord via *berooien
of rechtstreeks van rooi is afgeleid, maar wel dat wij - zoniet voor de oorsprong, dan
toch voor de betekenisontwikkeling - rekening moeten houden met dit grondwoord.
Immers zowel in berooien bij Chomel 183b (WNT II, 1925): 't Bier... berooit het hoofd
te zeer' (een afleiding van het intransitieve royen = in beroering zijn bij R. Lawet
Gheestelick Meyspel van tReyne Maecxsele ghezeyt de ziele (r. 826):
Soone wat es de zake
19)
dat uwe zinnen verstrobeert dus zyn royende

als in ‘berooid van hoofd’ (WNT i.v. sub 3) zit de betekenis ‘vertroebeling, verwarring,
wanorde’, die ook eigen is aan het ofr. desroi. Bovendien hangt de betekenis
‘armelijk, schamel’ ten nauwste samen met die van ‘ellende, misère’ in rooi, dat zelf
trouwens ook van narigheid tot armoede ontwikkelde. Alleen een nader onderzoek,
dat liefst alle rooi-woorden zou moeten omvatten, zal echter kunnen uitmaken, of
berooid deze betekenis dankt aan rooi, dan wel of rooi zelf onder invloed van berooid
van ‘verwarring, onordelijkheid’ via ‘ellende’ tot ‘armoede’ is overgegaan.
Leiden
J.J. MAK

18)
19)

Salverda De Grave De franse woorden in het Nederlands bl. 303-4.
Uitg. Scharpé bl. 40. We komen met deze bet. weer in de buurt van ROOIEN (V): dwalen,
rondzwerven.
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Nogmaals ‘de etymologie van varken’
Heeroma's repliek ‘Andermaal varken’ in Ts. 68, afl. 3 bestaat uit twee gedeelten.
Het eerste, dat de bladzijden 180-181 bestrijkt, bevat kritische opmerkingen naar
aanleiding van een drietal plaatsen in mijn artikel. In het tweede gedeelte stelt schr.
een nieuwe etymologie voor, en knoopt daar ‘Frankisch-Ingweoonse’
expansiologische beschouwingen aan vast.
In de volgende bijdrage zal ik stelling nemen t.o.v. Heeroma's kritiek en verder
nog enkele beschouwingen en aanvullingen aan mijn artikel in Ts. 67, afl. 2 [1950]
1)
toevoegen .

I
Laat ik beginnen met de tweede en derde plaats waarbij Heeroma een vraagteken
zet. De verklaring van W. de Vries van gewestelijk vurg, vurch uit *furχ, met in de
auslaut bewaarde ch-uitspraak gecombineerd met ontleende umlaut (uit een i-casus
als fur(h)i) heb ik stellig nooit als vaststaande aangenomen. Ze leek me, eerlijk
gezegd, vrij gekunsteld, al wist ik er niet direct iets beters voor in de plaats te stellen.
De verklaring van vurg, vurch als geapocopeerde vorm uit *furg- lijkt inderdaad veel
2)
eenvoudiger; misschien is hier Heeroma's ‘simplex’ het ‘sigillum veri’ . De hypothese
van W. de Vries heb ik alleen willen gebruiken als experiment, als een ‘mogelijkheid’,
waarmee ik wilde proberen de in het Ndl. inderdaad opgetekende vormen vark, verk
te benaderen, die echter naderhand van nul en generlei waarde bleken te zijn. Het
was meteen een aanloop om de weinig waarschijnlijke klankovergangen te bestrijden,
die Gysseling in de H. Top. Dial. 20, 49 volg. [1946] had geponeerd. Het

1)
2)

Dat in Ts. 67, blz. 107 bovenaan, de opschriften VARKEN VERKEN verkeerd zijn
terechtgekomen, zal de lezer wel vanzelf hebben begrepen.
Men vergelijke intussen toch noordfries (Ockholm) fari (spreek uit met vocalisme van zwe.
gå), waarover Ernst Löfstedt, Nordfries. Dialektstudien 241 [1931] schrijft: ‘Für fari ist als Grdf.
einsilbiges furh anzusetzen; die regelrechte heutige Form wäre wohl farx mit Erhaltung der
auslautender Spirans’.
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is echter een uit een eerste ontwerp overgehouden constructiefout in mijn artikel
geweest, dat ik de hypothese van W. de Vries, en in aansluiting hierbij ook mijn
reconstructie *varch, niet een bescheidener plaatsje heb gegeven, toen eenmaal
de ‘onbruikbaarheid’ van de secundaire ndl. verk-, ndl. afrik. vark-vormen evident
werd.
Wat de derde door Heeroma bekritiseerde plaats betreft, namelijk dat ik op blz.
129 de overgang van χ > k in de auslaut aanneem, moet ik zeggen dat de kritiek
me gerechtigd lijkt. Ik heb me blijkbaar een ogenblik laten overbluffen door de grote
stelligheid waarmee Gysseling beweert, dat W. de Vries en Van der Meer ‘misleid’
1)
werden ‘door de Nnl. spelling lg, rg’ . Synchronisch is de g in barg, merg en derg.
weliswaar een χ, doch deze laatste is toch slechts een ontwikkeling uit oudere g.
Natuurlijk is een verscherping van explosieve g in de auslaut tot k fonetisch veel
2)
waarschijnlijker dan een overgang van χ tot k .
Waar Heeroma echter beweert, dat ik ‘al deze twijfelachtige klankontwikkelingen’
nodig heb ‘om uit een gm. grondvorm *farχîna-een rechtschapen Hollands varken
op te kweken’, dan is dat voor ⅔ onjuist. Immers de beide hierboven besproken, en
door Heeroma van een vraagteken voorziene plaatsen hebben betrekking op die
gedeelten van mijn artikel, die van geen essentieel belang zijn voor mijn etymologie
en die men eventueel uit mijn artikel zou kunnen lichten. Immers de hele *varχ >
*vark geschiedenis, waarbij beide door Heeroma terecht aangevallen punten ter
sprake kwamen, komt voor in de volgende twee onderdelen van mijn artikel (blz.
o

