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Let op: boeken en tijdschriftjaargangen die korter dan 140 jaar geleden verschenen zijn, kunnen
auteursrechtelijk beschermd zijn. Welke vormen van gebruik zijn toegestaan voor dit werk of delen
ervan, lees je in de gebruiksvoorwaarden.

i.s.m.

1

Drie handschriften uit de Librije van de abdij van Sint Bernards
opt Schelt
(Brussel, K.B. 19545, 19546 en Kon. Ned. Akad. v. Wetensch. XXIV)
I
De handschriften
In 1825 kocht J.F. Willems een drietal hss. die, naar hij zelf mededeelt,
samengebonden waren en die afkomstig zijn van de Cisterciënser abdij Sinte
Bernards opt Schelt (bij Antwerpen, gesticht 1230). Over de oorspronkelijke band
wordt niets medegedeeld. Vermoedelijk was de samenhang tussen de drie boeken
zó los, dat het voor de hand lag ze als drie afzonderlijke handschriften te
1)
beschouwen . In de volgende regelen hoop ik aan te tonen dat men ten onrechte
tot nu toe verzuimd heeft deze hss. in hun oorspronkelijk verband te bestuderen,
omdat zij een zeer oude eenheid vormen. Helaas laten Willems' mededelingen, niet
toe om iets vast te stellen omtrent de volgorde waarin de hss. door hem in die band
werden aangetroffen. Laten wij allereerst de uiterlijke vorm dier handschriften aan
een nauwkeurig onderzoek onderwerpen. Ik geef een korte beschrijving. Voor de
terminologie verwijs ik naar mijn catalogus van het oude fonds van de hss. van onze
Maatschappij (Leiden 1948), waar ik die in de inleiding toegelicht heb.
I. Hs. Kon. Ned. Akademie van Wetenschappen nr. XXIV (in

1)

In een uitvoerige aantekening op het verso van een modern perkamenten schutblad voor in
de band van hs. Brussel 19546, geschreven en ondertekend door Willems, deelt hij mede:
‘hebbende ik dezelve, om de onmatige dikte, afzonderlijk laten inbinden’. Naar alle
waarschijnlijkheid zijn de met ongekleurd leder of perkament beklede houten borden van de
oorspronkelijke band gebruikt voor het nieuw inbinden van dit hs. Het leder is met eenvoudige
filets versierd en men ziet nog de sporen van 4 knoppen en twee sloten. Bij die gelegenheid
heeft men die oude (14e- à 15e-eeuwse) band een nieuwe zwaar zwijnslederen rug gegeven.
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bruikleen afgestaan aan de Kon. Bibliotheek in Den Haag sinds 1937) - Hein van
Aken's vertaling van de Roman de la Rose, de Roman van Cassamus, de satire De
Frenesie.
Perk. 78 bll., 242 × 162 (bladsp. 200 × 123), 2 kol., 53 rr. Katernen: V + schutbl.,
6 V, IV-1 uitgesneden blad aan het einde. Geregeld reclamen, geen signaturen. De
potloodliniëring is meestal onzichtbaar geworden, al zijn de sporen duidelijk te zien.
Het schrift is zeer eenvoudig (afb. 1-3), soms bijna cursief; de inkt is bruin
opgedroogd. Hoofdletters in een aparte kolom, gerubriceerd door één enkele rode
lijn. Of die rubricatie, de eenvoudige rode en blauwe hoofdletters (2 rr. hoog) en het
merendeel der eveneens rode en blauwe paragraaftekens onmiddellijk na het
afschrijven werden ingevuld, is niet uit te maken. In ieder geval zijn de representanten
r

v

overal duidelijk zichtbaar. Een enkele hand schreef f. 1 -68 eerst de Roman van
de Roos en vervolgens, zonder merkbare overgang, die van Cassamus af. Hetgeen
v

e

f. 77 , 1 kolom, r. 12 volgt, na 2 rr. spatie, is later bijgeschreven in een donkere inkt
van slechte samenstelling. De hoofdletters, weer in een aparte kolom, zijn op
overeenkomstige wijze door een rode lijn gerubriceerd. Het is niet uitgesloten, dat
wij hier toch met dezelfde hand te doen hebben, maar dan op een later tijdstip: er
is grote overeenkomst in stijl en graphie (m e n i c h g e , g i , g e s c h i e t , zonder h
r

v

dus). Aangezien het niet helemaal zeker is dat de initialen op ff. 1 , 77 en de latere
opluistering van de beginletter van de Roman van Cassamus ongeveer gelijktijdig
zijn en dus in zekeren zin als oorspronkelijk te beschouwen, wil ik deze liever later
beschrijven.
Zoals gezegd, werd het laatste blad, dat geheel beschreven was, getuige de
schamele resten die bewaard bleven, weggesneden. Bekend is Willems' preutsheid:
v

het is opmerkelijk dat juist daar waar in de satire op f. 77 b twee erotische regels
verwacht kunnen worden, zij door een radering (niettegenstaande de reagentia die
Verwijs heeft aangewend en daardoor thans definitief) onleesbaar zijn geworden.
De lezer die Verwijs' X goede boerden, p. 40 opslaat, zal zien dat het einde van het
gedicht niet veel goeds naar Willems' smaak doet verwachten. Heeft Willems het
lot een handje geholpen met de schaar, toen hij toch bezig was de codex in drieën
te verdelen?
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Willems heeft het hs. laten inbinden in een fraai bruin-lederen stempelband
(gesigneerd P.F. HEYNE, RELIEUR ANVERS). Voorin een blank perk. schutblad met in
recto enige ‘probationes pennae’ uit de 15e eeuw en onderaan een vrijwel volkomen
uitgeradeerde notitie, misschien een eigendomsmerk.
Het hs. is door Willems in 1825 voor ƒ 200. - verkocht aan het Kon. Ned. Instituut
2)
(thans Kon. Ned. Akademie van Wetenschappen) .
II. Hs. Brussel, Kon. Bibliotheek 19545 - Jacob van Maerlant's Rijmbijbel.
Perk. 194 bll., 237 × c. 150 (bladsp. 185 × c. 115). 2 kol., 45 rr. Katernen: 10 IV,
II, 13 IV, IV - 3 + 1. De foliëring van Willems is nog al eens in de war (2 × f. 4; 2 ×
f. 140). Bijna steeds reclamen, geen signaturen. Schrift in een eenvoudige kleine
textualis (afb. 4 en 7). Het hs. is goed geschreven, maar niet heel regelmatig, zodat
men wel eens de indruk krijgt dat de bladzijden soms niet gelinieerd werden vooraf.
Het perkament is behoorlijk, doch niet zelden slecht geprepareerd, waardoor de
inkt uitgelopen is. De katernen zijn niet in de regelmatige volgorde afgeschreven.
v

Het katern dat f. 85 begint was al klaar, toen het vorige beschreven werd: van f. 81
af hebben de pagina's maar 39 rr., want men heeft het aantal kennelijk moeten
minderen om een goede aansluiting te verkrijgen. Hoofdletters in een aparte kolom,
niet gerubriceerd. Eenvoudige gekleurde initialen, afwisselend rood en waterblauw
met enig conventioneel penwerk in groenig blauw en rood. Het begin der bijbelboeken
gemarkeerd door grotere initialen in rood-blauw met penwerk, doch zonder verlenging
in de marges zoals in hs. 19546 (afb. 7).
r

De tekst begint f. 1 en wordt op de eerste 5 bladzijden onderbroken door 8
miniaturen. De eerste is eigenlijk een gehistorieerde V met een voorstelling van de
H. Drievuldigheid, de andere zeven hebben voorstellingen van de scheppingsdagen
(afb. 10). Die miniaturen, in een omlijsting, staan tegen een bewerkte achtergrond,
blauw of rood, in de Franse stijl van c. 1300. De voorstellingen zijn kunstloos

2)

Zie Brieven aan Jan Frans Willems. Toegelicht door J. Bols (Gent 1909), nrs. 106, 108, 112,
113, 116 en 117.
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en hebben bovendien door de tijd zeer geleden. Maten: 4 à 5 cm. hoog bij ruim 5
cm. breed.
v

De tekst eindigt f. 191 . Op het recto van het schutblad dat daarop volgt, heeft de
blauwe inkt zijn sporen achtergelaten, die gebruikt werd o.a. voor de kapitalen van
een kalender, die wij aantreffen achterin hs. Brussel 19546, waarvan de beschrijving
volgt. Deze kalender hoort dus blijkbaar in ons hs. thuis. De hand, die de kalender
heeft afgeschreven komt trouwens eveneens voor in het hs. zelf, waar zij, eveneens
met rood, in de marge namen van personen en bijbelboeken heeft bijgeschreven
(afb. 5 en 7). Wij komen daar op terug. Het is niet onmogelijk dat een oudere kalender
later is vervangen door de onderhavige, nadat het hs. verhuisd was naar een ander
diocees: de drie laatste bladen van het hs. werden immers weggesneden en voor
deze kalender is een nieuw diploma genomen. Het schutblad, dat wij nu nog hebben
en dat dus die afdrukken op het recto vertoont, kan later, tegelijk met de kalender
ook toegevoegd zijn.
Het hs. is gebonden in een fraai kalfslederen band, in alle opzichten gelijk aan
die van het vorige hs., en werd door de Bourgondische Bibliotheek te Brussel in
1846 aangekocht op de auctie-Willems voor frs. 1000. -.
III. Hs. Brussel, Kon. Bibliotheek 19546 - Jacob van Maerlant's Der Naturen
Bloeme.
Perk. 109 bll., 237 × 155 (bladsp. 185 × 105). 2 kol., 40 rr. Katernen 4 VI, V, VI,
VI-2, V, VIII, II, 1 schutbl. Reclamen, geen signaturen. Het schrift, aanvankelijk zwaar
en geposeerd, wordt allengs eenvoudiger en onregelmatiger. Zeer merkwaardig
zijn de lussen der letters van de bovenste regels der eerste 33 bladen, die
verzwaringen van de schacht, niet aan de buitenkant, maar in de lus vertonen, een
eigenaardigheid die mij uit geen ander hs. bekend is. Mogelijk zal men met behulp
e

van oorkonden uit het begin der 14 eeuw deze schrijfgewoonte nog eens kunnen
localiseren (afb. 8). Met het minder verzorgd worden van het schrift verdwijnt ook
deze versiering. Het perkament is ook in het tweede gedeelte van het hs. bepaald
slecht te noemen (f. 92 e.v. loopt de inkt zelfs af en toe door). De hoofdletters staan
in een aparte kolom, maar zijn niet gerubriceerd. Wel
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vindt men afwisselend rode en blauwe hoofdletters, nogal onhandig getekend (2 rr.
hoog). De grotere initialen, in de conventionele Franse stijl, rood-blauw met de
bekende J-vormige versiering, zich in de marge voortzettende, weer met penwerk
opgesierd, geven geen aanleiding tot opmerkingen. Zij zijn in overeenstemming met
e

3)

de stijl van het hs., uit het begin der 14 eeuw . De grootte der initialen varieert
tussen 5 en 10 regels van de tekst.
r

F. 1 heeft als schutblad dienst gedaan; de tekst begint op ¼ van de tweede kolom.
Het is reeds lang bekend, dat het begin van Maerlant's tekst is ingekort. Maerlant
haalt een groot aantal autoriteiten aan, die de copiïst in een schema heeft
ondergebracht. Daarvoor heeft hij de miniatuur gebruikt, die het verso van f. 2
inneemt en die een tabula consanguinitatis tot voorbeeld heeft gehad, zoals F. Lyna,
4)
die het hs. beschreven heeft, ons heeft duidelijk gemaakt . Deze
verwantschapstabellen, die men gebruikte in het canoniek recht om gemakkelijk de
graad van verwantschap tussen familieleden af te kunnen lezen, zijn in de M.E.
reeds zeer vroeg bekend. Hier is de figuur van Aristoteles het middelpunt, die als
het ware een heel systeem van rode cirkels draagt, waarin de namen van alle
autoriteiten zijn geschreven, die op deze meester teruggaan. Lyna vond in twee
Franse hss., beide uit het jaar 1314, het voorbeeld van deze tekeningen terug: twee
uitvoerige miniaturen die zeer op elkaar lijken, zonder dat één dezer als het directe
voorbeeld van het andere of van onze tekening is aan te wijzen. Het ene hs. berust
5)
in de Bibl. Nationale te Parijs en is ook in die stad verlucht , het andere is afkomstig
uit de abdij van Tongerlo, maar de herkomst is onbekend. In de tijd van Joseph II,
als gevolg van de opheffing der Zuidnederlandse kloosters, kwam het in de
6)
Bourgondische Bibliotheek terecht . De copiïst heeft nu zijn tekst zó ingericht, dat
v

de tekening op f. 2 precies past in de context, vandaar het begin van die tekst
v

midden in de tweede kolom van f. 1 .

3)
4)
5)
6)

e

e

Henry Martin, La miniature française du 13 au 15 siècle (Paris etc. 1923), p. 20-21.
C. Gaspard et F. Lyna, Principaux manuscrits à peintures de la Bibliothèque Royale de
Belgique I (1937), nr. 113.
Martin, o.c. pl. 25 (ms. lat. 3893).
Lyna, o.c. nr. 114 (ms. 7452).
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De stijl van de miniatuur komt overeen met die der Parijse ateliers uit de eerste
e

decenniën der 14 eeuw, hetgeen het vermoeden wettigt, dat zij ook in die tijd
ontstaan zal zijn. Terecht looft Lyna deze zelfstandige Nederlandse bewerking;
trouwens de hele werkwijze van de copiïst te dezen opzichte duidt op een zekere
zelfstandigheid.
r

e

De tekst eindigt f. 105 , 2 kolom. Het verso is onbeschreven, het volgende blad
aanvankelijk ook. Het dubbelblad, ff. 107-108, met de kalender, behoort in dit hs.
niet thuis, zoals wij reeds opmerkten. Een nieuw bewijs daarvoor is het voorkomen
van roestgaten in de laatste bladen van het hs. vóór de kalender en niet in de
kalender zelf. Op geheel overeenkomstige plaatsen worden die gaten ook in het
eerste blad van het hs. aangetroffen. Het zijn duidelijke sporen van een
oorspronkelijke band: de roestende spijkers in de houten borden hebben het
perkament der eerste en laatste bladen aangetast. Een zeer oud schutblad, f. 109,
mist die roestsporen eveneens. Ook dit blad heeft in de allereerste tijd dus geen
deel uitgemaakt van het handschrift.
Het hs. is thans gebonden in een band, waarvan de oude met leder overtrokken
e

e

borden van een 14 - of 15 -eeuwse, met eenvoudige filets versierde band gebruikt
zijn, vermoedelijk de band, die Willems om de drie hss. heeft aangetroffen. Het leder
is ongekleurd. Voor de rug is een zwaar stuk ongekleurd nieuw zwijnsleder gebruikt.
Evenals nr. 19545 werd het hs. in 1846 aangekocht op de auctie-Willems voor ƒ
1000. Wij hebben hier dus drie zeer verschillende handschriften, die wellicht ook vrij ver
uiteenliggen met betrekking tot hun herkomst, al kunnen de dialectverschillen
misschien die der copiïsten weerspiegelen, terwijl zij toch op één plaats geschreven
kunnen zijn. Overeenkomst is er alleen in formaat en in stijl: ze weerspiegelen één
periode van ontstaan. In alle drie zijn echter toevoegsels te vinden, die wijzen op
een gemeenschappelijke bezitter in zeer vroege tijd. Laten wij die latere toevoegingen
eens nagaan in de verschillende perioden en zien of deze iets bijdragen tot de
geschiedenis van die librije.

A. De versiering van het Rose-handschrift.
F. 1r een initiaal H, conventioneel rood-blauw met uitgespaard wit
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in de schachten (12 rr. hoog), zich verlengend in de marge met de Franse
J-versiering, afwisselend rood en blauw. Voorts bleek-blauw en rood penwerk, dat
ook gebruikt is voor de blauwe T en de rode J in de eerste kolom. De marginale
versieringen zijn gelijksoortig, maar niet identiek met de overeenkomstige in hs.
v

Brussel 19546. Op éénzelfde wijze is de N van f. 69 naderhand versierd:
oorspronkelijk onderscheidde deze letter zich in niets van de overige gekleurde
hoofdletters. Blijkbaar heeft men later ontdekt dat de Roman van de Roos daar
onmerkbaar overging in die van Cassamus en het begin daarvan willen markeren.
r

Het is dus zeer wel mogelijk dat men de ruimte voor de H op f 1 aanvankelijk open
gelaten had voor een tweede, meer artistiek begaafde rubricator. De H waarmede
de Frenesie begint, is ook later ingetekend, evenals het blauwe opschrift d i t e s
d e f r e n e s i e en het langgerekte rode hondje, dat de ruimte daaronder moet
opvullen. De versieringsmotieven waarin de staart zich oplost, lopen zelfs een weinig
door de tekst heen. De H heeft bijzonder fijn rood penwerk ‘in het oog’. Van deze
hand zijn misschien ook een aantal ‘nota's’, handjes, halffiguren met wijzend handje
v

v

v

e

(ff. 49 , 50 , 68 ) in de marges bijgetekend, alles in een vroeg-14 -eeuwse stijl.
r

Verreweg het belangrijkste echter is de ‘historie’ in de initiaal H van f. 1 , misschien
uitsluitend het werk van een derde hand. De beschikbare ruimte in het oog is door
een verdieping in tweeën gedeeld: in de kleinste, bovenste helft is met blauwe inkt
een man op een bed in rugligging getekend. De handen zijn onzichtbaar door het
dek, dat in fraaie plooien neerhangt. Het bed helt sterk aan het hoofdeinde. Een
vierkant hoofdkussen ligt op een groen ander kussen, daaronder weer het wit van
het bed. Ook in de plooien en de poot van het bed aan het voeteneind een weinig
groen. Verder is alles wit gelaten. De hoofdtooi van de man lijkt op die van de
miniatuur van de Aristoteles te Brussel, die ook geheel ongekleurd is gebleven, op
een weinig blauw-groen in de plooien van zijn kleed na. Voor zover dit te beoordelen
valt (het hele tekeningetje meet ruim twee bij nog geen twee cm), is de stijl in beide
tekeningen zeer verwant. De gehele ruimte in de H is verder opgevuld met een rode
lijntekening op geel fond: witte ranken met groene schopvormige bladeren en witte
bolletjes. Voorts
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dragen de ranken in de bovenhelft een grote bloemknop met een paarse bloem die
op uitkomen staat en nog een kleinere. In de benedenhelft kijkt men in een
wijdgeopende paarse bloem, terwijl wij nog vier knoppen van bloemen opmerken
in verschillende groeistadia. Zonder twijfel zijn rozen bedoeld, de knoppen zijn zelfs
ondubbelzinnig rozenknoppen. De geopende bloem is bijzonder fraai en naturalistisch
getekend, in alle schaduwnuances van paars.
Deze fraaie gehistorieerde letter is niet opgemerkt door Alfred Kuhn, die een
uitvoerige monographie heeft geschreven over de miniaturen der handschriften van
7)
de Roman de la Rose . Dit is te meer te betreuren, omdat hij juist deze miniatuur
van de dromende man uitvoerig in alle hem bekende hss. heeft nagegaan. De eerste
e

periode der illustraties ligt tussen het einde der 13 eeuw en c. 1350; de oudste
hebben een symbolische uitbeelding en de dromende man als enkele ‘historie’ in
een letter staat natuurlijk aan het begin der ontwikkeling. Aanleiding tot deze studie
was een fraai verlucht Weens hs. (Hofbibl. 2592) uit de Parijse school van het einde
e

der 14 eeuw. Juist dit hs. heeft, als eerste van vier miniaturen op de beginpagina,
die van de dromende man, en wel in een compositie die wij in hoofdtrekken ook in
onze gehistorieerde hoofdletter terugvinden: de man ligt op zijn rug op een bed met
verhoogd hoofdeinde, onder een kleed dat de rechterschouder onbedekt laat, terwijl
daarentegen ook de naakte rechterarm boven het dek ligt. Maar vooral de wijze
waarop de kussens getekend zijn, is volkomen dezelfde. De verwantschap tussen
8)
de beide miniaturen is onmiskenbaar . Onze tekening behoort echter tot een
vroegere periode. Had Kuhn deze miniatuur gekend, hij zou zeker niet geschreven
hebben: ‘In der zweiten Hälfte des Jahrhunderts vollzieht sich eine kleine, aber
bemerkungswerte Wandlung. Die Madonnenlage (het hoofd gesteund op de elleboog)
von der Antike übernommen, die das ganze Mittelalter hindurch die Regel war,
macht nämlich der natürlichen Lage auf dem Rücken Platz’. Trouwens, sinds Lyna's
publicatie weten wij dat deze nieuwe houding in het

7)
8)

Die Illustrationen des Rosenromans - Jhrb. der kunsthist. Sammlungen des allerh.
Kaiserhauses XXXI (Wien, 1913/14).
O.c., Taf. I.
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Noorden al zeer vroeg voorkomt, bijv. in het psalterium, wellicht uit de abdij van
Marchiennes in N. Frankrijk van c. 1260 (Lyna, o.c. plaat XVII, 4) en in de Miracles
de N. Dame van Gautier de Coincy, die misschien in Looz in het bisdom Luik zijn
9)
gemaakt, omstreeks het midden dier eeuw (Lyna, o.c. plaat XXIX, 2) .
Kuhn toont overigens aan dat overal waar in de stijl van Parijs sprake is van
vernieuwing van motieven, deze te danken is aan de invloed van meesters uit
Noord-Frankrijk en Waals België. Er kan hier dus sprake zijn van een zelfstandige
bewerking door een Nederlander van een Parijs voorbeeld, zoals dat misschien het
geval was bij de Aristoteles van hs. 19546, maar men kan zijn voorbeeld even goed
dichterbij zoeken. Opmerkelijk is verder de naturalistische wijze waarop de bloemen
e

getekend zijn: men aarzelt om deze zo vroeg in de 14 eeuw te plaatsen, maar men
bedenke hierbij, dat de rank met de rozen hier geen versiering is: het is een
integrerend deel van de voorstelling. Juist hier wordt de aandacht op de bloem als
zodanig gevestigd bij de illuminator en het wordt hem een aanleiding om de roos
te ontdekken, zoals zij er werkelijk uitziet!
Wij hebben hier een fraaie vroeg-nederlandse miniatuur, die ik vlak naast de
Aristoteles van Brussel zou willen plaatsen. Bij een nader onderzoek verzuime men
niet tevens de kleine pentekeningen in de marges daarin te betrekken, de wijze
waarop de kopjes getekend zijn, de haartooi (afb. 2). Vooral de handjes zijn
interessant: men lette op de tot een krul gebogen pink, de zesde vinger bij vergissing,
waarvan men het verkeerd begrepen voorbeeld misschien aantreft in hs. Parijs,
10)
B.N. lat. 3898, dat reeds genoemd werd in verband met onze Aristoteles-miniatuur .
Brengt ons de versiering van het hs. in de kring van miniaturisten die contact met
Parijse of franstalige handwerkslieden uit noordelijker regionen hadden, hetzelfde
kunnen wij immers van de inhoud van ons hs. zeggen, want wie nu tenslotte die
Hendrik van Brussel is geweest,

9)
10)

Met opzet worden hier eenvoudige hss. genoemd. Men zou natuurlijk ook het antiphonarium
van Beaupré bij Geraardsbergen (1290) kunnen noemen. Zie Lyna, o.c. plaat XLVIII.
Zie G. Vitzthum, Die pariser Miniaturmalerei (Leipzig 1909), pl. XLI.
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e

wiens ‘toename’ in ons hs. niet is ingevuld, dat hij tegen het einde der 13 eeuw
aan het werk is geweest, behoorlijk Frans kende en van de toestanden aldaar op
de hoogte was, is toch wel zeker. Onze copiïst moet zowel de Roman van de Roos
als de Cassamus, een bewerking van de Voeu du paon, in éénzelfde voorbeeld
gevonden hebben en dat was een zó eenvoudig hs., dat beide werken zonder
merkbare overgang daarin op elkaar volgden. Het hs. staat dus wellicht dicht bij de
autograaf of gaat erop terug: een nauwkeurige tekstvergelijking van de beide stukken
zal dat mettertijd moeten uitmaken. Tenslotte wijst de Frenesie, een zeldzaam
Nederlands product, gemaakt door een van die talrijke Nederlanders die in Parijs
studeerden of vagabondeerden, toch wel zeer direct naar dit milieu.

B. De oudste aantekeningen en bijvoegsels van hs. Brussel 19546.
De laatste 3 pagina's van het laatste katern, een octern, waren oorspronkelijk
v

onbeschreven. F. 105 was wegens de slechte toestand van het perkament, die
maakt dat het in recto geschrevene doorschijnt, niet geschikt om verder te gebruiken.
r

e

F. 105 draagt notities van zeer oude datum. Het schrift moet wel vroeg-14 -eeuws
zijn.
a. helemaal boven aan de pagina, na een probatio pennae (alfabet) een
huishoudelijke notitie in het latijn:
... teanna xviij. scutellas xi. mappas. x. manutergias. viii. aurialia vij. ollas iii.
... ues ii. (pall., doorgeh.) patella vna missa omnia apud arscot
Er zijn dus enige stukken eetgerei naar Aarschot gezonden, waarvan hier notitie
is gehouden.
b. [Con]tra Emorroydes sunt vtilia pulueres rosarum foliarum...
c. [lu]na prima nil dubites quidquid in sompno videris..., in twee kolommen,
blijkbaar een soort van maan-astrologie met betrekking tot dromen.
d. Na een zwarte scheidingslijn volgt dan een aantal door verticale streepjes
gescheiden combinaties van letter + rom. cijfer, een tabel die blijkens de uitleg
betrekking heeft op de maanstanden in verband met ziekten.
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v

F. 106 , onderste helft, heeft van dezelfde hand een tabel met verticaal de 19-jarige
maancycli en horizontaal de zondagsletters. Deze houdt stellig verband met het
voorgaande.
Deze vroege hand heeft enige karakteristieke kenmerken die haar onderscheiden
van een andere, die overigens gelijksoortige marginalia in het latijn betreffende de
v

v

a d a m a s , de r u b i n u s en de g r a n a t u s op ff. 95 , 97 en 98 heeft bijgeschreven.
Wij zullen op die hand later terugkomen. Men lette bij deze hand, die dus alleen in
19546 voorkomt, op de vorm van de r en op de merkwaardige vorm van het arabische
v

cijfer 3 in de tabel op f. 106 (afb. 6). Wij moeten hier nog vlak bij de 13de eeuw
staan. Zij komt in geen der andere hss. voor en zal dus uit de zelfstandige periode
van het hs. dateren.
Uit diezelfde periode is misschien ook nog een fijne cursieve hand in lichter
gekleurde inkt, die bruin is opgedroogd, die hier en daar verbeteringen in de tekst
heeft aangebracht en een enkele glose in de marge heeft geschreven, benevens
zeer talrijke nota's: nõ. Ook deze hand is in geen der beide andere hss. te vinden.

C. Toevoegsels uit de tijd vóór de samenvoeging in hs. Brussel 19545.
Alléén in het Rijmbijbel-hs. vindt men een slordige hand, die in zeer zwarte inkt in
het Evangelie-gedeelte de indeling in lessen heeft aangebracht, meestal in het
Latijn, maar ook wel in het mnl. Van deze hand zijn ook hier en daar verbeteringen
in de tekst. Misschien ligt de datum van dit schrift nog vóór de vereniging der hss.
In ieder geval wijst dit op een gebruik van het handschrift door en voor leken. Mogelijk
heeft een huiskapelaan het Evangelie, op deze wijze berijmd, aantrekkelijke lectuur
gevonden om aan tafel voor te lezen.

D. Het laatste schutblad van hs. Brussel 19546.
r

v

Zoals wij reeds opmerkten, behoort het dubbelblad, ff. 107 -108 de kalender,
waarmede dit hs. eindigt, oorspronkelijk in het vorige hs. thuis. Daarachter echter,
bevindt zich als schutblad nog een blad, dat thans als laatste schutblad de afsluiting
vormt. Oorspronkelijk heeft het ook geen deel uitgemaakt van dit hs., want de reeds
genoemde roestgaten treft men er niet in aan. Toch was het al een schutblad in het
begin der 14de eeuw, zoals wij hopen duidelijk te maken. Men heeft
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daarvoor een oorkonde gebezigd, die tegen het bord geplakt werd met de beschreven
zijde, die loodrecht staat op de schrijfrichting van ons hs. De tekst is onderaan en
rechts besnoeid en heeft vooral bovenaan door plakken en kreuken in de band zeer
geleden. Daardoor is het thans niet meer mogelijk ons een goede indruk te vormen
van de inhoud. Er is sprake van H e n r i c u s d e b a r s (?), die een oorkonde
uitgeeft die door zijn oom, Heer G o d e f r i d u s d e B r a b a n t i a , d o m i n u s d e
a r s c o t e t d e v i r s o n , mede bezegeld wordt, om een geschil te beslechten
tussen t e x t o r e s l o v a n i e n s e s en zekere H i l d e g h e r u s d e F t e s s a ,
c i v i s C o l o n i e n s i s . Het schijnt dat de c o n i u g e s e t i o h a n n e s , die steeds
genoemd worden, dezelfden zijn als die t e x t o r e s . Voor ons doel is alleen van
belang, dat we hier een Leuvense particuliere oorkonde hebben, die bekrachtigd is
door Godefridus van Aerschot, een der in 1302 gesneuvelde edelen in de slag bij
Kortrijk.
Het is niet onmogelijk dat wij, nu éénmaal gemeld wordt dat iets naar Aarschot
is vervoerd en een tweede maal een Leuvense particuliere oorkonde als schutblad
is teruggevonden in het hs., enige grond zouden kunnen hebben om hs. en schutblad
samen in die buurt te localiseren.
Tenslotte vinden wij op het recto van f. 109 een korte aantekening, die eveneens
op Brabantse herkomst wijst. Ook deze moet van zeer vroege datum zijn, daar zij
geschreven is vóór al het andere dat op die pagina later werd bijgeschreven, zoals
wij zien zullen. Van een heel andere hand, in crusief schrift, lezen we daar het
vierregelig versje:
A N n i s d u c e nt e n i s b i s qua t u o r o c t u a g e n i s (!)
I n i u n i i n o n i s v i x i t (!) d u x b e l l a w u r o n i s

Hoe geweldig de indruk van de slag bij Woeringen in Brabant ook geweest moge
zijn, zulk een spontaan neergeschreven rijmpje zonder enig verband met de rest,
verwacht men toch niet lang meer na 1300.

E. De kalender.
r

v

De kalender (f. 107 -108 van hs. Brussel 19546) is beter op zijn plaats in het hs.
met Maerlant's Rijmbijbel (nr. 19545), al is die ook in
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dit hs. later bijgevoegd. Ook wat de maten betreft, behoort de kalender daar thuis:
de breedte der bladen (150 cm.) is geringer dan die van hs. 19546 en gelijk aan die
van hs. 19545. Het calendarium is door Lyna reeds enigszins gedateerd en
gelocaliseerd. Hij merkt op dat de feestdagen overeenkomen met die van het bisdom
Luik en hij dateert de kalender vóór 1322, omdat latere toevoegingen deze datum
dragen. Er valt over die kalender, mede in verband met onze drie hss., nog wel een
en ander mede te delen. De hoofdhand (afb. 5) is die van iemand die Nederlands
sprak, getuige de volgende mnl. woorden
a. In zwarte inkt, naar alle waarschijnlijkheid reeds uit het voorbeeld overgenomen:
a l d e r m e r t e l e r e n d a c h (2 Juli), een benaming die in zwang schijnt geweest
11)
te zijn voor de feestdag van de martelaren Processus en Martinianus . Wij
beschikken over maar zeer weinig kalenders met Nederlandse benamingen van
vóór 1350 en zo zal het wel moeilijk zijn om een tweede voorbeeld te vinden: sinds
die datum viert de kerk O.L.V.-Visitatie als hoge feestdag, zodat deze martelaren
uit de kalender verdwijnen. Alleen in kalenders waarin de nieuwe feestdag nog niet
vermeld is, kan men die nog verwachten.
b. Behalve de rode namen en de enkele blauwe initialen en cijfers, vinden wij ook
tal van rode invoegingen, die door dezelfde hand, maar na de voltooiïng van de
kalender kunnen zijn bijgevoegd. Van de oorspronkelijkheid dier toevoegsels ben
ik niet geheel zeker. In ieder geval is de stijl geheel dezelfde. Men vindt dan in rood,
boven de namen der maanden
loemaent,dit es sprokille maent,dit es de merte,aprille,dit
es de mey, Dit es braecmaent, hoymaent, oexstmaent, dit es
e u e n m a e n t ,h e r f s t m a e n t ,d i t e s r o s e l m a e n t ,D i t e s s l a c h m a e n t .
De benamingen komen vrijwel overeen met die, gepubliceerd naar de Hasseltse
12)
stadsrekeningen van 1487-'88 door J. Gessler .
Van de hoofdhand is waarschijnlijk ook nog de aantekening in rood

11)
12)

Men zou kunnen denken aan een verkeerde interpretatie: Process. mart. = Processio
martyrorum.
Leuv. B XXXIII (1941), p. 128. Mijn vriend Van Loey maakte mij hierop attent.
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in de ondermarge van het blad Januari-Maart met betrekking tot het vinden van de
eerste Vastenzondag:
S u e c t n a m a r c e l l i . w a e r d e m a n e .x. d a g h e
Nota
out si
d a g h e (verbeterd later met zwart in S o n d a g h e s ) d a r
na soe leeght men alleluya
D.w.z. de Zondag volgende 10 dagen na de eerste nieuwe maan na S. Marcellus
papa et martyr (16 Jan.) is de eerste Zondag van de vasten (dan laat men het
alleluya weg in de voormis).
Hoogstwaarschijnlijk zijn ook de benamingen van de tekens van de dierenriem
aan de kop van de bladzijden nog van de hoofdhand. Als dat werkelijk zo is, dan
zie ik hierin een nieuw bewijs voor een zeer vroege eenheid van het Rijmbijbel-hs.
en deze kalender. Dat hs. vertoont nl. talrijke eigennamen en titels van bijbelboeken,
die met rode inkt in de marges zijn bijgeschreven. Zonder enige twijfel zijn die van
r

een en dezelfde hand. Men vergelijke bijv. in de bovenmarge van f. 39 de naam +
i u d a s + met die der zodiaktekens in de kalender, eveneens tussen kruisjes
geschreven (afb. 5 en 7).
Gaan wij vergelijkende verder, dan komen wij op glibberig terrein: er zijn
verschillende handen in de kalender te onderscheiden, die lang niet altijd te definiëren
zijn. Zoveel is zeker, dat de hand die de latijnse notities betreffende edelstenen in
de marges in hs. 19546 toevoegde (zie boven) dezelfde is, die in de ondermarge
van de kalender voor Juli en Augustus de aantekening betreffende de
quatertemperdagen noteerde.
Hoe oud is de kalender? Jonger in ieder geval dan hs. 19545, maar toch nog uit
de eerste decenniën der 14de eeuw.
Op zijn laatst schreef de oorspronkelijke hand in 1326. De copiïst zelf noteerde
in rood in de marge bij 23 Maart: xxvi p a s c a , stellig een aantekening voor eigen
gebruik. Pasen viel inderdaad op 23 Maart in 1326. Van zijn hand kan ook nog zijn
de notitie in zwart bij 7 April: xxv. Ook dit komt uit voor 1325. Ik zou zeggen dat de
zwarte jaarcijfers xxvij-xxxiiii bij de overeenkomstige paasdata van een andere hand
zijn. Is het hs. sinds 1327 door een ander gebruikt?
Zoals bekend is uit Lyna's beschrijving van Brussel 19546, zijn er
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nog twee notities uit 1322. Door een fijne cursieve hand, die ik nergens anders
o

o

o

aantrof, is bij 14 Juni geschreven d a t u m ann o domin i M ccc xxii d i x i t mater
o

o

o

(?) a l e y [-d i s s e o b i t u r a m ] en bij 12 Juli M ccc xxii Obitus a l e i d is. Dat dit
een terminus quo ante zou zijn, zoals Lyna aanneemt, is m.i. niet bepaald
noodzakelijk. Het kan een zeer persoonlijke notitie zijn, een herinneringsdatum. De
aanvulling tussen [] van de eerste inscriptie is natuurlijk niet anders dan een blote
onderstelling van mij.
Inmiddels komt het jaar 1326 nog twee maal voor, één maal in een zeer klein
geschreven maanstand-berekening en één maal bij een feestdag (f l o r e t i i (!)
c o n f e s s o r i s , 17 Oct.).

F. De hand van de latere ‘versieringen’ in de drie handschriften.
Een volgende categorie van toevoegsels, die zeer kenmerkend is, vinden wij in alle
drie de hss. Allereerst een smakeloze versiering van golvende lijnen in rode inkt,
die uitlopen in drie of meer cirkeltjes en vaak vergezeld zijn van kleine rozetjes (een
nulletje met puntjes eromheen; afb. 3 en 4). Meestal zijn deze in gezelschap van
slecht getekende handjes en ‘nota’'s, die te herkennen zijn aan de ouderwetse
kapitale N, zeer in de breedte uitgerekt soms en haast onherkenbaar. Met die vier
letters wordt op alle mogelijke wijze gespeeld, vaak zijn ze ín het handje getekend.
v

In hs. 19545, f. 93 een wapenschildje met het bekende rozetje en eromheen de
v

letters van i v d i t ; f. 62 een handje met erin de letters van t e m p e l enz. In het
r

v

Rose-hs. vindt men er talrijke voorbeelden van, in hs. 19546 een paar (ff. 85 , 89 ,
r
v
94 en 102 ). Ze komen ook in de kalender voor, maar ook daar zijn het latere
toevoegsels. Eenmaal is het duidelijk aan te tonen dat zo'n versiering van latere
datum is dan een rode aantekening van de oorspronkelijke hand: de versiering van
de A van de in zwart bijgeschreven notitie, die ook nog van de oorspronkelijke hand
kan zijn: ANnus habet d i e s c c c . & l x v qua r t a m part e m v n i u s d i e i m i n u s
loopt dóór de mnl. aantekening over het weglaten van het alleluya in de mis (zie
boven) heen. Deze toevoegsels in rode inkt zijn dus jonger dan de andere in de
13)
kalender . De lelijke

13)

365 moet natuurlijk 366 zijn.
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omlijstingen van de mnl. notities die het aantal dagen der vier jaargetijden omgeven
(in cursief schrift: l i n t en, s o m e r , h e r f s t en w i n t er (afb. 5), gevolgd door een
rom. cijfer) zijn geheel overeenkomstig ook in de andere hss. te vinden. Deze hand
is 14e-eeuws en ik zou zeggen ook nog uit de eerste helft.

G. De hand van de rijmen in hs. Brussel nr. 19546.
Een nieuwe categorie toevoegsels ontbreekt in het Rose-hs. Deze hand, of misschien
zijn het er meer, schreef misschien weer wat later, maar toch zeker niet na 1350.
Een zware hand, die pikzwarte inkt gebruikt en nu eens eenvoudig boekschrift, dan
weer meer op oorkondenschrift met zware lussen gelijkend, schrijft, is begonnen
op het recto van f. 109 (het meergenoemde laatste schutblad) van Brussel nr. 19546,
allerlei rijmen en rijmspreuken te noteren (afb. 9). Zoals wij zagen, stond het latijnse
rijmpje over de slag bij Woeringen er toen al, onderaan de pagina. Rechts, loodrecht
op het eerstgeschrevene, schrijft hij verder en als hij geen plaats meer heeft, gaat
hij voort op f. 1 r, dat zoals reeds opgemerkt als schutblad diende en blank bleef;
hij breekt af halverwege de tweede kolom van die bladzijde. Dat hij inderdaad in
deze volgorde geschreven heeft blijkt daaruit, dat hij hier kennelijk klaar is. Hij ging
over naar f. 1 r, omdat achteraan alles vol was. F. 106 r-v was blijkbaar ook al
beschreven.
Deze hand komt ook voor in Brussel nr. 19545. Zij schreef f. 2 r, op een
opengebleven ruimte een korte verklaring bij de miniatuurtjes met voorstellingen
van de scheppingsdagen (afb. 10):
I D e r i n g h e l e w e s e n. e n de h e m [e]l r i k e e n de... (rasuur)
ertrike.
II d f i r m a m e nt: III d e z e e
e n de b o m e e n de c r u e t e n de g r a s
IIII s t e r r e n.
Z o nn e . e n de m a n e
V v e s c h e . v o g h e l e . w a t erd i r e
vi Dire vee beesten:
D a r n a e t e l e s t d e n n i n s c h e (!)
Ook deze hand komt in de kalender waarschijnlijk meer dan eens

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 69/70

17
14)

voor. Zeker is in ieder geval A p o l l o n e e v i r g i n i s (9 Febr.) .