122 tot 131): 1 . de paragraaf waarin ik de vraag stel, wat er in het Nederlands is
o

bewaard van de aan germ. *farχaz, lat. porcus beantwoordende grondvorm; 2 . de
paragraaf waarin ik heb gemeend te kunnen aantonen, dat de door Gysseling
bedachte ‘klankwet’ (namelijk dat de met g afwisselende en daaruit afkomstige χ
nooit tot k wordt) volkomen in strijd is met de feiten.

1)
2)

Zie H. Top. Dial. 20, 59 [1946].
Of hiermee echter het door mij op blz. 133, noot 73) genoemde westvl. valken naast ndl.
valgen verklaard wordt?
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Wat bij de eigenlijke etymologie van varken noodzakelijk en van primair belang was
o

o

is: 1 . het probleem van het vocalisme, d.w.z. varken tegenover verken; 2 . de door
Van Wijk in zijn Etym. Wdb. [1912] ‘opvallend’ genoemde k van varken. Het eerste
probleem vindt men behandeld op blz. 118-121, het laatste op blz. 131-134 van
mijn artikel. Met geen enkele van mijn verklaringen nu kan Heeroma vrede nemen.
Met mijn eerste verklaring - holl. varken heeft een secundair a-vocalisme dat door
depalatalisatie uit ouder e is ontstaan - neemt hij geen genoegen, omdat in ‘Hollandse
dialecten... deze depalatalisatie... alleen bekend (is) bij e voor r met dentaal’.
Inderdaad, indien de voorwaarden voor de depalatalisatie in de Hollandse dialecten
zowat duizend jaar geleden precies identiek waren aan die van vandaag, dan zal
men Heeroma gelijk moeten geven. Het is echter de vraag of deze starre
onveranderlijkheid als een onwrikbaar axioma dient te worden aanvaard, waarmee
ik nog niet wil zeggen dat ik het t genovergestelde reeds heb bewezen. Daarvoor
zou ik, zoals mijn opponent te recht zegt, aannemelijk dienen te maken dat b.v. mnl.
marken en warken echte Hollandse dialectvormen zijn geweest. Wat marken wèl
is, valt op grond van het Mnl. Wdb. alleen niet uit te maken, daartoe zou een
onderzoek van de talrijke marken-vormen in de codices nodig zijn. Mnl. warken is
in dit opzicht een veel doorzichtiger geval. Ik betwijfel namelijk ten sterkste, of
Heeroma's verklaring van warken als hypercorrecte vorm naar analogie van stark
wel de juiste is. In Dl. IX van het Mnl. W. heeft Verdam weliswaar warken als eerste
bijvorm naast het lemma werken vermeld, doch bij het doorlezen van de voorbeelden
vond ik geen enkel voorbeeld van deze infinitief met a-vocalisme. Wèl vond ik een
enkel praesens warchtt (kol. 2272) uit L.v.J. 45. Het praeteritum warchtte en het
part. praet. gewarcht echter laten zich makkelijker uit de corresponderende vormen
met o-vocalisme verklaren dan uit een inf. warken. Intussen vond ik echter toch nog
een inf. warken in de betekenis ‘verwerken’ (Dl. IX, kol. 2255), en wel in een tekst
uit ‘De middeleeuwsche rechtsbronnen der stad Utrecht’, uitg. door S. Muller Fz.
(R.v. Utr. 1, 293). Blijkens de bouwstoffen komt de aanhaling uit het Boeck ge-
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heten die Roese, een rechtsboek begonnen eind 14de eeuw en vervolgd tot 1400.
In het citaat wisselt warken af met werck, terwijl men op blz. 294 van dezelfde bron
warck naast werck vindt. Terwijl Utrecht nu, voor zover ik kon nagaan, alleen verken
schijnt te kennen, vertoont het in oudere tijd naast werken en werk ook de daaraan
beantwoordende a-vormen. De overige vrij talrijke voorbeelden van mnl. warck i.p.v.
werck wijzen overigens in hoofdzaak naar het Oosten, inz. naar de Groninger
Ommelanden. Nu is Utrecht natuurlijk nog Holland niet. Het Zaans echter schijnt
toch wel in de richting van een depalatalisatie van een oorspronkelijke e tot a, ook
voor r gevolgd door gutturaal, te wijzen, al komt in deze positie a i.p.v. e lang niet
algemeen en regelmatig voor. Boekenoogen althans vermeldt in § 21 behalve barg
1)
‘hooiberg’, ‘indien barg ten minste hetzelfde woord is als berg’ , nog de verouderde
vorm bark i.p.v. berk. In het lexicon zelf schrijft Boekenoogen i.v. B e r k : ‘Het woord
werd vroeger als bark uitgesproken, blijkens het meermalen voorkomende
barkenhout, berkenhout’; hij geeft daarbij het citaat ‘wortelen en tronken van
Barken-hout’ uit Soeteboom, Zaanl. Arc. 378 [1658], en vergelijkt de Nederduitse
gedepalataliseerde vormen barke, barkenboom, en barkenholt. Ik wil er nog, ten
overvloede wellicht, op wijzen, dat Van Wijk in zijn uitvoerige studie over de
‘Niet-gerekte A, E voor R + konsonant’ de palatalisering van het Zuiden, de
2)
depalatalisering van het Noorden laat uitgaan .
Indien Heeroma echter aan zijn verklaring van warken wil vasthouden en absoluut
met hypercorrecte vormen wil opereren, dan zou desnoods ook varken < verken
als voorbeeld kunnen dienen!
Zowel het probleem van het Holl. a-vocalisme als dat van de ‘opvallende’ k heeft
Heeroma gemeend te kunnen oplossen door een