Conclusie: De drie handschriften die Willems in 1825 gekocht heeft, hebben al zeer
vroeg bij elkaar behoord en zij moeten als een eenheid beschouwd en bestudeerd
worden. Alle drie zijn ze kort na 1300 geschreven, vermoedelijk in het Oostvlaamse
of Westbrabantse gebied. Het is zeer moeilijk om zonder diepgaande studie van de
tekst te hebben gemaakt, iets definitiefs te zeggen over het dialect waarin zij zijn
geschreven. Van de Maerlant-codices schijnt het hs. van Der naturen bloeme het
meest Oostelijk gekleurd te zijn, doch is zeker niet Limburgs van herkomst, zoals
Lyna aanneemt. Het Rose-hs. schijnt zuiver Westbrabants te zijn. Misschien zijn ze
alle drie nog uit het diocees Luik afkomstig, gezien de kalender van 19545 en het
schutblad van 19546 (het eerste der oorspronkelijke), waarop we een aantekening
betreffende eetgerei dat naar Aarschot gebracht is vinden. Als het laatste schutblad
ook bij 19546 behoort, dan hebben we hier nog een oorkonde gegeven voor
Leuvense wevers en een zeer oud lofdicht op de Brabantse hertog. De miniatuur
van het Rose-hs. vertoont verwantschap met die van hs. 19546, maar het is mogelijk
dat die iets later gesteld moet worden dan het handschrift zelf.
Het komt mij voor dat alle drie door niet-kloosteringen geschreven zijn: zij
weerspiegelen de kring die onder de invloed stond van de Parijse cultuur en dat
geldt met name voor de miniaturen en de versieringen en in hoge mate voor het hs.
van d i e R o s e . Het veiligste is het om aan te nemen, dat zij omstreeks 1325 op
zijn laatst in één hand gekomen zijn. Van die tijd af kunnen wij de kalender dateren,
die achter de Rijmbijbel is bijgevoegd, eventueel ter vervanging van een Kamerijkse
kalender. Uit die tijd stammen ook de talrijke marginalia en ‘nota’ 's, die telkens door
dezelfde handen in de drie hss. zijn toegevoegd. Zonder twijfel zijn wij hiermede
ook in de wereldse sfeer. Het is niet zonder belang om met name die ‘nota’ 's

14)

Hierbij ook te rekenen de twee vorstelijke heiligen, bijgeschreven op 19 en 20 Nov.:
E l y s a b e t v i d u e c o m i t i s s e d o r i ngie en E t m u nd i r e g i s a c martyris (afb.
5). Speciaal de adel had een voorliefde voor vorstelijke heiligen!

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 69/70

18
en handjes in het Rose-hs. te bestuderen; zij geven ons aanwijzingen die van belang
zijn voor de culturele geschiedenis van die tijd. Zoals wij zagen zijn hier duidelijk
twee handen te onderkennen. De oudste zou die van degene kunnen zijn die de
miniatuur getekend heeft, of althans die van de overige versieringen: op tal van
plaatsen brengt deze hand paragraaftekens en ‘nota’'s aan. Het zijn meestal
sententies, waar deze man de aandacht op vestigt, ook vaak cynische opmerkingen
v

over de vrouwen, het geld en een enkele keer over de kloosterlingen (f. 49 ).
De tweede hand, die dus in alle drie de hss., maar voornamelijk in het
Rijmbijbel-hs., voorkomt, is zeer interessant. Ik geef deze enkele passage om te
illustreren hoe men dikwijls aanwijzingen uit zulke aantekeningen kan halen, van
belang voor de cultuurgeschiedenis van de tijd:
+

V sal oec dincken selke tijt
Dat gi die scone die es volmaect
Bi v hebt al moeder naect
In uwen arme in die gebare
Alse ocht uwe getrouwet wijf ware
Ochte uwe amie van allen saken
dan saldi borge in spaengen maken
Ende grote ioie van nieuwete driuen

+

Rose, vs. 2426-'34 (hs.

Misschien is het kleine nota-teken, rechts van de kolom bij de twee laatste regels,
gemaakt om de aandacht te vestigen op die uitdrukking ‘borge in spaengen maken’;
duidelijk blijkt immers in het hele hs. de voorliefde van deze lezer voor de sententie.
De grote ‘Nota’ echter aan de linkerkant, slaat op de hele passage en die is zonder
twijfel van die tweede hand. Voor ons is dit een aanwijzing: de theorieën in d i e
R o s e ontwikkeld, vonden ingang bij de lezers. Men las daar althans niet overheen!
Voor de latere geschiedenis onzer handschriften leveren zij zelf ons geen enkel
gegeven over. Willems heeft meer dan eens ondubbelzinnig de herkomst uit de
abdij van S. Bernardus ad Scaldim genoemd. Het lot dezer abdij is sinds 1582, toen
zij tijdens de troebelen verwoest is, zeer wisselvallig geweest. Het is daarom zeer
wel moge-
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lijk dat deze trits hss. eerst sinds 1726, toen een nieuw tijdperk van bloei inzette,
deel uitmaakte van de boekerij. In ieder geval werd zij tijdens de revolutie in 1796
gesloten en het jaar daarop verkocht. Meer ben ik over de bibliotheek van die abdij
15)
niet te weten kunnen komen .

II
De rijmen en rijmspreuken van het handschrift van Der Naturen Bloeme
te Brussel
Zoals wij gezien hebben, is alle beschikbare ruimte op de schutbladen van hs. 19546
ingenomen door rijmen en rijmspreuken, die in twee perioden zijn ingeschreven.
De eerste periode zou m.i. nog vóór 1350 kunnen liggen (afb. 9), de tweede valt
reeds in de 15e eeuw (afb. 8). Het is dus wel duidelijk dat wij die verschillende
groepen van rijmen goed uit elkaar dienen te houden. Die van het achterste blad zoals wij zagen is degeen die ze verzameld heeft dáár begonnen - zijn ten dele
uitgegeven door Verdam in Ts XI, p. 296-299. De uitgave is niet zonder fouten en
bovendien onvolledig. Een nieuwe editie geven wij in Bijlage I.
Het vervolg vindt men dan op f. 1 van het hs., dat zoals wij reeds opmerkten,
oorspronkelijk tegelijk als schutblad gediend heeft: Maerlant's tekst begint eerst in
de tweede kolom van het verso. Voor het grootste gedeelte vindt men alles wat op
dit blad later bijgeschreven werd uitgegeven door Verdam in Ts XII, p. 97-111, met
uitvoerige en lezenswaardige aantekeningen.
Deze editie is echter bepaald gebrekkig te noemen, tenminste voor zover het de
tekst zelf betreft. Blijkbaar heeft Verdam in die jaren een afschrift gevonden, door
hem in een vroegere periode van zijn leven gemaakt te Brussel en, ziende dat die
collectie rijmen nog onuitgegeven was, deze afgedrukt in het Ts zonder zijn teksten
nog eens met het origineel te vergelijken. Hij heeft zelfs niet eens gemerkt, dat hij
indertijd midden in zijn werk was blijven steken en

15)

E. Michel, Abbayes et monastères de Belgique (Brux. etc., 1923), p. 61-63. Dank ben ik
verschuldigd aan de Antwerpse bibliothecaris, Dr. G.E.K. Schmook, die geen moeite gespaard
heeft om voor mij te zoeken in Antwerpse auctie-catalogi van omstreeks 1825.

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 69/70

20
heeft later gemeend dat de 129 regels door hem in 56 spreuken ingedeeld, midden
in spreuk 56 afbraken. In werkelijkheid volgen nog 8 spreuken die hij, vermoedelijk
omdat het ontcijferen van de tekst hem te zwaar viel en hij geen tijd meer had, niet
had afgeschreven. De uitgave wemelt letterlijk van de fouten: Verdam was geen
paleograaf en dat wreekte zich hier, want het cursieve schrift van het jongste deel
der verzameling is inderdaad zeer moeilijk te lezen. Een tweede gebrek dat minstens
even bedenkelijk is, blijkt uit het feit dat hij geen aandacht besteed heeft aan de
vorm waarin hetgeen hij wilde bekend maken, tot ons gekomen is. Nergens blijkt
toch dat de rijmen door verschillende handen in ver uiteenliggende tijdperken
geschreven zijn. Dat wreekt zich natuurlijk zelfs in zijn, overigens zeer
lezenswaardige, opmerkingen in de aantekeningen die volgen.
Verdam was een philoloog, voor wie een hs. niet meer was dan een bron van
een tekst; om het document zelf dat hem die overleverde, bekommerde hij zich
hoegenaamd niet. Zo was het mogelijk dat hij jaren later een tekst kon afdrukken
zonder de indrukken, die hij indertijd bij de bron zelf had opgedaan, nog eens te
verlevendigen door een collatie. Zo was het mogelijk dat hij twee verzamelingen uit
verschillende perioden van de middeleeuwen commentarieerde alsof zij uit een en
dezelfde bron tot hem gekomen waren. De eerste 34 rijmspreuken vormen duidelijk
een collectie apart. Door afwisselend rode en blauwe paragraaftekens is telkens
het begin van een nieuwe spreuk aangeduid en een golflijntje scheidt de verzameling
van twee rijmen waarmede de schrijver eindigt en die eigenlijk meer thuis horen in
het genre van de rijmen van het laatste schutblad. Men vindt deze dan ook aan het
slot van Bijlage I, terwijl de 34 eerste spreuken Bijlage II vormen.
Zoals wij zagen, moeten op paleografische gronden de verzen van Bijlage I en II
als van gelijktijdige herkomst beschouwd worden. Kwamen wij hierboven tot de
slotsom, dat op die gronden het schrift in de eerste helft der 14de eeuw gedateerd
diende te worden, ook spellingseigenaardigheden wijzen daarop. Ik noem ten eerste
die van enkele i in t f i r e n d e e l , g h i r e c h e i t , l i u e , t o n t f l i n e , grafieën die
volgens Van Loey ook gevonden worden in Brabantse oor-
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16)

konden van c. 1330 . Dan noem ik de spelling van g voor z in t a e n g i n e . Van
17)
Loey plaatst daarnaast g e n n e voor Senne, E l g e b e k e , a l g e voor alse en de
spelling gh voor z in het Amsterdamse hs. van het Leven van S. Christina, dat ook
18)
uit het begin der eeuw moet stammen . Tenslotte gh in de positie voor o en a:
g h o e t , g h o d e n , g h a n c , g h a e t , mij bekend uit vroeg-14de-eeuwse hss. (het
Luikse hs. van het Leven van Jezus!) Het dialect is misschien wat sterker Oostelijk
gekleurd in de verzen van f. 109, dan elders.
Letten wij thans op de inhoud der rijmspreuken van f. 1, afgedrukt in Bijlage II,
dan treft het ons, dat het genre overeenkomt met de sententies die in het Rose-hs.
door middel van paragraaftekens en nota's door de oudste lezer waren gemarkeerd.
Dit en andere hss. waren blijkbaar bij sommigen speciaal in trek met het oog op
rijmspreuken en wij zullen deze verzameling dus wel als een bloemlezing te
beschouwen hebben. Geen enkele dier spreuken in die Rose vonden wij hier
overigens opgenomen, maar de volgende nummers zijn door Verdam herkend:
nr. 2

(tweede gedeelte)

- Parthenopeus, vs. 5505

nr. 9

- Maerlant, Hist. v. Troyen,
vss. 11400 en 24703

nr. 20

- ald., vs. 1147-1148

nr. 21

- ald., vs. 10623-10626

nr. 30

- Teestije, vs. 3942-3943
(een bedorven lezing); ook
in het Boec. v.d. Wraken
III, vs.2331-2332.

Van deze hand volgen nog twee vierregelige rijmen, die zoals gezegd worden
afgedrukt als nrs. 7 en 8 van Bijlage I.
Pas in veel latere tijd, vroeg in de 15de eeuw misschien al, heeft een cursieve
hand de ruimte die in de tweede kolom van f. 1 en die van het verso nog restte, ruim
een kolom voordat Maerlant's tekst begint, nog benut voor een aantal rijmspreuken.
Van de meeste is reeds lang bekend, dat zij vertaald zijn naar Freidank's
Bescheidenheit.

16)
17)
18)

Bijdr. tot de kennis van het Zuidwestbrabantsch in de XIIIe en XIVe eeuw - Nomina geographica
flandrica, Studiën IV ('s-Grav. 1937), p. 145-147.
O.c., p. 179. Binnenkort hoopt Prof. Van Loey deze kwestie opnieuw aan de orde te stellen
in de kolommen van HTop Dial.
Mededeling van Prof. Van Loey.
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Die spreuken werden in 1836 reeds herkend door Mone, die ze afdrukte in de
Anzeiger für Kunde der teutschen Vorzeit V, S. 427. Aangezien het mij verbaasde
dat Mone blijkbaar reeds over een afschrift van deze uiterst moeilijk leesbare
rijmspreuken beschikt had, ben ik gaan zoeken in de copie, die De Vreese bij zijn
bezoek aan de Straatburgse Landesbibliothek vervaardigd heeft van alle afschriften
eertijds in Mone's bezit en die thans als Mone's Literarischer Nachlass, Hs. L 327,
aldaar berust. Inderdaad bleek uit De Vreese's copie, thans in zijn Bibliotheca
Neerlandica Manuscripta te Leiden, dat daar ook een afschrift van onze complete
verzameling berust van de hand van Serrure, dat oneindig veel beter is dan Verdam's
gebrekkige uitgave. Het is wel eens goed erop te wijzen, dat Serrure een zeer goed
kenner van middeleeuws schrift was. Aangezien veel van de bronnen door hem
gebruikt voor de teksten, afgedrukt in zijn Vaderlandsch Museum, verloren is
19)
gegaan , houde men daar rekening mede: Serrure was wel eens slordig, maar zijn
lezing van een moeilijk woord, d.w.z. daar waar goed kijken geboden was, zal in de
regel wel betrouwbaar zijn.
Het kan niet toevallig zijn dat wij een klein aantal dezer spreuken, ten dele in
dezelfde volgorde, terugvinden in het Brabants getinte grote Hulthemse handschrift,
dat op goede gronden c. 1410 gedateerd wordt. De spreuken, die aan Freidank
20)
ontleend zijn, werden in 1886 door Suringar uitgegeven . De in Bijlage III als nrs.
16-18, 19 (2de helft), 21 en 22 afgedrukte rijmspreuken vindt men in diens uitgave
onder de nrs. 112-116 (hs. f. 141d-142a). Ons nr. 22 is door Suringar niet (als nr.
117) afgedrukt, maar weggelaten, waarschijnlijk omdat hij het lichtelijk anders reeds
als nr. 8 had uitgegeven (naar f. 138a). Uit een en ander blijkt wel duidelijk, dat beide
verzamelingen teruggaan op een en dezelfde bron. Onze nrs. 13 en 14 staan in het
Hulthemse hs. op f. 139 c, slechts door vier regels gescheiden (Suringar, nrs. 43
en 46). Ons tweeregelig nr. 8 vindt men f. 140 d (Suringar, nr. 104). De meeste
andere rijmen, die dus niet in het Hulthemse hs. voorkomen, heeft Verdam ook tot
Freidank teruggevoerd.

19)
20)

Zie Mnl W X, Bouwstoffen, art. 1299 (ter perse).
Middelnederlandsche rijmspreuken, uit een oud Brusselsch handschrift van de Kon. Bibliotheek
als vertaalde verzen van Freidank's Bescheidenheit aangewezen en toegelicht door W.H.D.
Suringar - Hand. en Meded. v.d. Mij der Ned. Letterk. 1886, p. 185-281.

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 69/70

23
Het raadselgedicht (nr. 6 van Bijlage I en dus in ons hs. van veel oudere datum)
vindt men weliswaar ook in het Hulthemse hs. (f. 136 d), maar in een sterk afwijkende
lezing. Ook in andere hss. komt het voor, zodat we hier wel internationaal eigendom
van hoge ouderdom voor ons zullen hebben: Suringar merkte reeds op, dat de twee
21)
laatste regels ook bij Freidank voorkomen .
Dat deze laatste overeenkomst geen bewijs is voor de bekendheid van Freidank's
spreuken in deze landstreken vóór het einde der 14de eeuw, behoeft geen betoog.
Naar alle waarschijnlijkheid is de dichter hier pas bekend geworden sinds de komst
der Beierse vorsten in de Nederlanden.

I

Bijlage I (s. XIV )
1

+

Eren ende werdeghen sconen vrouwen
alrehande clappaedge wederstouwen
Scone seden. sunder ouermoet
luttel spreke ende dat selue ghoet
te tide nemen ende connen gheuen
Simpel ende gherechteleec leuen
En gheerre archeit vnderwinden
vander herten. ghirecheit sinden
ghenindechleec onrecht wederstaen
altoes gherne met ghoden ghaen
wel te tide connen verdraghen
met rechter redenen holpen maghen
[D]ie des[e xi]i. hout. Ende gherne mect vrede
alrehande ghoet. sal hire winnen mede.

2 Prelate su[n]der gods vntsien
papen die hare kerke vlien
princen. vrec. ende vnghenedech
Scone wijf fel ende vnghestedech
riddere die siin lant vercoept
1)
ioncwiif die te mettenne loept
richtere die gherne liecht
Scepen die drecht bedriecht
out man die inde (< tnde) doe[m]heit tiid

21)
1)

O.c., p. 192.
Verdam: m e r t e n n e . Als het er stond, zou het geen zin hebben: jonge meisjes gaan wel
naar de markt, maar de metten wonen ze niet bij. Als zij daarheen zeggen te gaan, hebben
ze andere plannen!
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nonne die dicke vte riit
Scoluere die vruech mint
arm man die wale wiin kint
dits ene dousine wildiis lien
dimen selden siet ghedien
3 Na liue sien: ende liues haken
luttel spreken: peinsen: ende waken
Ende minnen al dat liue ane gheit
dits minners leuen alse ict weit
4 Ay mocht mi noch soe ghescien
dat ic hare. die dliefleec sien
2)
drecht. mochte spreken na miin ghenoech
Alre vrouden hedde ic dan gnhoech:

marge:
5 Miin vader wan mi hier te voren:
Eer hi ghewonnen (o op a?) was ochte gheboren
miin moder gheloeft mi das:
droech mi eer si gheboren was:
Ende ic was oec die selue man:
die mire oudermoder magdom nam:
Ende ic was oec hoe ict verdroech:
die tfirendeel vander werelt versloech:
6 Miins leuens troest reiseghe ioecht:
Dier ic vol trouwen altoes dine:
Al miin gheren es v taengine:
Troest mi werde want ghiet vermoecht
Miins herten bloet liefleke ioecht:
lief doet bliken ane mi uwe doecht:
miin herte en piint v niet tontfline:
wat miins daer nae steet te ghescine:
miins doghens troest gratileke ioecht:
dier ic vol trouwen altoes dine:
altoes begheric v teangine:
7

+

Somen dor liue meer verteert
Somen dlief meer beghert
Somen doer liue meer ghedoecht
Somen meer vm liefde poecht

2)

lees: gheuoech.

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 69/70

+

rb

f. 1

*1

Afb. 1. Rose-hs. (Kon. Ned. Akad. v. Wetensch. XXIV), f. 1r.

Afb. 2. Rose-hs., f. 50v.
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Afb. 3. Rose-hs., f. 58r.

Afb. 4. Rijmbijbel-hs. (Brussel, Kon. Bibl. 19545), f. 173 r.
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*3

Afb. 5. Nat. Bloeme-hs. (Brussel, Kon. Bibl. 19546), f. 108v.

Afb. 6. Nat. Bloeme-hs., f. 106v.

Afb. 7. Rijmbijbel-hs., f. 37r.

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 69/70

*4

Afb. 8. Nat. Bloeme-hs., f. 1v.

Afb. 9. Nat. Bloeme-hs., f. 109r.

Afb. 10. Rijmbijbel-hs., f. 2r.
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Pine. slaghe. cost. verdriet
dat en mindert minne niet
8 Ic wille horen. suighen sien ende herden
Ic hope et sal noch beter werden

I

Bijlage II (s. XIV )
Door middel van rode en blauwe paragraaftekens zijn de spreuken in het hs. van
elkaar gescheiden. Voor nr. 17 en 24 ontbreekt dit teken ten onrechte in het hs.,
terwijl voor de derde regel van nr. 33 door mij, evenals reeds door Verdam, een
dergelijk teken verwaarloosd is.
1 +Die grote sake wilt bestaen
Wat inden dat hiis mach vntfaen
Sal hi pruuen. es hi wies
Dat hiis bliue sunder mespries
2

Elc man sal teuoren sien
Wat vander dinc mach ghescien
Want en es ghene dinc di[men] doet
Te prisene. sine si in dinde ghoet

3

Van cleinre dinc cumpt gro[te] mesual
Dat machmen pruuen ouer al.

4

Die met houerden dinc bestaet
ic went heme selden wel verghaet
Al wert inden beghinne ghoet
ten inde werdet al onspoet
Die niet scuwen en wilt sine scade
met rechte rouwet heme te spade

5

6

hi es van sinne sere vervloect
die raets niet en volcht. ende raet soect

7

menech priest vore riecheit sere
Arbeit vmder werelt ere

8

Die siin onrecht met rechte wrect
ets recht datmens heme ere sprect

9

Die vliet hi vint wel dine iaecht
Dat es van meneghen wel ghesacht

10

En mesual es saen ghesciet
hi es vnwiis die niet en vliet
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11

men secht dicke daermen staet
van dul w[or]t al[tiit] cumpt dulle daet

12

Dicke doet de valsce loghe[nare]
datmen den ghetrouwen heft ommare

13

Men darf der ghichten niet veronnen
den ghenen dise lonen connen

14

ic wane hi quade dachuaert doet
die nimpt hem seluen ere ende ghoet

15

bouen macht piintmen dicke vm hauen
want noet duet oude quenen drauen

16

Vromecheit ende grote cracht
Siin cleine ieghen minne gheacht

17

Et secht de dorpere die mint den man
dat hi sinen hont ghoets oec an

18

hi en dunct mi niet te sere risen
die van tween (< teen) quaden dminste can kisen

19

alte langhe van hues merren
dat heeft meneghen doen vererren

20

Alse dscone biden sconen leecht
Soe es den enen de pries vntseecht

21

dat hout menech wise in dien
Soe wat saken die soude ghescien
die moeste hebben haren ghanc
al wert alder werelt vndanc

22

biden here die mi gheboet
steruen es dinde van alre noet

23

+

24

TE horne seghict der werelt al
Vroescap doech cleine sunder gheual
men sal scuen meer ende vlien
Scande. dan de doet vntsien
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25

die dump es en merct niet
wat quade van cleinre dinc ghesciet

26

Die quaet weet ende niet en vliet
ets recht dat heme vernoi ghesciet

27

Sin ende mate hoe soet ghaet
die siin ghoet in elcs mans daet

28

Vernoy verlies ende grote scade
Cumpt bi houerden ende bi vnrade

29

Soe blint es des minschen sin
hi waent altoes dat heme ghewin
te vromen altoes comen sal
neent et wert sulc stont mesual

30

Daer es redene ser[e] vntsient
daer de vrouwe. der dirnen dient
Die sire eren es vntspronghen
acht te min der lide tonghen

3)

31

32

verredenesse es een ven[iin]
dat niet quadere en mochte siin
want en es en ghene dinc quader
in dese werelt. dan die verrader

33

Nie en was vrouwen herte soe fel
men verwanse met doechden wel
Al were si coninghinne van liue
si en hedde maer therte van .i. wiue

34

al was troien die stat tebroken
god heuet sint ghewroken.

Bijlage III (c. 1400)
1

+

Wie gherne wint (< went) gherre spelt
Wie vele verliest gerne steelt

2 Sijns selfs lachter breit hi sere
die sinen gheslachte sprecht onnere

3)

ontzind.
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3 Mi dunke hi wel den vlen4) slacht
die voere den dach prijst den nacht
4 hi es salech die nv wel doet
op dat de werelt hiet voere g[oet]
5 Soe wie ter werelt met eren si
hi es te prisen volsteet hi
6 En ghene hoede es soe [g]oet
soe ene vrouwe haer seluen [doet]
7 +Die twe dinghen te gader doet
Die sijn selden beide goet
8 hi es sot die daer trouwe soecht
daer menre een twint niet en roecht
9 Wie gherne minen wille doet
Dien draghic gherne houden moet
10 Waermen wel loen van dienste ontfeet
Daer salmen te dienste sijn ghereet
11 Jc weet wel dat selden ghebeiden can
bi eyghenen broede een nodech man
12 Wie vele gheloeft sonder gheuen
Wilt sonder noet in scanden leuen
13 Niemen en mach nv ghedoen bat
Dan hi hem pine te sine dat
Met dommen dom met wisen wijs
want het es nv der werelt prijs
14 Dat wijsdom gheen erue en si
Noch const dat wanhaghet mi
Want nieman en heuet sonder aerbeit
wijsdom ere noch houescheit (1e e op s)
15 Soe wie dat na ere steet
Vele sorghen hem ouergheet
Ere en mach nieman gheuen
Dat hi mach sonder sorghe leuen

4)

= uilen.
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16 Orse speren scilt helm ende sweert
Maken gode ridders weert
want ere ende alle werdecheit
hem ane dese viue leit
17 Die vroede man hi sorghet seere
om goet om lof ende om ere
Die minnere sorghet om minne
ende die ghireghe om ghewinne
18 Al sulken vrient en achtic niet
Daer mi lachter bi ghesciet
19 Soe waer v vrient v daecht } vut
Compt daer v scaedt luttel } vut
hoe verre een vrunt den anderen si
[Daer] sal doch trouwe wesen bi
20 Die hem gheselt metten doren
Wat hi hem doet hets al verloren
21

+

Wat men valschen vriende claech
het bleue beter onghesaeght

22 Niemant sine vrient en weet
Alse hem sijn dinc ten besten gheet
Maer die vriende werden becant
5)
Alst hun qualeec gheet in hant

Voor commentaar en emendaties verwijs ik verder naar Verdam's aantekeningen.
LEIDEN.
G.I. LIEFTINCK

5)

<hem?
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Naschrift
Een echo in de Const van Rhethoriken
Dr. de Tollenaere, die als waarnemend secretaris der Redactie zich de moeite
getroost heeft de proef van mijn opstel met aandacht door te lezen, wees mij op het
citaat in WNT IX, 639: Diongh wijf die te mattenen loopt, ontleend aan de Const van
Rhethoriken, dat woordelijk overeenkomt met de door mij gecommentarieerde regel
in het boven afgedrukte vers I, 2. Het citaat opzoekende, vond ik tot mijn blijde
verrassing dat het gedicht, in een rederijkers-kleed gestoken, ook bij De Castelein
voorkomt. In de Const v. Rhetor. (ed. 1555) vindt men p. 130-133, onder de ‘Balladen
van Elleven’, een gedicht waarin verhaald wordt hoe de Bisschop van de
*)
Allerkinderdag in overleg met de ‘pilote van sente Reinuut’ een grote galei heeft
gecharterd voor twaalf eerwaardige personages, die dezelfden zijn als het dozijn
van ons rijmpje (p. 132):
Eerst esser den prelaet die God niet en ontsiet:
Ende den procchiepape die zyn keercke vliet:
Den landheere die vreck es ende onghenadigh
Zelden zouckt hy vrede.
Den rudder die zyn land vercoopt en faeld hier niet
Noch den auden kindschen man, cleen hachtmen zyn bediet:
Dan essere de schoon vrauwe onghestadigh,
Van onprofitigher zede.
Den rechtere die lieghd es hier ooc mede:
Ende den iuge die trecht met loosen sinnen keerd
Den muenic die gheerne uut rijd, haud hier ooc stede.
Ende daerme cleerc die tylicke minnen leerd.

Hij gaat nog voort in de volgende strophe:
Voort esser daerme man die den wijn gaerne coopt
Ende diongh wijf die te mattenen loopt,
Al vind zu ghemoet van haren zoeten smul
Zu es cleene gheturbeerd.
Dese vinden hem alle versaemd ghehoopt
Ghelijc ghecoppelde schapen tsamen ghecnoopt:
Dus heefter ons bisschop een dossine al vul,
Die zelden profiteerd.

De Castelein's uitweiding over ‘diongh wijf die te mattenen loopt’ is niet heel duidelijk,
maar schijnt zich toch uit te strekken in de richting van mijn interpretatie: al ontmoet
zij op die kerkgang haar zoete lief, zij is daardoor weinig van haar stuk gebracht,
m.a.w. dat was de hele opzet. De metten zijn een koordienst, alleen door
kloosterlingen en kanunniken bijgewoond en zeker niet door jonge meisjes.
G.I.L.

*)

Zie D. Bax, Over allerhande bisschoppen en Bruegel's kreupelen in het Louvre - Historia IX
(1943), p. 243.
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Huygens' Koren-bloemen opgedragen aan Roemer van Wesel
Enige tijd geleden werd een exemplaar gevonden van de tweede editie van Huygens'
Koren-bloemen, Amsterdam 1672, met vier 17e eeuwse gedichten:
1. een opdrachtgedicht van de bundel door Huygens aan Roemer van Wesel;
2. een dankdicht van Van Wesel aan Huygens;
3. Claes seyde tegens Trijn;
4. Ons beyder Vader seijdt.
De beide laatste gedichten zijn van Tesselschade en gericht aan Huygens. Het
eerste en derde gedicht waren reeds bekend, het tweede en vierde niet.
Zoals uit de talrijke bewaarde exemplaren bekend is, heeft het tweede blad van
de Korenbloemen op de voorzijde een gravure, voorstellend Mercurius, die een
banderol boven zijn hoofd houdt, waarop: Koren-Bloemen van den Heer van
Zuylichem. Op de keerzijde hiervan staat het opdracht-gedicht van Huygens
geschreven: Aen den Heere R. van Wesel. Tussen dit blad en de daarop volgende
titelpagina is een blad van hetzelfde formaat ingeplakt, waarop het dankdicht van
Romanè. Bij de vondst van het boek werd er een los blaadje in aangetroffen van
20 × 13 cm, aan weerskanten beschreven met een gedicht van Tesselschade. Het
opdrachtgedicht is eigenhandig door Huygens geschreven, zoals blijkt uit het schrift,
en zoals trouwens ook niet anders te verwachten was. Het dankdicht van Van Wesel
is eveneens een autograaf en de afschriften zijn, behoudens de opschriften naar
het lijkt, van dezelfde hand.
Waarschijnlijk is het exemplaar door de Paters Jezuieten achtergelaten op de
pastorie van Zierikzee. Na de reformatie waren kerk, kapellen en kloosters voor het
katholicisme verloren gegaan. In 1619
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vestigde Willem Junius (de Jonghe) S.J. een vaste statie daar ter plaatse. De
Jezuieten bleven er tot 1781. Krachtens de breve ‘Dominus et Redemptor’ van 21
Juli 1773 werd de Sociëteit der Jezuieten door Paus Clemens XIV opgeheven. Hier
te lande werd aan de Jezuieten het behoud van hun staties gelaten; eerst na hun
dood, tenzij de Orde inmiddels hersteld zou zijn, zouden ze overgaan aan de
seculieren. En zo gebeurde, toen in 1781 de laatste Jezuiet die de statie bestuurde,
1)
Pater Benedictus Buretti, overleed . Van zelf ging daarmee ook de inventaris der
statie aan de seculieren over. In 1787 werd de pastorie door het ‘muyt-zugtige grauw’
geplunderd. Het parochie-archief ging daarbij goeddeels verloren, maar de bibliotheek
schijnt, althans ten dele, gespaard te zijn. Veel boeken die met de Korenbloemen
van de rommelzolder kwamen zijn door Jezuieten geschreven of handelen over
Jezuieten-aangelegenheden of zijn polemische geschriften uit de 17e eeuw. Ze
wijzen duidelijk op hun herkomst uit de Jezuieten-statie. 's Jaars na de plundering
werd de Zeeuw Carolus Ignatius Belderok aldaar pastoor, die de verhitte gemoederen
tot bedaren wist te brengen. In 1789 trad een blijvende rust op de statie in, en ze
werd van toen af ononderbroken door seculieren bestuurd. De kerk, die in 1764
was gebouwd, werd in 1938 vernieuwd; niet lang te voren, eind 1935 of in 1936,
waren de Korenbloemen voor den dag gekomen.
Hoe zijn de Paters Jezuieten te Zierikzee aan dit exemplaar gekomen? Het lijkt
niet onwaarschijnlijk dat het door Van Wesel zelf of zijn nabestaanden bij de
Jezuieten is beland. Van Wesel immers was bij de Jezuieten te Leuven opgevoed
en in zijn later leven was er alle aanleiding om de relatie met hen aan te houden.
Tijdens zijn studies te Leiden leidden de Jezuieten er een vereniging van katholieke
2)
studenten en in Den Haag was er volop gelegenheid om het contact aldaar met
3)
hen te bewaren . Huygens heeft een groot aantal exemplaren van zijn Korenbloemen
aan anderen opgedragen, zo van de

1)
2)
3)

Bijdragen Bisdom Haarlem 1934 (51) 413-4; F. van Hoeck S.J., Schets van de Geschiedenis
der Jezuieten in Nederland, 105-6, Nijmegen 1940.
Van Hoeck o.c. blz. 59, 157.
Ibid. blz. 51-55, 160, 162.
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4)

5)

eerste uitgave van 1658 als van de tweede in 1672 . Roemer van Wesel behoorde
tot de laatst begiftigden.
Deze Van Wesel was de oudste zoon van Dominicus Boot van Wesel en Anna
Roemers Visscher. Hij werd na de bekering van zijn ouders met zijn broer Johan
6)
7)
op school gedaan bij de Jezuieten, niet in 1640 , maar in 1642 ; ook wel niet in
8)
9)
10)
Antwerpen of in Brussel , maar in Leuven . Immers Anna Roemers werd pas
katholiek op het eind van 1641 of het begin van 1642, en over het plaatsen der
zoons en de komst van de moeder te Leuven werd met Puteanus in 1642
11)
gecorrespondeerd . In Mei 1646 werden de beide zoons als student in de rechten
te Leiden ingeschreven. Johan stierf als student, en Roemer vestigde zich na zijn
studies als advocaat voor den Hove van Holland te 's-Gravenhage. Hij trouwde er
en kreeg vier dochters en een zoon. Hij leefde nog in 1693.
De vriendschap van Huygens met Van Wesel dateerde niet van de laatste tijd
12)
van hun leven, zoals Worp meent ; Huygens was reeds met zijn moeder bevriend
13)
geweest van 1619 tot haar dood in 1651 , en zette na haar dood de vriendschap
met haar zoon voort. Immers in 1682 begint Huygens zijn gedicht Aen den Heere
14)
Advocaet Romanus van Wesel :

4)
5)
6)

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

14)

Vgl. J.A. Worp, Gedichten van Constantijn Huygens, Groningen 1892-99, VI 229-41, 284, VII
151.
Ibid. VIII, 84-5, 99, 103, 177, 238.
N. Beets, Gedichten van Anna Roemers Visscher, II, blz. 235, Utrecht 1888; N. Ndl. Biogr.
Wdb. IV 1450; V 1033; J.F.M. Sterck, Oorkonden over Vondel en zijn kring, blz. 267, Bussum,
1918.
Sterck, Oorkonden, blz. 146.
N. Ndl. Biogr. Wdb. V 1033; Sterck, Oork., blz. 146.
Beets, l.c.; N. Ndl. Biogr. Wdb. IV 1450; VI 1312
Sterck, Oork., blz. 148; Worp, Een Onwaerdeerlycke Vrouw, blz. 268, nota, 2, 's-Gravenhage,
1918.
Beets, o.c. 263-6; Sterck, Oork. blz. 148.
Gedichten, VIII 256.
Talrijke gedichten en brieven getuigen hiervan. Zie Worp, Gedichten I 129, 134-5, 140-1,
161-3, 195-6, 199, 259; II 9, 116, 132, 167-8; Beets, o.c. blz. 32, 48, 64, 278; Worp,
Briefwisseling van Constantijn Huygens, VI 467.
Worp, Gedichten, VIII 280.
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Romane, vriend van ouds; wij hebben veel' gedachten
Gewisselt onder ons, daerom wij t'samen lachten,
En scheijend'er niet uijt, zoo 't God gevalt en u.

Wel zijn slechts gedichten en brieven over en weer van de laatste jaren van Huygens
15)
bekend en deze zijn in zeer vertrouwelijke toon geschreven . Sterck zegt dan ook
16)
voorzichtig, dat Huygens ‘in zijn laatste levensjaren zeer met hem bevriend was’ .
Het opdracht-gedicht van de Korenbloemen was reeds bekend, maar slechts naar
17)
een afschrift . Sterck vergiste zich wanneer hij met een verwijzing naar deze plaats
in Worp schreef, dat Huygens zijn Korenbloemen aan Van Wesel opdroeg met een
18)
Latijns gedicht . De oorspronkelijke tekst laten we hier volgen, en geven de varianten
19)
bij Worp in voetnoot .
Aen den Heere R. van Wesel.
Ontrent mijn Honderste, op vijftien Jaeren naer,
Schenck ick u des', als ick, verlepten Niewejaer.
Verschrickt u 't lompe Block, laet het een Legger wesen,
Om hier of daer somtijds een' blauw Bloem uijt te lesen.
5 Dat swaer om trecken is, werdt, pluijsende, niet swaer:
Een Paerds staert volght de hand, en licht; maar haer voor haer.
Komt voorts de Gift wat laet, misduijdt de langhe wijl niet;
Aan Luijden van mijn' slagh mis-staet den oude stijl niet.
CONSTANTER
1/11 Januar. 1682

Van Wesel dankte met het volgende tot nu toe onbekende gedicht, dat, zo we al
opmerkten, in de Korenbloemen is ingeplakt. Hij bezigde

15)

16)
17)
18)
19)

Worp, Gedichten, VIII 256-7, 263, 267, 275-6, 279-88, 292, 307, 332; Worn Briefwiss. VI 441,
455, 460. Huygens oefende vrij kritiek op de gedichten van Van Wesel, maar vroeg op zijn
beurt het oordeel van zijn vriend over eigen werk.
N. Ndl. Biogr. Wdb. VI 1312; vlg. ook Ibid. V 1033.
Worp, Gedichten VIII 277.
N. Ndl. Biogr. Wdb. VI 1312.
vs. 1; honderdste; 2. dees', Nieuwe Jaer; 3. 'tlompe; 4. hier en daer somtyds... Blom. 5. Worp
zegt in de nota bij vers 5 ‘trecken? Het woord is onduidelijk’. In ons hs. is het woord duidelijk;
6. Paerd-Staert... licht,; 7. misduydt... lange wijl niet,; 8 luijden... misstaet... Ouden Stijl. Verder
bij Worp geen ondertekening: Constanter, en geen jaartal 1682.
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daarvoor dezelfde rijmen, die Huygens gebruikt had, en dreef daarmee een spel
20)
zoals zijn moeder en heel veel dichters o.a. ook Huygens vóór hem gedaan hadden .
Danck voor de Gifte
Aen den Heere van Zuijlichem.
Geen raerder Gift bij naer, ja sonder oock bij naer,
Myn Heer, als die Gij mij schenckt tot een Nieuwe Jaer.
Hoe! Kooren-blommen in de Winter? hoe kan 't wesen?
So veel! so versch! so schoon! Wat sal ick nú al lesen
En leeren? Grooten Danck; vergeldingh viel mij swaer,
Wiens krúijn van geest en rijm so kael is, als van haer.
Neemt dan dees Danck in danck, die noch qúam in een wijl niet,
Ontleenden ick het rijm aen Uw Rijm-rijcke Stijl niet.
ROMANÈ.
21)

Roemer van Wesel had te voren reeds een twintigtal gedichten gepubliceerd . Hij
22)
ondertekende zijn gedichten niet slechts met Romanè, zoals Sterck beweert , maar
ook met R.A. Wesel en Roemer van Wesel. Huygens had, en terecht, niet veel
waardering voor zijn gedichten. In een briefje van 26 Sept. 1685 schrijft hij
onomwonden: ‘Ik heb u al eens meer gezegd, dat uw gedachten wel goed zijn, maar
dat er dikwijls iets aan de vorm van uw gedichten ontbreekt. Dat is ook nu weer met
23)
dit vers het geval. Ook is de toon soms niet goed. Gij moet uw vers veranderen’ .
Beets merkte op: ‘Ook hij leverde proeven, van dichtvermogen niet zozeer als, van
24)
dichtlust’ .
De beide gedichten van Tesselschade aan Huygens zijn uit de tijd van haar
overgang. Voor de begaafde en gevierde vrouw heeft Huygens zich bizonder
geïnteresseerd. Haar overgang tot de katholieke

20)
21)

Vgl. o.a. Beets, Gedichten II 33-4, 235-8; Worp, Gedichten I 197-201, II 85-8, 113-5.
Zie Worp, Gedichten VIII 256-7 en 267; Bloemkrans van Verscheiden Gedichten (1659), blz.
o

247, 294, 442-4; L.D. Petit, Bibliotheek van Nederl. Pamfletten, n 3429; P.A. Tiele, Bibliotheek
o

22)
23)
24)

van Nederl. Pamfletten, n 6829, 7106; Dietsche Warande VII, 493, X 374-5, N. Reeks I
594-5. G. Kalff, Verslag van Onderzoek van Engelsche Bibliotheken, blz. 55-7.
N. Ndl. Biogr. Wdb. VI 1312.
Worp, Briefw. VI 455.
Gedichten II 313.
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kerk bracht de pennen van Huygens en andere vrienden in beroering. Het schijnt
dat Tesselschade al van 1633 af voor het katholicisme voelde. De vrienden, Huygens
en Van Baerle, merkten dat en schreven daar bezorgd over. Men weet niet wanneer
haar overgang plaats had, maar men denkt in verband met de opdracht van Vondel's
Peter en Pauwels aan Eusebia en de gedichten van Huygens aan het begin van
25)
1642 . Zo gauw Huygens vernam van haar aanstaande bekering, schreef hij het
vinnige gedicht: De Tweede Tesselschade, gedateerd van 15 Jan. 1642.
Tesselschade reageerde daarop met een Deuntje, geheel in de trant van Huygens,
aan wiens puntdichten zij ook wel de bij hem veel voorkomende namen Claes en
26)
Trijn ontleende . Ons afschrift van het gedicht vertoont aanmerkelijke varianten
27)
met de uitgave van Worp . We plaatsen daarom eerst de tekst volgens Worp,
daarna die naar ons afschrift:
Klaes seyde tegen Trijn wat doe je weer te mis,
By dit brodroncke volck de schatters van de vis?
Trijn zei, mijn lieve man, zy hebben 't rechte Noort
Van Sinte Pieters schip, daer raeckt niet buyten boort;
Zy hebben 't roer en stuur; u volck seylt by de gis;
Ick hoor de waerheyt, Klaes, en ghy hoort altijt mis.
Van Iuffr. Tesselschade.
Claes seijde tegens Trijn, wat doe je weer te Mis
Bij dat Brood-droncke volck, die schatters van de Vis?
Trijn seij mijn Lieve Claes, Ick hoúw mij binnen 't boord
Van Sinte Pieters Schip, daer men naer 't rechte Noordt,
En noijt seyldt (als men doet daer búijten) bij de giss.
Ick hoor de Waerheydt Claes, maer Gij hoordt altijdt mis.

Is de tweede lezing een verbetering van Tesselschade zelf? Dit is wel waarschijnlijk,
daar men moeilijk kan aannemen dat een afschrijver dit aldus zou veranderd hebben.
Huygens deed kort daarop nog eens een ruwe uitval tegen Tesselscha, maar
wonderlijk genoeg werd er de vriendschap niet door geschaad. Het schijnt dat men
Tesselschade op het punt van godsdienst voorlopig met rust liet. Maar een paar
jaar

25)
26)
27)

Sterck, Oorkonden, blz. 151-2; Worp, Een Onwaerd. Vrouw, XXXIV-VI.
Zie Worp, Gedichten III 205, 207, 222, 227, 229, 235, 275; IV 14, 23, 36, 37.
Een Onwaerd. Vrouw, blz. 244.
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later stak de storm weer op. Tesselschade had Van Baerle in een brief haar oordeel
geschreven over de Moederkerk in de volgende bewoordingen: ‘Een ijder kerck-kint
kent syn Vaeder, soo het seyt, maer dat syn vaeder en moeder kent, en isser niet
qualyck aen, want een moeder en kan geen bastaert maecken nae de gemene wet’.
En dan vraagt zij dat Van Baerle haar eens zal schrijven wat hij over de Moederkerk
28)
denkt .
Van Baerle zond haar brief aan Huygens door, die in een schrijven van 14 Dec.
29)
1644 aan Van Baerle voorstelde het volgende te antwoorden :
Tesselschades Vraegh nopende de kerck.
Myn' Weder-vraegh.
Tkind dat sijn' Moeder kent en is geen zeldsaem dier;
Het mist'er weinighe. Maer 'tkind dat syn Vrouw Moeder
Voll pracht, voll ijdelheid, voll Babijlons gecier,
Voll hoere-pocken kent, en sijn' gesonden Broeder
Sijn' Suster onbevleckt van Bastardij betight,
Om dat sij 'tkuysche pad van Waerheid, Wegh en Leven
Naer 'teewigh Wesen gaen, dat 's een ellendigh wight
En medelijdens waerd. Wat naem dan moetmen geven
'Tonnoosel hoere-kind, dat selver schrijft en zeit,
En opentlick belijdt, en roemt sich sonder schroomen,
Het heeft drij Vaderen, een' inder Eeuwigheid,
Een' binnen Amsterdam, een' derden binnen Roomen?

5

10

14 Dec. 1644. Constanter.

Tesselschade zond op deze wedervraag van Huygens een antwoord op vers aan
Hooft, opdat hij dit aan Huygens zou zenden. Ze zond ook een antwoord aan Van
Baerle. Worp heeft al gemeend dat het hetzelfde gedicht is; toen Hooft haar gedicht
niet wilde of kon doorzenden aan

28)

29)

Worp, Een Onw. Vrouw, blz. 291-2. Zij vroeg dus niet Van Baerle's oordeel bij zijn bezoek
aan haar, zoals Sterck het voorstelt (Oork. 167). Zij verzocht zijn oordeel ook niet bij
gelegenheid van een bezoek van Van Baerle te harent, zoals Worp meent (Ibid. XLI). Dat
blijkt tenminste niet uit de vraag van Tesselschade, die zij onmiddellijk laat volgen: ‘Hier wacht
ick u oordeel aff’. En Van Baerle schrijft zelf aan Wickefort 23 Nov. 1644: ‘zij schrijft in een
brief dat ik haar mijn oordeel schrijf over de Moederkerk. Haar vrij geestige woorden luiden
aldus: Een ieder kerck-kint enz.’.
Worp, Gedichten, IV 8-9; Worp, Een Onwaerd. Vrouw, blz. 294.
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30)

Huygens, zond ze hetzelfde gedicht nog eens aan Van Baerle . Ik geloof dat deze
zienswijze van Worp bevestigd wordt door het briefje dat Van Baerle 19 Jan. 1645
aan Wickefort zond. Hij schrijft: ‘Tesselschade antwoordt op het antwoord van
Zuilichem niet aan deze, maer aan Hooft; ik heb haar antwoord aan de Heer van
31)
Zuilichem gezonden’ . Van Baerle zegt eenvoudig ‘haer antwoord’. Van een tweede
is geen sprake.
Dit gedicht scheen echter verloren te zijn gegaan. Evenwel meende men de
inhoud ervan te kunnen opmaken uit het gedicht van Huygens aan Tesselschade:
32)
Mijn' Tong en was noyt veil, van 22 Jan. 1645 dat men als een reactie op het
verloren gedicht beschouwde. ‘Zij schijnt Huygens te hebben verweten, dat hij, als
dienaar van de Prins geen vrij man was, en dat zijn overtuiging afhing van wat hem
33)
voordeel bracht’ . Nu wil het geval dat we in ons exemplaar van de Korenbloemen
klaarblijkelijk het antwoord van Tesselschade hebben op Huygens' Wedervraag.
Het luidt aldus:

Tesselschades Antwoordt
Ons beijder Vader seijdt, wiens Woord de Waerheijdt is,
De Kercke is mijn Brúijdt, Ick geef s'U tot een Moeder,
Met Last haer zin te doen, en niet naer ijders giss;
Die Haer daer niet voor kendt, is dat geen bastaerdt-broeder?
5
Waer is uw Moeder doch? Gij noemt er mij wel een,
Die Godt belooft heeft dat geen Dúijvels kracht sal hind'ren,
Maer scheldt ze echter vúijl, en stelt er klaerder geen.
Dat 's immers geen bescheijdt van rechte echte kind'ren.
Het Vader-noemen, dat úw kindtsheijdt ons verwijt,
10 Sijn Tucht-vaêrs die het wicht eerbiedigh leeren spreecken
Van beijd sijn Ouders: Dús de Moeder-Kerck belijdt,
Of d'Opper-Vader sal 't in 't derde Maeghschap Wréecken.
Elck zijn Waerom.

Dat dit gedicht inderdaad het antwoord van Tesselschade op Huygens' Weder-vraegh
is blijkt bij vergelijking van de inhoud. Huygens had gezegd dat een kind zijn moeder
moet erkennen (v. 1-2), Tessel-

30)
31)
32)
33)

Worp, Een Onwaerd. Vrouw, XLI.
Ibid. blz. 297.
Worp, Gedichten, IV 25; Worp, Een Onwaerd. Vrouw, blz. 297.
Sterck, Oork. blz. 171; Worp, Een Onwaerd. Vrouw, blz. XLI.
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schade antwoordde daarop: ge noemt me wel een moeder, maar ge scheldt haar
uit (v. 5-7). Huygens deed dat inderdaad in vs. 3-4. Hij had ook gesproken van een
‘gesonden Broeder’ en daarmee zich zelf en de protestanten bedoeld (vs. 4).
Tesselschade vraagt daarop: als ge de Kerk niet erkent, die Gods bruid is en die
God ons tot Moeder gaf, zijt ge dan geen bastaerdt-broeder (vs. 1-4). Huygens
verweet Tesselschade het driewerf vader-noemen, n.l. God, de natuurlijke vader,
en de Kerk (vs. 10-12). Zij antwoordt: de vaders (God en de natuurlijke vader) leren
het kind eerbiedig spreken van beide ouders, dus ook van de moeder, de Kerk (vs.
9-12). Niet alleen reageerde Tesselschade op de inhoud, maar ook op de vorm:
twaalf alexandrijnen.
Wat nu het gedicht van Huygens aan Tesselschade: Mijn' Tong en was noijt veil
betreft, 't is duidelijk dat het geen reactie is op Tesselschade's antwoord. Misschien
heeft het zijn aanleiding gevonden in een ander schrijven van Tesselschade hetzij
in proza of in verzen, dat verloren is gegaan, of in een mondelinge insinuatie
34)
harerzijds aan Huygens' adres. Maar nog beter lijkt de opmerking van Dr. G. Brom :
‘Is het nodig met Worp en Sterck te onderstellen, dat een verloren gedicht van Tessel
insinueert, alsof Huygens de oranjes niet belangeloos zou gediend hebben? Zijn
sonnet protesteert eerder tegen het verwijt van afhankelijkheid, dat in het geding
tussen “vrijheid” en “gezag” ook meer ter zake schijnt te doen’.
Voorschoten
P. MAXIMILIANUS, O.F.M. Cap.

34)

Vondels Geloof, blz. 229, nota 1, Amsterdam-Mechelen, 1935.
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De oorsprong van het ndl. praeteritum hief
2

Wanneer R.C. Boer in zijn Oergerm. Handb. (1924) schrijft: ‘Ndl. hief staat in het
germ. geïsoleerd, maar de vergelijking met andere woorden toont, dat er geen
morphologisch bezwaar is, om hem voor oergerm. aan te zien, en buiten het germ.
1)
wordt hij gesteund door l. cēpi’ , dan is hij volkomen consequent met de in zijn
handboek beschreven theorie over de reduplicerende verba. Van zijn standpunt uit
is er inderdaad geen morfologisch bezwaar tegen, hief als een normale reflex van
cēpī te beschouwen. M. Schönfeld heeft in de tweede en in de derde druk van zijn
Hist. Gr. tegen deze gelijkstelling het volgende bezwaar aangevoerd: ‘Boer...
beschouwt hief als regelmatige reflex van lt. cēpi. Dit is echter onwaarschijnlik;
afgezien nog van de moeilikheden met de klinker (men zou in dat geval ndl. *haaf
verwachten), is de lt. ē in de sg. onoorspronkelijk (analogies naar de pluralis); de
2)
ndl. ie is jonger dan de got. ō’ . In de vierde druk van de Hist. Gr. (1947) is deze
3)
opmerking echter weggelaten . Al is Schönfeld's opvatting volkomen juist, toch
raken zijn bezwaren m.i. de kwestie niet.
De moeilijkheden met de klinker heeft Boer besproken en de verklaring die hij
4)
geeft is niet minder aannemelijk dan andere theorieën .

1)
2)
3)
4)

§ 115, Aanm. 2. Zie eveneens 1e ed. (1918) § 115.
2e dr. (1924) 192; 3e dr. (1932) 242. In de 1e dr. (1921) 118 staat alleen: ‘Boer... beschouwt
hief als regelmatige reflex van lt. cēpi’.
Dit houdt misschien verband met het feit dat er in de nieuwe dr. van dit boek heel wat
aantekeningen, die uiteraard niet direct betrekking hadden op het ndl., weggelaten werden.
In de 1e dr. van zijn Oergerm. Handb. (1918) § 118 tracht Boer voor gevallen als slēpan,
2

lētan de westgerm. ē van het praeteritum te verklaren door invloed van de palatale
reduplicatievocaal ě (*sěslēpum) aan te nemen. In de 2e dr. (1924) § 118 sluit hij zich, althans
voor gevallen als slēpan, aan bij C. Karstien, Die reduplizierten Perfekta des Nord- und
2

Westgerm. (1921) § 32. In Schönfeld's Hist. Gr. (1924) 192 komen voor het eerst de bezwaren
3

tegen Boer voor. Hoewel Schönfeld in zijn Hist. Gr. (1932) 158 Karstien's verklaring van de
2

ē in het praeteritale vocalisme van de 7e klasse niet verwerpt, handhaaft hij (blz. 242) zijn
bezwaren tegen Boer's stelling!
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Het tweede bezwaar kan niet gelden van de ē van de ē-ō-reeks waarvan Boer voor
5)
cēpī juist uitgegaan is . Het zou alleen waarde hebben, indien men hier te doen had
met de ‘dehnstufige’ ē die in lichte reeksen optreedt (b.v. got. qiman, qam, qēmum,
6)
qumans), waar het germ. een oudere toestand dan het lat. kan hebben bewaard .
Wil men Schönfeld's bezwaar handhaven, dan moet men aantonen dat Boer ten
onrechte cēpī tot de ē-ō-reeks heeft gerekend.
Intussen moet men steeds het principiële verschil tussen de stelling van Boer en
die van Schönfeld voor ogen houden. Waar Boer in hief het product ziet van een
o o r s p r o n k e l i j k reduplicerend praeteritum, ziet Schönfeld, die met zijn opvatting
7)
8)
teruggaat op W.L. van Helten en J. Franck , een praeteritum van een werkwoord
uit de zesde klasse dat achteraf onder invloed is komen te staan van de praeterita
der zgn. reduplicerende verba. Alleen de laatste zienswijze is m.i. verantwoord.
Daar de redenen waarom ik deze opvatting als de juiste beschouw anders zijn
dan die van Schönfeld en daar bovendien diens bezwaren in de laatste editie van
de Hist. Gr. niet meer voorkomen (zie in dit verband noot 3), lijkt het mij wel nodig
nog even op de kwestie terug te komen. Ik wil door Boer's redenering te volgen,
laten zien hoe hij tot zijn opvatting betreffende hief gekomen is. Daarbij laat ik
vanzelfsprekend Boer's stellingen voor zijn eigen verantwoordelijkheid.
Men weet dat de even verschillende als talrijke pogingen tot verklaring van het
praeteritale vocalisme in de noord- en westgerm. aequivalenten van de got.
reduplicerende verba herleid kunnen worden tot twee grondtheorieën. De eerste
laat het noord- en westgerm. vocalisme ontstaan door contractie van de
reduplicatievocaal met de stam-

5)

Met zijn opvatting ē | ō | ə staat Boer niet alleen; verg. b.v.A. Ernout - A. Meillet, Dict étym.
de la langue lat. (1939) sub capio; E. Boisacq, Dict. étym. de la langue grecque (-1916) sub
ϰώπη, Daarentegen ‘dehnstufige ē’ b.v. bij A. Walde, Lat. etym. Wtb. (1938) sub capiō; H.
Hirt, Der Indogerm. Vok. (I.G.) (1921) 44, 184, 222. Nog anders Stolz-Schmalz, Lat. Gr. (1928)
§ 241, B. cēpī met ē voor ō bij F. Sommer, Handb. der Lat. Laut- und Formenlehre (1914) §
357, I, B, waarbij Prokosch, Comp. Germ. Gr. (1939) 127, 150 aansluit.

6)

Boer, Oergerm. Handb. § 97; Sommer, Handb. der Lat. Laut- und Formenlehre 551, 552.
Mnl. Spr. (1887) § 175, e.

7)
8)

2

2

Mnl. Gr. (1910) § 146.
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vocaal; dit is een intern-germ. verklaring, waarbij het noord- en westgerm. vocalisme
niet van het got. behoeft gescheiden te worden.
De tweede tracht het bewuste noord- en westgerm. vocalisme enerzijds en het
9)
got. anderzijds uit verschillende idg. ablautsverhoudingen af te leiden .
10)
Boer staat sceptisch tegenover de contractietheorie . Hij geeft er de voorkeur
aan te werken met de tweede verklaring, waarbij hij het bekende artikel van K.
Brugmann over de ‘präteritale Bildungstypus ahd. hiaz aisl. hét und ahd liof aisl.
11)
hlióp’ citeert. Hij wijst er op dat Brugmann dacht aan het voorbeeld van praeterita
als lat. fēcī, cēpī, gr. ἔθηϰα, en dus aan de ē die in zware wortels optreedt. Al verwerkt
Boer veel uit Brugmann's theorie, toch wijkt hij van deze ook weer in niet
onbelangrijke mate af. Voor de verklaring van het noord- en westgerm. praeteritum
van de zevende klasse ging Brugmann uit van reduplicatieloze vormen. Hij nam als
idg. vocalisme voor zijn ‘bildungstypus’ hiaz, hét, ē aan en voor liof, hlióp, ēu̯, wat
12)
men in Boer's Handb. terugvindt . Op deze manier kon men het praeteritale
2

vocalisme van haitan, nl. ē in hiaz, hét, trachten te verklaren, daar, zoals bekend
2

is, aangenomen wordt dat de idg ē in het germ. enge ē, d.i. ē , is geworden. Maar
Brugmann zag wel in dat hiermee niet alles verklaard kon worden. Daarom nam hij
2

aan dat de klankwettige ē van het praeteritum van haitan, skaidan overgedragen
werd op andere gevallen, zo b.v. op een andere categorie van de zgn. reduplicerende
verba nl. de ă-praesentia, blandan, gangan enz., waarvan sommige in het praeteritum
1

13)

ē zouden hebben gehad (Brugmann citeert ter vergelijking lat. pango, pēgi ) die
dus in het germ. ver-

9)

Prokosch, Germ. Gr. 177 volg. weegt beide theorieën tegen elkaar af. Een beredeneerde
bibliografie tot 1921 bij Karstien, Die redupl. Perf. § 7 volg. Nieuwere bibliografie bij Schönfeld,
3

Hist. Gr. 281. Verder de studie van H.M. Flasdieck, Die reduplizierenden Verben des
Germanischen (Anglia LX (1936) 241 volg.) en het werk van de Fin Pekka Katara, Die
ursprünglich reduplisierenden Verba im Niederdeutschen (Mem. Soc. Neoph. de Helsinki, XII
(1939)).
10)
11)
12)
13)

2

Oergerm. Handb. § 114.
Idg. Forsch. 6 (1896) 89 volg. Brugmann was niet de eerste die het hier bedoelde vocalisme
van verschillende idg. ablautsverhoudingen afleidde; zie Karstien, Die redupl. Perf. § 16.
§ 116. Verg. ook Prokosch, Germ. Gr. 178.
Pēgī wordt als secundair beschouwd tegenover oorspronkelijk pepigī. Zie b.v. Ernout-Meillet,
Dict. étym. de la lanque lat. sub pango; Stolz-Schmalz, Lat. Gr 332; Hirt, Der Indogerm. Vok.
44, 184 Verg. ook H. Hirt, Handb. des Urgerm. (1932) 2, 145, noot 1.
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214)

vangen zou zijn door ē

. Maar ‘het is nu zeer bedenkelijk, te vooronderstellen, dat

2

al die praeterita met ē het voorbeeld van haitan en skaidan zouden gevolgd
15)
hebben’ merkt Boer op. Met Brugmann gaat Boer ook uit van een praeteritaal
1

16)

vocalisme ē (= ē ), doch hij ziet, hiermee in aansluiting bij Karstien , de verklaring
2

van het voorkomen van ē in het feit dat het noord- en westgerm., zoals het got.,
1

vormen met reduplicatie zou hebben gekend. De ē van *lelēta, *seslēpa e.a. zou
217)

in niet hoofdtonige syllabe enger geworden zijn en vandaar gelijk aan ē . Een
eventueel verdwijnen van de reduplicatie zou dan een gevolg zijn van het verlies
van haar functie, daar het tempusverschil duidelijk uitgedrukt werd door een nieuw
soort van ablaut.
18)

Boer rekent hafjan, hōf vanzelfsprekend ook tot de germ. zesde klasse , maar dit
beschouwt hij als een readaptatie, daar hij er van uitgaat dat gr. ϰώπη en lat. cēpī
juist op een oorspronkelijke ē-ō-reeks wijzen. Laat ik hier zijn redenering op de voet
19)
volgen . Hij constateert dat ē in het praeteritum der reduplicerende verba in sommige
ge-

14)
15)

16)

17)
18)
19)

Idg. Forsch. 6, 94.
2

Oergerm. Handb. § 118. Verg. echter F. de Saussure, Cours de ling. gén. (1916) 228: ‘ce
ne sont pas les formes les plus nombreuses qui déclanchent l'analogie’ en ook nog Prokosch,
Germ. Gr. 179. Boer heeft bovendien over het hoofd gezien dat Brugmann de ai-praesentia
niet scheidde van de groep van ă-praesentia van de 7de klasse, die juist bestaat uit ă +
liq./nas. + cons. of ă + ll/nn. Inderdaad deelde deze in: ă + , u̯ liq., nas. + cons. Zie hiervoor
Idg. Forsch. 32 (1913) 192. Verg. hiermee Prokosch, Germ. Gr. § 62, d en e, I, II, III, die niet
alleen van i en u-diftongen (haitan, stautan), doch ook van l- en n-diftongen (haldan, blandan)
spreekt. Algemener, zie o.m. J. Vendryes, Le Langage (1939) 32, 33. Tegen een dergelijke
zienswijze Hirt, Handb. des Urgerm. I, § 26.
Die redupl. Perf. § 32. Boer volgt Karstien voor gevallen als lētan, slēpan, maar voor de
ai-praesentia (haitan) wijkt hij van deze af en sluit zich, zoals men gezien heeft, bij Brugmann
aan. Zo komt Boer ook niet tot een ‘einheitliche’ verklaring.
Het valt op dat Boer i n d i t v e r b a n d over de á-praesentia zwijgt.
2

Oergerm. Handb. § 104, 4.
Op. cit. § 115.
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vallen beslist gemeengerm. moet zijn. Hierop wijst got. saislēp. Buiten het germ.
treft men lat. fēcī, cēpī, jēcī aan bij faciō, capiō, jaciō en daarnaast in het gr. τέθηϰα
bij τιθημι, ἕηϰα bij ἵημι. ‘Ook voorzoover sommige dezer vormen in hun oorsprong
aoristen zijn’ zoals Boer opmerkt, ‘toonen zij toch dat ē in verleden tijden voorkomt,
die sterke gelijkenis met perfecta hebben’. Anderzijds behoort capiō blijkens gr.
ϰώπη, lat. cēpī tot de ē-ō-reeks. Boer vermeldt bovendien gr. ἕωϰα naast ἕηϰα en
zegt: ‘Hier treden in twee overigens gelijke perfectvormen de beide vocalen ē en ō
20)
op’ . Hij concludeert: ‘Onder deze omstandigheden spreekt er veel voor, dat er
samenhang bestaat tusschen germ. *lĕlēta, *sĕslēpa en de hierboven aangehaalde
l. gr. vormen, hetzij men nu aanneemt, dat ē oorspronkelijk een aoristvocaal is, hetzij
men uit l. cēpi, jēci, gr. τέθηϰα, ἕηϰα besluit, dat reeds in het ide. ē in het pf. van de
ē-ō-reeks kon optreden’.
Dubbele vormen zoals gr. ἕηϰα, ἕωϰα ziet Boer in got. lailōt, de. lod tegenover
ijsl. lét, zw. lät en westgerm. lēt (ndl. liet). Hij meent in got. on. ags hōf, ohd. huob
tegenover ndl. hief een gelijksoortige oude ē-ō-tegenstelling te zien, waarin de vorm
met ē gesteund moet worden door lat. cēpī. Zoals men ziet, worden lētan en hafjan
door Boer naar hun oorsprong, nl. de ē-ō-reeks, vergeleken. Maar zelfs dan behoeft
dit nog niet te bewijzen dat hun vocalisme in het oergerm. gelijk te stellen is.
Men kan in dit bepaalde geval de gegeven feiten beter in hun eigen oergerm. systeem
21)
en zuiver synchronisch trachten te begrijpen en niet zozeer, zoals Boer, uit het
idg. Van oergerm. standpunt biedt lētan geen moeilijkheden. Wie het met Boer's
theorie der dubbele vormen (ē/ō) eens is, kan naast *lelōta, d.i. reduplicerend
ablautend, ook een

20)
21)

In verband met deze kwestie zie Brugmann in Idg. Forsch. 32, 183 volg. en J. Sverdrup in
Festskrift til Hjalmar Falk (1927) 296 volg.
Een gelijksoortige opvatting houdt Brugmann er op na, wanneer hij constateert dat faran,
swaran, blandan e.a. die tot de ĕ-ŏ-reeks behoord hebben, zich in het germ. volgens een
ander principe hebben verdeeld; verg. Idg. Forsch. 32, 182: ‘Bei dem Versuch die
unregelmäszigen Formen faran usw. entwicklungsgeschichtlich einzuordnen, sind wir hiernach
darauf hingewiesen die Erklärung innerhalb des Germanischen selbst und nur im
Germanischen zu suchen’.
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*lelēta (ndl. liet), d.i. reduplicerend niet ablautend, aannemen. Illustrerend hiervoor
is got. lailōt (lētan) naast saislēp (slēpan). De zaak is echter geheel anders gesteld
met hafjan.
Wat ook de o o r s p r o n g is van dit werkwoord, één ding staat vast, nl. dat hierbij
als praeteritaal vocalisme in de oudgerm. dialecten alleen een ō, of wat zich daaruit
ontwikkelde, aangetroffen werd. Of die ō primair of secundair is, doet hier ook al
22)
niet veel ter zake . Van belang is echter te constateren dat er in de oudgerm.
dialecten een categorie zgn. reduplicerende verba voorkomt met praesensvocalisme
ă, dat gevolgd wordt door een dubbele consonant en meer bepaaldelijk door liq./nas.
+ cons., of door ll/nn: got. haldan, blandan, ohd. fallan, spannan enz. Men noemt
ze dan ook wel eens al-, an-praesentia. Juist deze omstandigheid mag men m.i.
niet als toevallig beschouwen. De andere ă-praesentia van de sterke verba vertonen
23)
deze eigenaardigheid dat ă gevolgd wordt door een enkele consonant (faran) ;
ofwel behoren zij tot de welbekende j-praesentia wahsjan, fraþjan e.a. waarbij hafjan
24)
goed aansluit . Deze ă-praesentia, die voorkomen in de germ. zesde klasse (ă/ō),
25)
zijn naar hun vorm duidelijk verschillend van de ă-praesentia der zevende klasse .

22)

23)
24)

25)

2

Door Boer, Oergerm. Handb. § 104, 4, § 115 als primair beschouwd. Als mogelijk primair
voorgesteld door Prokosch; zie noot 5 en nog diens Germ. Gr. 174. Voor Hirt, Handb. des
Urgerm. 2, 149 is hōf secundair.
Mogelijk ook door zekere consonantengroepen. Bv. ohd. os. waskan, ofr. waska; maar on.
vaska is zwak.
Men zou kunnen opmerken dat arjan, als j-praesens, blijkens ohd. erian, iar (waarnaast ir-uorit;
R. Kögel, in P.B.B. 16 (1892) 502 en W. Braune, Ahd. Gr. (1936) § 350, Anm. 5; zie echter
ook de opmerking van Flasdieck, Die redupl. Verben 295 § 20 en noot 4) toch van de zevende
klasse is. Men kan er aan twijfelen of het ohd. hiermee een oude toestand reflecteert, daar
oijsl. eria en oeng. erian zwak zijn. Verg. nog M.H. Jellinek, Gesch. der Got. Spr. (1926) §
187: ‘Wegen der verwandten Sprachen stellt man hierher (d.i. bij de 7e klasse) waldan,
blandan, ferner arjan*, das doch seinem Lautgehalt nach nicht herpasst’. Voor ě/í naast ē als
praeteritaal vocalisme van deze ă-praesentia, zie b.v. Pekka Katara, Die urspr. redupl. Verba
61, 292 en Flasdieck, Die redupl. Verben §§ 15, 16, 17.
Een uitzondering hierop zou zijn: standan (met nasaalinfix), stōþ (ik citeer hier alleen de got.
vormen). a | ō is hier een normale reflex van idg ə | ā: gr. στατός, ἵστημι, lat. status, stāre. Het
praeteritum stōþ past echter volkomen in de zesde klasse. Er is nog meer eigenaardigs aan
dit werkwoord. Bij got. d (standan) / þ (stōþ) heeft tegen de verwachting in geen ‘ausgleichung’
plaats gehad. In verband hiermee en voor het vocalisme van de zesde klasse zie nog Prokosch,
Germ. Gr. 150, 155, 183 en Hirt, Handb. des Urgerm. 2, § 118.

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 69/70

46
Met dit alles wil ik laten zien dat bij de oergerm. hergroepering tot bepaalde verbale
categorieën, uit een vroegere toestand, er een zeker logisch principe, een zekere
26)
systematisering , werkzaam blijkt geweest te zijn, die b.v. de ă-praesentia, voorzover
zij niet overgingen naar de zwakke conjugatie, ging verdelen over de zesde of de
zevende klasse, naar gelang van het op de stamvocaal volgende consonantisme,
27)
d.w.z. naar gelang van de aard van de stam .
Typisch is wel dat blandan (obulg. blędą), gangan (lit. žengiu), die wellicht
oorspronkelijk tot de ĕ-ŏ-reeks behoorden, in het germ. overgingen naar de zevende
klasse, terwijl andere werkwoorden uit de ĕ-ŏ-reeks, als faran (verg. gr. περάω,
πορεύομαι) en wahsjan (verg. gr. ἀέξομαι, skr ukṣati), in de germ. zesde klasse
28)
terechtkwamen . Op deze manier is de aanwezigheid van hafjan in de germ. zesde
29)
klasse volkomen begrijpelijk .
Zo dit werkwoord, zoals Boer aanneemt, oorspronkelijk tot de ē-ō-reeks heeft
behoord, dan kan men aanvoeren dat een ē-praeteritum als relict toch kon
voortbestaan. Met andere woorden een ē-praeteritum van de zevende klasse - want
2

alleen in deze klasse kon. Boer het optreden van ē met enige waarschijnlijkheid
verklaren - zou naast een praesens gestaan hebben dat alleen in de zesde klasse
kon passen. Een

26)

27)

28)
29)

Bekend verschijnsel dat ik hier in een bijzonder geval toepas. Verg. b.v. V. Michels in
Germanica, Ed. Sievers zum 75. Geburtstage (1925) 82 en Prokosch, Germ. Gr. 183. Zie
ook nog De Saussure, Cours de ling. gén., Chap. V § 3.
Hiermee wordt dus niet bedoeld dat het praesens noodzakelijk primair is. Het is niet uitgesloten
dat een ă-praesens secundair gevormd werd naar het praeteritum. Zie Hirt, Handb. des
Urgerm. 2, 149. Echter ook nog Prokosch, Germ. Gr. 174: ‘The majority of the class (nl. de
zesde) ... suggests that the type L. scabō-scābī, capiō-cēpī (possible for *cōpī) formed a new
preterit by analogy due to identity of the present forms’.
Verg. nog Flasdieck, Die redupl. Verben §§ 42, 50.
In het feit dat een ablautende vorm bij heffen, nl. (be)hoeven, ō heeft, zal men misschien nog
een argument zien tegen Boer's stelling. Verg. A. Heusler, Altisl. Elementarbuch (1921) §
127 en Hirt, Handb. des Urgerm. 178. Het argument gaat eigenlijk terug op J. Grimm (W.
Scherer), D. Gr. (1870), 1, § 1039, waarover Karstien, Die redupl. Perf. 44. Zie echter ook
Prokosch, Germ. Gr. 177.
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dergelijke toestand kon niet stabiel zijn en is in strijd met het sterk uniformerend en
systematiserend karakter van het oergerm. Er zijn andere bezwaren. In de eerste
2

plaats het al geciteerde feit dat een praeteritum met ē bij hafjan in de oudgerm.
dialecten niet ‘belegt’ is. Dergelijke niet passende vormen binnen het kader van een
verbale categorie in het oergerm. zijn over het algemeen moeilijk denkbaar wegens
de hier heersende vaste vocaalverhoudingen tussen de tijden van het werkwoord.
2

Daardoor moest bij hafjan een ē -praeteritum dat karakteristiek was voor de zevende
klasse, zo het althans bestond, verdwijnen.
Het ndl. heffen, dat hafjan reflecteert, heeft evenwel hief als praeteritum. Dit
werkwoord werd door Van Helten, Franck en Schönfeld op goede gronden
beschouwd als een werkwoord van de zesde klasse, waarvan het praeteritum zich
achteraf gewijzigd heeft onder invloed van de praeterita der zevende klasse.
Men kan zich inderdaad beroepen op parallele gevallen, waarvan ik er hier een
paar citeer:
ndl. scheppen ((ga-)skapjan), mnl. nndl. schiep, hd. schuf, got. gaskōp.
ndl. wassen (wahsjan), mnl. nndl. wies, hd. wuchs, got. wōhs.
ndl. heffen (hafjan), mnl. nndl. hief, hd. hub, got. hōf.
In het mnl. komt ook hoef (Limb. Holl.) tegenover hief en een enkele keer hefte
30)
voor . Naast mnl. schiep en wies wordt nog alleen bij uitzondering een vorm met
31)
oe-vocalisme gevonden . En toch kan men er niet aan twijfelen dat de laatste twee
werkwoorden tot de oergerm. zesde klasse hebben behoord. Het is opmerkelijk dat,
zoals blijkt uit Deutsches Wtb. er ook in het nhd. sporadisch ie-vormen, hieb, schief,
wiechs, (daarbij wel eens zwakke vormen) aangetroffen werden, die, zoals daar
32)
aangenomen wordt, naar analogie met de reduplicerende verba ontstaan zijn . Dit
is wel een sprekende parallel bij wat er al eerder in het ndl. met heffen, scheppen,
wassen moet zijn gebeurd. Al

30)
31)
32)

A. van Loey, Mnl. Spr. (1948) I, § 74.
Op. cit. § 74 en Mnl. Wdb. sub heffen.
Zie dit woordenboek sub heben, schaffen, en wachsen.
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deze gevallen zijn Boer blijkbaar onbekend gebleven. Uiteraard kwam hij natuurlijk
niet verder dan het oergerm., doch ook daar was, zoals ik aangetoond heb, een
belangrijke conclusie te trekken. Maar in zijn Oergerm. Handb. heeft Boer de
33)
ă-praesentia van de zevende klasse niet nader bepaald , en zo ontging hem wellicht
een eigenaardigheid er van, die juist in hafjan ontbreekt.
Ik heb vanzelfsprekend maar een greep gedaan uit het materiaal. Maar hieruit
blijkt m.i. toch voldoende dat Boer's stelling betreffende hief niet juist kan zijn.
Wassenaar.
FR. VAN COETSEM

33)

2

Oergerm. Handb. § 111, 1.
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Haags uit de tweede helft van de 17de eeuw
1)

We beschikken voor de kennis der Haagse volkstaal over de studies van Te Winkel
2)
en Kern , waarin het Haags uit het eerste kwart van de 17e eeuw behandeld wordt.
Kloeke lichtte ons in over het Haags van het begin van de 18e eeuw door zijn studie
3)
gewijd aan het ‘Haagsch Nederduitsch Woordenboekje’ .
De bronnen die ik heb gebruikt zijn uit de jaren 1659-1673 afkomstig, een periode
die ligt op ongeveer de helft van de tijdperken, welke door bovengenoemde schrijvers
zijn behandeld. Het was dus mogelijk bij mijn onderzoek telkens de blik afwisselend
achterwaarts en voorwaarts te richten en mijn uitkomsten met die der andere
onderzoekers te vergelijken. Bovendien kon ik mijn aandacht nog in horizontale
richting laten gaan, doordat Mej. Mendels de taal van Van Leeuwenhoek, Delftenaar
en tijdgenoot van hen die mij de stof voor een onderzoek hebben geleverd, had
4)
beschreven . Het ‘Delfts’ komt in bovengenoemde studies te dikwijls ter sprake om
van deze gelegenheid tot vergelijken geen gebruik te maken.
5)
Als bronnen heb ik gebruikt de brieven van de gebroeders Van der Goes , Martinus
(1609-1687), Willem (1613-1686) en Adriaan (1619-1686), terwijl ook enige
rekeningen me wat gegevens hebben verschaft.
De gebroeders Van der Goes waren geboren en getogen Hagenaars. Het huis
waarin zij waren geboren en waarin, de tijd van de briefwisseling, twee hunner
woonden, stond in het hartje van de stad, in

1)
2)
3)
4)
5)

De tongval van Delfland bij Huygens, Ts 18, 1899.
Over de taal van de brieven van Huygens' zusters en Dorothea van Dorp, Ts 48, 1929.
Haagse volkstaal in de achttiende eeuw, Ts 57, 1938.
Leeuwenhoek's taal, NTg 41, 1948.
C.J. Gonnet, Briefwisseling tusschen de Gebroeders Van der Goes (1659-1673), Werken
van het Historisch Genootschap, 1899-1909.
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de Molenstraat. De familie Van der Goes was een echte Hollandse familie van ouder
op ouder. De betovergrootvader van onze briefschrijvers, Mr. Aart v.d. Goes, die in
1475 geboren is en gestorven in 1545, was aanvankelijk pensionaris van Delft, later
pensionaris van Holland. Zijn afstammelingen hebben later blijkbaar steeds bij
voorkeur het vak van advocaat gekozen. Zijn zoon, kleinzoon en achterkleinzoon
6)
vinden we als zodanig vermeld . Van de briefschrijvers waren twee eveneens
advocaat, de derde, Willem, heeft in elk geval een begin met de rechtsstudie
gemaakt; het is niet zeker, of hij haar heeft voltooid. Uit de briefwisseling blijkt, dat
ook enkele mannelijke verwanten van de broers in de advocatuur waren.
Dat de gebroeders tot een uitvoerige correspondentie zijn gekomen, is het gevolg
van een ongelukkig toeval. Willem v.d. Goes, die met de advocaten-practijk weinig
te maken had, kwam toch door het werk van zijn oudste broer in grote moeilijkheden.
De rechtskundige bijstand van Martinus v.d. Goes was gevraagd tegen een zekere
François van Oudewerven, Heer van Adrichem, door een zwager der broers, Pieter
de Bye, zelf ook advocaat.
De heer van Adrichem schijnt een bijzonder ruw man geweest te zijn. Hij viel
althans Martinus v.d. Goes op straat lastig, zodat deze in een winkel moest vluchten.
Toen enige dagen later het vervelende heerschap zich in het huis in de Molenstraat
buitengewoon onbeschoft gedroeg, kwam het tot een uitdaging voor een
tweegevecht. Willem, die zijn broer ook thuis had bijgestaan, zou in het duel voor
Martinus optreden. Hij raakte bij die gelegenheid de Heer van Adrichem ongelukkig
met de degen in de rechterborst, wat de dood tengevolge had. Deze ongewilde
manslag was er de oorzaak van, dat Willem 20 lange jaren buiten zijn vaderland
moest zwerven. Maar aan dezelfde noodlottige gebeurtenis hebben we 't te danken,
dat de achtergebleven broers en de balling elkaar uitvoerig op de hoogte hielden
van alles wat er in eigen omgeving omging, terwijl de heren tevens druk van
gedachten wisselden over de politieke gebeurtenissen van deze roerige tijden. Twee
lijvige delen bevatten het materiaal, waaruit we de taal kunnen leren

6)

Gonnet, a.w. II, 481.
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kennen, zoals die in een deftige Haagse advocatenfamilie in intieme correspondentie
werd gebruikt.
De brieven zijn afkomstig uit de St. Jacobusparochie te 's-Gravenhage en zijn
overgegaan met vele andere familiepapieren naar het Archief van het Bisdom
Haarlem.
De uitgever van de brieven heeft een inleiding aan de uitgave toegevoegd,
waaraan ik bovenstaande bijzonderheden heb ontleend. De correspondentie vangt
aan in 1659, ongeveer zes jaar na Willems vlucht (1653) en loopt tot zijn terugkeer
in 1672.
Het voordeel van deze correspondentie is, dat zij gevoerd werd door rasechte
Hagenaars. Maar het is noodzakelijk op te merken, dat, waar de familie van vaders
kant door en door Hollands was, de moeder, Maria van Cromstrijen, geboren was
in Zierikzee. Haar vader was wel ‘na de verandering in de godsdienst advocaat voor
7)
den hove van Holland te 's-Gravenhage’ , ze zal dus wel enige tijd in Den Haag
hebben gewoond voordat ze in 1605 met Mr. Adriaen v.d. Goes trouwde, maar toch
moet de invloed van haar taal op die van haar kinderen overwogen worden. Ik meen
die echter te mogen verwaarlozen. Ik doe dat op grond van waarnemingen bij
kinderen van vele Zeeuwse families, die zich in Den Haag hebben gevestigd.
Wanneer ik de kwantiteit van mijn materiaal vergelijk bij dat van Kern, die maar
over 27 brieven beschikte, schijn ik wel zeer in het voordeel. Maar door verschillende
oorzaken heeft Kern toch heel wat meer bijzonderheden gevonden dan ik.
Men moet niet vergeten, dat de gebroeders V.d.G. gestudeerde lieden waren,
mannen van de pen. Zij zullen dus heel wat minder ‘slips’ van dit schrijfwerktuig
hebben dan de spontane zusjes Huygens.
Bovendien is mijn correspondentie een halve eeuw dichter bij het AB. dan de
correspondentie, die Kern gebruikte. Dat is een belangrijk feit, want alles wijst er
op, dat in de 17e eeuw de taal zich snel in de richting van het moderne Nederlands
ontwikkelde. Deze verklaring meen ik tenminste te moeten geven voor het feit, dat
in de correspondentie oude en nieuwe vormen dikwijls blijkbaar gelijkwaardig naast

7)

Gonnet, a.w. II, 482.
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elkaar worden gebruikt. En als b.v. kade en kaai zonder aanwijsbare voorkeur
voorkomen, blijkt daar m.i. niets anders uit, dan dat men nog geen keus voor het
algemeen gebruik gedaan heeft, het AB. is daar nog in statu nascendi.
Het grote aantal mijner brieven behoedde me voor twee gevaren: Ik had
gelegenheid genoeg om te beoordelen, of ik met een taalfeit dan wel eenvoudig
met een schrijffout te doen had. Bovendien corrigeerde de massa eventuele
vergissingen van de uitgever.
Het feit, dat de brieven afkomstig zijn van drie personen leverde eveneens een
middel tot correctie; ook was 't soms mogelijk door vergelijking zekere conclusies
te trekken.