1)

2)

Van Wijk in Ts. 30, 92 [1911] echter betwijfelt het en construeert een *barga-z, ‘een met
bergen ablautend nomen’. Dat berg ‘hooiberg’ oorspronkelijk een ander woord is dan berg
‘mons’ geloof ik gaarne. Het is ongetwijfeld verwant met bergen; dat het echter een a b l a u t
zou zijn, lijkt me voorlopig niet evident. Op de etymologie van berg ‘hooiberg’ hoop ik
naderhand nog terug te komen.
Ts. 30, 111 [1911].
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nieuwe etymologie voor te stellen. In varken ziet hij geen Oudgermaanse, doch een
Nederlandse vorming, t.w. uit ‘gm. *farg-, nevenvorm naast *farχ-’, ontstaan ‘toen
de umlaut van de korte a niet meer actief was’ en ‘na het stemloos worden van
stemhebbende consonanten aan het einde van een woord’ (blz. 182). Verken zou
dan slechts een secundaire gepalataliseerde vorm en geen umlautsvorm zijn.
Men zal niet kunnen ontkennen dat de constructie van Heeroma origineel is; zijn
hypothese is bovendien hierom al het overwegen waard, omdat ze het netelige
probleem van het Hollandse a-vocalisme van varken op vernuftige wijze oplost. Ze
heeft echter ook haar nadelen en bezwaren.
In de eerste plaats moet Heeroma opereren met een bijvorm *farg-, die mij nogal
een constructie ad hoc lijkt. Enige aanwijzing voor de waarschijnlijkheid van een
dergelijke bijvorm heeft Heeroma niet gegeven. Naar enige Germaanse aanwijzing
in die richting zal men tevergeefs zoeken. De k van hd. ferkel, tgov. mhd. ferhel(în)
zal men toch maar moeilijk, naar het mij voorkomt, kunnen verklaren uit een ‘gm.
*farg-, nevenvorm’!
In de tweede plaats kan men, evenals ik dat n.a.v. M. Gottschald's
*farhkîn-hypothese heb gedaan, betwijfelen of de vorming van varken wel zo jong
is als Heeroma gaarne zou zien. Wanneer men de paren got. gaitein: lat. haedînus,
zwijn: lat. su-înus, varken: lat. porcînus naast elkaar zet, en bedenkt dat deze
diernamen, evenals zovele andere uit gesubstantiveerde neutra zijn gevormd, zal
men toch geneigd zijn aan een germaanse vorming *farχînam te denken. In de
richting van een oude formatie lijkt me bovendien ook lit. parszënà ‘Ferkelfleisch’:
lat. porcînus te wijzen (zie Walde-Pokorny 2, 78 [1927]). Na Heeroma's artikel ben
ik nog meer overtuigd geworden van de zeer geringe waarde van de *varch > *vark
werkhypothese. Aan de andere kant lijkt me Heeroma's germ. *varg > *vark-theorie
geen haar beter. Ik geloof thans dat een lat. porcus: germ. *farχaz in het Ndl. alleen
maar een *vaar had kunnen opleveren. Het is in elk geval merkwaardig dat, in
tegenstelling met andere Oud- en Nieuwgermaanse dialecten, onze taal de
grondwoorden van varken (verg. oeng. fearh, eng. (veroud). farrow, ohd. farah, farh,
mhd. varch, nhd. dial. farch, fark) en
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1)

zwijn (ohd. os. oeng. sû, nhd, sau, neng. sow, on.sŷr) niet vertoont . Ook met mnd.
ferch is, vanwege het vreemde vocalisme, voorlopig weinig te beginnen. Dit alles
zou kunnen wijzen op een zeer vroeg verdwijnen van het grondwoord in het
Oudnederfrankisch en zou stellig niet pleiten voor een jonge formatie. Indien ons
varken werkelijk vark + en is, dan zou men met veel fantasie en nog meer goede
wil het vark uit de Klucht Van den half-backen Fop [1660] wel voor een relict kunnen
verslijten, wat Heeroma echter wijselijk niet heeft gedaan.
In de derde plaats wil het mij voorkomen, dat men, Heeroma's thesis voor de
oplossing van het Hollandse vocalisme van varken aanvaardend, één klip omzeilt
en terzelfdertijd op een andere strandt. Hoe zal men dan mnd. varken verklaren?
Dat het een vorm zou zijn die in het Nederduitse gebied zou zijn terechtgekomen
door Frankische import, door de ‘eerste frankiseringsbeweging’, resp. ook door ‘de
Nederlandse kolonisatie van de 12de eeuw’ (blz. 183) kan men gemakkelijker
beweren dan waarschijnlijk maken. En wat zal men dan beginnen met mnd. verken,
dat immers ook voorkomt? Bij de gewone hypothese, dus overgang van verken
(met umlaut) naar varken, is depalatalisatie in het Mnd. niet moeilijk aannemelijk te
maken. Een overgang mnd. varken > mnd. verken, dus palatalisatie, daarentegen
moet, volgens alle bekende regelen van de mnd. taalgeschiedenis, wel zeer
onwaarschijnlijk worden geacht. Of is het, volgens Heeroma gepalataliseerde en
dus volgens zijn eigen theorie jongere, mnd. verken ook al import?
Mijn bezwaren samenvattend, zou ik willen zeggen dat Heeroma het zich wel wat
gemakkelijk heeft gemaakt door de zaak uitsluitend vanuit de Nederlandse hoek te
bezien.
De rest van Heeroma's betoog, d.w.z. zijn speculaties over Frankische varken en
keu-expansies in ‘achterlijke Ingweoonse... gebieden’ (blz. 185-186) zijn uiteraard
minder vatbaar voor discussie. Wie zich niet aangetrokken gevoelt tot de nogal
speculatieve, enigszins visionnaire expansiologische uiteenzettingen van de schr.,
kan dit gedeelte van zijn artikel gerust overslaan. De grondigheid en scherpzinnigheid
van Heeroma's kritiek wordt er niet minder om. Het enige punt

1)

Het grondwoord van kieken, kuiken is in geen enkele Germaanse taal bewaard.
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van schr.'s verdere uiteenzetting waarbij ik me een (niet geheel van speculatie vrije)
aantekening zou willen veroorloven is waar hij op blz. 186 zegt dat ‘een varken... in
het Frankische kerngebied op een gegeven ogenblik iets anders (is) geworden dan
een zwien’. In tegenstelling met Heeroma zou ik willen zeggen, dat varken in het
Oudnederfrankisch van den beginne af wat anders is geweest dan een zwien. In
overeenstemming met de westelijke Indogermaanse talen, die *porkos gebruikten
voor het tamme, *sû daarentegen voor het wilde dier, kan het Ondfr. een dergelijke
tegenstelling hebben gehad tussen varken en zwien. Waar oorspronkelijk de tamme
variëteit slechts naast de wilde voorkwam, moet zij in de Lage Landen de wilde al
vrij gauw naar de achtergrond hebben verdreven. Men had voortaan aan één woord
genoeg, zodat men de wilde variëteit als wild varken kon gaan aanduiden. Dat bij
dit proces van syncretisme het ene gedeelte van het Ndl. taalgebied de voorkeur
heeft gegeven aan varken, het andere aan zwijn als algemene en enige term is
gemakkelijk genoeg te constateren; het waarom er van echter zal waarschijnlijk wel
nooit meer te achterhalen zijn. Daarin moet men nu eenmaal kunnen berusten.