I. Vocalisme
1. Lange vocalen en tweeklanken.
§ 1. De diftongering.
Het is ‘nog steeds een onbesliste kwestie, in hoeverre de diftongering van de ogerm.
8)
î in het 17de-eeuwse Hollands voortgang heeft gevonden’ . De gegevens van Kloeke
wezen er op, dat ‘in Montanus' tijd geheel Zuid-Holland één homogeen
9)
monophthonggebied gevormd (zou) hebben’ . Kern geloofde daar niet aan; uit de
brieven van de zusjes Huygens en Dorothea van Dorp leverde hij ‘'t onwraakbaar
bewijs’, dat de meisjes de diftong ij in haar taal hadden. Voor de ui moeten de rijmen
van Huygens helpen om aan te tonen, dat Huygens en zijn zusters de uit germ. ú
voortgekomen en daarmee samengevallen klanken als een diftong uitspraken.
Nog een andere getuige werd in deze kwestie gehoord en wel de dichter J.H.
Westerbaen, geboren Hagenaar. Een onderzoek naar zijn rijmen leverde als uitslag,
dat hij zowel voor ogerm. î als ogerm. û een monoftong gebruikte. Zodat we voor
het eerste kwart van de 17e eeuw kunnen vaststellen, dat in Den Haag een deel
der burgerij wèl en een ander deel niet diftongeerde.
Springen we nu over naar 't begin van de 18e eeuw, dan blijkt het, dat er in 't
verlopen tijdperk zo het een en ander is gebeurd op taal-

8)
9)

Mendels in NTg 41, 125.
G.G. Kloeke, Holl. Expansie (1927) 102.
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gebied. Het proces van de diftongering is dan in Den Haag voltooid. Kloeke heeft
in het Haagse woordenboekje slechts enkele relicten gevonden: schaarssliep en
stiefbeugel; duzend, duvel, uilskuke en kukes.
We zullen nu nagaan, hoe de toestand was in het derde kwart van de 17e eeuw,
maar eerst nog enkele opmerkingen.
Kern heeft in zijn brieven gezocht naar bewijzen voor de diftongering. Ik zal
dergelijke bewijzen ook kunnen leveren, maar het is duidelijk, dat ze overbodig zijn.
Mijn doel is eerder geweest te vinden, hoever het proces van de diftongering reeds
was gevorderd. Ik heb daarom, in tegenstelling tot Kern, juist gezocht naar
voorbeelden van monoftongische uitspraak.
Een tweede opmerking geldt de spelling van mijn briefschrijvers. Dat deze ver
verwijderd is van onze genormaliseerde schrijfwijze behoeft geen betoog; de
inconsequentie bloeit weelderig, een inconsequentie, waar we dikwijls dankbaar
voor moeten zijn, want we danken er waardevolle gegevens aan voor de uitspraak
der klanken. Maar soms brengen de schrijvers iemand wel tot wanhoop: dan n.l.
wanneer ze het gewonnen inzicht weer op losse schroeven zetten door een spelling,
volmaakt in strijd met een vorige. Een voorbeeld: Bij Martinus v.d. G. heb ik bijzonder
weinig duidelijke gevallen van de î-monoftong gevonden. De mogelijkheid bestond
natuurlijk, dat de monoftong gemaskeerd werd door het teken y. Ik was dus bijzonder
10)
dankbaar voor de naam die Martinus met y spelde, n.l. Van Wyningen (M 56) bij
Willem een spelling met i: Van Winingen (W 167) te vinden. Twijfel scheen
uitgesloten; y was gelijk ie. Echter in brief 35 spelde Adriaan duidelijk Van Weyningen
en daardoor hing de uitspraak van y bij Martinus weer in de lucht.
Een laatste opmerking nog over de frequentie van de monoftong î bij de drie
broers. Het viel me bij het doorlezen van de brieven al gauw op, dat een groot aantal
gevallen geleverd werd door Willem, een aanzienlijk kleiner aantal door Adriaan en
een nog veel geringer getal door Martinus. Om een vergelijking mogelijk te maken
heb ik

10)

Ik citeer de brieven, zoals ze door Gonnet genummerd zijn, telkens is de eerste letter van de
voornaam van de schrijver toegevoegd.
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van Willem en Adriaan eerst 40 brieven geëxcerpeerd, van Martinus de 15 die maar
bewaard zijn gebleven. Gescheiden daarvan geef ik de overige door mij gevonden
gevallen. Ik behandel eerst de oudgerm. î en geef dus mijn resultaten van elk der
broers afzonderlijk.

§ 2. Oudgerm. î.
Willem:
De vaststelling der klankwaarde van de tekens levert enige moeilijkheid op. Dat
Willem de diftong gebruikte, kan bewezen worden uit de volgende woorden waarin
oudgerm. î of daarmee samengevallen klank wordt gespeld met ei (ey): streiden (W
77), hier seynder (W 136), scheinen (W 160), Sardeigne (W 164). Voor oudgerm. î
vinden we verder de tekens: y, ij, i en ie. Over de y schreef Samuel Ampzing: ‘Daer
en is dan schier geene letter die wij beter koop geven ende meer misbruyken als
11)
deze y’ . Willem van der G. kan ons van de waarheid van deze verklaring overtuigen.
In syde (W 131), praet. van ‘zeggen’ staat het teken voor ei; in schryck (W 175) en
dyk (W 265) voor i; in styfmoeder (W 148) voor ie. Wanneer we dit weten, is het niet
gemakkelijk te beoordelen, wat het y-teken voorstelt in woorden als: kryg (W 54),
tyt (W 77), vry (W 90), schynt (W 90), schryft (W 90), blyve (W 90), waarnaast talloze
spellingen met i, een heel enkele keer zelfs ie, op 't eind van een lettergreep
voorkomen.
Het was voor mijn bedoeling niet nodig me verder in dit probleem te verdiepen.
Ik heb een respectabele lijst van woorden, waarin duidelijk een ie-klank werd bedoeld.
Maar ik wilde toch op de mogelijkheid wijzen, dat het y-teken ook een ie kan
voorstellen.
Voorbeelden van ie-uitspraak uit 40 brieven.
blive(n) 36 k, achterbliven, blivende, beswaerlike, bigeleide, castien, cifer, dikagie
2 ×, diergelike, driven, gripen, begripen, gheestelike 2 ×, Hongrien 3 ×, Hongarien
3 ×, iver, iverigh, iseren 2 ×, krigheslist, krighen 2 × (‘bellicare’), krighen 19 ×,
keiserlike, knoeierie, liden, van geliken 3 ×, Montferratiners, miner 2 ×, mine (pron.),
midende, medicine, mineren (mijnen leggen), ongelofelike, partie 5 ×, paertie, Paris
2 ×, pilen, ruyterie, riden, (be)scriven 25 ×, scrieven,

11)

Taelbericht der Nederlandsche Spellinge, 1649, 46.
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afscriven, onderscriven, scriver(s) 2 ×, bescrivinghe 2 ×, schinen 2 ×, schienen, si
(pron. pers. pl.), si (pron. pers. fem.), schelmerien, stiel, Spikenisse, slavernie,
sniden, besniden, snien, waerschinelyck, sotternien, striken 4 ×, twifel 3 ×, ontwifelick
9 ×, twifelen 11 ×, getwifelt, Turkien 4 ×, tiden 7 ×, ontidelyck, ontidigh, tidinghen
19 ×, viant 7 ×, viantlyck, Vridagh 8×, Vriheyt 2 ×, vrimoedigh, wisen 2 ×,
aenwisinghe, wider(s) 10 ×, verwideringh, werelike, wiken, Van Wininghen, swighen,
stilswighentheit.
12)
Voorbeelden uit de overige 33 brieven, die nog niet zijn opgegeven : abdie,
afgriselyck, Bibel, Florentiner, gedie (gedijen), hi, ketterie, kostelike, landerien,
(over)liden, loterie, milen, V.d. Milen, (onder)minen, medicineren, waerschinelyck,
risinghe, riekdom, tidelick, verraderie, op die wise, wiser oordelen, bewisen, by wilen,
winen, Walachie, wiven.
Opmerking: die (W 160) is nog niet gediftongeerd; in tegenstelling tot het A.B.,
dat ie heeft behandeld als ogerm. î.
Adriaen:
Zoals ik reeds heb gezegd was de oogst aan ie-woorden bij A. v.d. G. belangrijk
kleiner dan bij W.; maar ik merkte dezelfde verschijnselen op.
Bewijzen voor diftongering: seyn (A 57), christaleyn (A 58), dreicht (A 149).
Onzekerheid van de klankwaarde van het teken y in: yder, motyf, credijt, artyculen,
mylioen, Ryga, favoryten, tytel.
y voor ei in: wyen, ‘weiden’.
y voor i in: schryck, dyck, opscryften.
Kennelijke ie-uitspraak in: blive, kiekers, live: ‘lijf’, schilderien, somwilen, termine,
viants, voochdie, Vridags.
Martinus:
M. leverde in zijn 14 brieven slechts één duidelijk ie-geval, n.l. viant. Echter ook
bij hem is het mogelijk, dat de ie-uitspraak bedoeld

12)

Zoals gezegd zou uit de voorbeelden uit 40 brieven van Willem en uit een gelijk aantal van
Adriaan blijken, dat de ī-relicten bij W. veelvuldiger voorkomen dan bij zijn broer. De nu
volgende gevallen geef ik volledigheidshalve.
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kon wezen met het teken y; vgl. daarvoor de volgende spellingen: yder, bygotterye,
chambre - my - partye, sestyn.
Over de ei-uitspraak voor y kon ik geen zekerheid krijgen; ik vond alleen de reeds
besproken persoonsnaam Van Wyningen.
De eerste vraag, die bij 't overzien van dit materiaal opkomt, is natuurlijk: Zijn de
verschillen, die we bij de broers hebben opgemerkt, alleen maar verschillen in
spelling of wijzen ze op verschillende klanken? Voor het beoordelen van het probleem
vormt het teken y de grote moeilijkheid. Hoeveel keer is daar een ie-klank mee
bedoeld? Bedenken we echter, dat W. en A. zich t.o.v. het y-teken op dezelfde wijze
gedragen, dan kunnen we ons voor beoordeling van de frequentie van de ie-klank
m.i. veilig baseren op die gevallen waar hij duidelijk aangegeven is. We constateren
dan, dat bij W. in vergelijking tot zijn broers een groot aantal ondubbelzinnige
monoftongen voorkomen (meer dan 200, tegenover een 10-tal bij A. en slechts één
bij M.).
Hiervoor zijn enige verklaringen te vinden:
1) M. was onder de broers de meest officiële persoonlijkheid. Gonnet zegt over
hem: ‘Hij was een zeer vermaard rechtsgeleerde en had eene uitgebreide
practijk, die hem weinig tijd overliet om zich met andere zaken bezig te houden.
Ook buiten 's-Gravenhage werden zijn adviezen menigmaal ingewonnen en
herhaaldelijk vindt men die onder de stukken van processen, in verschillende
steden gevoerd’ (Inl. 19). A. was heel wat minder belangrijk. ‘Hij wijdde zich
wel aan de practijk, maar niet in die mate als zijn broer Martinus’. Hij hield zich
meer bezig met het beheer over de uitgestrekte bezittingen, o.a. in het
Overmase en in de Bommelerwaard en had grote belangstelling voor de
landbouw. Van W's maatschappelijke positie voor zijn vlucht is weinig bekend.
In geen geval was die erg aanzienlijk. Zoals men ziet registreert de spelling
voor oude î, zij het omgekeerd evenredig, aardig het maatschappelijk aanzien
13)
der broeders. Bij de deftige M. komt de besproken volkstaaleigenaardigheid
veel minder tot uiting dan bij de bohémien W.

13)

Zo schrijft de timmerman b.v. in zijn rekening: spikere; zie Gonnet. a.w. II, 477.
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2) Men kan het onderscheid in spelling ook zoeken op psychisch terrein. Uit alles
blijkt, dat W. een veel emotioneler figuur was dan zijn broers. Zonder bedenken,
in nachtkleren, gaat hij naar beneden, als hij hoort dat de lastige Adrichem aan
de deur is. Even spontaan gaat hij naar 't tweegevecht waarvoor Martinus de
uitdaging had aangenomen. De inhoud van de brieven toont aan dat W. niet
altijd met overleg handelt, vooral niet in financieel opzicht. Hij ontvangt dan
ernstige brieven, de meest bedachtzame van M., waarin er op aangedrongen
wordt voortaan wat verstandiger te wezen. Het lijkt me toe, dat de bedoelde
spontaneïteit van de één, de beheerstheid van de ander zich ook aftekent in
het taalgebruik van de broers. De een laat zijn spreekvormen gemakkelijk
doordringen in zijn schriftelijk taalgebruik, de ander vermijdt ze juist.
3) De broers zijn opgegroeid onder dezelfde omstandigheden, hebben gestudeerd
aan dezelfde universiteiten (te Leiden en in Frankrijk). Het is moeilijk aan te
nemen, dat hun mondeling taalgebruik vóór 1653, het jaar van W's vlucht, veel
uiteenliep. W. nam die taal mee en leefde 19 jaar buiten de invloed van zijn
omgeving. Is het te gewaagd om aan te nemen, dat juist na het begin van de
tweede helft van de 17de eeuw de diftongering in Den Haag goed doorgezet
heeft? Men leeft dan nog in een tijd van overgang; daarop wijst misschien de
ie-klank in ‘mineedige’ (A 3, 220, 253). Men weet het nog niet goed. Een
dergelijke twijfel ontstaat, wanneer de overgang nog niet geconsolideerd is.
Wat meer naar 't Z., in Delft, valt de diftongering nog later. Van Leeuwenhoek
diftongeerde waarschijnlijk in het laatste kwart van de 17de eeuw en in het begin
van de 18de eeuw nog niet. De verwisseling van ei en y, waaruit de diftongering
14)
bewezen kan worden, ontbreekt in zijn brieven .
Mijn eerste en tweede verklaring voor de spellingsverschillen zijn niet in
tegenspraak met de theorie onder 3) uiteengezet. Enige oorzaken kunnen hebben
samengewerkt.
Passen we mijn opvatting in de bekende feiten, dan stel ik me de gang van zaken
zo voor: in het begin van de 17e eeuw was de diftong

14)

NTg 41, 126.
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15)

ei < î in Den Haag nog vrij zeldzaam. Deftige conservatieve families als die van
Van der Goes (vgl. Westerbaen) deden er nog niet aan mee. In litteraire kringen als
die van de familie Huygens volgde men reeds het Zuidnederlandse of het
Amsterdamse voorbeeld. Pas in de tweede helft van de 17e eeuw gingen ook
mensen als de gebroeders v.d. G. over tot het gebruik van de diftong. Maar dan
verbreidt deze zich snel. In het begin van de 18e eeuw vond de Haagse
schoolmeester het niet meer nodig het gebruik van de ei-klank aan te bevelen. Het
pleit was blijkbaar beslecht (althans in intellectuele kringen).
Tenslotte wil ik er nog op wijzen, dat er onder de door mij gevonden ie-woorden
zich een aantal bevinden, die ook nu nog in het diftongerende gebied als ie-relicten
16)
voorkomen b.v. iver en iseren .
Huygens kende de verkorting tot ĭ voor k. Te Winkel heeft blijkbaar drie
17)
voorbeelden gevonden: spickers, slick en lick ‘gelijk’ . Het Haags woordenboekje
geeft een groter aantal woorden. Het verschijnsel kwam dus in de 18e eeuw vooral
niet minder voor, en ik heb inderdaad een aantal î-verkortingen aangetroffen. W.
schrijft: dickt ‘bedijkt’, gelick, rick, Rixdaelders, Vranckrick. Bij A. vindt men: Eenwick,
grotelix, Noortwick, Vranckrick, ricxdaelder, Ricxstanden, Ricxbodem, dickwils,
Camerick, gelick, soomerdixtie ‘zomerdijkje’, dickgeschooten ‘kosten v.h. herstellen
v.d. dijk’, rick gelaeden, Ryswicxe. Het karakter van deze woorden stemt, zoals men
ziet, overeen met de door Te Winkel en Kloeke vermelde gevallen.
Het is niet altijd zeker, of we met verkorting te doen hebben in de volgende
gevallen: wingerden ‘wijngaarden’, schrinwerker, quit, krigh, krighsgeweer, Issel,
Overissel, quit, Wingaerden ‘een eigennaam’. Men zou kunnen veronderstellen, dat
de i hier een ie-klank voorstelt. Deze veronderstelling zou steun vinden in de
schrijfwijzen

15)
16)
17)

Reeds het feit, dat de familie Van der Goes trouw bleef aan het katholieke geloof, pleit voor
een sterke historische worteling.
Men zie over deze woorden: Kloeke, Herkomst en groei v.h. Afrikaans, 1950, 45 en 292.
Ts 18, 1899. In het Delfts heeft Mej. Mendels (NTg 41, 123 vv.) verkorting van î blijkbaar niet
opgemerkt.
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autentick (W 267) en Catholick (A 170). Maar: quit komt zowel bij W. als bij A. voor;
krigh en krighsgeweer, benevens andere verbindingen met krigh komen een groot
aantal malen voor. Schrinwerker, dus i voor consonantgroep met n wordt gesteund
door wingaerd, wingerd. Ik geloof, dat het ook in deze gevallen gerechtvaardigd is
aan de ĭ-klank vast te houden en aan te nemen, dat de ie zelfs verkort is in Catholick
en autentick.

§ 3. Oudgerm. û.
Het diftongeringsproces van de oudgerm. û is heel wat moeilijker uit de diverse
spellingen af te lezen. Te Winkel neemt voor 't begin van de 17e eeuw kort en goed
aan: ‘De lange u, die behalve voor r of w of op 't eind van een woord, als ui
18)
geschreven wordt, zal ook toen wel reeds een ui-klank gehad hebben’ . Kern kan
uit zijn brieven niet veel afleiden en baseert zich dan ook geheel op de rijmen bij
Huygens voor zijn bewering: ‘Huygens en zijn zusters diftongeerden de uit Germ ū
19)
voortgekomen en de daarmee samengevallen klanken’ . Voor Westerbaen leidde
een bestudering van de rijmen tot de conclusie, dat bij hem ook de û nog niet was
gediftongeerd; (zo min dat immers met de î het geval was). In 't begin van de 18de
eeuw is het proces van de diftongering voltrokken. Relicten zijn dan nog: duzend,
20)
duvel, uilskuke en kukes . Voor 't Delfts neigt Mej. Mendels tot de conclusie, dat
de diftongering van û al aan de gang was.
De kans om û-relicten te vinden is kleiner dan 't ontdekken van î-relicten, omdat
een groot aantal woorden van nature aan de diftongering onttrokken is, nl. die met
û voor w, r of aan 't woordeinde. Bovendien was bij de gebr. v.d. G. de spelling voor
de oudgerm. û minder doorzichtig dan die voor oudgerm. î. Een onbetekenend
verschil tussen W. en zijn broers is, dat hij meestal ui, Adriaen en Martinus bijna
steeds uy gebruiken. Welke waarde moeten we aan deze tekens hechten? Elk der
21)
heren gebruikt ze waar wij een uu uitspreken; A.: uyren, geduyrige, Luyters ,
Ruywart, W.: nabuiren, uiren,

18)
19)
20)
21)

Ts 18, 164.
Ts 48, 85.
Ts 57, 32.
Vgl. echter Afrikaans: doodluiters.
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recruiteren, confuis, M.: duyren, frontuyren, resoluyt, dispuyten. In enkele woorden
merken we wisseling van ui (uy) en uu (u): duiren (W 169): duren (W 176); Luitersche
(W 250): Lutersche (W 250); Luynenburgers (A 139): Lunenburger (A 150); Ruywart
(A 135): Ruwart (A 223). We zouden uit bovenstaande voorbeelden moeten
concluderen, dat ui (uy) gelijk was aan uu. Dit zou betekenen, dat bij de heren v.d.
G. de û nog niet was gediftongeerd.
2
In dit verband is het opmerkelijk, dat door hen de ui zeer nauwkeurig werd
onderscheiden. Ik vond de volgende voorbeelden, die in een belangrijke frequentie
voorkwamen: A.: steuyten, beuyt, leuy (adj.), scheuyns, reuyl, reuylinge, deuyt,
22)
speuy, Speuy (straatnaam), heeuy, fleuyten ; W.: beuyt, steuyten, leuigheit,
2
vrijbeuyters. Ik heb slechts één woord gevonden, waarin ui werd voorgesteld door
23)
uy. In dezelfde brief schrijft A.: scheuyns en schuyn (A 191) .
Toch valt het geringe aantal u-gevallen op: A.: bruloft, bruloftsgasten, brugom,
brudegom, Culenburch, Cuperyen, besuden, gruselementen. W.: stuvers, Van
Duvenvoorde. M.: Cathusers. Misschien mogen we niettemin uit de gegevens
concluderen tot een toestand ongeveer gelijk als bij de î. Men gebruikte dikwijls de
24)
monoftong , maar men zal ongetwijfeld ook gediftongeerd hebben.
De uu voor r dient nog nader bekeken te worden. W. kent hiervoor drie spellingen:
ue, ui en uie. De laatste spelling is merkwaardig. Zij komt voor in de volgende
woorden: duierder (W 136) uier ‘uur’ (W 165), duierte (W 175) en nabuierschap (W
255). Mej. Mendels heeft dezelfde schrijfwijze opgemerkt bij Van Leeuwenhoek:
vuijer, geduierende, suyeren en schuyersant. ‘Ook thans nog hoort men in veel
25)
Zuid-Hollandse dialecten vóór r een bijklank na de vocaal’ . Ik kan met deze
conclusie wel meegaan er aan toevoegende, dat een dergelijke bijklank zich ook
voorgedaan moet hebben bij de eu. De timmerman schreef tenminste in zijn rekening
26)
deuer (deur) .

22)
23)
24)
25)
26)

'n Soort schepen.
In effeuyten is een afwijkende schrijfwijze.
De meesters van de Kloosterkerk schreven in 1686 ook nog in een rekening: ruten (Gonnet,
a.w. II, 478).
NTg 41, 126.
Gonnet, a.w. II, 477.
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27)

Ouw voor uw vinden we in 't Haags van Kern evenals bij Van Leeuwenhoek . De
broers gebruiken de ouw-vormen bij voorkeur: grouwelijcker (A 73), schoude (A 75),
schou (W 125), waerschouwen (W 119), gewaerschout (M 25), de gehouden (A 10,
28)
W 254) . A. schrijft zelfs Balliou (A 290) voor baljuw. De vorm nou komt niet voor;
de broers schrijven steeds nu, dit in overeenstemming met de wens van de Haagse
schoolmeester en in tegenstelling tot de meisjes Huygens.
Een zeldzaam oe-relict hebben we in het woord soer, dat bij A. (41) voorkomt in
de uitdrukking: ergens soer om zien.
De owgerm. iu, die we in het A.B. terugvinden als uu of ui, wordt ook bij de
gebroeders in de welbekende gevallen door ie vertegenwoordigd: vierich (A 33),
(vgl. Huygens vierig; Te W. 170), vier (W 126), (vgl. H. vier; Te W. 170), vierwerk
(W 138), vierpylen (A 122); maar vuer (W 148, A 61), dyerte (M 185), (vgl. Huygens
dierte; Te W. 170). Stieren komt niet voor. Voor luiden vond ik meestal luden of
luyden. Vgl. luyden (A 15, M 28, W 145), huysluyden (A 14), goede-luyden (W 78),
29)
luden (W 138); maar verstandige liden (W 143) .

§ 4. Oudgerm. ô.
Kern laat zich over de representatie van oudgerm. ô bij zijn briefschrijfsters in 't
geheel niet uit. Te Winkel constateert: ‘De lange O wordt bijna altijd als oe
30)
geschreven en zal dus wel als onze oe zijn uitgesproken’ . Oo trof hij aan in soken
en cloke; verkorting in most en mosten. Hij maakt nog opmerkzaam op het woord
meutje, dat hij beschouwt als een umlautsvorm en dat om deze reden van elders
31)
ingevoerd zou zijn .
De gebroeders v.d. G. plaatsen ons door hun behandeling van de oudgerm. ô
voor enige problemen. Hellinga beweert, dat in de periode

27)
28)
29)
30)
31)

NTg 41, 127.
Dit woord hoort hier eigenlijk niet thuis; vgl. ‘hiën’.
Zie over dit woord: Heeroma, Holl. Dialektstudies, 1935, 93.
Ts 48, 164.
Zie Kloeke, Herkomst en groei v.h. Afrikaans, 64.
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1640-1700 de ou-spelling vóór gutt. en lab. een curiositeit was. Wel spelden
Leupenius in 1654, De Mist in 1683 nog zo, maar de eerste was een taalkundige,
de andere een ‘originele’ met ook andere spellingrariteiten. Nu vormen de gebroeders
v.d. G. een degelijke advocatenfamilie zonder de beide ‘afwijkingen’, maar ze
schrijven, voor hun doen, vrij consequent voor lab. en gutt. de ou. Zij delen deze
eigenaardigheid met Van Leeuwenhoek, die alleen minder consequent schijnt
geweest te zijn, waaruit Mej. Mendels concludeert: ‘Het is dus zeer wel mogelijk,
dat de uitspraak in Van Leeuwenhoek's tijd niet meer duidelijk verschilde van de oe
32)
voor andere consonanten’ . Hier volgende voorbeelden uit 38 brieven van W. en
A. en uit 12 van M.
behouften (A 5), houft (A 5), slougen (A 6), besoecken (A 6), bijgevoucht (A 6),
soecken (A 7), Louvesteyn (A 8), ouver (A 8), souckt (A 9), vrouch (A 10), besoucken
(A 12), sloup (A 16), troup (A 17), peckbrouck (A 18), misnougen (A 30), bouckweyt
(A 33), drouvich (A 38), clouck (A 39), bouven (A 41), houck (A 43), gegrouft (A 57),
houft (W 54), Versouke (W 54), souken (W 77), genough (W 79), Versoeke (W 79),
noempt (W 90), boeckies (W 90), bedroeft (W 126), bouken (W 157), slough (W
160); bevoucht (M 23), bijgevoucht (M 25), genouch (M 25), versouck (M 25),
behouven (M 25), bijvougen (M 29), bedrouffde (M 31), besoucken (M 31), mergen
vrouch (M 31), vougen (M 32), plougen (M 56), houck (M 67).
Ik geef dit lijstje alleen ter illustratie. Ik heb nl. niet geteld, alleen geschat. Daarbij
is me gebleken, dat M. de meest consequente is, dan volgt A.; W. gebruikt oe en
ou vrijwel door elkaar. Men zou hieruit concluderen, dat er slechts sprake is van
spellingverschillen, als Kloeke in 't 18de-eeuwse Haags niet vóór k talrijke
verkortingen had gevonden, die wijzen op wijde uitspraak van de oe/oo voor k. Voor
de wijde uitspraak vóór g pleit genogh, vóór v en f de woorden: proof (W 187) en
governement (A 199), vóór p de scheldnaam voor Leidse soldaten stopties (A 258).
Ik wil de gedachte, dat in Den Haag in de

32)

NTg 41, 127.
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tweede helft van de 17de eeuw de eenheids-oe nog niet bereikt was, zo maar niet
verwerpen.
Ik verzamel de verkortingen nog in het volgende lijstje: nompt (A 99, M 186),
genompt (A 43), genogh (W 117), most (W 54), blom (A 244), blomkoolsaet (W 90),
stopties (A 258).
Oo i.p.v. oe vond ik in: Anna Romers; deze uitspraak is merkwaardig, als we
bedenken, dat het substantief ‘roemer’ in de 18de eeuw door het volk nog als romer
werd uitgesproken. Proof (W 267), maar ook preuff (A 30) komt enige malen voor;
we hebben bij de laatste vorm wel niet te denken aan umlaut, maar aan invloed uit
het Zuiden. Geeft pensionen (W 267) invloed van het Duits te zien evenals millionen
(W 90)?; de oo-klank ook in: bosem (W 305), governement (A 216).
Een probleem op zich zelf biedt het woord ongenuucht (A 216) voor ‘ongenoegen’.
33)
De uu als umlaut voor oe is niet ongewoon . A. zou het woord uit de
Bommelerwaard, waar hij immers zo dikwijls vertoefde, meegebracht kunnen hebben.
34)
In het 17de eeuwse Hollands gaat de vorm met eu (geneucht) terrein verliezen .
Moeten we ook bij A. de eu-klank aannemen? Van Leeuwenhoek spelt wel uu voor
35)
eu: couluur, commanduur, van een geschuurt . De uu staat hier echter in bijzondere
positie, nl. voor de r.
Moeye komt herhaaldelijk voor (A 13, 63, 107; W 133). Het mnl. en Kiliaen kennen
36)
slechts moye en moeye; het 17de eeuwse Hollands heeft echter vaak meu en
37)
meu is ook 18de-eeuws Haags . Bij de broeders heb ik deze vorm niet gevonden.
Zij gebruikten steeds de zuidelijke (Zeeuwse) beschaafde vorm.
Bouken (W 138), boeckenhout (A 222). Deze vorm werd volgens Hellinga in de
38)
39)
17de eeuw nog maar zelden gebruikt . Kloeke vermeldt dat men in Haarlem
omstreeks de eeuwwisseling nog van boekeneute sprak.

33)
34)
35)
36)
37)
38)
39)

OTt 1, 1932, 81 en 113.
Verdenius, Studien over seventiende eeuws, 1946, 145. Hellinga, Opbouw, 92.
NTg 41, 126.
Hellinga, a.w., 93.
Ts 57, 31.
Hellinga, a.w., 92.
Herkomst en Groei, 76.
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Woonsdach (A 183, 195, 202, 211). Deze vorm verraste me en heeft me 't eerst
doen denken, dat er sprake van invloed van het Schouws was. Kloeke geeft in zijn
40)
‘Woensdag’-artikel (Ts 55) met enige aarzeling voor het Schouws Woensdag . Als
aanvulling op het geciteerde enquête-materiaal kan ik mededelen, dat ik uit de mond
van een oude Schouwse meermalen Woonsdach heb gehoord. Deze vorm kwam
in Holland (volgens de enquête van '79) alleen nog voor in Hilversum.
Guet (M 56) ‘goed’. We zullen hier wel te doen hebben met een ouderwetse
41)
Brabantse schrijfwijze voor de oe . Vgl. ook nog Ruermondt (A 81).

§ 5. De diftong ai.
In Hollandse dialecten kwam sinds de middeleeuwen in een reeks woorden ie i.p.v.
42)
ee voor. De zusjes Huygens deden daar niet aan mee . Ook Van den Berg
constateerde, dat de ie-klank in bedoelde woorden in de 17de eeuw voor
43)
onbeschaafd gold . Bij de gebroeders heb ik de ie maar weinig gevonden: hiet (A
44)
58, 204, 271), biest (A 149), mient (W 286), als eigennaam gebruikt . Ik vestig nog
de aandacht op: logieren (W 126, 169) gelogiert (A. 70), regieringe (M 42),
45)
engagieren (M 185). Vgl. Breero kleinsierighe .
46)
De voorkeur van het 17de-eeuwse Hollands voor de (Brabantse?) ei zien we
bij de broers in de volgende voorbeelden: teyckenen (A 14 verder passim, maar
158 teken), onderteyckenen (A 33), handtteyckeningen (A 7), deylen (A 87),
verdeylen (A 228), vleys (A 225), meynen (M 56 maar meen M 186), gemeynt (M
52) naast welgemeent (M 49), vermeynt (A 21), gemeyne (A 9). Ook aan deze
eigenaardigheid deden de meisjes Huygens niet mee. Huygens zelfs liet echter

40)
41)
42)
43)
44)
45)
46)

Vgl. de opmerking in Ts 55, 1937, 156.
Hellinga, a.w., 90.
Ts 48, 90.
NTg 37, 1943, 242.
In een rekening van de timmerman schoortien (Gonnet, a.w. II, 477). Vgl. het klankwettig
wegvallen van s tussen r en t in het Zaans (Boekenoogen LIII schoorteenkleedt).
NTg 37, 242.
Schönfeld, Hist. Gr., 1947, 70
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47)

zijn boeren: vleys, ongemeyn en beteyckent zeggen . Van deze eiwoorden schijnen
teikenen en vleis de meeste weerstand te hebben geboden. Het Goerees en het
Schouws kent ze nog. In de 18de eeuw moest de Haagse schoolmeester nog te
velde trekken tegen vlys en vlyshouwer (s.v.). De ei schijnt dan in andere woorden
al verdwenen te zijn.
Ee waar het moderne A.B. ei kent vond ik in de volgende gevallen: wenigher (W
54, vgl. echter weynich, M 49), uytgebreedt (W 113). Kleen (W 178) is on-Hollands.

2. Korte vocalen
§ 1. ă.
Ronding van ă tot ŏ bij of in samenstellingen: den hoet off te lichten (88), offval (A
62), offgedrongen (A 5), ofgehandelt (W 143), maar affgeslaegen (A 9), affgesmeert
48)
(A 9), afgetreen (W 162, Huygens kent ook of ). De Haagse schoolmeester hoeft
of niet meer te bestrijden.
Opm. In japonsen (A 46) is de ŏ bewaard die vroeger meer voorkwam (Zie WNT
s.v.). Vgl. nu nog japonse deken in het Schouws, een naam voor een zogenaamde
‘gestikte deken’.
Niet gerekte ă in anslach (A 16), maar aenbiet (W 169). In 't 18de-eeuws werd
an gesignaleerd (zie 't Haagse Woordenboekje s.v.). Maar die strijd is vergeefs
geweest.
ă > ĕ in plecken (A 76) in de betekenis van ‘plakken’. De vorm kwam al in 't mnl.
voor. (Zie Mnl W. onder placken).
Gerekte a, waar 't A.B. de ă heeft bewaard: bael (A 75). De vorm is nog Vlaams;
vgl. De Bo: bael, bale. Naast elkaar vindt men: laeste (A 3), laetste (A 6), leste (A
6, W 164).

§ 2. ĕ en ĭ.
Ronding van ĕ of ĭ tot ŭ. - Zelfs in gevallen waar het moderne Haags spul zegt,
gebruikt Adriaen spel (‘dat men dan noch wederom groot spel met de Stadthouders
soude hebben’, A 36). Huygens en Geertruide hebben spul. Ik heb maar één
voorbeeld van ronding ge-

47)
48)

Ts 18, 169.
Ts 18, 165.
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vonden: gerumpelt (A 139), ook gerompelt; maar de ongeronde vorm komt ook voor:
gerimpelt (A 122). Er komen juist een aantal ongeronde ŭ's voor; zie bij de ŭ.
Slecken, mv. van ‘slak’ (A 16, A 177); het Schouws heeft eveneens de ĕ bewaard.
In tegenstelling tot het vorige geval heeft in ‘vlek’ het A.B. de ĕ bewaard. W. schrijft
vlackkies (W 154), maar ook vleck (W 165).
ĕ voor n + dent. > ei: seynden (A 17, W 90, M 32), Heyndryck (A 199), beseyndinge
(A 156), eynten (A 142), maar verent (A 142). De broers schrijven steeds eynde.
Versenden (W 133) komt slechts één keer voor evenals sent (W 133). Geertrui en
Constance Huygens hebben de vorm op ei nooit. Huygens zelf gebruikt alleen
49)
veingster . Dorothea gebruikt behalve seynden nog andere dergelijke zuidelijke
50)
vormen .
Alleynskens (A 46); de vorm allenskens (W 90) wijst er op dat dit woord, in het
WNT afgeleid uit al-eenskine, bij deze groep hoort. De ei is ontstaan na de verkorting
van de ee.
ĕ > ĭ in schilpen. Dit woord komt ook voor in de uitdrukking ‘in syn schilpen
gecroopen’ (M 56), waar men tegenwoordig schulp zegt. Vgl. printen (W 165, A
261).
Wisseling ĕ en ĭ in: aenrechten (A 70), uytrechten (A 15, W 143) maar uytgericht
(A 9), opgerecht (M 10), schreckelicken (W 113) maar schrickelike (W 121),
peckbrouck (A 18).
Mit / met. Kloeke merkt op, dat mit al vroeg een cachet van minderwaardigheid
51)
heeft gekregen; ‘de Haagse meisjes onthouden zich daarvan zorgvuldig’ .
Verwonderlijk is 't daarom dat in de brieven mit niet voorkomt, wel met, terwijl
52)
Martinus mit gebruikt in een officieel stuk . Merkwaardig is de ĕ voor nasaal + cons.
in schemp (A 287).
Overgang van ĭ tot ĕ hebben we in hette (A 155) < *hitj-; waarschijnlijk ook in
crebben; vgl. os. kribbia. Een oud woord is slessen,

49)
50)
51)
52)

Ts 18, 166.
Ts 48, 92.
Ts 57, 34.
Gonnet, a.w. I, XXI; misschien citeert hij daar uit de ‘expresseplacaeten’, waarvan op die
plaats sprake is.
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waarvan het participium geslest (A 180) voorkomt. Kiliaen heeft reeds naast het
simplex ‘beslissen’. In A 81 komt slisten voor in de betekenis van ‘blussen’.