II
§ 1. In zijn Buigingsverschijnselen in het Nederlands 1, 55 volg. [1947] bespreekt
Gerlach Royen bij de numerusreïnterpretatie verschillende gevallen waarbij ‘uit een
enkelvoud op -en een nieuw enkelvoud zonder -(e)n wordt geabstraheerd, omdat
men in die -en een meervoudsvorm dacht te zien’, b.v. baak of bake uit enk. baken.
Bij deze gevallen brengt hij op blz. 57 ook afrik. vark ter sprake. Hij verwijst naar
M.R. Breyne, Afrikaans 95 [1936] en naar J.J. le Roux, Handleiding in het Afrikaans
voor Nederlanders 40 [1921]. Slaat men genoemde werken op, dan ziet men dat
Breyne werkelijk aan een fonetische ontwikkeling varken > vark, tengevolge van
een ‘Abschleifungsprozess’ van de ‘Endsilbe’ schijnt te denken. Le Roux schrijft
weliswaar ‘-ens blijft in 't Mv. behouden bij woorden, die in 't Enk. -(e)n verliezen:
vark-varkens (naast varke); jong-jongens’, doch dit hoeft niet noodzakelijk te
impliceren dat hij met een foneties slijtageproces van de eindsyllabe zou opereren.
Een ‘Abschleifungsprozess’
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die het mv. onaangetast zou laten is wel bijzonder onwaarschijnlijk. Gerlach Royen
schijnt intussen, indien niet aan een fonetische ontwikkeling varken > vark, dan toch
aan een uit het enk. varken gereïnterpreteerd enkelv. vark te geloven, al is hij in zijn
Buigingsverschijnselen [1947] iets minder duidelijk dan in Mensch en Maatschappij
19 [1943], waar hij op blz. 240 schrijft: ‘Bij “varken” zij aangestipt, dat in het Afrikaans
daaruit vark als enkelvoud geabstraheerd is’. In mijn eerste artikel in Ts. 67, afl. 2
[1950] had ik oorspronkelijk gedacht dat varken in het Afrikaans de -en had verloren;
in noot 50a op blz. 126 kon ik gelukkig nog de goede verklaring geven die Prof. Dr.
S.P.E. Boshoff me per brief aan de hand had gedaan, namelijk dat vark een
secundaire vorm is die n i e t uit het enk. varken, doch uit het mv. varkens is
geabstraheerd, naar analogie van afrikaanse secundaire meervouden als beddens
en vrouens naast primaire simplicia als bed en vrou. M.a.w. men kan zich de
ontwikkeling van het Afrikaanse varkens-systeem voorstellen in drie stadia:
o

varken-varkens

2 .

o

✕

varkens → vark

o

✕

varkens → vark → varke

1 .

3 .

Intussen schreef Zijne Exc. Prof. D.B. Bosman me naar aanleiding van mijn artikel:
‘Die verlies van -en na k sou i n A f r i k a a n s onfoneties wees. Vgl. laken, diaken,
kuiken, deken, teken ens.... Dat varkens primêr... beddens sekundêr is, sal geen
verskil bij die analogiewerking gemaak het nie’. Het is nu evident dunkt me, dat afrik.
vark als formatie niet d i r e c t te vergelijken is met ndl. secundaire enkelvouden
zonder -en die uit primaire enkelvouden op -en werden geabstraheerd. De
analogiewerking is in beide gevallen, Ndl. en Afrikaans, wèl gelijksoortig, echter niet
1)
precies gelijk .
Verder schrijft Gerlach Royen, dat Mej. Dr. C.C. van de Graft er hem naar
aanleiding van dit afrik. vark op gewezen heeft (Mensch en Maatsch. XIX, 240), ‘dat
men niet naar Afrika hoeft te reizen om

1)

Wat Gerlach Royen t.a.p. bedoelt met het citaat van varketjes uit V. Looy 76 is me niet duidelijk;
met de gevallen van verkeerde analyse van -en in enkelvouden heeft dit geval van n-syncope
toch niets te maken.
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het enkelvoud vark te hooren; dat zeggen de Zeeuwsche boeren ook, althans op
mijn geboorte-eiland Tholen’. Dat de Zeeuwse boeren algemeen vark zouden zeggen
is echter totaal uitgesloten, men zie b.v. de Zeeuwse dialectatlas van Blancquaert
en Meertens. Het leek men intussen toch de moeite waard te proberen een authentiek
voorbeeld van vark te ontdekken, naast het vrij malle uit de Klucht Van den
halfbacken Fop [1660], dat ik, in navolging van Prof. Bosman, op blz. 126 van mijn
artikel heb gesignaleerd. Daarom heb ik toen Mej. Dr. C.C. van de Graft om nadere
inlichtingen gevraagd, die ze zo vriendelijk was me op 4 Maart 1950 per brief te
bezorgen. Ze schrijft: ‘Tot mijn negende jaar heb ik school gegaan in de stad Tholen
en daar spraken de kinderen van een vark, meervoud varken. Niet alle kinderen,
ikzelf o.a. niet, want dit meervoud trof me altijd. Waarschijnlijk meer de kinderen uit
den kleinen burgerstand en de boerenkinderen uit den omtrek, o.a. uit St.-Annaland,
die te Tholen school gingen’.
Bevestiging van de gegevens van Mej. Dr. C.C. van de Graft heb ik echter niet
kunnen krijgen. Twee navragen via het Amsterdamse dialectenbureau en een langs
1)
particuliere weg leverden precies hetzelfde resultaat op, t.w. dat verke, mv. verkes
het gewone woord op geheel Tholen, ook in St.-Annaland, is. Vark is er totaal
onbekend; zelfs mensen van 82 jaar, die op het eiland geboren en getogen waren
konden zich niet herinneren ooit van vark te hebben gehoord. Het ligt, dunkt me,
voor de hand, dat het vark van Mej. Dr. Van de Graft slechts een secundaire en
geïsoleerde formatie is geweest, die een tijdlang in de taal van sommige
schoolkinderen opgeld heeft gedaan.
§ 2. In aansluiting bij het gebruik van varken als scheldwoord (W.N.T. XVIII, 588),
is het niet oninteressant er op te wijzen, dat ons woord in deze toepassing wellicht
of waarschijnlijk in het Noors aan onze taal werd ontleend. In het Noorse tijdschrift
Maal og Minne 1946, blz. 90 namelijk behandelt W. Werenskiold een paar
scheldwoorden in het Noors, w.o. ook het bij Ivar Aasen vermelde fark in de betekenis