§ 3. ŭ.
De ŭ wordt soms ontrond tot ĕ: kneppel (A 88); hen (A 81) pron. poss. (‘met hen
2

hoeden’), vgl. Franck, Mnl. Gr. § 214: ‘Auch wird unflektiertes hen (henlieden) als
Possess. gebraucht’.
In de vorm rispen ‘rupsen’ (A 135), welke we in de moderne Noorden
Zuidnederlandse dialecten terugvinden hebben we niet te doen met ontronding van
‘rups’. Men zie WNT sub voce.
In een vrij groot aantal gevallen verschilt het gebruik van ŏ en ŭ van ons A.B. Ik
heb de volgende gevallen genoteerd: connen (A 3) maar cunnen (A 40) (A. en W.
gebruiken meestal konnen, een enkele keer kunnen. M. heeft steeds kunnen), konst
(W 125), cunst (M 186), kunsties (A 87), fondamenten (A 7, M 25), fonderen (A 109),
plonderen (A 14), Monster (A 20) maar Munster (A 14), Monstersche (A 19), fonctie
(A 92), bonsemshol (A 222), plockt (A 69) (ook Schouws, zie verder Opprel en Van
Weel), jock (A 120, Van Weel: jok), versockelt (A 199, Schouwen en Goeree sokkel),
droppen, werkw. (A 12, Van Weel droppel), vollen (A 36), knoppel-doeckie? (W
145), bos (A 70), Joffrou (A 225), dobbel (A 73) maar dubbelt (A 83), locht (W 54)
maar lucht (A 61).
Een enkele keer komt ŭ voor, waar de moderne taal ŏ kent: Muscovyter (A 21)
maar Moscoviten (W 123), munniken (A 51), dult (A 70, praes. van dullen, Vlaams
dul), Roermunde (A 86) maar Roermondt (A 62). Vgl. omgekeerd canonick (A 73).
Voor 't bestuderen van de wisseling ŏ/ŭ in het 17de-eeuwse Haags hebben we
aan de studie van Kern niets. Te Winkel suggereert, dat de ŏ weinig voorkwam (blz.
167). Maar Van den Berg noemt een groot aantal woorden met ŏ, die ook bij de
gebroeders voorkwamen, b.v. konnen, locht, konst, dobbel, jock, drop(pen), welke
53)
bij Huygens, behalve de ŏ ook wel een ŭ hebben .

53)

NTg 37, 243.
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54)

Bij Van Leeuwenhoek zijn te vinden: gevold, konst, connen en droppel .
55)
Er is inderdaad een neiging merkbaar om ŏ te vervangen door ŭ . Maar als Van
den Berg opmerkt: ‘De vervanging van ŏ door ŭ is dus een proces, dat voor H. nog
56)
niet is afgelopen , verkondigt hij een waarheid, die 50 jaar later nog opgaat.

§ 4. Ontwikkeling van korte vocalen voor r.
haersenen (A 39): gewoonlijk ontwikkelt ĭr + cons. tot ĕr + cons.
Afwijking van de normale ontwikkeling van ăr + dentaal vond ik in: perticuliere (A
76), waarin dus ă gepalataliseerd is; maar: particulierder (A 81); Aernem (A 109)
naast A.B. Arnhem; paertie (W 125), rekking, waar 't A.B. die niet heeft; gors < grase
(W 133, A 59). Deze vorm komt tegenwoordig in Holland niet meer voor. Hij is nu
echt Zeeuws. Zie de ‘gras’-kaart in Taalatlas I, 14.
ĕr voor dent. blijft soms bewaard, waar 't A.B. ăr heeft: smert (W 251), dwers (W
160, A 155), herte naast harte (A 40) maar behertigen (A 19), flaeuhertich (A 39).
57)
In dit opzicht wordt ook afgeweken van het Holl. dat ăr heeft voor ĕr + dent. .
Rekking van de ĕ in dezelfde positie vinden we in: het H. Weerdighe (W 167).
ĕr voor dent. veranderde in ăr, afwijkend van het A.B. maar in overeenstemming
met de Holl. dialecten in: tarnen (A 166), garst (M 185) maar gerst (A 47), Hartoch
(A 12, M 32). Voor dit woord kan ik verwijzen naar de Haagse schoolmeester, die
58)
hartig in de spreektaal had opgemerkt, en naar hartegin bij Huygens . Hoezeer
men nog weifelde bij de keuze van de vocaal blijkt uit brief 32, waarin Martinus zowel
Ertshertoginne als Ertshartoginne schreef. Er is trouwens bij dit woord ook nog een
derde mogelijkheid: Aertogine (A 5) met rekking van ă en verlies van de h.

54)
55)
56)
57)
58)

NTg 41, 127.
Zie Kloeke, Deftige en gem. taal, 1934, 11 vv.
NTg 37, 244.
Heeroma, Hollandse dialektstudies 80.
Ts 57, 35.
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Het prefix erts- < *ertsi heeft zowel ăr als ĕr, dus: artshertog (A 59) naast ertshertog
(A 16).
In gebersten (A 14) en te bersten (A 238) missen we de ă van het A.B. maar ook
de ŏ van sommige Holl. dialecten.
Or-ontwikkeling vinden we wel (al is hier van metathesis geen sprake) in: vorder(s)
(A 10, M 29, W 157). Naast de or-vorm, die een flink aantal keren voorkomt ook:
verders (W 77, A 63). De d vinden we eveneens in de positief: verde (A 5, M 29, W
158). Vgl. in het Goerees: vārde (Van Weel s.v.). Van Leeuwenhoek gebruikte
59)
vorder .
ăr voor lab. of gutt. wordt in het A.B. dikwijls gepalataliseerd. In het Holl. blijft ar
60)
in deze positie meestal bewaard . In overeenstemming met deze regel zijn: sarck
(A 7), barrem (A 222), arger (A 172), stark (W. meestal met ă, Adr. meestal met ĕ),
scharp (A 15 enz.) maar scherp (W 91, M 186). Uit de laatste twee woorden spreekt
duidelijk de onzekerheid. Vgl. ook nog de volgende woorden: Denemarken (A 155)
(vgl. denemerken bij Dorothea (Ts 48, 92), decherge (A 4); het eerste heeft ĕr
misschien, het laatste zeker hypercorrect. Bij van Leeuwenhoek bleef ă voor lab.
en gutt. bewaard: scharp, onstark.
Naast morgen (A 10, W 165) heb ik meermalen mergen gevonden, ook voor de
vlaktemaat (o.a. A 10, 2×, A 3, A 7, A 27, W 158, W 173). Bij Huygens heeft Te
61)
Winkel mergen vijf keer aangewezen . Van Weel geeft merege (blz. 25); Opprel:
merrege voor vlaktemaat (blz. 9).
In het vroeg-zeventiende-eeuwse Haags constateren we een duidelijke voorkeur
voor ĕr- boven ăr-vormen, zodat we daar veel woorden met ĕr vinden, waar het AB.
ze niet heeft. Bij de Gebroeders Van der Goes speelt dus in dit opzicht het dialect
een groter rol dan bij Huygens en zijn zusters.
Wat het achttiende-eeuwse Haags betreft nog deze opmerking: Het is
merkwaardig, dat ik van or-ontwikkeling zo weinig voorbeelden ge-

59)
60)
61)

NTg 41, 127.
Heeroma, Hollandse dialectstudies 79.
Ts 57, 36.
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62)

vonden heb. De woorden die Kloeke noemt zullen dus wel echte volkswoorden
zijn geweest.
Zowel Kloeke als Te Winkel bespreekt de vocaal van het verbum sterven. Huygens
heeft éénmaal sturft. Bij de Gebr. heb ik het praesens niet gevonden, wel het
substantivum: sterft(e) (A 72, W 245).
De ŭ vond ik wel in het volt. dlw.: gesturven (A 6, A 13, A 53, W 133, M 28, M 4),
als adj. versturven (W 241, W 246); één keer gestorven (W 254).
Het volt. dlw. van ‘bederven’ is: bedurven (A 13, W 187), verderven (W 169) is
‘bederven’.
Dat men voor de participia van deze verba van de ŏ uitgaat lijkt me, gezien dit
materiaal, niet ongemotiveerd. Op o-vocalisme wijst nog het diminutief: korfftie (A
6) voor ‘kerfje’.
Tenslotte, waar 't AB. ŭ heeft nl. in durven schrijven de broers steeds ĕ: derven
(inf. A 9; plur. W 119), derff(t) A 9, A 12, A 14, W 158, W 173).
Ten aanzien van or/oor vergelijke men: korn (W 164), vordeel (A 19), onvorsichtig
(A 230), accort (A 70) maar Consoorten (A 7) en Doctoor (A 37).
De eigenaardige schrijfwijzen: fournays (A 86) ‘fornuis’ en gebourduyrt (A 57, A
58) geven misschien een aanwijzing voor de uitspraak van het ou-teken. Ik denk
aan de wijde oe, die ik op blz. 20 heb verondersteld. Vgl. in dit verband nog Anholt
en Anhoult (M 32).
63)
Van een ontwikkeling van ŏ voor lab. of gutt. tot eu als in eurgel heb ik in de
brieven niets gevonden.
ŭr voor lab. of gutt. heeft o: vorm (A 149), borgers (A 11), Borgemeester (V 178),
Middelborch (A 166), maar Middelburch (A 249).

§ 5. De svarabhakti-vocaal.
Inlassing van schwa tussen consonanten wordt door de zusters Huygens zelden
aangeduid, hoewel Kern aanneemt, dat deze klank in hun spreken gewoon was.
Te Winkel citeert bij Huygens slechts

62)
63)

Ts 57, 35.
Ts 57, 36.
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64)

hatlif en kerrickhof . In de achttiende eeuw was de svarabhakti-vocaal zeer
65)
gewoon .
Ik vestig de aandacht op de volgende vormen (al zullen ze strict genomen niet
alle als svarabhakti-vormen kunnen worden geïnterpreteerd); erenstich (A 3),
doenelijck (A 6), geworemte (A 8), Dirontheym (A 10), storemachtig (A 16),
waerschynelyck (A 21), moeyelickheyt (A 33), pynelyck (A 37), doenelyck (A 38),
arem (A 69), erenst (A 83), liverey (A 137), pellegrim (A 159), Heullestraetie (A 163),
geveruwt (A 289), twaliff (A 122), allenelijck (W 113), waerschinelijck (W 143),
gemenelyck (W 148), borrichtochte (M 185), fatsoenelijck (M 185).
De schoolmeester heeft bij zijn weergave van de svarabhakti-vocaal een voorkeur
voor de i: kallik, hetgeen voor Kloeke een aanleiding is er op te wijzen, welk een
scala van klanken de ə verbergt, waarmee men in dialectverhandelingen gewoonlijk
opereert. Iets van deze genuanceerdheid merken we bij de Gebr. uit de schrijfwijzen:
twalif, geveruwt en het merkwaardige Dirontheym.

3. Enkele bijzonderheden bij oorspronkelijk lange en gerekte vocalen
en bij tweeklanken.
Umlaut bij lange vocaal merken we op bij: voorneme (W 77) maar voorname (W
78), swerder (A 146).
Enkele vocaal vond ik in: bequam (M 25), person (W 145), neerlach (A 17), toelop
(A 145), wyngard (W 250), Twalff (A 51, A 105, A 61), naast twaliff (A 122), kregh
(W 145), kloster (W 123), trosten (W 251), vrempt (A 27), vremdelingen (A 51, W
133), Ryxdalders (W 141), herwarts (W 136).
66)
Voor vrempt en vremdelingen kan ik verwijzen naar het 18de. eeuws . Reeds
67)
Potter schreef vremdicheit; Kloeke wees fremde aan in het Afrikaans . Voor de
overige woorden ontbreekt me uit het begin van de 17e eeuw evenals uit het begin
van de 18e eeuw het

64)
65)
66)
67)

Ts 48, 95 en Ts 18, 171.
Ts 57, 37.
Ts 57, 34.
Herkomst en groei 204.
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materiaal ter vergelijking. Daardoor kan ik moeilijk beoordelen, of we hier met
taalfeiten dan wel met schrijffouten te doen hebben.
De bekende verkorting in ‘komen’ heeft Adr. ook: aencommen (A 16, A 44), maar
ook gecomen (A 16). Daarentegen: koomt (W 90), coeme (M 28).
Andere bekende gevallen van korte vocaal zijn: commedianten (A 44), commedie
(A 163), mannieren (A 5), cappitein (A 41), neffens (A 40), Collonel (A 89).
In hollen (W 267) is de korte vocaal te verklaren als analogieproduct naar het
enkelvoud. Evenzo: schippe (A 7); maar scheepen (A 7).
Een lange vocaal, waar het A.B. een korte heeft, vinden we in: oerloech (M 32);
vgl. mnl. oorloghe. A. schrijft dit woord ook met korte vocaal in beide lettergrepen:
orlochscheepen (94); goodtshuysen heeft ō uit casus obliquus. Vgl. goospenning
> godespenning.
Carel (A 40) ‘kerel’ naast karlen (A 224) staat op één lijn met parel en paars,
waarin ook de aa uit ĕ is ontstaan.
Ontronding van eu tot ē merkte ik op in: crepel. Vgl. Cats en modern Schouws.
Van Riebeeck heeft naast Creupelbos ook Crepelbos (H. en Gr. 304).
eu voor oo vond ik in deur (A 274) en deurgaen (W 274); echter doghen (W 169)
werd gebruikt voor ‘deugen’. Dat de eu in deurgaen niet meer als beschaafd gevoeld
werd blijkt uit: ‘de door van de kerck’ (W 162). Een vreemde vorm is beleuft (A 98).
Tot slot van het overzicht van het vocalisme moge ik nog een tweetal woorden
met afwijkende vocaal noemen: vrinden (A 3, W 90) en vrunden (A 46, W 54) worden
68)
door elkaar gebruikt. De schoolmeester veroordeelde vrind en vrindschap . Een
‘opmerkelijke dialectische vorm’ (Franck-Van Wijk) hebben we in joecken (A 13),
die nog steeds in het Schouws voorkomt. W 286 heeft verkorting van oe dus jocken.

68)

Ts 57, 33.
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II. Consonantisme
§ 1. Intervocalische d.
Uit de brieven van de Gebr. Van der G. citeer ik eerst drie voorbeelden, die in het
moderne Nederlands een hypercorrecte d hebben, maar die nog missen in de
brieven: geschien (W 119), castien (W 119), Bierkaey (A 19 naam van een straat),
kaey (A 258).
Wat het laatste woord betreft, Adr. gebruikt ook: kaden (A 232), somerkade (A
257). Wel heeft er blijkbaar differentiëring van betekenis plaats gehad: kaay =
aanlegplaats, kade = lage dijk. De schoolmeester moet de hypercorrecte vorm nog
aanprijzen.
Ik geef nu de gevonden gevallen van elisie en substitutie van d volgens de
69)
rubricering van Van Haeringen .
1.a. Syncope en verlies van syllabe: roo wijn (W 110) maar roode (A 61), goekoop
(W 125) maar goedekoop (A 83), goe wijn (W 248), slee (A 210) maar sleede
(A 211), qualick (A 85) maar quade vrinden (A 105), hey (A 88), heeuy (A 142),
sceywater, schaloos (A 104) maar schaede (A 98), brugom (A 21) maar
brudegom (A 70).
b. Syncope met op ə volgende consonant: spaen (M 49), noon (A 65), naer (A
21) ‘nader’, schaen (W 126), neerlach (A 17) naast nederlag (A 89), Neerlants
(W 131, A 61), bien (W 160), verbien (W 259), boom (M 67, A 58), sael (W
145, vgl. Haags Wrdb. saal), biechtvaer (W 160), Veel (A 6) ‘vedel’, voer (A
13), afgetreen (W 162).
'n Zeer ongewoon geval is nog bevrynghe (W 281) ‘bevrijding’.
Bij sommige van deze woorden is het de vraag of de ə verdwenen is: geschien,
castien en bien. Men vergelijke echter 't Katwijks, dat overal de ə in de
70)
voorafgaande klinker liet opgaan .
2. Syncope zonder verlies van syllabe: weyen (A 13) maar weyden (A 14),
vetweyer (A 225), diefleier (W 151), blyelyck (A 69) maar blyde (A 46),
vercouven (A 27).
3. Substitutie door j: moey (M 49) maar moede (A 9), parelpoeyer (A 40) maar
poeder (A 94).

69)
70)

Ts 46, 1927, 1 vv.
Overdiep, De Volkstaal van Katwijk, 1940, 94.
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Merkwaardig is 't, dat de onder 1 b genoemde voorbeelden, die bij de Gebr. veel
voorkomen uit de moderne taal nagenoeg verdwenen zijn, of alleen nog als litteraire
vormen voortleven. Het Schouws en het Katwijks leren ons echter, dat we hier
71)
inderdaad te doen hebben met eigenaardigheden van de volkstaal . Het gaat om
vormen als: schaen, bien, afgetreen, die Kern blijkbaar alleen bij Reigersberch heeft
72)
aangetroffen . Hij verwijst daarvoor naar het Noordbev. Ik kan daar het Schouws
aan toevoegen, maar we kunnen dus, zie het Katwijks, dichter bij huis blijven.
Waarom in de meeste der genoemde gevallen de d hersteld is, is wel duidelijk.
Bij de verba werkten daartoe mee de enkelvoudige persoonsvormen, bij de zwakke
verba bovendien de verl. tijd.
Bij spaen, boom, sael kunnen we aan homoniemenvrees denken.
Uit de opgegeven gevallen blijkt, dat ik er dikwijls in geslaagd ben, naast de vorm
zonder interv. d er één te vinden, waarin de d bewaard is. Bijzonder aardige
hypercorrecte vormen zijn: aertvlooden (A 106, A 170), op te bouden (A 107)
hagelbuyden (A 155).

§ 2. Assimilatie.
73)

Het wegvallen van t voor s is in 't Haags van alle tijden een gewoon verschijnsel .
De Gebr. deden aan deze assimilatie dapper mee: duysenste (A 3); laeste (A 3),
vgl. D. lesten en Van Leeuw. laaste; gequest (A 4), vgl. D. gequesten; Sweesche
(A 18); geswest (A 51), harsticke dood (W 110), gereschap (W 138), ouste (M 25,
W 267), Delfs (A 57), Duyse (A 105, vgl. Haags Wb. Duisser), plaesen (subst. A
74)
195, vgl. Haags Wb. plaas, Van Leeuw. plaas ). Bij Kersmisse valt een volgende
t weg. Andere consonanten assimileerden eveneens aan de s: crijsraet (A 4), flus
(A 43).
Ook andere assimilatie was zeer gewoon: ontrent (A 4) en daerontrent (W 117),
maar omtrent (M 42, vgl. Van Leeuw. ontrent), ombedacht (A 8).
De door mij gevonden dissimilatiegevallen zijn dezelfde, die ook

71)
72)
73)
74)

Overdiep, a.w., 69.
Ts 48, 97.
Ts 48, 98 en Ts 57. 37.
Het is ook mogelijk, dat de oude vorm bewaard is, dan hoort dit woord in 't gegeven verband
niet thuis.
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bij Van Leeuw. voorkomen; ze zullen dus wel veel verspreid geweest zijn: datelick
(A 7, W 78), eyntelyck (M 52).

§ 3. Epenthesis en paragoge.
d in inwoonders (A 3), cleynder (A 6), alder beste (A 14), ampelder (A 41),
speciaelder (A 51), particulierders (A 65), gehoorzaemder (A 73), schoonder (A 96),
Alderheilige (A 102), dubbelde (A 149), speelder (W 90), gemeender (W 119),
onnoselder (W 136), gheender (W 158), ampelder (M 25).
t in namentlijck (A 5), gelegentheyt (A 5, W 77), opentlyck (A 18), genegenheyt
(A 19, W 78), voornaementlyck (A 65), dubbelt (A 83), wecht (A 73), eygentlyck (M
25), namentlycke (M 32), volcomentlyck (M 52), gepeupelt (A 43).
p in compt (A 6), noempt (A 7), beraempt (A 8), genompt (A 8), schaempt (A 12),
neempt (A 12), quaempt (A 16), geraempte (A 16), verarmpt (A 18), versuympt (A
18), genaempt (A 24), ingeruympt (A 26), quamp (A 27), namp (A 40), de compst
(A 50), gestormpt (A 75), quamp (W 77), noempt (W 90), waerneempt (W 110),
gedroompt (W 125), beraempt (W 136), vreempt (W 136), beneempt (M 28),
cortaesempt (M 28), versuympt (M 28), compt (M 29), vreempde (M 32),
vreempdeling (M 185).
Slechts zelden ontbreekt de overgangsklank: opneemt (A 51).
Epenthesis van d en t was bij Van Leeuwenhoek ook niet ongewoon, maar over
75)
de p, die bij de Gebr. zo veel voorkomt, spreekt Mej. Mendels niet .

§ 4. w + r > v + r.
vrevelich (A 62), gevroocken (A 107), gevrongen (A 212), uytgevrocht (A 120), maar
uyt ghewrocht (W 157), vreken (W 248), gevreven (A 222).

§ 5.
Wat de velarisering van n betreft, de broers verschaften me niet meer materiaal,
dan Kloeke in het Haagse Wb. vond (Ts 57, 39): vengster (A 238), maar vensters
(W 143).
76)
A kent ook strang (A 94), dat dus niet alleen Schevenings was .

75)
76)

NTg 41, 127.
Ts 57, 38 noot 2.
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77)

Maar het mnl. had reeds stranc . Dingsdag (A 11) naast Dinsdach (A 55) hoort wel
78)
niet in dit verband. J. de Vries acht velarisering niet onmogelijk ; maar de gutturale
79)
nasaal is waarschijnlijk oorspronkelijk .

§ 6.
Auslautende n werd niet meer uitgesproken: syde (A 51), silvere (A 48), porceleyne
(A 57), selde (A 7), verscheide (W 165), sommige (A 7), vele (W 113), de Spaensche
(W 90), de onse (W 54), de Swede (W 141), de maniere (W 151), De Engelsen
seide (A 12), vele gelove (W 113), betrouwe (A 15), seynde (M 67) ‘zenden’. Vgl.
daarentegen: dat het mij ten hoogsten verwonderden (W 78).

§ 7.
cht voor ft komt voor in: schricht (W 119), gight (A 86).
ft is bewaard in stift (A 21), stiften (W 116). Graft (A 7) hoort hier niet bij; het heeft
de betekenis ‘graf’. Hier hebben we dus te doen met een paragogische t.

§8
nk is nog vaak bewaard: lanck (M 42), lanckwijlige (A 9), lanckduyrige (A 12), jonck
(M 25), ginck (A 17), ginckt (W 130), toeginck (W 78), uytganck (A 40), kerckganck
(W 125), gevankenisse (W 151), Coninck (7 × in A 10 naast 1 × Coning).
Schönfeld noemt om dit verschijnsel te dateren de naam van Vondel. Maar uit
bovenstaande voorbeelden blijkt, dat het in de 2e helft van de 17de eeuw ook nog
80)
veel voorkwam .

III. Varia
De diminutiva
Kern kwam tot de conclusie, dat in 't begin van de 17de eeuw wat het gebruik der
diminutiva betreft, overeenstemming was met het tegenwoordig beschaafd. Het
Zuidelijke -ke- suffix werd wat vaker gebezigd dan wij gewoon zijn. Ook in mijn
materiaal vind ik veel

77)
78)
79)
80)

Schönfeld 74, opm. 4.
Ts 48, 170.
Vgl. Herkomst en groei 193.
Vgl. Herkomst en groei 305 onder Pingh.

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 69/70

77
vormen die overeen komen met de hedendaagse, dus met -je, -tje en etje. Voor de
schrijfwijze met -ie werd door Kern de uitspraak -je aangenomen. Zijn opvatting van
81)
het suffix in visie kan verstevigd worden door de gevallen kosie (W 265) en kasie
(W 90). Een moeilijkheid daarentegen levert op lities (W 246) ‘liedjes’.
Op de ie-uitspraak zou kunnen wijzen de dubbele consonant in doossie (A 6) en
vlackkie (W 145), maar twee voorbeelden bij inconsequente schrijvers als waar we
hier mee te doen hebben, leveren voor een theorie een te gering materiaal.
Misschien, dat een vrij zeldzame schrijfwijze die bij A. een groot aantal malen, bij
W. een hoogst enkele keer voorkomt, ons iets meer te zeggen heeft. Het gaat om
de woorden: korfttie (A 5), kycktie (A 6), kinderpocties (A 37), nopties (A 46), nefties
(A 50) ‘neefjes’, zilverdoostie (A 57), copties (A 58), wisselbriefftien (A 74), brieftie
(A 76), boecktie (A 83), sackties (A 85), sockties (A 85), cloptie (A 92) ‘klopje’,
stucties (A 96), doostie (A 98), boomtie (A 228), Spreucktie (W 251), kettingtie (W
254).
Deze ongewone schrijfwijze - alleen Kern leverde me nog een voorbeeld:
boomptgen, bij Te Winkel, die toch een groot aantal verkleinwoorden geeft vond ik
er niet één - zou m.i. heel goed kunnen wijzen op een zich distanciëren van een
platte uitspraak: korfie, kijkie, enz. Hiermee in overeenstemming zou zijn, dat de
nog deftiger vorm op -ken bij A. in 12 op de 71 diminutiva voorkomt, terwijl deze bij
82)
W. volkomen ontbreekt. M. heeft op 6 verkleinwoorden 4 keer -ken . Van een
achteruitgang in het gebruik van het -ken-suffix kan dus allerminst gesproken worden.
In dit verband lijken me de volgende diminutiva nog van betekenis: stucksties (A 7),
saxties (A 75), boextie (A 94), roxtie (A 96), somerdixtie (A 156), cnoppeldoextie (A
83)
191). Ik vat dit verlengde -stje-suffix op als een compromisvorm van -ske en -tje .
Is dit inderdaad het geval, dan moet het suffix -ke in het bewustzijn van de schrijver
nog een belangrijke plaats innemen. Bij W. ontbreekt het volkomen; een reden om
aan te nemen, dat het

81)
82)
83)

Ts 48, 76.
De twee andere vormen zijn: fijntjes (M 32) en meyssens (M 197).
Vgl. lidetjes, dat ik verklaar door de invloed van liedekens.
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in de spreektaal van de 2de helft van de 17de eeuw zo goed als verdwenen was.

Het meervoud van enige substantiva
'n Dubbel meervoud trof ik aan in vlaggens (A 50), bruggens (A 109), Actens (A 82),
datens (A 82), gehoudens (A 11) ‘gehuwden’. Alleen s heeft braves (A 6). Een nog
steeds voorkomende ‘fout’ is data's (W 78).

De naamvals-n
De n heeft de functie van naamvalsonderscheiding verloren: den staet heeft (A 5).
Vaak staat de n voor een woord, dat met een klinker begint: den officieren (A 6).
Soms ontbreekt de n, waar hij grammaticaal thuis hoort: aen de Coninck (A 45).

De dubbele ontkenning
De broers gebruiken en in verbinding met niet en geen: daer de Sweeden niet aen
en vielen (A 6); De onse en hebben daer gheen viant gesien (W 54). Deze dubbele
negatie komt vooral in bijzinnen voor, zoals tegenwoordig in het Katwijks nog regel
84)
is .

Het werkwoord
De ww. sien en gaen hebben in de 1e prs. sg. een n: ick sien wel (A 12); gaen ick
(A 27). Beginnen: praeterita begonden (W 141), begondt (A 69), begonst (A 59),
begost (W 254); participium: heeft begost (A 75, W 307). Durven: praesens steeds
met e: derven uytstellen (A 9) derft men (A 9), derff (A 12), derve (W 173); praet.
dorsten (A 5). Kennen en kunnen; deze verba worden nog vaak voor elkaar gebruikt:
gij cundt d'intresten van dat volck (A 50); dat hij het wel doen kende (W 78). De inf.
en het praes. van kunnen hebben bij A. en W. meestal o, bij M. steeds een u. Echter
in dezelfde brief (A 40) gebruikt A. cunnen en connen. Praet. konde (W 133), cost
(A 13), costen (A 13). Liggen en leggen: leggen i.p.v. liggen (niet omge-

84)

Overdiep, a.w., 93.
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keerd): dat d'onse was blijven leggen (A 7); 3e pers. praes. van liggen: leyt (M 23),
3e pers. praet. lei (W 259). Part. pf. van leggen: geleyt (A 40). Worden; inf. en part.
hebben meestal nog e: werden (A 3), gewerden (M 32), werdende (A 18). Vormen
met o komen ook voor: worden (W 171), geworden (A 6). In 't praet. ie: wiert (W
54), wyerde (M 25). Zeggen; praes.: seyt men (A 5), part. geseyt (W 77), op de
geseide stont (W 121).
Tot slot enige minder betekenende afwijkingen: Bij dorsen het participium gedorsen
(A 120). Vragen: praet. vraeghde (W 126). Zwakke vormen die zich niet hebben
kunnen handhaven zijn: getreft (A 40), verkerft (W 121), beweeght (W 143). Het
volt. deelw. van kiezen is gecooren (A 6), maar vriezen heeft gevrosen (A 95, W
181), uytgevroosen (A 65), bevroosen (A 63).
Nog steeds bekende ‘volkse’ vormen zijn: ontfong (A 120) en hongen (A 239).
85)
De strijd tussen gesteken en gestoken in de 17de eeuw, waarvan Schönfeld spreekt
is in de besproken periode nog niet uitgewoed; vgl. gesteecken (A 5), versteken
van (A 34). Vinden heeft een praeteritum von (W 141). M. schreef als mrv. van zijn:
De Portugysen syne (M 49). Moet men bij een praet. als pleeght denken aan
contaminatie van placht en pleegde? Een merkwaardige stapelvorm is hieude (W
167) van houwen.

De aanspreekvormen
De brieven leveren voor de aanspreekvormen maar weinig materiaal. De Gebr.
spraken elkaar zeer vormelijk aan en wel met UEd. in de 1e, 3e en 4e nmv., UEd's
ts

of UEd. in de 2e nmv. In de ‘Inleiding’ komt een fragment van een verslag voor dat
weergeeft, wat de voor 't Hof van Holland gedaagden elkaar in verhitte
gemoedstoestand toeschreeuwden. Enige bijzonderheden wil ik de lezer niet
onthouden. De woedende Adrichem spreekt v.d. G. aldus aan: Du hontsvoth, du
reeckel. Dus in de 2de helft van de 17de eeuw werd du in schimpende taal nog
86)
steeds gebruikt . Iets minder met gevoel geladen was: Wilt

85)
86)

4

Hist. Gr. 154.
Vgl. J.W. Muller, Bijdrage tot de geschiedenis onzer Nieuwnederlandsche aanspreekvormen,
NTg 1926.
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ghy voor hem spreeken, hontsvoth. Je als subjectvorm in: ick sal comen, ick belooft
u, waer je wilt. In deze zin treffen we u als objectvorm aan. Naast u komt voor U.L.
(Uwe Liefde). De knecht van v.d. G. waarschuwt zijn meester met de woorden: daer
es de Heer wederom, dye U.L. op de marct onlancx aangetast heeft, hy wil u
spreecken.

Het wederkerende voornaamwoord
Zich heb ik slechts één keer opgemerkt: sigh voeghen (W 248); dit pronomen kwam
blijkbaar nog maar weinig voor. In plaats daarvan trof ik aan hem: Die Koningh
beklaeght hem (W 117); voor 't vrouwelijk en 't mannel. mrv. haer: luiden van verstant
verwonderen haer (W 145). Nog een ander reflexivum is: zijn eigen in te veel met
zijn eighen te doen heeft. Syn selven in Dye goed man hadde syn selven ingebeelt
(M 49).

Enige opmerkelijke woorden
Tot slot heb ik enkele woorden genoteerd, die om de vorm of de zeldzaamheid van
betekenis zijn: akers (W 121), asem (W 165), amonitie (A 105), als ‘alles’ (A 40),
bedevaerden (A 67), bedient (W 143, vgl. Huygens bediente), backhuys (M 49),
bohaey (A 34), eman (A 40) ‘echtgenoot’, erweten (A 89), fantiseren (W 181), fielen
(W 78), gesanters (A 105), gaeren (A 14), garn (W 77) ‘gaarne’, hartsticke doot (W
110), huyden (M 31), huissen (W 151) ‘handelen’, holder te pa (A 6) ‘drukte’, ietwes
(A 36), jegenstaende (M 186), jegenwordigh (W 113), kinnetes (A 260) ‘vaatjes’, cot
(A 40) ‘hok’, leffhebber (A 88), luck (A 227), meen (A 50) ‘gemeten’, oest (A 10)
‘oogst’, schicken (A 3) ‘sturen’, sirvelnoten (W 171), sonders (A 7) ‘bijzonders’,
spienjongs (A 85) ‘spionnen’, speeltie (W 110), tarre (A 34), tarru (A 50), tjolckeis
(A 44) ‘jachthonden’, tulpanen (W 117), tulipaenbollen (W 119), twinten (A 35),
vercouentheyt (A 20), vermolsempt (A 49) ‘vermolmd’, volen (A 14) ‘veulen’, wecht
(A 73).
's-Gravenhage.
J.J. BORGER
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‘Karel ende elegast’ en de ‘meesterdief’-sprookjes
Een halve eeuw geleden heeft Fr. Panzer het probleem van de verhouding tussen
heldenepos en sprookje opnieuw behandeld; in zijn boek Hilde-Gudrun (1901)
trachtte hij toen te bewijzen, dat het ‘Goldener’ sprookje (Grimm, KHM. 136) de
grondslag voor de Hildesage zou zijn; in Beowulf (1910) en Sigfrid (1912) verdedigde
hij de opvatting, dat het gelijknamige Angelsaksische epos en de
Sigfridoverleveringen in hoofdzaak op het sprookje van de ‘Berenzoon’ (Grimm 191)
gebaseerd zijn. Sedertdien is de Germanistische wereld, voorzover zij zich met deze
dingen bezighoudt, in twee groepen verdeeld. Sommigen hebben zich door de
welsprekende uiteenzettingen van Panzer laten overtuigen; de meerderheid echter
wil de heldensage en het heldenepos in 't algemeen van het sprookje gescheiden
houden en geeft alleen toe, dat bepaalde sprookjesmotieven in heldensagen
binnengedrongen zijn. De strijd is nog altijd niet geheel beslist; Panzer althans houdt
aan zijn opvattingen vast. In de samenhang van deze strijd over de prioriteit van
sage of sprookje heeft al lang geleden de Middelndl. ‘Karel ende Elegast’ de aandacht
getrokken. C.C. Uhlenbeck heeft (Ts XII) op een Russische byline (heldenzang)
over Volch Vseslavjevič opmerkzaam gemaakt, die hij voor een verwante
sprookjesachtige vorm van de ‘Karel ende Elegast’-stof houdt; ik zal deze tekst
echter liever buiten beschouwing laten, omdat de overeenstemmingen toch wel heel
gering zijn. Duidelijke varianten van de ‘Karel ende Elegast’ vond H. Kern echter in
een Mongools verhaal over Edzjenj Chan (eveneens Ts XII) en R. v.d. Meulen in
een Litaus sprookje ‘Van de koning, die uit stelen ging’ (Ts XXXII). De grote
sprookjeskenner G. Polivka wees verder op een Karel ende Elegastsprookje in
Ončukow's bekende Russische bundel Sěwernya skazki (Sprookjes uit het Noorden).
Ik zelf heb met Polivka's hulp nog enige Slavische ‘Karel en Elegast’-sprookjes in
Duitse vertaling in handen weten te krijgen, die ik aan het slot van dit opstel in 't kort
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behandelen zal. Allereerst wilde ik echter een analyse van het ‘Karel ende
Elegast’-epos geven en een poging doen om vast te stellen, in hoever daarin
sprookjesbestanddelen aanwezig zijn.
Het kleine epos ‘Karel ende Elegast’ geldt algemeen voor een van de pronkstukken
van onze Middelnederlandse letterkunde; het is een goed verteld verhaal met
scherpgetekende hoofdpersonen, dat onze aandacht van het begin tot het einde
geboeid houdt. Duidelijk zien wij Karel de Grote voor ons, de koninklijke inbreker,
die maar node het bevel van de engel om te gaan stelen heeft opgevolgd; verder
Elegast, de verbannen hertog, die struikrover moest worden om te kunnen leven,
maar die toch zijn ridderlijke tradities bewaard heeft; en ten slotte Eggeric, de ruwe
vazal, die zijn zwager Karel naar het leven staat en zijn vrouw mishandelt, als deze
het waagt haar broer te verdedigen. Er zit sfeer in dit werk; zowel het slot Ingelheim,
waar een ieder slaapt als Karel er op uittrekt, als het nachtelijk woud in de
maneschijn, waar de zwarte ridder dwars tussen de bomen door gereden komt,
prenten zich bij ons in. Alles wordt in eenvoudige, directe woorden verhaald; soms
met een humoristisch trekje in de schildering van Karel, die als dief wel erg onhandig
is. Wij menen dan ook, dat Van Mierlo in zijn Geschiedenis van de literatuur der
Nederlanden I, 112 vlg. met recht zegt, dat andere volken ons dit meesterwerkje
‘Karel ende Elegast’ moeten benijden. Of hij echter gelijk heeft met zijn bewering,
dat het o.a. daarom zo voortreffelijk is, omdat het zulk een ‘organische eenheid van
motieven’ vertoont, zodat het als 't ware ‘tot een epos gegroeid is’, lijkt mij een
andere kwestie, die ik in de loop van mijn uiteenzettingen nog nader in 't oog hoop
te vatten.
Mej. M. Ramondt begint haar studie ‘Karel en Elegast oorspronkelijk?’ (Utrecht
1917) met de woorden, dat de bekende sage van Karel de Grote, die op goddelijk
bevel in een duistere nacht met een dief van beroep ging stelen, toch wel een
zonderling verhaal is. Karel zelf vindt het ook een vreemde geschiedenis. Wat node
soude mij sijn te stelen? vraagt hij; ic ben so rike (56 vlg.; uitgave Kloeke). Dlant is
algader mijn / tot Colene op ten Rijn / ende tot Romen voort (65/7). Bovendien wil
de koning van rovers en dieven niets weten: Ic was ghewone voer alle dinck / dieve
te hatene, daer icse wiste (204/5). Maar toch
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geeft hij aan het door de engel overgebrachte bevel gehoor, want deze heeft gezegd:
En steeldi in deser nacht niet, / so is u evel ghesciet: / ghi sulter omme sterven /
ende uwes levens derven (25/8). Eerst veel later in het verhaal, nadat
Adelbrecht-Karel en Elegast gezellen zijn geworden, komt de koning tot het inzicht,
wat de diepere bedoeling van het wonderlijk bevel tot stelen was. Elegast heeft het
gesprek van Eggeric met zijn vrouw afgeluisterd en brengt het nieuws: Mijn heer
sel sterven morgen vroe... Eggeric heeft sinen doot gesworen. (973/5) Dan begrijpt
de koning, dat God hem gebood te gaan stelen om voor verraad gewaarschuwd te
worden. Hi danckes oetmoedelike / Gode van hemelrike (979/80). Hier zien wij
duidelijk, hoezeer de Karolingische wereld de achtergrond van het epos vormt. Karel
heerst vanuit zijn burcht Ingelheim met zijn gevolg van koningsgetrouwe pairs. Onder
deze zijn er, zoals Elegast, die de toorn van hun heer hebben opgewekt, in ongenade
zijn gevallen met verlies van hun bezittingen en nu als out-law hun leven rekken in
het Ardenner woud. Sommigen echter, zoals Eggeric, zijn afgunstig op Karels macht
en bezit en staan hem naar het leven. Maar de koning staat onder Gods bijzondere
bescherming; door de oproep van de engel om te gaan stelen krijgt hij gelegenheid
van het gevaar kennis te nemen en het te bezweren. Ik geloof, in overeenstemming
met de gangbare opvatting, dat wij hiermee tot de kern van de ‘Karel ende Elegast’,
zoals die voor ons ligt, zijn doorgedrongen; het epos wil ons tonen, dat God zijn
beschuttende hand over Karel uitstrekt, als een verraderlijke vazal hem naar het
leven staat.
Ik zou nu de ‘Karel ende Elegast’ van dit ‘Karolingisch’ standpunt uit willen
doorgaan om te zien, of de handeling van het epos aan de eisen van goede
samenhang en van eenheid van opzet en uitvoering voldoet.
Het begin, de waarschuwing, dat Karel moet gaan stelen of sterven, past natuurlijk
geheel in de opzet van het werk; alleen duikt hierbij de gedachte op, of het niet
eenvoudiger zou zijn geweest, wanneer de engel een waarschuwing aan Eggeric
had doen toekomen met het bevel, van zijn boos voornemen af te zien. Even vragen
wij ons af, of in het Mnl. werk misschien een oorspronkelijk niet-vroom verhaal
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in een vroom keurs is gestoken; maar wij laten die gedachte weer varen, omdat wij
immers tot het inzicht gekomen waren, dat vroomheid en koningstrouw in het Karel
ende Elegast-epos in het centrum staan.
De woorden van de engel luiden: vaert stelen ende wert dief... het sal u namaels
wesen lief (95; 97); het schijnt, dat onder dit stelen het optreden als struikrover moet
worden verstaan. Karel trekt er dan ook in volle wapenrusting, alleen met bedekt
schild, op uit. Evenzo horen wij uit de mond van de koning, dat Elegast doet, wat
eens struikrovers is: hij berooft bisschoppen en kanunniken, abten en monniken,
dekens en papen (geestelijken) van hun muilezels en paarden, van kleren, zilver
en facelment (vaatwerk; 251/60). Van inbreken wordt niet gesproken. In
overeenstemming daarmee is de ontmoeting van Karel met de ruiter, die in geheel
zwarte wapenrusting op een zwart paard haast onhoorbaar een bijzonder pad dwars
door het woud gaat als een, die riden wil verholen (277). De koning denkt, als hij
hem ziet, eerst aan de duivel. In vroeger jaren, toen zulke opvattingen meer in zwang
waren dan tegenwoordig, hebben ook de literair-historici in Elegast een mythisch
wezen gezien; mede op grond van een paar regels in de Middelduitse ‘Karl und
Elegast’, waar het op de desbetreffende plaats heet (278 vlg.):
Den mā he dorch dy wolken sach
Gar wunneclichen dringen.

Ook Mej. Ramondt denkt hierbij (t.a.p. blz. 114) nog aan een hemelgezant. Het lijkt
mij echter wel zeker, dat in Vs. 278 oorspronkelijk te lezen is: Den mân. Niet alleen
verlangt de samenhang van het epos dat, omdat de zwarte ridder anders onzichtbaar
gebleven was en een zwaardgevecht onmogelijk; maar ook past wunnecliche (279)
wel voor de maan, maar niet voor de ‘unheimliche’ verschijning in het woud. De Mnl.
Karel ende Elegast spreekt trouwens ook over de maneschijn (740). De zwarte ruiter
is dan ook geen alf en geen hemelgezant, maar een zeer aardse struikrover, die
een begerig oog
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1)

slaat op Karels paard en wapenrusting . Het komt nu tussen de koning en de zwarte
ruiter, die de ander voor een verspieder houdt, tot een fel gevecht, zodat Karel al
denkt, dat hij zijn leven verliezen zal; maar dan breekt het zwaard van de rover bij
een zware slag op de helm van zijn tegenstander en hij staat weerloos. Karel wil
niet iemand vellen, die zich niet meer verdedigen kan en is bereid hem te laten
gaan, als hij zijn naam noemt, waaraan echter eerst bij de derde vraag voldaan
wordt - een voorbeeld van motiefherhaling, die we in ons epos meer aantreffen. Het
blijkt Elegast te zijn; Karel noemt zich Adelbrecht (‘de door adel schitterende’) en
zegt, dat hij ook struikrover is; zij spreken af, die nacht als gezellen samen te werken.
Het is duidelijk, dat dit gevecht dient om te tonen, dat Karel en Elegast beiden
dappere strijders zijn en dat de koning als een waar ridder zijn tegenstander met
grootmoedigheid behandelt; maar in de gang van het hele verhaal is de nachtelijke
strijd toch slechts een vertragend intermezzo. Karel toch moèt Elegast treffen en
diens gezel worden om zijn leven te redden; dat eist de handeling van het epos.
Aan zijn wens, om in het woud de verbannen hertog te ontmoeten (270 vlg.) is
voldaan; maar bijna was de koning het slachtoffer van het zwaard van de zwarte
ruiter geworden. Ik houd dan ook de zware strijd met Elegast voor een uitbreiding
van de oorspronkelijke stof, voor een ridderlijk motief; wij bedriegen ons wel niet,
als wij vermoeden, dat deze zwaardkamp op rekening van de dichter geschreven
moet worden, die het verhaal de uitvoerige epische vorm gaf. Het breken van
Elegast's wapen op een kritiek moment is daarbij wel weer een teken, dat God de
koning beschermt; de verridderlijking is dus met de vrome houding verbonden. Een
soortgelijke ridderlijke-vrome houding ligt aan een scene ten grondslag, die wij aan
het eind van het epos aantreffen. Eggeric en zijn gezellen zijn als verraders herkend,

1)

De fout in de Md. Karl und Elegast moet echter al oud zijn, want den mā heeft daar werkelijk
betrekking op de ruiter; misschien zijn er een paar regels weggevallen. mā in de ‘Karl und
Elegast’ (uitgave Quint; Bonn 1927) kan man en mān betekenen; vgl. Vs. 345/6: soeben vn
soebēczig miner māne / Legē mit my in dēm tāne.
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doordat men na hun binnenrijden in Ingelheim blanke wapenrustingen en scherpe
messen onder hun kleren gevonden heeft (1119/20). Na het afluisteren van Eggeric's
gesprek met zijn vrouw moest deze ontdekking eigenlijk voldoende zijn; maar neen,
Eggeric loochent alle verraderlijke bedoelingen en nu moet een tweegevecht, dat
als een godsoordeel opgezet is, de beslissing brengen. Het aflopen van de handeling
wordt weer vertraagd en nu komt Elegast's leven in gevaar; het is echter Gods wil,
dat alles zowel voor Karel als voor Elegast een goed einde heeft en Eggeric valt.
Wij zullen verderop nog meer sporen van verridderlijking ontdekken; ook de naam
Adelbrecht, die de koning zich zelf geeft, hoort daartoe. Misschien mogen wij op
grond van dit alles vermoeden, dat een ridderlijk-vroom man, bijv. een geestelijke
aan een ridderlijk hof, de dichter van het epos Karel ende Elegast geweest is.
De beide gezellen Adelbrecht/Karel en Elegast overleggen dan, waar zij samen
zullen gaan inbreken. Adelbrecht heeft zich voor een nog erger dief dan Elegast
uitgegeven; hij beweert, dat hij ook de armen en de kerken en kloosters van alles
berooft, wat hij gebruiken kan. Nu stelt hij voor, op de schatkamer van de koning
een aanslag te doen; deze bezit immers zoveel, dat hij het niet eens merken zal,
als hij wat verliest en bovendien noemt Karel de koninklijke schat qualic ghewonnen
(589). Maar Elegast wijst dit voorstel verontwaardigd van de hand met de woorden:
Dat moet mi God verbieden / sien leven niet, diet mi rieden, dat ic den coninc dade
scade (619 vlgg.). Al heeft Karel hem zijn land afgenomen en hem bi quaden rade
verdreven, Elegast zal altijd de standvastige vriend van zijn vorst blijven. Het ligt
voor de hand, dat wij hier weer in de ridderlijke sfeer zijn; door zijn weigering laat
Elegast zien, dat hij zijn koningsgetrouwe tradities bewaard heeft. Hij toont zelfs
een hoofse zelfbeheersing, als hij Adelbrecht's voorstel niet verder kwalijk neemt.
Zeer merkwaardig is nu, dat dezelfde Elegast, die er niets van weten wil om de
koning te bestelen, later in het verhaal andere klanken laat horen. Na het afluisteren
van Eggeric's samenzwering durft hij niet naar de koning te gaan om deze op de
hoogte te brengen van het gevaar voor zijn leven. Die coninc is te mi so gram / om
dat ic hem eens nam / van sinen scatten sulc en
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scaerden / dat cume gedroech twee paerden (1031 vlgg.). Welke lezing moeten we
nu geloven? Is Elegast een nobele struikrover, zo koningsgezind, dat hij Karel trouw
blijft, die hem slecht behandeld heeft om cleyne sake (219), of is hij werkelijk een
beroepsdief, die ook niet schroomt, zich aan het bezit van zijn vorst te vergrijpen?
Ik zwijg nog even met het trekken van een conclusie en ga verder in het epos. Wij
zien, dat - na het gevecht met Karel - allerlei trekken van Elegast genoemd worden,
die niet bij de nobele struikrover passen. Elegast stelt nu namelijk een inbraak bij
Karels zwager Eggeric voor en het blijkt, dat hij voor dit werk bijzonder goed is
toegerust. Hij is met een breekijzer bewapend om de muur te doorboren (720); hij
heeft een kruid, dat hem in staat stelt, de waarschuwende opmerkingen der dieren
te verstaan; hij bezit andere bovennatuurlijke krachten om sloten en grendels te
openen en kan door een toverspreuk, een bede, de bewoners van het huis, waar
hij inbreekt, doen inslapen. Dit zijn attributen, die bij een ‘meesterdief’ passen, die
echter met een dapper hertog, die als struikrover moet leven, omdat hij verbannen
is, maar die zijn vorst trouw blijft, absoluut niet te verenigen zijn. In het verhaal, zoals
wij het tot dusver leerden kennen, was Karel's medelijden met de balling
onmiskenbaar; Karel zelf schrikt terug voor een leven als struikrover, als een, die
niet en heeft (111). Met een Elegast echter, voor wie geen deuren of grendels
bestaan, die geen tegenstand bij een inbraak heeft te vrezen en die door wat hanen
craeyen en honden bilen (769) voor gevaar gewaarschuwd wordt, hoeft niemand
medelijden te hebben; hij is in staat met geringe moeite de schade weer goed te
maken, die hij door de verbanning van 's konings hof geleden heeft en kan in weelde
en overvloed leven. Ik geloof dan ook, dat ik wel concluderen mag, dat van het
ogenblik af, waarop Karel en Elegast gezellen werden, de eigenlijke Karelsage op
de achtergrond geschoven is. In de plaats daarvan treedt een verhaal van een
buitengewoon handige dief naar voren, waarin Elegast de hoofdpersoon is. De
ernstige klank, die tot dusver in het epos geheerst heeft, wordt door een luchtiger
toon vervangen; om een modern beeld te gebruiken: wij schakelen van de Karelsage
naar een grappige dievengeschiedenis over.
Ik volg het verhaal verder op de voet. Elegast geeft als motief voor
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een inbraak bij Eggeric van Eggermonde op, dat deze al velen verraden heeft; ende
ooc mede sinen heere / soudi nemen lijf ende eere / mocht na sinen wille gaen (657
vlgg.). Nergens in het epos komt verder een toespeling op vroegere verraderlijke
daden van Eggeric voor; de aanklachten zijn dan ook wel alleen een ‘Vorwegnahme’
van wat later over Eggeric aan het licht komt.
De neiging tot grappige schildering duikt voor de eerste maal op, als Karel bij de
inbraak mee wil doen, maar geen breekijzer bezit; hij beweert, dat hij het verloren
heeft (735). In plaats daarvan breekt hij het kouter van een ploeg, die hij op het veld
2)
ziet staan . Natuurlijk is een kouter weinig geschikt om een muur te doorbreken en
Elegast lacht hem er dan ook om uit (724).
De inbrekers komen nu voor Eggermonde (Aigremont bij Luik), de burcht, die de
scoonste was ende die beste, / die yewaert stoet opten Rijn (696/7). Elegast stelt
voor een gat in de muur te maken, daer wi moghen crupen dore (716). In korte tijd
is de burchtmuur door Elegast doorbroken; haast te snel voor ons begrip. Wie weet,
hoe zwaar die Middeleeuwse burchten gebouwd en beveiligd waren, kan zich niet
voorstellen, hoe met een breekijzer zo maar even een opening gebroken kan worden,
die een man doorlaat. Ik geloof dan ook, dat niet van een eigenlijke inbraak in de
burcht, maar van een binnendringen in de schatkamer van Eggeric gesproken moet
worden; in Vs. 843 schijnt dit nog aan het licht te treden, als het heet, dat Elegast
ghinc ten scatte, daer hi lach. Met Elegast's behendigheid gaat verder alles vlot; hij
gebruikt zijn toverwoorden om allen in den sale te doen inslapen en opent met
toverkunst alle sloten, waarna Elegast haelde ende brochte / also vele als hem goet
dochte (845 f.). Hiermee is de in weinige regels beschreven inbraak eigenlijk
volkomen afgelopen. Karel, die buiten op de paarden gepast heeft en het geroofde
in ontvangst neemt, wil dan met de tienhonderd pond meteen wegrijden; maar
Elegast is het daarmee niet eens. Hij wil uit de slaapkamer van de burcht

2)

Dat hiermee de ‘ploegvrede’ gebroken wordt, de onaantastbaarheid van de op het veld staande
ploeg (vgl. Ds Wtb. s.v. Pflugrecht), wordt in de Karel ende Elegast niet gereleveerd.
Waarschijnlijk heeft de dichter niet tot de boerenstand behoord.
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nog Eggerics zadel gaan stelen, het schoonste zadel, dat men ooit zag, versierd
met honderd belletjes van rood goud, die klinken bij het rijden.
Het wil mij nu schijnen, dat de zadelroof een tweede inbraak betreft. Al is het
zadel dan een kostbaar bezit, er is toch geen reden om het op een veiliger plaats
te bewaren dan het goud of zilver: dus in de schatkamer. Elegast moet nu echter
in de slaapkamer van Eggeric doordringen; in de Mndl. tekst horen wij niets over
de onderlinge situatie van beide. De moeilijkheid bij de tweede diefstal ligt niet in
het doorboren van de muur, maar in het gevaar, dat Eggeric dadelijk gealarmeerd
wordt, als de belletjes van het zadel rinkelen.
Nu is de diefstal van een kostbaar bezit uit een slaapkamer een van de grote
kunststukken in het sprookje van de Meesterdief. Dit type komt in de Kinder- und
Hausmärchen van de Brüder Grimm als Nr. 192 voor; de Anmerkungen daarbij van
Bolte en Polivka geven een voorstelling van de variërende vormen er van en van
zijn verspreiding. Bij Grimm moet het eigen paard van de graaf uit de goed bewaakte
stal gestolen worden - met het laken uit het bed van de graaf en de gravin en de
trouwring van de gravin; in andere varianten ook wel met haar hemd. Slaagt de
meesterdief hierin niet, dan wordt hij opgehangen. Alles lukt; de dief komt verkleed
als oude vrouw en bedwelmt de bewakende soldaten door wijn met een slaapmiddel.
Een van hen is op het paard gaan zitten; hij wordt met zadel en al naar de zoldering
gehesen. Om het beddelaken en de trouwring in handen te krijgen, haalt de dief
een lijk van de galg; de graaf schiet, als de doodskop voor het venster verschijnt.
Wanneer hij dan zijn vermeend slachtoffer wil gaan begraven, dringt de meesterdief
in de slaapkamer binnen en krijgt van de gravin het beddelaken om de dode in te
hullen en de trouwring om deze mee te geven in het graf. In een ten dele verwant
sprookje Der Teufel mit den drei goldenen Haaren (Grimm 29) dringt de held in de
slaapkamer van de duivel door; diens vrouw heeft medelijden met de jonge man en
verstopt hem onder het echtelijk bed. Als de duivel ingeslapen is, rukt zijn vrouw
hem achtereenvolgens de drie gouden haren uit, die zij voor haar beschermeling
onder het bed neerwerpt. Aan de duivel, die boos wordt en haar met een oorvijg
bedreigt, vertelt zij, dat zij zo onrustig gedroomd
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heeft over een opgedroogde bron enz. en krijgt van de duivel antwoorden, die de
verstopte juist nodig heeft te weten. De situatie met de indringer onder het bed lijkt
al zeer op die in de Karel ende Elegast. Nog nader staat de betreffende passus in
een met Grimm Nr. 29 verwant Siciliaans sprookje van Caruseddu (Laura
Gonzenbach, Sizilianische Märchen Nr. 83). Hier moet weer eerst het paard van de
menseneter gestolen worden; het dier kan spreken en waarschuwt al hinnikend:
‘Caruseddu is hier en wil mij stelen’. De eigenaar vindt de indringer niet, die zich
heel klein gemaakt heeft en slaat het paard; de derde keer gaat het dier dan gewillig
met Caruseddu mee. Daarna verlangt de koning, dat Caruseddu de deken met de
gouden belletjes steelt, die de menseneter op zijn bed heeft liggen. De inbreker
sluipt het huis binnen, verbergt zich onder het bed en begint aan de deken te trekken.
De menseneter bromt op zijn vrouw, omdat hij meent, dat zij het doet. Caruseddu
trekt opnieuw en als hij eindelijk de deken met kleine rukjes onder het bed gekregen
heeft en er mee ontsnapt, valt de demon op zijn vrouw aan, die hem niet rustig laat
slapen en geeft haar een afranseling.
Alles samengenomen geloof ik, dat de roof van het zadel met de gouden belletjes
benevens de bijbehorende slaapkamerscene en de afluistering van het gesprek der
echtgenoten door de dief onder het bed zeker uit een sprookje van de Meesterdief
stamt; alleen dat een zadel gestolen moet worden en geen deken zal weer een
verridderlijkte vorm van het motief zijn. Het zadel verraadt zich in de Karel ende
Elegast al als ‘Fremdkörper’, doordat het geen organisch deel van het verhaal is;
na de diefstal duikt het in het epos niet meer op. Het is trouwens onbegrijpelijk, wat
een bij voorkeur zo stil mogelijk zijns weegs gaande struikrover in het donkere bos
met dit pronkzadel zou moeten beginnen. Met de zadelroof is dus een nieuwe
dievenhistorie ingevoegd; de diefstal van een paard, die er in het sprookje mee
verbonden is, duikt merkwaardig genoeg in de Middelduitse Karl und Elegast en in
de IJslandse variant, de Karlamagnussaga, op, die hierin dus wel op een
oorspronkelijker standpunt staan dan het Mndl. epos. Ook daarin, dat in de
Middelduitse tekst het bloed van Eckerichs vrouw in haar sluier opgevangen wordt,
lijkt mij een oorspronkelijke
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trek bewaard te zijn. Een bebloede sluier kan als een teken gelden, dat een vrouw
mishandeld is; het bloed echter, dat Elegast in zijn ridderhandschoen onder het bed
opvangt, bewijst voor de buiten wachtende Karel eigenlijk niet veel. Blijkbaar heeft
in het epos ook hier weer verridderlijking plaats gevonden. Dat in het epos geen
paard gestolen wordt, zal in de eerste plaats daarmee samenhangen, dat Elegast
al bereden is; verder daarmee, dat de dichter het bezwaar heeft gevoeld van het
wegvoeren van het dier door het gat in de muur. In de Middeld. redactie, die de roof
van het paard wel kent, heet het, dat Olbrecht de muuropening zo vergroot, dat hij
bijna de hele burcht van Eckerich afgebroken had.
Nog een motief, dat uit het sprookje van de Meesterdief stamt, is de lachwekkende
onhandigheid van Karel als dief. In verschillende varianten sluit de meesterdief zich
aanvankelijk als leerling bij een groep dieven aan: zo o.a. by Cosquin, Contes
populaires de Lorraine Nr. 70 ‘Le franc voleur’. Hij moet daar van een voornaam
reiziger ‘La bourse ou la vie’ verlangen, maar brengt alleen de lege beurs, omdat
hem over de inhoud niets gezegd was. In een Duitse variant moet hij ‘den letzten
Heller’ van passanten roven; hij brengt alleen ‘Heller’ (halve centen). In het Mnl.
epos dienen de onhandigheden, zoals het kouter als breekijzer en het zich uit de
mond laten wegstelen van het cruut, dat de taal der dieren doet verstaan, tegelijk
wel om te tonen, dat Karel toch geen echte dief was. Verontruste gemoederen
werden zo gekalmeerd. Wij denken aan de plaats in Boendale's Lekenspieghel III,
15, 133:
Men leest dat Kaerle voer stelen / Ic segt u, al sonder helen,
Dat Kaerl noit en stal.

Tenslotte wil ik er nog op wijzen, dat de bovennatuurlijke vermogens van Elegast,
die grendels en sloten kan doen openspringen en door een bede de bewoners van
een huis in slaap brengt, eigenlijk niet organisch in ons verhaal schijnen te passen
en wel goeddeels latere toevoegsels zullen zijn. De meesterdief heeft succes door
zijn listen, door zijn vindingrijkheid; alle spanning verdwijnt, wanneer hij zijn
tegenstanders naar believen kan doen inslapen. Als Elegast in de Middeld. redactie
de belletjes van het gestolen zadel omwikkelt en er tussen de

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 69/70

92
bewakers door mee ontkomt, houd ik dat voor oorspronkelijker dan als het heet, dat
hij met zijn buit uit Eggerics burcht verdwijnt, terwijl daar alles op zijn bede in diepe
slaap verzonken is. Mej. Ramondt meent wellicht met recht, dat Elegasts
toverkunsten uit het Franse chanson de geste Maugis of uit een verwante tekst
stammen (t.a.p. blz. 100). Ook de scene met het cruut, dat Elegast de taal der dieren
doet verstaan, valt op. Hij verneemt daardoor vóór de inbraak, dat de koning in de
nabijheid is; het is echter een blind motief, want het duurt in het epos nog lang,
voordat Elegast weet, wie zijn gezel is. Ook blijkt niets van Elegast's vrees voor de
koning wegens vroeger begane diefstal. Wij kunnen daarom wel zeggen, dat het
gebruik van het cruut tegen de economie van het epos in gaat; misschien deed het
oorspronkelijk andere dienst. In veel Meesterdiefsprookjes is de inbreker in het bezit
van het springkruid, dat alle sloten opent; vgl. bijv. Zaunert, Deutsche Märchen seit
Grimm blz. 177 ‘Die Springwurzel’. In het Siciliaanse sprookje van Caruseddu hebben
wij gevonden, dat het paard, dat gestolen moet worden, zelf zijn meester waarschuwt.
Nu in de Karel ende Elegast het paard verdwenen is, is mogelijk de waarschuwing
met het cruut verbonden.
Wij zeiden reeds, dat vrijwel alles, wat met de zadelroof samenhangt, aan een
Meesterdiefsprookje ontleend is. Vrijwel alles, want twee punten bleven nog
onopgehelderd: het binnendringen door de muur en het gesprek van Eggeric met
zijn vrouw, dat diens verraderlijke bedoelingen tegenover de koning onthult. In ‘Der
Teufel mit den drei goldenen Haaren’ vonden wij wel de onrust van de slapende
reus en de mishandeling van de vrouw, maar het gesprek van beiden heeft slechts
betrekking op goede raad, die de duivel geven kan over een opgedroogde bron en
dgl. Het doorbreken van een burchtmuur komt in de varianten van het
Meesterdiefsprookje nergens voor. Ik geloof, dat wij ter verklaring hiervan de eerste
inbraak nog wat nader in het oog moeten vatten.
Wanneer de zadelroof als een secundaire ontlening uit een Meesterdiefsprookje
moet gelden, is de eigenlijke inbraak van het Karel ende Elegast-epos het
binnendringen in de schatkamer van Eggeric en de roof van tienhonderd pond edel
metaal. Het is enigszins opval-
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lend, dat een vazal van de koning zulk een welgevulde schatkamer heeft; in de regel
is een zo groot bezit alleen bij de landsheer aan te treffen (vgl. Vs. 613). Wij
herinneren ons verder, dat Elegast volgens zijn eigen woorden al eens bij Karel
gestolen heeft; hij nam toen zoveel van diens schat, dat twee paarden het nauwelijks
konden dragen (1031). Wij denken er ook aan, dat Adelbrecht-Karel, dadelijk als
Elegast en hij gezellen zijn geworden, voorstelt bij hem zelf in te breken. En dan
doemt het vermoeden bij ons op, dat de inbraak oorspronkelijk wel degelijk in de
koninklijke schatkamer plaats vond en dat eerst het Karel ende Elegast-epos met
zijn ridderlijke en koningsgetrouwe inhoud de diefstal naar Eggeric's burcht verplaatst
heeft. Een kleine bevestiging van deze hypothese schijnt te zijn, dat de burcht, waar
ingebroken wordt in Vs. 696/7 de scoonste... ende die beste / die yewaert stoet
opten Rijn heet; een omschrijving, die wel voor Ingelheim, maar niet voor
Eggermonde (Aigremont bij Luik) past. Bij deze opvatting - inbraak in de schatkamer
van de vorst - ligt het vermoeden voor de hand, dat het oud-Egyptische
dievensprookje van Rhampsinitos, dat al door Herodotus vermeld wordt en nog
steeds voortleeft (Bolte-Polivka 3, 395 vlgg.) aan de inbraak in het Karel ende
Elegast-epos ten grondslag ligt. Ik geef er kort de hoofdinhoud van.
De bouwmeester van de schatkamer van de Pharao heeft een paar stenen los
ingezet; op zijn sterfbed deelt hij dit aan zijn zonen mee, die van die wetenschap
een vrijmoedig gebruik maken. Op de duur worden de diefstallen ontdekt: de Pharao
bemoeit zich zelf met het onderzoek en vraagt een bekende dief om zijn hulp. Deze
geeft de raad een vuurtje in de schatkamer aan te leggen en de wegtrekkende rook
brengt spoedig de losse stenen aan het licht. Onder de opening wordt dan een ton
met teer geplaatst; bij de eerstvolgende poging tot inbraak verzinkt de ene zoon er
tot aan de kin in. Op zijn verzoek houwt zijn broer hem het hoofd af en het lijk wordt
niet herkend. Tentoonstelling er van helpt niet; de andere dief steelt het onthoofde
lichaam, na de bewakers bedwelmd te hebben. Dan belooft de dochter van de
Pharao haar liefde aan degeen, die haar zijn slimste en meest goddeloze daad
vertelt. De dief gaat er op in, maar haar poging om
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hem vast te houden mislukt. Daarna verklaart de Pharao zich overwonnen en geeft
hij zijn dochter aan de dief tot vrouw.
Aan dit Rhampsinitossprookje heeft, naar wij zouden willen aannemen, het Karel
ende Elegast-verhaal allereerst de inbraak door de muur ontleend; de Middelduitse
Karl und Elegast spreekt er merkwaardig genoeg nog van, dat de uitgebroken stenen
van Eggeric's burcht weer ingezet worden (835) en laat Elegast zelfs zeggen, dat
hij zo goed de weg naar de schatkamer weet, omdat zijn geslacht het slot gebouwd
heeft (580). Ook doet het Egyptische sprookje het motief aan de hand, dat een vorst
met een dief contact zoekt en met hem samenwerkt. Tenslotte krijgt de inbreker na
een nachtelijk gesprek, waarbij hij ontkomt, hier de dochter, daar de zuster van de
vorst tot vrouw en wordt hij door zijn heer weer in genade aangenomen.
Mijn uiteenzettingen samenvattend, kom ik tot het resultaat, dat de stof van het
Karel ende Elegast-epos, dat een zo klare en overzichtelijke indruk maakt, een
lange voorgeschiedenis heeft en op een vrij ingewikkelde motievencombinatie berust.
Ik stel mij voor, dat het epos op de volgende wijze zijn tegenwoordige vorm gekregen
heeft.
Het Rhampsinitossprookje is er in vereenvoudigde vorm de kern van. Van twee
inbrekende broers horen wij niet meer; daardoor ontbreekt ook de onthoofding van
de gevangen inbreker. De Middelduitse Karl und Elegast weet nog, dat de inbreker
met de bouwmeester van de schatkamer verwant is en dat hij daardoor zo goed de
weg naar de schatten kent. Het sprookje levert ook de figuur van de helpende
koningsgetrouwe dief.
Deze stof is nu in de Middeleeuwen in een geheel andere omlijsting geplaatst; in
een tijd, die niet meer het primitieve respect voor de slimme dief op de voorgrond
wil brengen, is het verhaal tot een van trouw en ontrouw tegenover de koning
omgewerkt, waarbij Karel de Grote het middelpunt geworden is. De ridderlijke dichter
van de zo ontstaande Karelsage wordt door het vrome geloof gedragen, dat God
zijn beschermende hand over de koning uitstrekt en hem de gelegenheid biedt, om
aan het gevaar, dat van een ontrouwe vazal dreigt, te ontkomen. Een engel Gods
roept Karel op om te gaan stelen; eerst bij de derde herhaling begeeft hij zich - in
volle wapenrusting maar
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3)

met bedekt schild - op weg . De helper van de koning wordt in dit vroom-Karolingisch
verband nu tot een verbannen en van zijn goederen beroofd vazal, die van roof
moet leven en zich met een twaalftal soortgenoten in het Ardenner woud ophoudt;
na een ridderlijke tweekamp worden de koning en hij gezellen. Een inbraak in de
koninklijke schatkamer kwetste de loyale gevoelens van de dichter; deze daad wordt
nu nog wel door de vorst zelf voorgesteld, maar uit loyaliteit door de banneling, die
zijn ridderlijke tradities bewaard heeft, met nadruk afgewezen. De koninklijke
schatkamer wordt tot een schatkamer van Eggeric, een vazal van slechte reputatie;
van die schat kan gestolen worden sonder sonde (652). Het in de burcht afgeluisterd
gesprek krijgt nu betrekking op de boze plannen van de vazal.
Om deze Karelsage voldoende ‘epische Breite’ te geven, misschien ook om de
schatten van Eggeric duidelijker voor ogen te stellen, wordt bij de bewerking van
het Karel ende Elegast-epos de diefstal van het pronkzadel met de gouden belletjes
uit de slaapkamer van de vazal ingevoerd, oorspronkelijk verbonden met de roof
van een paard uit een welbewaakte stal. Beide motieven stammen uit het sprookje
van de Meesterdief, maar hebben een ridderlijke vorm. Het zadel past goed bij het
paard, de beddedeken vervalt; daarnaast wordt nu ook een zwaard de buit van de
inbreker. Onder het bed verborgen liggend, vangt de dief het bloed, dat aan de neus
en de mond van Eggeric's vrouw ontstroomt, in zijn ridderhandschoen op. Tot het
Meesterdiefsprookje behoort de schildering van Elegast's aanvankelijke
onhandigheid; deze is op Karel overgedragen (diefstal van het kouter) en toont nu,
dat Karel geen echte dief is. Elegast heeft een cruut, dat hem de taal der dieren
doet verstaan; zo krijgt hij een waarschuwing door wat hanen crayen en honden
bilen (769), dat de koning in de nabijheid is. Dit blind motief is misschien een
omvorming van de waarschuwing, die het paard in het Meesterdiefsprookje geeft,
dat de dief hem nadert. (Of het kraaien van hanen en het blaffen van honden
oorspronkelijk op het aanbreken van de dag wijst? De Md. Karl und Elegast weet
er van, dat Karel door een gebed de nacht verlengt). Dat Karel het cruut

3)