1)

Hiervoor ben ik alle dank verschuldigd aan Mej. dr. J. Daan te Amsterdam, resp. aan de heer
A. de Vin te Rotterdam.
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‘vals, onbetrouwbaar persoon’. No. fark zou, volgens schr., in Trøndelag en Nordland
ontleend zijn aan de taal van de Hollandse zeelui, waarbij dan de uitgang -en, die
werd opgevat als het achtergevoegde lidwoord, wegviel. Een moeilijkheid levert
wellicht de betekenis van het Noorse woord ‘vals, onbetrouwbaar persoon’, aangezien
ndl. varken als scheldwoord voor een manspersoon veelal op een dronkaard wordt
toegepast. Een absoluut bezwaar hoeft dit intussen niet te zijn, aangezien varken
ook voorkomt als scheldwoord in andere toepassingen, b.v. voor een onhandelbaar
mens (Ter Laan [1927]) of voor een brutaal mens (Foncke, Mech. Dial. 31 [1932]).
Overigens komt in het Noors ook nog farken voor, en wel als omschrijving voor
de duivel.
L e i d e n , Juli 1950.
F. DE TOLLENAERE
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De dativus hum bij Hooft
19 Augustus 1628 begon Hooft het eerste boek van de Nederlandsche Historiën in
't net te schrijven; 23 Februari 1638 had hij het XXe boek voltooid. Er verliepen toen
bijna vier jaar met ‘ooverzien en schaaven’ (Brandt), voordat deze twintig boeken
het licht konden zien. Zij verschenen in 1642 bij Elzevier.
Toen Hooft in 1647 stierf, liet hij nog bijna zeven boeken na, die van de dood van
Oranje tot Leicester's aanslag op Leiden liepen. Over de voortgang van dit werk is
weinig bekend, met name, of hij aan dit Vervolgh al begonnen was voordat hij de
eerste twintig liet drukken. Was dit niet het geval en waren er jaren verlopen voordat
hij zich opnieuw tot werken zette, dan kon Nijhoff daarmee zijn opvatting schragen,
dat ‘de oorspronkelijke Historiën, zoals deze in 1642 door de schrijver zelf werden
uitgegeven, een met bewustheid afgerond werk zijn’, ja zelfs dat men ‘door deze
1)
uitbreiding de eigenlijke Historiën onrecht doet’ .
Naast dit vraagstuk breng ik een tweede ter tafel: van wanneer dateren Hooft's
Waernemingen op de Hollandsche Taal, 126 opmerkingen over buiging en spelling,
2)
afgedrukt als bijlage achter L. ten Kate's Aenleiding I (1723) ? Het hs. van deze
Waernemingen is verloren, maar ten Kate wist dat het met Hooft's nieuwe hand,
dus na 10 Dec. 1635, geschreven was. Dit is de terminus a quo voor de datering
bij F.L. Zwaan, Uit de geschiedenis der Nederlandsche Spraakkunst (1939). De
terminus ad quem vindt Zwaan door Waerneming 119-126, die speciaal de spelling
betreffen en ‘Gedenknis’ heten, te vergelijken met Hooft's spellingpraktijk: het is dan
duidelijk dat deze Gedenknis zekere spellingveranderingen in September 1641 of
kort daarna, begeleidt. Om de lange periode van zes jaar nader te beperken brengt
Zwaan de Waernemingen in verband met de derde druk van Henrik de Grote, die
Hooft in 1638 verzorgde. Hij wijst op het

1)
2)

Hooft's Historiën in het kort (1947) p. IX.
En bij Zwaan l.c., p. 235 v.
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herhaaldelijk voorkomen van de naam Henrik en eens van die van zijn krijgsoverste
Desdiguières in de Waernemingen, en bovendien op de overeenkomst tussen een
aantal wijzigingen in die derde druk en een aantal Waernemingen.
3)
Bovendien heeft Kossmann in De varianten van Hooft's Granida de herziening
voor de druk van 1636 met 34 van de Waernemingen in verband gebracht. Dit
bewijst de onjuistheid van Zwaan's noot 1 op p. 108. Hij verwerpt daar Leendertz'
Junioris mening, dat de Waernemingen geleidelijk ontstaan zijn in de jaren na 1623,
toen Hooft zich voor het eerst, samen met De Hubert, Vondel en Reael, in
taalkwesties verdiepte. Trouwens in noot 3 op p. 109 spreekt Zwaan zijn vorige
opmerking zelf tegen. Leendertz had stellig gelijk, al zal straks blijken dat ten Kate's
hs. uit 1640/41 dateerde.
Mijn aandacht viel nl. op de datief hum, op p. 2 der Ned. Historiën, een vorm die
Hooft in Waerneming XXXI voorstelt teneinde tot een fraaie latinitas in de buiging
te komen: sg. dat. acc. hum - hem, pl. hun - hen. En ik herinnerde mij De Vooys'
4)
opmerking, dat Hooft deze eigenwijsheid in zijn praktijk nooit heeft toegepast . Dat
ik niet met een drukfout te maken had, bleek toen ik weldra een tweede en in boek
II een groot aantal malen hum aantrof, nl. op p. 57-65 in een aaneengesloten episode.
Toen werd het de moeite waard, steekproefsgewijs het gehele werk door te lopen,
en daarbij kwam nog eenmaal hum aan den dag in boek IV, een aantal malen
verspreid in de eerste helft van boek XXI, en consequent doorgevoerd in de tweede
helft van dat boek. Ik gebruikte de volledige uitgave van 1703, vergelijking met de
eerste druk toonde aan, dat daar dezelfde plaatsen in boek I, II en IV voorkomen.
Hum stond dus op plaatsen die minstens tien jaar na elkaar geschreven schenen
te zijn! De hss. alleen konden het raadsel oplossen. In de eerste boeken vooral zijn
de sporen van het schaven en overzien duidelijk zichtbaar: er zijn talloze addenda
en corrigenda, deels met de oude, maar meestal met de nieuwe hand geschreven
en dus uit de revisie-periode stammende. Enkele van deze nieuwe addenda, met

3)
4)

Jg. 36 van dit ts., p. 97 v.
Gesch. v.d. Ned. taal in hoofdtrekken geschetst (1931) p. 92.
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name de episode in boek II, hebben hum, maar Hooft heeft, op onduidelijke wijze,
ook elders overal hem in hum veranderd, zonder dat òf de afschrijvers - Baek,
Mostaert - òf de zetter het hebben overgenomen, op zeer weinige plaatsen na. Boek
XXI is door Hooft zelf in het net geschreven, consequent met hum; de overige
plaatsen zijn addenda en corrigenda uit de tijd toen hij dat boek schreef. In boek
XXI hebben afschrijver en/of zetter de eerste maal voor hum hun gelezen, welke
fout men in alle uitgaven kan aantreffen, daarna meestal hem op een paar plaatsen
na, en dan, van p. 937 af, schijnen ze hum au sérieux te nemen! Allervreemdst, dat
Hooft in de proef en Brandt in de latere drukken, deze inconsequentie lieten staan.
Was het een proefballònnetje van Hooft?
Daar het XXIe boek dateert uit dezelfde tijd als sommige addenda in de eerste
boeken, is het geschreven voordat de eerste twintig boeken naar de drukker gingen.
Uit diezelfde tijd dateert Waerneming XXXI, maar van nà die tijd Waerneming LXVIII,
waarin Hooft weer tot hem blijkt teruggekeerd.
Die tijd nader bepalen is aan de hand van de Gedichten niet mogelijk, want het
pronomen komt daar omstreeks die tijd niet in voor. Maar dan zijn er nog de brieven,
en deze geven het antwoord. In Van Vloten's uitgave is de laatste brief met hem
van 7 Juli 1639, de eerste met hum van 13 Maart 1640: deze terminus a quo heeft
dus nog een speling van acht maanden. Maar in de hss. is een onuitgegeven brief
van 7 Maart 1640 met hem, waardoor de speling tot zes dagen inkrimpt! De terminus
ad quem blijft iets vager: in October 1640 (de dag ontbreekt) nog hum, 13 December
hem.

Conclusie:
1. Hooft schreef tussen Maart en December 1640 boek XXI in 't net en had het
materiaal, dat hem door de verwardheid van het Leicesterse tijdvak veel moeite
gaf, onder het verbeteren van de vorige boeken door verzameld. Van een
pauze in zijn werk is nauwelijks sprake; Nijhoff's stelling vindt van deze kant
geen steun.
2. In diezelfde tijd verbeterde en vermeerderde hij de kopie van de eerste boeken,
maar dat is niets nieuws.
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3. Waerneming XXXI dateert van 1640, Waerneming LXVIII waarschijnlijk van
1641; het hele hs. is dus waarschijnlijk toen pas ontstaan, al bewijst het over
Granida (1636) en Henrik de Grote (1638) door Kossmann en Zwaan
opgemerkte, dat zij deels het resultaat van lang zoeken waren. Hun verband
met de eerste druk der Ned. Historiën (naar de zetter November 1641) is sterker
dan met de derde druk van Henrik de Grote.
4. Er is behoefte aan een samenvattende studie over Hooft's taalkundige
denkbeelden in verband met zijn zelfcorrectie.