Op soortgelijke wijze trekt Haroen al Rasjid er in de ‘Duizendeneennacht’ vermomd op uit.
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ook in de mond mag steken en dat Elegast het daaruit steelt, toont, dat de dichter
plezier heeft in het schilderen van Elegast's behendigheid en van de onbedrevenheid
van de koning. Door het zeggen van een bede weet Elegast dan Eggeric en zijn
vrouw te doen inslapen en hij ontkomt met zijn buit; de bede vervangt de bedwelming
van de bewakers in de stal, die het Meesterdiefsprookje kent. Als dief geldt in de
Franse overlevering Basin; in de Nederlandse, Duitse en Noord-Europese redacties
is het Elegast, in wie wij volgens Th. Frings (Anz. f.d. Altertum XL, 144 f.)
vermoedelijk een populaire figuur uit de Rijnstreek moeten zien. Bij de grote
verspreiding van de Karel ende Elegast-stof in Frankrijk (in toespelingen), in de
Nederlanden, in Duitsland en in de Scandinavische landen lijkt het wel waarschijnlijk,
dat de originele dichter van het Karel ende Elegast-epos in Frankrijk te zoeken is;
veel literaire stoffen zijn in de Middeleeuwen van Frankrijk uit over West- en
Noord-Europa verbreid. Ook bepaalde namen in de Middelduitse Karl und Elegast
(Blassflores, Turpin) wijzen naar Frankrijk. In het Karolingisch stamland tussen de
Maas en de Rijn is de sage gelocaliseerd.
Ik wilde nu de zogenaamde Karel en Elegast-sprookjes nog kort behandelen;
zogenaamde, omdat noch Karel noch Elegast er in genoemd wordt. Een paar er
van zijn al bekend; in de eerste plaats het Mongoolse sprookje van Edzjenj Chan
(H. Kern, Ts XII, 196). Edzjenj Chan staat volgens de wichelaars de dood te wachten,
als hij er niet op uit trekt om te stelen; hij gaat en treft een dief. * Edzjenj zegt, dat
hij onhandig is. De dief steelt een schaap bij de kok Dzjandzjin; Edzjenj luistert
ondertussen een gesprek van de kok en diens vrouw af en ziet de voor hem
bestemde fles vergif klaarstaan; Dzjandzjin's zoon is tot zijn opvolger bestemd. Zo
wordt de samenzwering ontdekt. De Chan en de dief ruilen hun mutsen als
herkenningsteken. De kok moet zijn eigen vergif drinken en sterft.
De overeenstemming van dit sprookje met het Mnl. epos is groot; ik wijs daarbij
nog eens speciaal op een detail (door mij met een * aangeduid) als de onhandigheid
van de Chan. De ridderlijke sfeer is verdwenen. De mutsenruil kan er op wijzen, dat
de Chan verkleed was. De namen zijn geheel afwijkend.
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Ook Nr. 2, het Litause sprookje van de koning, die stelen ging (v.d. Meulen, Ts
XXXII, 89) staat niet veraf. De wenselijkheid, dat de koning gaat stelen, is uit de
sterren gelezen. De ontmoeting met een dief volgt; op het voorstel van de vermomde
koning, om bij hemzelf in te breken, geeft deze hem, wegens zijn gebrek aan
loyaliteit, een stevige oorvijg. Samen breken zij dan in bij een ouderman, die een
vergiftigingsplan blijkt te beramen. * De koning staat zijn aandeel in de buit af. De
dief wordt ouderman.
In Nr. 3 (Ončukow, Sěwernya Skazki Nr. 17; St. Petersburg 1908) dienen het
Rhampsinitosverhaal en een deel van het Meesterdiefsprookje als inleiding. Een
oom en een neef breken in het keizerlijk paleis in. De oom verliest er het leven bij;
de neef neemt zijn hoofd mee. Pogingen tot ontdekking van de weduwe zijn vergeefs;
ook een poging om de dief te ontdekken door goud uit te strooien. Als straf voor zijn
hulp bij het zoeken wordt een geestelijke door de dief in een zak meegenomen
onder de voorspiegeling, dat hij regelrecht naar de hemel gaat. Dan gaat de tsaar
in een narrenpak stelen en wordt door de dief geslagen, als hij de schatkamer als
doel voorstelt. Een samenzwering der bojaren wordt afgeluisterd; de voor de tsaar
bestemde gifbeker brengt hunzelf de dood. - Aan de Russische verteller is de
samenhang van het Karel ende Elegast-verhaal met het Rhampsinitossprookje, die
wij aannemen, blijkbaar niet opgevallen; evenmin de tegenstrijdigheid tussen de
afwijzing van een inbraak in de schatkamer en de poging tot diefstal in het keizerlijk
paleis.
Nu volgen mijn eigen varianten.
Nr. 4. Mitteilungen der Schewtschenko-Gesellschaft der Wissenschaften in
Lemberg 1897, Bd. XVI (Legenden des Chitarer-Kodex aus dem Anfang des XVIII.
Jhts. S. 4). Kleinrussisch.
De tsaar krijgt van een wijze en dan nog eens in de droom de raad te gaan stelen
om zijn leven te redden. De ontmoeting met een * ervaren dief volgt, benevens de
oorvijg. Dan breken zij in bij een maarschalk, * een slechte kerel, die ook de tsaar
niet vreest. De maarschalk en zijn vrouw worden beluisterd bij hun gesprek over
het vergiftigen van hun vorst. Tsaar en dief ruilen hun hoofddeksels. De maarschalk
moet het gif zelf uitdrinken; zijn vrouw wordt door wilde paarden uiteengereten. De
dief wordt maarschalk.
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Nr. 5. Ethnographische Sammlung der Schwetschenko-Gesellschaft in Lemberg
Bd. XXX, S. 144. Kleinrussisch uit Zuid-Hongarije; verzameld door W. Hnabink.
Een tsaar krijgt in dromen * driemaal een waarschuwing, dat hij moet gaan stelen
en trekt er in lompen op uit. Hij ontmoet een dronkaard, die een samenzwering van
rijksgroten ontdekt. De dronkaard wil de tsaar alles gaan meedelen. * De volgende
dag is het landdag; * de tsaar trekt tsarenkleren aan en verzamelt een leger. De
verraders moeten zelf het gif drinken.
Nr. 6. Tschubinskij, Materialien und Forschungen Bd. II S. 592 (St. Petersburg
1878). Kleinrussisch, Gouv. Podolien.
Een tsaar wil weten, hoe zijn soldaten stelen. Hij treft een soldaat; de inbraak bij
de tsaar wijst deze af. Een samenzwering van een generaal met hoge functionarissen
wordt afgeluisterd; deze moeten zelf de vergiftigde thee drinken. De soldaat wordt
generaal.
Nr. 7. Zitie i slowo Lemberg 1895, IV. Bd. S. 142. Kleinrussisch, Ost-Galizien.
Ook in dit sprookje wordt een tsaar * driemaal in de droom tot stelen opgeroepen.
* Hij gehoorzaamt ongaarne en gaat verkleed op weg. Op de tocht met de dief komt
hij aan het helder verlichte huis van een generaal. De dief klimt op de rug van de
tsaar, maar er wordt Duits gesproken en de tsaar moet gaan luisteren. * De generaal
wil tsaar worden. Een uitnodiging voor een bal wordt beraamd, waar de keizer
vergiftigde thee zal krijgen. De samenzweerders moeten zelf het gif drinken.
De varianten 8 tot en met 11, afgedrukt in Ziwaja Starina Bd. XIII (Grossrussisch)
stammen uit het archief van de politie in Moskou en zijn omstreeks 1750 uit de mond
van arrestanten opgetekend, die wegens majesteitsschennis waren aangeklaagd,
omdat zij verteld hadden, dat tsaar Peter I ging stelen. Zij verdedigden zich er mee,
dat dit onder het volk algemeen als sprookje in omloop was.
In Nr. 8 gaat tsaar Peter met een dief op stelen uit; de samenzwering van een
bojaar wordt ontdekt. Peter I laat de bojaar echter zelf zijn vergif drinken.
In Nr. 9 krijgt Peter (in boerenkleren) van de dief Barma een oor-
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vijg, als hij voorstelt, in het keizerlijk paleis in te breken. Bij een bojaar stelen zij dan
geld; * de tsaar behoudt niets voor zich zelf. Ruil van de mutsen volgt. De dief komt
aan het hof, omdat de oorvijg zijn loyaliteit getoond heeft.
In Nr. 10 treft Peter, 's nachts in Moskou rondzwervend, een dief; * hij zegt, dat
hij zelf ook een dief is. De tsaar krijgt slagen met de wandelstok, als hij in het keizerlijk
paleis wil gaan stelen. Een gesprek van een senator met zijn vrouw wordt
afgeluisterd. * De dief neemt het gestolen goed en wil met de tsaar delen. Als de
tsaar door de straten rijdt zal hij, als herkenningsteken, niet neerknielen.
In Nr. 11 heet het, dat tsaar Peter I * een beroemde dief wil leren kennen; incognito
gaat hij met hem op diefstal uit. Bij een heer stelen zij kleren en ondergoed en
verdelen de buit. Zij luisteren een gesprek van hem met zijn vrouw af over vergiftiging
van de tsaar. De inbrekers ruilen hun hoeden. De dief wordt de volgende dag als
vreemde gezant voorgesteld en zegt, dat in zijn land de gastheer en zijn vrouw het
eerst drinken. De dood der verraders volgt. Als verlengstuk heeft dit sprookje het
(tot het Meesterdiefsprookje behorend) verhaal van de aartsbisschop, die door de
dief in een zak naar de hemel gebracht zal worden.
Nr. 12, een Witrussisch sprookje uit het gouvernement Smolensk (Dobrovolsky,
Smolenskische ethnographische Sammlung, Sankt-Petersburg 1891 dl. XX blz.
387) verhaalt eveneens van Peter I, die er 's nachts verkleed op uit trekt, om het
leven in Moskou te leren kennen. Hij treft een dief en krijgt een oorvijg voor zijn
voorstel, om in het paleis te gaan stelen. Bij een generaal luisteren zij een plan tot
vergiftiging van de tsaar af. Mutsenruil; normale afloop. De dief verlangt als beloning
alleen, dat de tsaar niet hard zal zijn tegen dieven.
Nr. 13 is een Litaus sprookje uit Volkserzählungen aus Zmydi I. Teil, uitgegeven
door Dowojna Sylwestrowicz (Warschau 1894, S. 416). Een boer weet, wanneer
het goede zaaitijd is; hij weet ook, dat hij de aanstaande Kerstmis niet zal overleven.
Hij zegt aan een geestelijke, dat diens dood met Pasen * zal volgen, indien hij
tenminste niet gaat stelen. De boer sterft werkelijk; de geestelijke gaat dan verkleed
op diefstal uit. Hij treft een dief; zij breken in de pastorie
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in, stelen daar het geld en delen dit. Zo krijgt de priester tenminste de helft van zijn
bezit terug en redt hij zijn leven.
Nr 14, een Litaus sprookje uit hetzelfde werk als Nr. 12 (II. Teil S. 470) heeft een
soortgelijke inleiding; alleen is het hier een bisschop, die gaat stelen. Hij klimt door
het venster zijn eigen huis binnen en reikt de dief het geld aan. Zelf luistert hij het
gesprek van zijn verraderlijke bedienden af, die hem met vergiftigde thee willen
doden. De verraders komen door het gif om het leven. De bisschop is de dief
dankbaar, omdat hij door de deelneming aan diens inbraakplan zijn leven gered
heeft. - Hier is, evenals in Nr. 12, doordat de verraders onder het eigen personeel
schuilen, de inbraak in het eigen huis weer ontstaan, die wij boven als oorspronkelijke
vorm aangenomen hebben.
In Nr. 15, een Boheems sprookje (uit V. Tille, Erzählungen, gesammelt in der
Walachei, Prag 1902 Nr. 8) is het Keizer Joseph II, die verkleed rondtrekt om zijn
onderdanen te leren kennen. Hij treft een soldaat, die het er goed van neemt; deze
neemt de keizer mee naar de koopman, bij wie hij gewoonlijk steelt. Van diefstal in
het keizerlijk paleis wil de soldaat eerst niet horen, maar hij laat zich toch overhalen
om in de schatkamer binnen te dringen. Als de keizer een ducaat wegneemt, krijgt
hij van hem een oorvijg. Dan ontdekt de soldaat op weg naar huis de samenzwerende
rijksgroten, die de keizer vergiftigde spijzen willen voorzetten. Normaal verloop: de
kok moet zelf van de spijzen eten, de anderen worden opgesloten.
Nr. 16, een Pools sprookje uit Wista, XI. Jahrgang Märchen aus Poniewicz (S.
264-5) verhaalt, hoe een man aan een geestelijke meedeelt, dat zijn moeder over
twee weken zal sterven; hijzelf na een jaar, tenzij hij gaat stelen. De moeder sterft;
de geestelijke trekt er verkleed op uit en treft rovers, die er over spreken, dat zij de
priester zelf willen beroven en doden. Hij biedt zich als helper aan, * omdat hij de
in- en uitgangen van het huis goed kent; daarna * roept hij de boeren samen en
vertelt hun de plannen van de rovers. Dan neemt hij deel aan de inbraak in zijn
eigen huis, sluit de dieven op en geeft ze aan de boeren over. Zo redt hij zijn leven
en krijgt nog een gouden medalje voor zijn stoutmoedigheid.
In Nr. 17, een Pools sprookje uit het gebied van Krakau (Kolberg,
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Das Volk Bd. VII; S. 120) is de dief een soldaat, die * kruiden heeft leren kennen,
met de hulp waarvan hij alle sloten kan openen en gemakkelijk kan stelen. De koning
is gestorven; de nog niet gekroonde jonge prins gaat als soldaat verkleed rond om
zijn onderdanen te leren kennen. Hij ontmoet de soldaat met de kruiden; deze vertelt,
dat hij in het koninklijk paleis een gesprek van de hovelingen heeft afgeluisterd, die
de prins bij de kroning wilden vergiftigen. * De prins krijgt iets van de kruiden; bij
een slotenmaker dringen zij 's nachts binnen, en treffen in een kamer een oude man
met een jonge vrouw en in een andere kamer een jonge man met een oude vrouw.
In alle stilte brengen zij jong bij jong en oud bij oud. In het paleis raadt een oude
vrouw de prins aan, de kroon niet op het hoofd te plaatsen. Hij geeft haar zijn ring
en vindt deze later onder het beeld van de Moeder Gods: deze had hem
gewaarschuwd. De wijn was vergiftigd; in de kroon blijken patronen te zitten. De
schuldigen worden gestraft.
Nr. 18, een ander Pools sprookje uit Przasnysz, Gouvernement Plock
(Chelchowski, Powiesci S. 254-68) handelt over een arme boer, die van een bedelaar
de raad krijgt te gaan stelen. Tweemaal * lukt hem dat. In de stad is men ontsteld,
omdat men de dief niet in handen kan krijgen en nu gaat de koning er zelf in lompen
gekleed op uit om hem te vangen. Hij treft de boer en * geeft zich ook voor een dief
uit. Samen breken zij in bij een adellijk heer, een vorst, en horen van diens
vergiftigingsplan. Mutsenruil; verder het normale verloop. De boer krijgt de titel vorst.
Dit zijn de ‘Karel en Elegast’ sprookjes, die in mijn bezit zijn. Er zijn nog andere
varianten bekend. In een paar sagen is het ‘Der alte Fritz’, die uit stelen gaat: zo in
Jahn, Volkssagen aus Pommern Nr. 630 ‘Der alte Fritz und sein Soldat’; Haas,
Rügensche Sagen (1891) Nr. 200 ‘König Fritz’. Ook Karel XI komt als vorst voor:
Bäckström, Folkböcker 3, 62 ‘Carl XI. och Skober’. Maar het is misschien niet nodig
de weinig afwijkende inhoud van al deze vormen mee te delen. In 't algemeen spreekt
de inhoud van deze sprookjes voor zich zelf; het lijkt mij onmiskenbaar, dat zij zeer
veel overeenstemming met het Mnl. Karel ende Elegast-epos vertonen. Hier en daar
heb ik door een * op een detail opmerkzaam gemaakt, dat in over-
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eenstemmende vorm ook in het epos voorkomt. Op de vraag, of de sprookjesvorm
op het epos, dan wel het epos op de sprookjes berust, moet ik antwoorden, dat mij
het eerste het geval schijnt. De sprookjes laten zich alle als ‘volkläufig’ geworden
epos verklaren; voor de opvatting, dat de sprookjes primair waren, zou het nodig
zijn aan te nemen, dat de dichter van het epos eerst alle sprookjes bestudeerd en
dan daarop zijn werk opgebouwd had. Soms zijn de motieven in de sprookjes wat
vreemd; in Nr. 3 gaat de tsaar bijv. in een narrenpak op diefstal uit en in Nr. 1 is van
een samenzwering sprake, hoewel die in dat sprookje eigenlijk niet voorkomt. Ik
neem dus aan, dat het Karel ende Elegast-verhaal in de sprookjesschat van
Duitsland, Oostenrijk, Polen, Litauen Rusland is overgegaan en vandaar tot in
Mongolië bekend geworden is. Te verwonderen hoeft zoiets niet; de zogenaamde
sprookjes zijn lang niet allemaal oeroud. Velen nemen met Heusler en v. Löwis of
Menar aan, dat de inhoud van een Brunhildlied in de Russische sprookjesschat is
overgegaan; ja er is zelfs een theorie van de Praagse folklorist Albert Wesselski,
die zegt, dat alle sprookjes in oorsprong literaire kunstwerken en dus ‘gesunkenes
Kulturgut’ zijn - een theorie trouwens, die mij veel te ver gaat.
Het is nu echter een feit, dat er bij alle overeenstemming tussen het Karel ende
Elegast-epos en die Karel en Elegast-sprookjes ook belangrijke afwijkingen bestaan.
Zo treffen wij in de sprookjes overal de verklede, veelal de in lompen gehulde tsaar
of koning aan, terwijl Karel in het epos in volle wapenrusting, alleen met bedekt
schild, uitrijdt. De zadelroof ontbreekt in de sprookjes helemaal, al komen er wel
andere motieven uit het Meesterdiefsprookje in voor (Nrs. 3, 11). De oorvijg, die de
vorst van de loyale dief krijgt, is voor de sprookjes karakteristiek; algemeen is ook,
dat de vrouw van de vazal, die een aanslag wil plegen, steeds aan de zijde van
haar man staat en dat er nergens een spoor opduikt, dat zij de vorst (ev. haar broer)
wil verdedigen. Van een mishandeling van de vrouw is dan ook geen sprake. In
plaats van de scherpe messen, waarmee in het epos de aanslag gepleegd zou
worden, willen de verraders in de sprookjes altijd vergif gebruiken. Het lijkt moeilijk
te beslissen, waaraan deze verschillen toe te schrijven zijn. Denkbaar is, dat het
verhaal ‘volkläufig’ is
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geworden, voordat de verridderlijking plaats vond, die wij in het mnl. epos hebben
aangetroffen. Zeer goed mogelijk lijkt echter ook, dat de traditie van het sprookje
sterk genoeg is, om ridderlijke bestanddelen van het verhaal te doen vervangen
door andere, die beter bij de sprookjesstijl passen. De oorvijg zou bijv. heel goed
in de plaats van de afkeurende woorden gekomen kunnen zijn, die Elegast na
Adelbrecht's voorstel tot inbraak bij de koning laat horen. Te bedenken is verder,
dat in de sprookjes de stof zeer vereenvoudigd is; een van mijn varianten (Nr. 8) is
maar zes regels schrift en de meeste gaan de omvang van 25 à 30 regels niet te
boven. Bij die vereenvoudiging zou de zadelroof, die toch al enigszins een overtollige
indruk maakt, weggevallen kunnen zijn. Eenmaal duikt merkwaardigerwijze het cruut
op, en wel als ‘springkruid’ voor sloten. De naam Elegast verschijnt nergens; eenmaal
wordt in een Moskouse variant de dief ‘Barma’ genoemd. Eenmaal duikt ook de
landdag op, die de volgende dag plaats zal vinden; eenmaal is er sprake van de
nog ongekroonde koning, die zijn volk wil leren kennen, een trek, die in de Franse
epische overlevering voorkomt. Eenmaal duikt ook nog op, dat de dood van de
bedreigde op een Christelijke feestdag (Pasen) zal plaats vinden. Eenmaal wordt
er ook van gesproken, dat de tsaar zijn soldaten verzamelt; een andermaal, dat een
geestelijke de boeren tegen de verraders oproept. Al deze motieven, die ook in de
epische vorm optraden maken voor mij de opvatting het waarschijnlijkst, dat het
epos (misschien in een latere vorm als volksboek of als vastenavondspel als bijv.
het Lübecker Fastnachtspiel van 1450; vgl. Lübben, Jb. f. nd. Sprachf. 6, 20) de
grondslag voor de sprookjes is geweest.
Alles tezamen genomen hoop ik, dat het mij gelukt is, de ontwikkeling van de
Karel ende Elegast-stof op ook voor anderen aannemelijke wijze te schilderen.
Indien mijn uiteenzettingen juist zijn, hebben wij hierin een sprookje, dat in de
riddertijd tot een Karelsage omgewerkt en met andere sprookjesmotieven uitgebreid
werd. In latere tijd is het epos in zijn hoofdtrekken weer in de sprookjesschat van
verschillende landen opgenomen, nadat een deel der motieven aan de sprookjesstijl
aangepast waren.
Den Haag.
H.W.J. KROES
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Da nobis
1)

Aan het slot van mijn artikel over de Nobiskroeg sprak ik als mijn vermoeden uit,
dat het gebruik van het latijnse pronomen personale nobis als zelfstandig naamwoord
gezien moest worden als isolering, substantivering en personifiëring van nobis in
het Onze Vader: ‘Panem nostrum supersubstantialem da nobis hodie’, ‘Geef ons
heden ons dagelijks brood’. Ik baseerde deze mening op vs. 351 van Het Leenhof
der Ghilden van Jan van den Berghe:
2)

(Die) dicwils den vetten Da nobis versoecken ;

ik meende daaruit te mogen concluderen, dat Da nobis een gangbare bedelterm is
geweest van de vaganten.
Inmiddels heb ik nog enkele andere plaatsen gevonden met Da nobis, die wellicht
kunnen dienen ons inzicht te verhelderen. In de Rethoricale Wercken van Anthonis
o

de Roovere luidt het slot van het laatste gedicht, dat op diens naam staat (N 1 r ):
Tsint dat / Da Nobis / creech scientie
Tsint dat / Placebo: was Aduocaet
Tsint dat / Volo: ghaf Sententie
Tsint dat Pilatus was Apostaet
Tsint wast al quaet / sack ende saedt.

Hetzelfde lezen we op het 2e schutblad van het zog. ‘Anna-Bijnshandschrift’ A (Kon.
3)
Bibl., Brussel no. 19547) :
Sint dat da nobis creech scientie,
Sint dat placebo was advocaet,
Sint dat volo gaf de sententie,
Sint wast al quaet, sack ende saet!

Zoals men ziet ontbreekt hier r. 4, waardoor we een kwatrijn krijgen, dat in alle
opzichten voldoet aan de eisen van een priamel. Wel-

1)
2)
3)

Volkskunde 1948, bl. 11 e.v.
C. Kruyskamp, Dichten en Spelen van Jan van den Berghe ('s-Gravenhage 1950) bl. 18.
Uitg. in Leuv. B. 4, bl. 363.
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iswaar worden ook dié spreukvormige gedichtjes, waarin vier overeenkomstige
begrippen ‘onder één noemer’ zijn verenigd, door sommigen priamel genoemd,
maar het verdient aanbeveling daarvoor de term ‘quaterniones’ te gebruiken en
4)
priamel te reserveren voor het drietal door de ‘noemer’ gelijk-gekwalificeerde zaken .
Alle goede dingen bestaan in drieën en welke verkeerde dingen er ook gewoonlijk
- zoals in ons geval - aan de kaak worden gesteld, genologisch gesproken mag men
de drie in Hs. A goed noemen, omdat ze op precies hetzelfde niveau liggen. Da
Nobis, Placebo en Volo behoren bijeen, ze vormen een triumviraat, waar Pilatus
niet bij past. Het zijn alle drie typisch-laatmiddeleeuwse allegorieën, ze representeren
resp. de Hebzucht, de Vleierij en de Willekeur. Niet alleen als allegorieën, maar ook
als zeer reële begrippen passen ze uitnemend in de tijd. Want dáárover is het
immers, dat de moralisten in koor hun klaagzang aanheffen. En iedere historicus
weet, dat deze ondeugden met name in de rechtspraktijk toentertijd ten hemel
schreiden.
Da Nobis, Placebo en Volo zijn alle drie in de sfeer van de Archipoeta
geparodiëerde bijbelwoorden, die door veelvuldig gebruik in de liturgie algemene
bekendheid hadden verworven. Van Placebo was dit reeds lang bekend. Het woord
is ontleend aan Ps. 116 (115), 9: ‘Placebo Domino in regione vivorum’, als antiphoon
bij lijkdiensten gezongen. Dit placebo werd via de vertaling: ‘Ik zal U trachten te
behagen, het U naar de zin te maken’ eerst gebruikt in de verbinding ‘Placebo zingen
of -spelen’ voor vleien en vervolgens geïsoleerd tot vleierij, waarna het tevens kon
5)
dienen ter aanduiding van een persoon, t.w. het type van de vleier .
Maar ook naar de bijbelse oorsprong van Volo behoeven we niet lang te zoeken.
Ieder herinnert zich, hoe vaak dit woord daar voorkomt èn in de Psalmen èn in de
Evangeliën (in de mond van Christus) en de brieven van Paulus. Welnu, deze
bijbelboeken leveren immers de hoofdschotel van alle liturgische teksten. Wel is
het cultuurhisto-

4)

5)

Vg. Uhl, Die deutsche Priamel (1897), K. Euling, Das Priamel bis Hans Rosenplüt (Germanist.
Abhandl. 25), C. Kruyskamp, De Refreinenbundel van Jan van Doesborch I (Leiden 1940)
bl. LX e.v.
Vg. ‘Een placebo ben ick ende alsoo gesint Dat ick de huyck alom hangh naeden wint’ aang.
in WNT XII, 2158.
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risch interessant op te merken, dat Jacob de Hondt in zijn Album de oorsprong ziet,
althans verband legt met de bekende uitspraak van Juvenalis: ‘Sic (lees Hoc) volo,
sic jubeo, sit pro ratione voluntas’ (6, 223). In het macaronische, nog geheel aan
de speels-satirische vagantenpoëzie herinnerende gedicht, waarin ook alweer ons
6)
drietal gezamenlijk optreedt :
Sintdat Da nobis quam int lant
Suis cum numeribus,
Ende Placebo hadde d'Overhant
In omnibus operibus,
Et sic volo wort jugement
In omni officio,
Doe wert die weerelt al ghescent
Justo de judicio

heeft de dichter déze regels toegevoegd:
Dits versproken in een verseken, zoo ic las:
‘Sic volo, sic jubeo, sit pro ratione voluntas’

Invloed van het Humanisme bij deze overigens volbloed middeleeuwer?
Zoals gezegd hoort ook hier het drietal bijeen. Feitelijk is dat ook het geval in een
ander stukje in dezelfde autograaf, luidende als volgt:
Sintdat Da nobis creech sciencie
Et Sic volo gaf sentencie
Ende Placebo hadde regiment,
Ende Et timebunt gentes waren jugement,
Ende, sint dat Judas was mercator pessimus
Et Pilatus judex nequissimus,
7)
Sint en was in erderijcke pays noch vrè ....

Het is duidelijk, dat De Hondt de eerste drie regels heeft ontleend aan het reeds
bestaande en wellicht algemeen bekende priamel en dat hij op dit thema nog een
aantal regels heeft voortgeborduurd. De spreuk is er niet beter op geworden. Et
timebunt gentes (een reminiscentie aan Deut. 28, 10, Jer. 33, 9 of Ps. 64 (63), 10)
is een persoonlijke aardigheid van de dichter, maar zinloos en overbodig, omdat
zijn misdaad dezelfde is als van Sic volo. Even overbodig zijn Judas en

6)
7)

Uitg. d.N. de Pauw, Middelned. Ged. en fragm. 2 (Gent 1914) bl. 343.
Ald. bl. 340.
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Pilatus, want Judas' hebzucht is al in Da Nobis en Pilatus' karakterloosheid in Placebo
begrepen. Bovendien verbreken ze de homogeniteit, want ofschoon ook zij typen
waren in de 15e eeuw - representanten van een bepaalde stand of ondeugd - het
zijn geen allegorieën.
Wel geeft het te denken, dat we nu èn in de Rethoricale Wercken èn bij Jacob de
Hondt Pilatus zien toetreden tot ons edele drietal. Men zou daaruit tot invloed willen
8)
besluiten van De Roovere op de pastoor van Axel . Maar daartegen bestaan
bezwaren. Ten eerste is het niet zeker, dat het gedicht in de Reth. W. werkelijk van
De Roovere is. Eduard de Dene heeft in deze bundel verscheiden dichtproeven van
anderen als het werk van zijn stadgenoot laten doorgaan, zodat zijn woord geen
volstrekt gezag meer verdient. Een afdoend criterium van elders heb ik in dit geval
niet gevonden. De opvatting, dat De Roovere het bekende priamel heeft uitgebreid
tot dit wonderlijk gewrocht, dat we nòch refrein nòch ballade mogen noemen, is zeer
aanvaardbaar, al lijkt het misschien te knap voor de Brugse rederijker. Nemen we
aan, dat hij de dichter is, dan zal hij met het priamel, dat hem om zijn satirische
inhoud zeer sympathiek moest zijn, hebben willen eindigen en de Pilatus-regel ter
wille van het rijmschema hebben toegevoegd.
Anderzijds is de figuur van Pilatus als type van de onbetrouwbare rechter zo
9)
algemeen in de late middeleeuwen , dat er helemaal geen fantazie voor nodig is
om een zelfstandige, onderling onafhankelijke invoering door De Roovere en De
Hondt aan te nemen. Met Judas als type van de immorele koopman, die de Axelaar
er nog bijgeeft, is dat heel wat anders. Vonden we die ook in de Reth. W., dan stond
de ontlening wel vast. Want als zodanig kende ik Judas nog niet. Hij was in de
ridderlijke sfeer de verrader, de Ganeloen, in de geestelijke de geïncarneerde Avaritia
en beide voorstellingen bleven, zoveel ik weet, in later eeuwen van kracht. Dat er
daarnaast nog een ‘burger-

8)
9)

Dus niet op grond van het priamel als zodanig, zoals Willems doet in Med VA 1920, bl. 973
e.v.
Zie mijn art. over De rol van de vrouw in het drama der Verlossing, bijdrage tot het
Bourgondische Passiebeeld in Kerk en Eredienst 1951, bl. 66 e.v.

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 69/70

108
lijke’ conceptie is ontstaan, t.w. die van de gewetenloze koopman, wist ik niet. Maar
misschien is het slechts een persoonlijke vondst van De Hondt.
Tenslotte Da Nobis. Ik zie nu in, dat we voor het geschetste proces niet uitsluitend
behoeven uit te gaan en te steunen op het Onze Vader. Da Nobis komt om de
haverklap voor in de liturgische formuliergebeden. Die vormen het uitgangspunt
voor de ontwikkeling, die blijkens ons priamel heeft geleid tot volledige personificatie.
De eerste phase was die der isolering, zoals in het Tafelspel van Prochiaen, Coster,
Wever, waar de laatste tot de eerste zegt:
Tis al gelt dat ghy soect, meer dan den geest,
En op u hooghe feestdagen wint ghy aldermeest,
Want op de loffelijcke Feest, Kersdach voorwaer,
Dan doet ghy drie missen, dats openbaer,
10)
En tis ál: Da nobis, Da nobis (wilt ons geven)

De tweede stap werd gedaan met de substantivering, als hoedanig zou kunnen
gelden de plaats in het Leenhof der Ghilden:
(Die) dicwils den vetten Da nobis versoecken.

Ik versta die plaats nu echter anders dan drie jaar geleden. Ik geloof, dat versoecken
11)
hier ‘bezoeken’ betekent in de zin van pelgrimeren, ‘beewegen’ en dat Da nobis
een spotheilige is als Sinte Niemant, Lorts, Mager, Hebniet enz. Dan zou Da Nobis
het nog verder hebben geschopt dan zijn collega's, die het nimmer tot zulk een
‘volks’canonisatie hebben gebracht. Maar hij heeft er misschien ook meer recht op,
want zijn verering is onder het mensdom algemener dan die van Willekeur en Vleierij.
Vreemd blijft alleen het adjectief ‘vetten’. Avaritia pleegt immers juist in tegengestelde
zin te worden voorgesteld. Maar wellicht dacht de dichter zich de ondeugd reeds in
historische gedaante, geïncorporeerd a.h.w. in een bepaalde persoon of groep en
12)
dan denk ik aan de koopman , in de 16e eeuw dank zij het verzaken aan elke
moraal ‘vet’ geworden.

10)
11)
12)

R. 1456 e.v., uitg. L.M. van Dis, Reformatorische Rederijkersspelen enz. bl. 190-1.
Mnl W 8. 2496, 2499.
Zoals op de miniatuur bij Mâle III, fig. 182.
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Het verband in het Leenhof eist voor Da nobis (indien hij daar inderdaad als
spotheilige zou fungeren) de betekenis ‘hebzucht’, in het priamel daarentegen schijnt
13)
het op ‘rapalje’ te wijzen, althans in eigenlijke, oorspronkelijke zin . Ik kan tenminste
de regel
Sintdat Da Nobis creech scientie

niet anders vertalen dan door ‘Sinds Da Nobis kennis, ontwikkeling, beschaving
14)
kreeg, eventueel: vooruit- of naar voren kwam’ . Het verband tussen rapalje en
hebzucht behoeft overigens niet te bevreemden. Hetzelfde constateren we bij
15)
Rapiamus, dat ook beide betekenissen in zich verenigt . Deze ondeugd treft
trouwens de oppervlakkige waarnemer het meest ingeval niet tot iet wil komen.
Leiden
J.J. MAK

13)

Volledigheidshalve herinner ik nog aan een mogelijke derde betekenis op grond van Jan de
o

14)
15)

Brune's Jok en Ernst 1, 85 (a 1644), waar verteld wordt, dat enige ‘laffe kroeghvliegen’ als
hun kannen uit zijn, de waard toeroepen: ‘date nobis de oleo vestro, quia lampades nostrae
extinguuntur’. Misschien mogen we hieruit een oude drinkterm destilleren, die wederom niets
anders is dan een parodie, ditmaal ontleend aan de parabel van de vijf wijze en vijf dwaze
maagden, oorspronkelijk wel mede in de sfeer van de archipoeta ontstaan.
Wellicht schuilt er echter in ‘scientie krijgen’ een oude - mij onbekende - rechtsterm; wij blijven
immers in het priamel, zelfs in de uitbreiding van De Roovere, geheel in de juridische sfeer.
Zie WNT i.v.
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Dirc Potter
Nieuwe gegevens voor 's dichters biografie
Onder de kenners der litteratuurhistorie, met name de schrijvers van de handboeken,
is het vooral J. te Winkel geweest, die de biographische gegevens over Dirc Potter
overzichtelijk heeft bijeengezet. Hij ontleende zijn mededelingen voornamelijk aan
de naspeuringen, verricht door L.Ph.C. van den Bergh, voor een deel gepubliceerd
1)
door Leendertz .
Nieuwe gegevens zijn sinds 1854 nauwelijks aan het licht gebracht. Aanleiding
tot een hernieuwd onderzoek vond onlangs iemand tijdens de voorbereiding van
een dissertatie over een 15de-eeuwse Mellibeus-in-proza - zoals hem bleek
2)
geschreven door Dirc Potter van der Loo uit Den Haag . De clerk van het grafelijk
hof, bekend om zijn dichtwerk Der Minnen Loep, schreef op latere leeftijd, om zijn
eersteling weer goed te maken, een tractaat Blome der Doechden. De tekst van dit
prozawerk is ons overgeleverd in een handschrift, het enig bestaande, liggende in
de bibliotheek der PP. Franciscanen te Rekem (Reckheim) in Belgisch Limburg, en
is in 1904 uitgegeven door Fr. P. Steph. Schoutens.
Het was in deze provisorische uitgave, dat in 1918 W. Spitzen in de beginletters
der capita het bekende akrostichon ontdekte, luidend Diric Potter vander Loo vten
Hage heeft mi gemaect Gods. Terecht zagen sommigen o.a. L.C. Michels in de
toevoeging der laatste vier letters een aanwijzing, dat aan het tractaat een aantal
hoofdstukken ontbrak, want het vermoeden lag voor de hand dat het woord Gods

1)

2)

J. te Winkel, Ontwikkelingsgang der Nederl. Letterk., Haarlem 1922. Dl. II p. 119-135. L.Ph.C.
v.d. Bergh, Nieuwe berigten over Dirc Potter en zijn geslacht (Nederlandsch Athenaeum I
(1853), p. 149 v.v.). Der Minnen Loep door Dirc Potter, uitg. P. Leendertz Wz. Inleiding. Leiden
1847.
Mellibeus, een geschrift van Dirc Potter. Inleiding en tekstuitgave. Diss. Nijmegen 1950. Hierin
een lijst van archivalia en werken, voor 's dichters biographie geraadpleegd.
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3)

moest worden aangevuld tot een slotspreuk God si gheloeft of iets dergelijks .
De kwestie ware minder gecompliceerd geweest, als Schoutens niet de fout had
begaan, de Blome d.D. uit te geven los van de andere tekst die er in het hs. op volgt,
namelijk de Mellibeus. De beginletters der hoofdstukken namelijk van dit geschrift,
gevoegd achter het akrostichon van de Blome, levert dit resultaat: Diric Potter vander
Loo vten Hage heeft mi gemaect. God si es gheloeft endi ghebenedijit van als,
Amen.
Uit deze lettercombinatie valt af te leiden, dat de Mellibeus het derde werk is van
Dirc Potter.
Vroeg of laat is een heruitgave ook van Potters eerste twee werken
wetenschappelijke eis. Leendertz' editie van de MLp, berustend op het beste der 2
hss. (privé gecollationneerd door L.C. Michels), wordt gaandeweg onvindbaar. Van
H.v. Alfen, die in 1905 in Ts een artikel gewijd heeft aan de Blome, mogen wij
misschien een nieuwe publicatie tegemoet zien.
Nu de geschriften van de Haagse clerk wederom onderwerp zijn van studie, leek
ons een hernieuwde speurtocht naar 's dichters levensloop, door Van den Bergh
destijds uit de archieven globaal gereconstrueerd, niet overbodig. Ziehier de
4)
resultaten van ons onderzoek:
Van het voorgeslacht der Potters is ons niets bekend. De familienaam, ontleend
aan het pottersvak, is algemeen verbreid (geweest) en kwam in verscheidene
schrijfwijzen voor. Wij hebben dan ook geen enkel bewijs, dat de koopvaarders
Potter, die wij in de Bronnen tot de geschiedenis van de handel met Engeland,
5)
Schotland en Ierland en in de stukken van De tol van Iersekeroord bij herhaling
tegen-

3)
4)
5)

W. Spitzen, Dirc Potter als schrijver van de Blome der Doechden (TTL, VI, p. 19). L.C. Michels,
Bij het akrostichon in Reinaert I (Ts XLVI (1927), p. 286).
De hier volgende gegevens staan in het bovengenoemde proefschrift zonder documentatie
kort geresumeerd bijeen.
R.G.P., dl 65 (Dr. H.J. Smit), reg. nrs. 574 § 8; 576 § 105; 724 A § 17; 724 B 1 § 21; 724 B
2 § 11; 726; 736 § 32 en § 88; 740; 775. Verder nog gegevens op de blzz. 302, 534, 536,
615 en 1078. R.G.P., kl. serie 29 (Dr. W.S. Unger), p. 166 en 335. Men zie ook een
aantekening in Dr. Friedländer, Ostfries. Urkundenbuch I, Emden 1878, S. 137, nr. 161.
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6)

komen (Dirc, Jacob, Hein, Jan, Willem), aan de dichter verwant zijn .
Zekerheid bezitten wij wel over Dircs vader, GERRIT POTTER. Diens werkzaamheid
aan de kanselarij van Albrecht van Beieren zal aanvankelijk van weinig gewicht zijn
geweest. Weliswaar ondertekent hij, na voor het eerst in 1361 in een rekening te
7)
zijn vermeld, reeds in 1363 een oorkonde van de graaf , maar in 1366 ontvangen
‘Willem en Gheraerd den Pottere, mijns heren clerken, drie motoenen, te
hovesscheden ghegheven, overmids dat zi screven brieve ter stede (Middelburg),
8)
die mit mijns heren zeghele bezeghelt waren’ . De term ‘te hovesscheden
ghegheven’ wordt in de grafelijke rekeningen doorgaans gebruikt voor de beloning
van ondergeschikte diensten. Het aantal ondertekeningen van grafelijke oorkonden
wordt gaandeweg legio. Zij zijn een bewijs van Gerrits groeiende positie.
Achtereenvolgens tekent hij een acte van pardon van hertog Albrecht van Beieren
voor de heer Van Culemborg in 1364 en een schuldbekentenis van de heer v.d.
Leck en Breda aan hertog Willem van Beieren, daterend van 1356 en in 1364
9)
gevidimeerd . En verder nog talrijke andere charters tussen 13 Mei 1363 en 5 Mei
10)
1379 . Hij volgt zijn heer, als deze op reis is, want in 1365 bevindt hij zich te
Zierikzee en te Middelburg, in 1366 te Haarlem, in 1368 te Kamerijk en weer te
Haarlem, in 1370 te Middelburg en Kanout (= Quesnoy, Henegouwen), in 1371 te
11)
Den Briel, in 1373 weer in Henegouwen en in 1379 te Middelburg .
Het verwondert ons dan ook niet, dat Albrecht hem in 1368 voor bewezen diensten
het veer van Reymerswaal in leen geeft en de elle-

6)
7)
8)
9)
10)
11)

De uitdrukking ‘Het is aannemelijk te achten, dat de Potters behoorden tot een geslacht van
koopvaarders’ op p. 5 van ons proefschrift is vooralsnog te prematuur.
Jhr. Th.v. Riemsdijk, De tresorie en de kanselarij v.d. graven v. Holl. 's-Hage, 1908, p. 123.
F.v. Mieris, Groot Charterboek III p. 147.
Burgem. rek. v. Middelburg, R.G.P. 61 (Dr. W.S. Unger), dl. II p. 111 en 169. Een motoen is
een gouden munt met een afbeelding van het Lam Gods.
Archief der heren en graven van Culemborg door Mr. A.P. van Schilfgaarde. Eerste stuk,
Nijmegen 1949. Charters. Inv. no 13 en 17.
v. Mieris III 166, 171, 172, 174, 178, 183, 199, 206, 208, 217, 219, 221, 233, 237, 248, 255,
261, 265, 278, 347, 350, 429.
v. Mieris III 174, 178, 199, 233, 237, 248, 255, 265, 278, 350.
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12)

maten te Ierseke en in 1378 vijf en een half morgen één hont lands in het
13)
Westambacht van Den Haag, als recht leen te vererven op zijn zoon WOUTER .
Dit laatste bericht is ook hierom van enig belang, omdat wij hier kennismaken met
een broer van de dichter. Wouter Gheryt Potters soen was in 1390 ‘mire vrouwen
tortysdrager (= toortsdrager) van oestervant’ en was dus in dienst van de gemalin
van Albrechts zoon Willem VI, graaf van Oostervant, dus van de moeder van Jacoba
van Beieren. Hij werd in dat jaar van Den Haag naar Krabbendijke gestuurd ‘om 4
14)
tellende perde tot mire vrouwen behoof’ . Deze Wouter Potter moet in 1400
overleden zijn, want de 29ste Juli van hetzelfde jaar werd zijn broer Dirc, de dichter
dus, met het genoemde land in het Westambacht te Den Haag beleend, toen Wouter
15)
gestorven was .
's Dichters vader Gerrit schijnt behalve het secretariaat ook nog een ander ambt
bekleed te hebben. In 1384 of 1385 krijgt hij met anderen o.a. met heer Willem van
Brederode, baljuw van Amstelland, opdracht ‘om een warride (= waerheit =
16)
gerechtelijke uitspraak) te sitten van Jacob Florys soens doet’ . De laatstgenoemde
was in leven schout van Edam. En op 30 October 1381 bevestigt hij met zijn eigen
zegel in groene was de verkoop van 5 morgen lands, uitgaande van Willem Willems
17)
zoon van den Berghe aan Dirc Voppenzoon, deken van de hofkapel . Uit deze
berichten zouden wij willen afleiden, dat hij baljuw geweest is.
De mening van Jonckbloet, dat Gerrit Potter in de lagere adelstand opgenomen
18)
was (hij noemt hem schildknaap) wordt door geen

12)

Memorialen Leenkamer 50, f. 137 r . (ARA, 's-Hage). Het bedoelde bericht is tengevolge van
verbleking en doorhalingen moeilijk leesbaar.

13)

Reg. XVIIII f. 18 v (Riemsdijk a.w. p. 123 + voetnoot 6).

14)

Tres. Rek. Willem Garbrants 24 Juni 1390-25 Nov. 1390, Bodeloenen 11e blad r .
(Rekenkamer ARA, 's-Hage).
Riemsdijk, p. 199, voetnoot 7.
Jhr. Mr. Th.v. Riemsdijk en Dr. J.Ph. de Monté ver Loren, De rechtspraak van den graaf van
Holland, Utrecht 1932 (= OVR 3 II, 1-24), Dl. II p. 15, nr. 178.
Jhr. Mr. A. Martens v. Sevenhoven, Archief v.h. kapittel v. St. Maria op het hof te
's-Gravenhage, 's-Hage 1914, p. 56, reg. 70.
Geschiedenis der Middennederl. dichtk., dl. III, A'dam 1854, p. 454.

15)
16)
17)
18)

o

o

o
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enkel bewijs gestaafd. Vermoedelijk putte hij dit gegeven uit Van Leeuwens Batavia
Illustrata, waar Gerrit Potter genoemd wordt onder de edelen die gemoeid waren in
19)
de arkelse oorlog .
De veronderstelling, die hij vervolgens vastknoopt aan een andere notitie in Batavia
Illustrata, volgens welke Gerrit Potter nog geleefd zou hebben in 1417, ‘daar men
hier kwalijk aan zijn kleinzoon ('s dichters zoon, Gerrit) kan denken, die toen nog
20)
zeer jong moet geweest zijn’ , behoort weer tot die soort van grappigheden, die
eigen schijnen te zijn aan de beoefening van de genealogie. Wij achten het
uitgesloten, omdat Wouter Potter, die immers de 5 morgen lands in het westelijk
ambacht van Den Haag van zijn vader Gerrit erfde, in 1400 gestorven is. In het
algemeen erft men van iemand die dood is. Gerrit Potter moet dus in of vóór 1400
overleden zijn. Zijn laatste bericht dateert van 15 Mei 1385.
Het jaar 1385, waaruit ons het laatste bericht rest van de vader, is tevens het eerste
waarin gesproken wordt over de zoon. Op 12 November 1385 wordt DIERIC GHERYT
POTTERSZOON beloond voor het op francijn schrijven van een duplicaat der
21)
tresoriersrekening van dat jaar . Dit bericht bevestigt ten eerste, dat hij de zoon is
van Gerrit Potter en beantwoordt ten tweede de vraag, wat aanvankelijk zijn functie
geweest is aan het grafelijk (hertogelijk) hof: jonge klerk van de tresorie.
Van de vaste Raden, de tresorier en de klerken werd gezegd, dat zij behoorden
tot 's graven ‘herberg’, d.w.z. zij waren bij de graaf in de kost. Bevond de graaf zich
met zijn hofhouding elders, bij voorbeeld in Henegouwen, dan ontvingen de
achtergeblevenen ‘pandgeld’, waarmee zij hun kost betalen konden. De klerken
werden dan gezegd in de kost te zijn bij de tresorier.
Talloze malen trokken Raden en klerken, Dirck Potter incluis, erop uit, om een of
22)
andere dagvaart te houden . De dichter deelde dan

19)
20)
21)
22)

l.c., p. 747.
Jonckbl. ibidem. Van Leeuwen a.w. p. 1203.
Tres. rek. 1385/6, cleyn foureyn. Zie Riemsdijk a.w. (Tres.) p. 199, 7.
Een dagvaart is een vergadering, waarop een of ander geschil geregeld wordt. Vaak is het
een geschil, waarin de belangen van de graaf betrokken zijn, vaak ook werd de arbitrage van
de raad ingeroepen door partijen, die het onderling niet konden ééns worden: zij ‘bleven’ dan
aan de raad, d.w.z. zij onderwierpen zich aan zijn beslissing. Deden zij dit niet, dan viel er
met 's raads sancties niet te spotten.
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in de geinde zegel-, schrijf- en boetegelden, die de Raad declareerde.
De hoogstgeplaatste ambtenaren van de graaf genoten bijzondere voorrechten.
Sommigen hadden een eigen woning in Den Haag, zoals Dirc Potter, van wie wij
aangetekend vinden, dat hij in 1402 zijn woning, die blijkens de leenbrief van 31
23)
Jan. 1406 aan de Plaats was gelegen, tot grafelijk leen maakte . Allen, die vast
aan het hof verbonden waren, dus ook de Raden en de klerken, kregen hun kleding
24)
van de graaf, die deze eens per jaar verstrekte . Bezoldiging werd doorgaans
betaald in de vorm van schenkingen, grote of kleine. Ondergeschikte dienaren,
zoals Dirc nog was in 1385, kregen dan een beloning ‘ter hovesscheden gegeven’.
Alleen hogergeplaatsten genoten vaste inkomsten, die hun, als zij geestelijken
25)
waren, gewerden uit beneficiën en prebenden : en als zij leken waren, uit
landgoederen en pacht. Enkele malen werd jaar- of daggeld verstrekt. Hoe Dirc
Potters diensten gehonoreerd werden, zullen wij nog zien. Bedieningen aan het hof
brachten in het algemeen eer en voordeel.
Sinds 1354 waren er aan het hof vijf soorten klerken: namelijk van den register, van
den ghelde, van den zaken, van der coken of van den cost en van den bloede.
Die van den register verzorgden het archief, die van den ghelde hielpen de
tresorier, die van den zaken behoorden tot de kanselarij, schreven brieven en
administreerden het algemeen bestuur; die van den cost hielden boek van de
‘herberg’, in dit geval van de hofhouding; die van den bloede administreerden de
strafprocessen.