H.W. VAN TRICHT
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Over het woord keiler en zijn oorsprong
Herhaaldelijk ontmoet men den laatsten tijd in jagersvakbladen - wel als een gevolg
van de invasie van wilde zwijnen in onze contreien - het woord Keiler, maar dan
vernederlandscht, dus zonder hoofdletter en zonder aanhalingsteekens. Met dit
Duitsche woord pleegt de oostelijke jager een wild zwijn aan te geven, dat, van het
mannelijk geslacht, en ongeveer drie jaar oud, zich reeds flink weet te weren, door
met zijn slagtanden of houwers te slaan, waarom het ook den naam Schlager of
Schlachter heeft gekregen.
Wat betreft de etymologie van het woord Keiler, dat oudtijds ook wel als Keyler
gevonden werd, nu ook als Keuler geschreven wordt: de aanvankelijke opvatting
van zijn oorsprong uit het Litausche kuilĩs ‘dekbeer’ (hd. Zuchteber), in de vroegere
drukken van Kluge's Etymol. Wörterbuch (vanaf de 1ste uitgave in 1883) vermeld,
heeft later plaats gemaakt voor de afleiding uit keilen of slaan door dit dier, ‘nach
seinen Hauern’ (F. Kluge-A. Götze, Etymol. Wörterb. d. deutschen Sprache [1934]).
Deze laatste afleiding van keilen is reeds te vinden bij R. Hildebrand in Ds. Wtb. V,
5

650 [1873]; ook het woordenboek (van Weigand in 1883) [1909] sluit zich bij deze
opvatting aan.
Deze zienswijze, die ook in het Jagerswoordenboek werd overgenomen, is dus
gebaseerd op het houwen of slaan als een kenmerkende eigenschap van den ever.
Nu heeft echter het wilde zwijn nóg een bijzonderheid, die wellicht, bij het ontstaan
van den naam Keiler een rol kan gespeeld hebben. Reeds bij de klassieken wordt
beschreven, hoe het zwartwild met ontembare kracht zich door struikgewas en
andere hindernissen pleegt heen te breken: zoo zingt b.v. Ovidius (Metam. VIII,
340):
aper excitus
sternitur incursu nemus et propulsa fragorem
silva dat
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(de opgestooten ever werpt in zijn aanloop de struiken omver, en doet de takken
der bomen kraken).
Dit ‘breken’ vermag het dier te doen, daartoe in staat gesteld door den bijzonderen
vorm en bouw van zijn kop, die nl. als een wig een opening forceert in de
belemmeringen, die het op zijn weg ontmoet. Naar dezen wigvorm kreeg bij de
Romeinen een wigvormige slagorde den naam porci caput of ‘varkenskop’, met
geheel dezelfde beteekenis als cuneatim: wigsgewijs. Zoo ook wordt door Aristoteles
- in zijn Hist. Natur. - met ϰάπρος de evervisch, Capros aper, eng. boarfish, hd.
Eberfisch aangeduid, om zijn kop, die wigvormig is als die van een ever.
Is het nu niet aannemelijk te achten, dat het woord Keiler aan het dier gegeven
werd om zijn kop, die niet slechts den vorm heeft van een Keil of wig, maar ook de
functie er van? Zoo'n beeld van een wig is den jager immers ook in ander opzicht
bekend, daar de in V-formatie vliegende trekvogels eveneens als wig worden betiteld:
1)
in het hd. als Keilflug, in het eng. als a wedge of geese .
Op dezen grond zou ik als een goed Nederlandsch woord ter vervanging van het
Duitsche Keiler willen voorstellen: wigkop, wiggend zwijn, event. wigger.
Rotterdam, April 1951.
A.G.J. HERMANS

1)

Men vergelijke nog de volgende aanhaling uit een artikel van J. Ashton Freeman over
wilde-zwijnenjacht op de Tonga-eilanden, getiteld ‘Where Pigs survive in enormous Numbers’,
in het dagblad Irish Independent, 12 Maart 1951, blz. 6: ‘If you study the form of a wild boar
you will realise that he is constructed along the lines of an animate bulldozer. He has such a
tremendous head that the lower part of his jaw is level with his hooves, yet the top of the head
is the highest part of his body.
The part from his forehead to his snout slopes down to form a great wedge, which is covered
with a layer of gristle, several inches thick, and so tough that I have hit a pig slap in the
forehead with a rifle bullet at close range and it has failed to stop him’.
Aan verwantschap met hd. keil ‘wig’ is vroeger reeds gedacht, zij het dan op een andere
manier, dan die welke door Dr. Hermans wordt voorgesteld. In G. Schambach's Wtb. der
niederd. Mundart der Fürstenhümer Göttingen und Grubenhagen [1858] vindt men op blz.
100 a: kîlert, kîler, m. der Keiler, wilde Eber; von den keilförmigen Hauern so genannt’ (noot
v.d. red.).
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