23)
24)

25)

Riemsdijk a.w., p. 199.
Edelen hadden hun eigen kleuren, zegt Van Riemsdijk, maar de uniforme hofkleur was
‘graauw’ d.i. bleekblauw, schrijft P.C.G. Guyot in een lezenswaardig artikel Rood, wit en blauw,
de landsheerlijke kleuren van Holland onder de graven uit het huis van Beijeren. (Bijdr. v.
Vad. Gesch. en Oudheidk. Nijhoff Dl. X, voortgezet in de Nieuwe Reeks dier Bijdragen Dl. I).
Over Dirc van Delft hebben wij geen nieuwe gegevens aangetroffen. Hij was in 1399 door
Albrecht benoemd tot hofprediker en bleef tot 1404 aan het hof verbonden. Dirc Potter moet
hem dus zeker hebben gekend. L.M.Fr. Daniëls O.P., Meester Dirc van Delft, diss. Utrecht
1932, maakt op p. 27 van Dirc Potter slechts terloops gewag.
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Hoewel het voorkwam, dat één klerk ressorteerde onder twee of meer van
bovengenoemde afdelingen, geeft de bovenstaande onderscheiding toch enigszins
een idee van het grote aantal schrijvers of scriveinen waarover de graaf beschikte.
Daarnaast maakte men een duidelijk onderscheid tussen hogere en lagere klerken.
De eersten heetten ‘overste of meesterklerken’, de tweeden werden met ‘jonge
klerken’ aangeduid.
26)
De oudste door Dirc Potter gesigneerde oorkonde dateert van 9 Jan. 1403 . Hij
moet dus toen al meesterklerk geweest zijn. Wanneer hij dit geworden is, is ons
niet bekend. Blijkbaar was hij op 24 April 1401 nog werkzaam in de tresorie, want
op die dag werd hij als klerk van de tresorier wegens bewezen diensten beloond
27)
met de zwanen in Waterland en de pacht van de Zeevang .
Alle diensten aan het hof beschikten over knechten en boden. Men sprak van
boden (te voet) en messagiers (boden te paard).
Een grafelijke rekening van 1405-1406 noemt ons een zekere ‘Meestgen’ als
28)
knecht van Dirc Potter . En later wordt ons als zodanig herhaaldelijk ‘Heinrec Smit’
vermeld. Zulke knechten deden allerlei boodschappen maar werden ook wel gebruikt
29)
voor schrijfwerk .
Onze dichter begon dus als rekenplichtig klerk in de tresorie. Als zodanig trad hij
zelden op naar buiten. Dit zal wel de reden zijn, waarom wij over zijn werkzaamheden
30)
tussen 1385 en 1400 zo zuinig zijn ingelicht .
Zijn ondergeschikt klerkenbestaan heeft misschien voortgeduurd tot

26)
27)
28)
29)

30)

A. Kluit, Historie der Hollandsche Staatsregeling, A'dam 1805.
Riemsdijk, p. 199.
Jonckbloet a.w., p. 453. De uitgang -tgen is diminutief. Cf. Piertgen, Heintgen. Mees =
Bertelmees = Bartholomeus (zie noot 67).
In een tres. rek. wordt ons bericht, dat Dirc Potter aan Heynric Smit een zekere beloning
uitbetaalde ‘van dat hij gescreven hadde VII grote vydimussen (= bekrachtigingsbrieven),
Keyserliken brieven ende III instrumenten (= acten), die op die vidimussen dienden ende van
tween grote rollen van allen haircomen (= handvesten), gesciet tusschen mijner genedicher
vrouwe (= Jacoba v. Beieren) ende mijn heere van ludick (= Jan v. Beieren, elect van Luik)’.
Tres. rek. Hub. v. Culemborg 1418 (Rijksarchief Arnhem), Cleyn foureyn 15e bladzij no. 5.
(Inv. Schilfgaarde nr. 67).
Zijn naam komt niet voor in de tresoriersrekeningen van 24 Juni 1390 tot 1 Nov. 1395.
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1398, want in dat jaar betaalde hij bodeloon en vertrok hij 12 December met een
31)
geloofsbrief naar Henegouwen .
Dan komt opeens een vreemd bericht. Op 30 November 1400 doet Aelbrecht, graaf
van Holland en Zeeland, cond allen luden, dat er ongevalle ende doodslaghe gevallen
sijn inden Haghe voir onser poorten, dair handadig ende voirvluchtig aen ende
32)
omme waren Pieter Potter, Dirc Potter, Jan Potter ende Dirc Potter bastaert... .
Jan en Pieter Potter worden in het verdere verloop van hetzelfde document broers
genoemd van Dirc.
33)
De feiten, door de documenten meegedeeld, zijn als volgt:
Op 20 Augustus 1400 doet Aelbrecht, graaf etc. cond allen luden, ‘dat wij
quytgeschouden ende vergeven hebben... mit desen brieve Willem Gheryts zoen,
Gillys Filipszoen, Dirc Potter, Pieter Potter, Jan Potter, Dirc Potter die bastairt ende
Heyn Jonge’ met hun helpers alle misdaden die zij tegen de graaflijke heerlijkheid
begaan hebben inzake het handgemeen met en de doodslag van meester Pieter,
Colijn de Ridder en hun helpers.
‘Wij vergeven hun, en schenken hun het recht op lijf en goed terug, omdat ze
verklaard hebben, te zullen blijven aan den graaf, en bereid zijn, het zoengeld, dat
wij zullen vaststellen, te betalen.’ Zo luidt in het kort de inhoud.
En op 30 November 1400 volgt 's graven openbare mededeling, dat de Raad
geprobeerd heeft, beide partijen met elkander te verzoenen; dat dit niet gelukt is:
en dat derhalve de Raad zelf de beslissing in handen neemt. Hij verklaart, dat het
zoengeld bedraagt zeshonderd Hollandse schilden, waarvan de graaf een derde
deel ontvangt en de rest naar billijkheid onder de maghen der verslagenen moet
worden verdeeld.
De verwondingen, die Dirc Potter tijdens het handgemeen opgelopen heeft,
verklaart de graaf voor dood: daarvoor hoeft niemand enige vergoeding te betalen.
Maar Dirc Potter en zijn helpers moeten

31)

32)
33)

Tres.rek. 1398/9. Bodeloen. Riemsdijk a.w. p. 199. In de tres.rek. van 10 Oct. 1399/1400
wordt Dirc Potter niet vermeld, waarschijnlijk omdat hij toen voortvluchtig was (zie hierboven
het verdere verloop van onze berichten).
Riemsdijk-ver Loren a.w. Dl. III p. 98.
Liber VI, f. 394 en III Memoriale B.M. f. 101, ARA, 's-Hage.
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34)

duizend zielemissen laten lezen voor de twee vermoorden, kloosterwinning doen
tussen Maas en Zijpe zoals de gewoonte is en hiervan het schriftelijk bewijs
overhandigen. Met tweehonderd man moeten zij de voetval doen in de kerk te Den
Haag ten overstaan van degenen, die wij zullen aanwijzen. Tenslotte zullen ‘de
handdadigen selfvijftiende’ tot troost voor de zielen der vermoorden met hun eigen
35)
lijf op bedevaart gaan naar O.L. Vrouw van Ridzamadoen en hiervan het schriftelijk
bewijs overhandigen’.
Dit is in het kort 's graven zoen. Mocht een van de maghen der verslagenen zich
hieraan niet willen onderwerpen, dan moet hij dit binnen 8 dagen aan de Raad
meedelen. Anders wordt hij verbannen met verlies van recht op lijf en goed.
Tot zover de documenten.
Een nadere verklaring wordt ons niet gegeven. Th.v. Riemsdijk, die de stukken
verzameld heeft en J.Ph. de Monté ver Loren die ze heeft herzien, geven geen
commentaar. Wel publiceren zij nog in hetzelfde werk een bericht, waaruit blijkt, dat
Dirc Potter en zijn helpers op 4 April 1401 de eerste termijn van het zoengeld betaald
hebben: één derde deel, bestemd voor de graaf.
De vraag is, of er in het Algemeen Rijksarchief nog wel stukken te vinden zullen
36)
zijn, die op deze zaak betrekking hebben . Ons rest derhalve niets anders dan te
trachten langs een zijweg de waarheid te benaderen.
Het meeste houvast geven ons de namen der betrokkenen. Daar is dan allereerst
de partij van Dirc Potter met als een der voornaamsten PIETER POTTER, die vanaf
1400 tot omstreeks 1420 tegelijk met zijn broer Dirc aan het grafelijk hof werkzaam
is geweest. Het kan niet anders, of beiden hebben nauw met elkander samengewerkt:
Dirc als meesterklerk in tresorie en kanselarij en Pieter als klerk van het

34)
35)
36)

Cloesterwinninghe doen = in geval van een doodslag door een uitkering aan de kloosters in
een bepaalde landstreek de verslagene inkopen in hun broederschap.
Ridzamadoen: wschl. = Roc Amadour, een bekende Franse bedevaartplaats.
Een onderzoek in de grafelijke rekeningen, door ons ingesteld, leverde geen resultaat. De
baljuwrekeningen van Den Haag over deze periode ontbreken, die van Delfland eveneens:
die van Rijnland verschaften geen gegevens. Een onderzoek in de memorialen van de
Leenkamer, hier en daar als steekproef verricht (want een systematische contrôle is
onbegonnen werk) bleek vruchteloos. Op een laat ogenblik maakten wij, dank zij Riemsdijks
Tresorie kennis met de inventaris op de memorialen van de Leenkamer, samengesteld door
Peter van Gapinge en grotendeels geschreven door de hand van 's dichters broer Pieter
Potter. Het voordeel van deze inventaris uit ± 1420 is, dat zij een index geeft met
p e r s o o n s n a m e n . Voor Dirc Potters periode is zij onmisbaar: de getypte moderne
inventaris geeft de leek weinig of geen houvast.
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register. Het eerst wordt Pieter ons vermeld in 1400 als inkoper van wijn voor de
37)
graaf. Omdat hij bovendien vaak de gastheer was van buitenlandse gezanten ,
moet hij bezitter geweest zijn van een herberg - en wel, naar wij veronderstellen, in
het centrum van Den Haag vlak bij het grafelijk hof op de Plaets in een perceel op
38)
de hoek . Op het laatst der 14de eeuw wordt inderdaad een herberg De Paauw
genoemd op de hoek van de Plaets en de Hoogstraat. Wanneer edellieden daar
logeerden, werd hun wapenschild aan de voorkant aangebracht ten teken hunner
aanwezigheid. Het zal er wel eens vrolijk toegegaan zijn, want Pieter Potter,
hofleverancier en wijnkenner, kon de zon in het water zien schijnen, zoals wij willen
afleiden uit het driestrofig Hoogduitse drinkliedje, door hem overgeschreven, dat
we zo maar temidden van archivistische notities aantreffen in Gapinge's Inventaris:
Wir willent vreulich singen ho
und vreuwen uns dez wijnez trang

37)

38)

o

o

o

o

Tres.rek., 10 Oct. 1399-10 Oct. 1400, f. 40 r , 58 v , 59 v , en 6o v (ARA 's-Hage). Eveneens
uit ARA de tres. rek. 23 Aug. 1414-28 Juli 1415, Groot foureyn, f. 43, waar hij de gastheer
blijkt te zijn van ‘'s konings bottelgier en raad van Engeland mit sinen gesinde’. Andermaal
ontvangt hij ‘'s konings rade ende sendeboden van Engeland’ (Archief Heren v. Culemborg
te Arnhem. Inv. 67. Groet foureyn 2de bladzij).
De topographie is nog een hypothese. Het staat vast, dat Pieter Potter woonachtig was in
Den Haag. Ook staat vast, dat Dirc Potter een woonhuis gehad heeft op de Plaets. In 1461
betaalt een zekere Pieter Potter erfhuur aan de graaf voor ‘dat hoeckhuys aen die Plaetse’.
(Pabon, Hofboeken blz. 249). De huizen der beide broers zullen niet dezelfde geweest zijn.
Dat de gebroeders Potter vlak bij elkaar gewoond hebben in de nabijheid van het grafelijk
hof, is heel aannemelijk. Ook de latere Potters schijnen vlak bij elkaar gewoond te hebben
blijkens een oorkonde van 19 Febr. 1437, waarbij de Schepenen van Den Haag verklaren,
dat Mr. Jacob Potter, priester, erkent schuldig te zijn een zekere rente, gaande uit zijn drie
kamers op de hoek bij Pieter van Gapinge ‘tusschen Gerryt Potter ende Dirc Potter’. (Dr. J.
Sernee e.a., De archieven van kloosters en andere stichtingen in Delfland p. 404, nr. 40).
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he maicht vil mannich hertse vro...
39)
scheynck yn und la dyn truren stang .

Op 25 Februari 1408 wordt hij benoemd tot baljuw van Den Haag ‘duerende tot
mijns heeren off Dirc Potters wederseggen’, waaruit wij de conclusie mogen trekken,
dat hij niet buiten zijn broer Dirc om benoemd is, die blijkbaar commissie had voor
het ambt van baljuw. Op 25 Augustus 1412 wordt hij wederom als zodanig benoemd
40)
‘in der maniere als die bevelinge die Diirc Potter sijn broeder dair of heeft inhoudt’ .
In 1421 werd hij onder Jan van Beieren van het register naar de tresorie
overgeplaatst: vooraf moest hij zijn opvolger, heer Peter van Gapinge, in de
41)
archiefzaken inwerken .
Een JAN POTTER ontmoeten wij in 1401 als koopvaarder op Engeland. Hij is
42)
afkomstig uit Schiedam en misschien identiek met Jan Potter, die samen met
Heyn Potter en anderen in 1425 terecht staat voor een ander ‘vechtelyc’, dat plaats
gehad heeft te Rotterdam en dat straks nog even ter sprake komt. Kortom, wij weten
van Dircs broer Jan betrekkelijk weinig. Volgens L.Ph.C. v.d. Bergh was hij een
bastaard: hertog Jan van Beieren vergunde in 1422 Dirc, hem bij gemis van
43)
nakomelingen te beërven .
Over de andere medeplichtigen van Dirc Potter kunnen wij kort zijn. Of DIRCK POTTER
DIE BASTAIRT een (half)broer van Dirc geweest is, hebben wij niet met zekerheid
kunnen achterhalen. De berichten hieromtrent zijn niet duidelijk. Hij heeft zeker iets
met het grafelijk hof te maken gehad, want zijn naam komt voor in een

39)

Dat het door Pieter Potters hand geschreven is tijdens zijn werk als clerc van het register, is
af te leiden uit de gegevens, meegedeeld door v. Riemsdijk (Aldaar p. 675 onder b vergelijken
met p. 638, waar de hand J A wordt toegewezen aan P. Potter).

40)

Leenkamer nr. 324 B. Beveelboek IV, f. X v en f. 34 v . (Vgl. ook Leendertz' Inleiding p. XI
en XII).
Riemsdijk a.w. p. 289.
Smit a.w. reg. 775 (= R.G.P., dl. 65).
v.d. Bergh a.w., p. 149. Zonder opgave van bron. De oorkonde staat niet in Mieris en ook niet
in het Supplement.

41)
42)
43)

o

o
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tresoriersrekening (tezamen met die van Dirc Snoey, die door Van Riemsdijk weer
genoemd wordt als clerk van de clerk van het register en als jonge clerk van Willem
44)
VI .
De anderen, WILLEM GHERYTSZOEN, GILLIS PHILIPSZOEN, HEYN DE JONGE en
GHERYT CLAESZOEN, dragen namen, die ofwel in Gapinge's inventaris ofwel door
Van Riemsdijk meermalen genoemd worden in relatie met het grafelijk hof van
Holland.
De felle hartstocht waarmee in de 15de eeuw de vetes van edelen en hovelingen
zijn uitgevochten, kunnen wij dikwijls slechts zijdelings uit de zakelijke berichten
afleiden. De gevolgen der uitspattingen komen in feitelijke gegevens aan de
oppervlakte, de innerlijke roerselen blijven ons vaak verborgen.
45)
Het handgemeen tussen Dirc Potter c.s. en de hovelingen Meester Pieter, Colijn
en Gheryt die Ridder, Jat Bat en de overigen is ongetwijfeld ingegeven geweest
door een diepe haat. Twee verloren hun leven en minstens drie werden gewond.
Meester Pieters knecht, Gabriel, krijgt voor de opgelopen verwondingen ‘tien
Hollandsche scilde’ toegewezen en zijn honcwijve, die ‘oic zeer gequest wort’, vijftien
46)
Hollandsche scilde’ . Dirc Potter mag zijn wonden op niemand verhalen. In plaats
daarvan worden hij en zijn helpers op een verschrikkelijke wijze gestraft.
Heeft de graaf, na ontvangst van het hem toekomende deel der boete, de rest
van de straf misschien verzacht? Weliswaar golden voor degenen in Den Haag die
op grafelijk terrein woonden in strafzaken

44)

45)

o

Tres. Rek. 10 Oct. 1399-10 Oct. 1400 f. 58 r . Rekenkamer Inventaris 51a, ARA, 's-Hage.
Een nakomeling van deze bastaard, althans een naamgenoot wordt ons nog vermeld voor
het jaar 1491 in v.d. Bergh p. 150. Dirk Snoey komt bij Van Riemsdijk voor op de blzz. 227
en 228.
Inderdaad kunnen wij aantonen, dat zij verbonden waren aan het grafelijk hof; Gheryt die
Ridder en Jan Bat behoorden zelfs tot de hofclerus. Dat meester Pieter aan de graaf belangrijke
diensten bewezen heeft, blijkt uit een open brief van Albrecht van 16 Juli 1395, waarin tevens
o

46)

de naam van Gheryt die Ridder genoemd wordt. (ARA, Leenkamer 52 f. 177 v ). Over Gheryt
die Ridder en Jan Bat, clerici, zie v. Riemsdijk, respectievelijk p. 325, 411 en 418.
Zie Albrechts brief van 30 Nov. 1400 (Riemsdijk-ver Loren, dl. III p. 1-24). Honcwijf, wschl. =
bijzit.
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47)

bepaalde privileges , maar het landsheerlijk bestuur had teveel belang bij rust en
orde dan dat het bij doodslag een dienaar zou ontzien. Een misdrijf, in het openbaar
gepleegd, eiste openbaar herstel. De plegers van de moord op Aleid van Poelgeest
en van de doodslag van haar beschermer Willem Cuser werden nog jaren nadien
met onverbiddelijke strengheid vervolgd. Weliswaar betrof dit een vriendin van de
graaf, maar wij betwijfelen, of het in andere gevallen anders geweest is. De openbare
mening, geschokt in haar gevoel voor rechtvaardigheid, eiste restitutie met alle
uiterlijk bewijs dat hiervoor in zo'n katholieke samenleving vereist was: bedevaart,
cloosterwinninghe en een voetval in de kerk met honderden tegelijk.
Wij maken als twintigste eeuwers een duidelijk onderscheid tussen moord en
doodslag. Ook de middeleeuwers kenden dit verschil. Wie een moord begaan had
- sluw en met overleg: ‘gelegder lage’ - was een lafaard en onderging daarvoor de
schandelijkste straf. In Den Haag werd zo iemand opgehangen aan de galg in de
duinen òf (in het centrum van de stad, op de Plaets) verbrand, onthoofd of
48)
gevierendeeld vlak voor het grote crucifix dat daar stond opgesteld .
Maar een doodslag als gevolg van een ‘eerlijk’ handgemeen was geen moord:
49)
het was strafbaar maar niet per se oneervol . In de grafelijke stukken treffen we
bij herhaling berichten aan van zulk een ‘vechtelyc’. Vetes onder de edelen waren
aan de orde van de dag. De twisten tussen de Hoeken en Kabeljauwen smeulden
onder de oppervlakte, als zij niet plotseling tot uitbarsting kwamen. Wie zich aan
dergelijke ‘brueken’ schuldig gemaakt had, kon toch later weer tot een eervol ambt
geroepen worden, zoals bijvoorbeeld Foyken Foykensz, tresorier van de graaf van
1408-1410, die op 28 Mei 1393, medeschuldig aan de doodslag van Willem Cuser,
50)
verbannen was . Het hoeft ons dan ook helemaal niet te verwonderen, dat reeds
in

47)
48)
49)
50)

Meded. v.d. Vereen. t. beoef. d. gesch. van 's-Hage, dl. I, 's-Hage 1863, p. 231.
Ibidem p. 256. Vergelijk Dirc Bouts' Pijniging van de H. Hippolytus (Brugge, St. Salvatorskerk).
Aldus in het kort een toelichting, ons door prof. de Monté ver Loren verstrekt.
Riemsdijk p. 210, voetnoot 4.
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1402 Dirc Potter weer door de graaf begunstigd wordt en hij en zijn broer Pieter
enkele jaren later beloond worden met het ambt van baljuw.
Als aan de opgelegde straf voldaan is, is de ‘bruek’ vergeven; sterker nog: de
graaf ‘vergeeft’ bij open brief reeds op het ogenblik, dat de schuldigen verklaard
hebben te zullen ‘blijven’ aan zijn vonnis. Zulks geschiedt bijvoorbeeld ook door
bemiddeling van Jacob Potters zoon na een ‘vechtelyc’ tussen Heyn Potter, Jan
Potter en hun helpers enerzijds en ‘des heren knechten van Lieladam’ anderzijds
op 6 November 1425, die ‘een geschil mit malcanderen gehadt hebben, sodat sij
51)
malcanderen gequetst ende gewont hadden’ .
Tijdens de vele twisten en oproeren in Holland gedurende de vijftiende eeuw hebben
de Potters zich niet onbetuigd gelaten. In 1481 wordt nog een Dirck Potter uyten
Haghe, een kleinzoon van de dichter, voor zijn deelname aan een Hoeks oproer te
52)
Leiden onthoofd . En typerend voor de latere bekering van onze schrijver is, dat
zijn gebundeld prozawerk, Blome der Doechden en Mellibeus, een rechtstreekse
veroordeling betekent van die mentaliteit, die geschillen oplost door geweld.

Dircs carrière
In geen geval heeft 's graven vonnis van November 1400 Dirc Potters carrière doen
mislukken. Integendeel, juist vanaf dit jaar stijgt zijn aanzien. Op 24 April 1401
beloont Albrecht hem wegens bewezen diensten met de zwanen in Waterland en
53)
de pacht van de zeevang . Hij is dan nog werkzaam als clerc in de tresorie. Op 19
November 1402 wordt hem ‘om dienst willen... die (hij) tot vele tijden gedaen heeft...
ende noch doen sal’ door de graaf het eigendom gegund van ‘hofstede ende erven
54)
als hij liggende heeft in Noordeinde van Den Haghe op tie beke’ .
Op 9 Januari 1403 ondertekent hij een oorkonde - een bewijs, dat

51)
52)
53)
54)

Riemsdijk-ver Loren, dl. III p. 170-171.
J. Orlers, Beschrijvinge der Stadt Leyden, 2e dr. Leyden 1641 p. 420 v.v.
Riemsdijk, p. 199.
v. Mieris, Supplement 3e stuk (ARA).
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55)

hij intussen tot het ambt van meesterklerk is opgeklommen .
De 28ste April 1405 beloven zekere personen ‘an Dyrc Potters hant tot mijns
56)
heeren behoif weder in den Hage te comen’ . Hij had toen dus een rechterlijke
functie en was waarschijnlijk ‘scriver van den bloede’, zoals hij in ‘Der Minnen Loep’
57)
58)
bekent geweest te zijn . In ieder geval droeg hij deze titel op 31 Januari 1406 .
Tegelijkertijd echter bleef hij aan tresorie en kanselarij verbonden, want
achtereenvolgens ondertekende hij recessen, rekeningen en grafelijke brieven in
59)
de jaren 1405, 1406, 1407, 1408, 1409, 1410, 1413, 1415 tot 1420 toe .
Op 29 Augustus 1408 werd hij benoemd tot baljuw in Den Haag, hetgeen hij
60)
volgens zijn in het recesboek vermelde rekeningen bleef tot 4 September 1416 .
In die tussentijd nam zijn broer Pieter dit ambt tweemaal voor hem waar. Ook anderen
61)
hebben hem in die periode vervangen o.a. Huge heer Gerairtszoon . Blijkbaar kon
Dirc Potter dit ambt naar eigen goeddunken aan derden vergeven. Als baljuw
beschikte hij tevens over het benoemingsrecht van schout, scepenen, kerkmeesters,
heylige gheestmeesters (dit waren de heren van de armenzorg), boden en andere
diensten. De scepenen koos hij op St. Catharinendag uit de welgeboren mannen
en huislieden van Den Haag: zeven in getal voor de tijd van één jaar.
Zijn wedde betaalde de graaf hem uit het schot, voor de inning waarvan de baljuw
mede verantwoordelijk was.
De baljuw van Den Haag was de officier crimineel van de graaf: alle misdrijven,
die niet direct onder 's graven jurisdictie vielen, werden door hem berecht.

55)
56)
57)
58)
59)

60)
61)

Kluit a.w. p. 278.
Riemsdijk-ver Loren, dl. I p. 127, nr. 100.
MLP. I 77-80.
o

Register III, Leenkamer f. 17 v . (ARA).
Tres.rek. J. Heerman en Will. Eggart, 16 Dec. 1404-2 Mrt. 1405. Tres.rek. Willem Eggart, 23
Aug. 1413-'14, f. 125. Tres.rek. Willem Eggart, 23 Aug. 1414-28 Juli 1415, f. 82. Zie ook
Riemsdijk p. 225. De rekening van 1406 is van 19 April 1404-1405, afgehoord 15 Jan. 1406.
(Zie Dr. K. Heeringa, De rekeningen... uit de Holl. rekenkamer naar de Zeeuwsche
overgebracht, 's-Hage 1913, p. 56 nr. 145.) In het algemeen geschiedde het afhoren der
rekeningen door de tresorier bij voorkeur in het bijzijn van Dirc Potter.
Riemsdijk p. 225.
De Riemer, Beschrijving van 's-Gravenhage, dl. III, p. 19.
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Hij sprak recht met de schepenen en strafte door middel van boeten. Ook de boeten,
door de graaf opgelegd, werden door hem geïnd.
Zijn verantwoordelijke positie, ook in financieel opzicht, heeft vaak tot ergerlijke
misstanden geleid. Vaak waren baljuwen uitzuigers, die zich ten koste van het
gemene volk verrijkten.
Als hoofd van het gemeentelijk bestuur maakte hij in overleg met schout en
schepenen de keuren, die ipso facto de sanctie hadden van de graaf. Hij gijzelde
degenen, die nalatig waren in de betaling der belastingen en had een eigen
62)
dingstoel .
Het heeft geen zin, hier alle reizen op te sommen, die Dirc Potter in de loop der
jaren voor de graaf gemaakt heeft. Zij zijn legio. Van belang echter is de datering
van Potters reis naar Rome. Zij werd door Leendertz en aanvankelijk ook door
Jonckbloet gesteld omstreeks 1409 totdat Jonckbloet een aantekening vond in de
tresoriersrekening van Willem Eggart van 23 Aug. 1411/12, waarin voor omstreeks
31 Januari 1412 melding gemaakt wordt van loon aan een bode, ‘die van Romen
quam mit alrerhande Dirc Potters brieue’. De komst van deze bode is zelf niet
gedateerd maar het bericht van zijn beloning staat tussen andere gedateerde
berichten in en moet op ongeveer de 31ste Januari (1412) betrekking hebben.
Vandaar dat men naderhand Potters Romereis terecht gedateerd heeft in de jaren
63)
1411 en 1412 .

62)
63)

Med. Haag I p. 232-235, 253, 297. Ook: N.J. Pabon, Bijdragen over het godsdienstig(enz.)
leven in Den Haag tot het einde der 16de eeuw. ‘Die Haghe’ (jaarboek) 1936, p. 68 en 74.
De mededeling bij Te Winkel, dat Potter zich, vooraleer naar Rome te reizen, op 4 Mei 1411
(nog) te Utrecht bevond, berust op een foutief citaat bij Leendertz, waar Eggarts
tresoriersrekening van 23 Aug. 1412 gedateerd staat op 1411. (Rekenkamer, no. 90, f. 55,
ARA). De conclusie, hieruit volgend, luidt, dat Potter op 4 Mei 1412 reeds terug was uit Rome.
Met deze correctie vervalt meteen Te Winkels vermoeden, dat de dichter pas in Juni (1412)
zou zijn gerepatrieerd. Wanneer vertrok hij? In MLp deelt hij mee, dat hij langer dan een jaar
wegbleef. Hij moet derhalve vóór 4 Mei 1411 zijn vaderland hebben verlaten, vermoedelijk
in Februari, want tussen de 22ste en de 26ste dezer maand laat hij aan Willem Teruel in
Brugge boodschappen, dat de betaling van een som gelds wordt uitgesteld tot 14 dagen na
's dichters terugkomst ‘want hi in miins liefs heren saken utgesent was’ (Tres.rek. 26 Febr.
1410-1411. Rekenk. nr. 88). Kennelijk slaat dit op zijn Romereis.
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Bezien wij nu in dit verband de bekende passage in Der Minnen Loep:
‘Ic, man ende scriver van den bloede,
Die wile ic hadde die yseren roede
Ende rechter was in svorsten lant
Wart ic int hoghe rijck ghesant,
Om eenre ghewerff in stilre list,
Daer dackerman niet off en wist.
64)
Ic bleef daer langher dan een jaer’ .

Men heeft nooit de aandacht gevestigd op het woord man in de eerste regel, dat
hier temidden van andere titels toch wel niet zijn gewone betekenis zal hebben
gehad. Veeleer valt hier te denken aan het begrip ‘leenman’: de middeleeuwers
gebruikten het ook voor de ‘mannen’ van de rechtspraak. Dat waren namelijk
doorgaans welgeborenen. Dat Potter leenman was hebben ge reeds gezien: dat
hem die titel ook uitdrukkelijk toegekend werd, blijkt uit een oorkonde van 1407,
65)
waar hij ‘leenman’ genoemd wordt van Willem VI van Beieren . Als ‘scriver van
den bloede’ had hij, zoals we gezien hebben, een rechterlijke functie: ‘rechter in 's
vorsten lant’ was hij als baljuw van Den Haag: als zodanig droeg hij de ijzeren roede,
teken zijner waardigheid.
Onder het hoghe ryck verstond men het Heilig Roomse Rijk. Terecht heeft men
hieruit geconcludeerd, dat hij op zijn Romereis door Duitsland getrokken is,
waarschijnlijk om keizer Sigismund te ontmoeten, die in die dagen bezig was met
de voorbereidingen van het Concilie van Constanz, dat een einde moest maken
aan het Westerse Schisma.
Al onze nasporingen ten spijt hebben wij niet kunnen achterhalen met welke
geheime missie Dirc Potter op reis is geweest. Misschien heeft de zending o.a.
gediend tot verkrijging van bijzondere gunsten voor de kapel van 's graven hof, want
66)
Paus Gregorius verhief in 1411 deze hofkapel tot collegiale kerk . Mogelijk ook
moest Potter

64)
65)
66)

MLp I 77-84.
v. Mieris, IV p. 48a.
Inv. Oud-Archief Zeeland, door J.P.v. Visvliet, Middelburg 1878, dl II p. 150.
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trachten, keizer Sigismund en de Paus van Rome te interesseren voor de opvolging
van Willems dochter Jacoba van Beieren. Dat de graaf tijdens zijn leven getracht
heeft keizer Sigismund voor de opvolging van zijn dochter in Holland, Zeeland en
Henegouwen te winnen, is een algemeen bekend feit.
Ongetwijfeld vond Dirc Potter in het Haagse Hof een milieu, waarin hij aan zijn
dichterlijke neigingen volop de vrije loop geven kon, want de graaf stimuleerde de
beoefening van wetenschap en schone kunsten. Toen de dichter als clerc aan het
hof begon, trof hij daar bij herhaling Willem van Hildegaersberch, de geliefde
sprookspreker, naar wie hij vaak geboeid zal hebben geluisterd. Wij hebben geen
enkele aanwijzing over het contact tussen deze twee pioniers der Hollandse
letterkunde, maar omdat Hildegaersberch vanaf 1383 tot 1408 geregeld sprak ‘aan
's heeren tafel’, en Dirc Potter blijkens zijn MLp hield van ‘poëten ende historien
67)
zanck’, ligt de conclusie voor de hand .
68)
Kleineert Dirc Potter in MLp zijn eigen ontwikkeling, ook in de Blome spreekt
hij opvallend bescheiden over zijn eigen kennis: zelfs schrijft hij in dit werk over de
69)
‘cancelrie, daer ic die mijnste in was . Inderdaad moet hij zich tussen de
gegradueerden aan het hof de mindere gevoeld hebben en hoog hebben opgezien
tegen mannen als meester Dirc van Delf, die een beroemdheid was in zijn tijd, maar
toch mogen wij zijn ontwikkeling niet te laag aanslaan. Niet voor niets was hij baljuw
in Den Haag en stuurde de graaf hem met gewichtige opdrachten naar het buitenland.
Een gedegen kennis van bestuurlijke en rechtskundige aangelegenheden is hem
zonder twijfel eigen geweest. Temidden van de oude, onontwikkelde adel sloeg
deze opkomende hoveling zeker geen slecht figuur. Uit de verschillende
archiefstukken blijkt telkens, dat Dirc Potter beschouwd werd als te behoren tot

67)

68)
69)

Ook andere sprooksprekers en ghesellen van den spele kwamen op het grafelijk hof. Een
grafelijke rekening van 1413-'14 maakt melding van een Bertelmees van Watersloot met de
zanger Heyn van Cales en een jaar later treedt een Pieter Mariensoen met voordrachten voor
de graaf op. Tweemaal vinden wij melding gemaakt van een adellijke dichteres, jonkvrouwe
Alide van Houchusen, aan wie de graaf twaalf zilveren schalen schonk ‘als si ommeliep
cokerelle’ (Med. Haag blz. 316).
I, 35-44.
Dat Bouch der Bloemen uitg. door Fr. P. Steph. Schoutens, Hoogstraten 1904, p. 9.
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's graven vertrouwde raad. Voor zijn diensten wordt hij op 2 Februari 1413 beloond
met ‘70 gouden vrancken 's jaers of hoirre wairde’, te betrekken uit de tollen van
70)
Geervliet en Iersekeroord .
Misschien was hij al eerder - bijvoorbeeld als beloning voor zijn Romereis - in de
adelstand verheven, want op 1 Mei 1413 schrijft de graaf een brief aan koning
Hendrik V van Engeland, waarin hij meedeelt, dat de klachten zijner onderdanen
hem bewogen hebben om zijn secretarius, Theodericus Potter, armiger, naar de
koning te zenden: de graaf verzoekt beleefd, de genoemde gezant gehoor te willen
71)
verlenen en het gepleegde onrecht te willen herstellen .
Dit bericht kondigt een nieuwe reis aan, die tot nu toe door Potters biographen
niet is vermeld: kort na de genoemde datum vertrekt hij naar Engeland. De deputatie
waarvan hij de leiding heeft, verkrijgt audiëntie bij 's konings Privy Council: ‘The
envoys from Holland having been heard, they were directed to reduce their business
72)
to writing’ . Potter voldoet aan de opdracht, want vóór de 27ste Juli bericht hij de
koning zijn bezwaren. Hij deelt hem o.a. mee, dat een zekere Johannes Bruyn bij
de Zeeuwse kust het met Hamburgs bier bevrachte schip van Wolfert van Medemblik
gekaapt heeft en verkocht te Winckelsea. Potter vraagt schadevergoeding, ‘specialiter
73)
quia dictus Wolfardus est affinis et servitor mulieris mee’ .
Wie die Wolfardus van Medemblik, verwant aan Dirc Potters vrouw, geweest is,
blijkt uit Close Roll 1 Henry V, membr. 18 (Westminster 27 Juli 1413), waar Henry
V aan de mayor en de bailiffs van Winchelsea beveelt om aan Wolfridus Jonessone
74)
van Holland het schip Marieknyght en de lading van Hamburgs bier terug te geven .
Het meest sprekende bewijs, dat Dirc Potter inderdaad in Engeland

70)
71)

72)

73)
74)

o

Leenkamer nr. 309. Memoriale B.A. Cas R 1409-1417, f. 130 v . (ARA).
Gedrukt met onjuiste datering bij Scott en Gilliodts v. Severen, Le cotton manuscrit Galba B
I, p. 212. Zie ook Smit a.w., reg. nr. 906 (p. 559). Het woord armiger betekent ‘edele van
lagere rang’ (Du Cange). Dirc Potter zelf noemt zich in zijn ‘Blome’ man van wapen.
10th July, 1 Hen. V, 1413. Nicolas, Proceedings and ordinances of the Privy Council, p. VII.
Op p. 132 staat de diplomatieke tekst: ‘Item touchant les messages de Holland. Ils sont este
oiez et ferront aucuns lour matires estre mys en escrit’.
Scot a.w. p. 213. Ook Smit a.w., regest nr. 909 (p. 560).
Scott p. 213, voetnoot 2.
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geweest is, wordt ons geleverd door een bericht uit het Londense Public Record
Office van 26 Juli 1413, waarbij koning Hendrik V aan de ontvangers van de custom
te Londen mededeelt, dat Christiaen Jacobszoen uit Holland voor een aantal tonnen
bier, die hij naar Londen voerde, 25 M. ontving, doch dat hij voor deze 25 M. geen
goederen kon inkopen, daar hij het genoemde bedrag leende aan Diederyc Potter,
secretaris en gezant van graaf Willem VI, die er levensmiddelen en andere
benodigdheden voor kocht (binnen het koninkrijk: ‘within the realm’). De koning
verzoekt, Christiaen Jacobszoen in deze niet verder lastig te vallen en hem toe te
75)
staan naar Holland terug te keren, zonder dat hij goederen exporteert .
De conclusie uit deze berichten is, dat Dirc Potter door de graaf naar Engeland
gestuurd is om te onderhandelen over kaperijen van Hollandse schepen.
Nu is ons ook een mededeling duidelijk uit een tresoriersrekening van (Sept.)
1413, waarin ons verteld wordt, dat de steden Zierikzee, Middelburg, Haarlem,
Leiden, Delft, Amsterdam, Rotterdam, Schiedam en Gouda uitgenodigd worden om
een deputatie te sturen naar Den Haag ‘om aldair te hoiren Dirc Potters antwoirde,
76)
die hij brochte van den coning van Yngelant’ .
Op 20 Februari 1415 vertrekt na de nodige voorbereidingen Lourens van Overvest,
Dirc Potters naaste medewerker in de kanselarij, naar Constanz om daar in contact
77)
te treden met Paus en keizer .
Potters naam wordt hierbij niet vermeld, maar wel treffen we hem aan in een
oorkonde van keizer Sigismund, gegeven te Constanz op 27 Maart 1415, waarin
aan Dietrich Potter en Lorenz van Overvest ‘sekretären des Herzogen Wilhelm von
78)
Baiern’ toestemming verleend wordt, ‘tien öffentliche Notare’ te benoemen . Op
zichzelf zouden

75)
76)
77)
78)

Public Record Office, Londen, Close Roll 1 Henry V, membr. 22 - ons meegedeeld door de
secretaris, Charles S. Drew.
Tres.rek. 1413/14, f. 100. Medegedeeld door T.S. Jansma, Raad en Rekenkamer in Holland
en Zeeland tijdens hertog Philips v. Bourg., diss. Utr. 1932, p. 50, voetnoot.
o

o

Tres.rek. 23 Aug. 1414-23 Juli 1415, Gr. foureyn, f. 43 v en 72 r (ARA).
Altmann, Die Urkunden, reg. nr. 1531. ‘Notarii’ zijn ambtenaren v.h. gerecht.
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we aan dit bericht niet zo veel waarde hechten, als het niet vergezeld ging van een
andere oorkonde, door keizer Sigismund op dezelfde dag, Woensdag vóór Pasen,
uitgevaardigd, waarin hij Lorenz van Overvest opneemt in de adelstand: en nog een
79)
derde, waarin hij diens twee onechte zonen wettig verklaart .
Welnu, gelijktijdig, namelijk op 25 en 27 Maart 1415, wordt ook Dirc Potter door
de graaf officieel in de adelstand verheven en begiftigd met de hofstad ter Loo in
80)
het ambacht Voorburg. Sindsdien noemt hij zich Dirc Potter van der Loo .
Uit de gelijktijdigheid dezer berichten en uit het feit, dat Dirc Potter reeds twee
jaar vroeger door Willen VI ‘armiger’ genoemd is neigen wij tot de conclusie, dat de
opneming in de adelstand van Dirc Potter op 25 Maart 1415 door keizer Sigismund
81)
te Constanz plechtig is bevestigd . Potters persoonlijke aanwezigheid te Constanz
was hiervoor niet vereist maar wordt door de bovenstaande berichten ook niet
uitgesloten. De prijzende woorden, die Sigismunds oorkonde aan de
dienstvaardigheid van Diederich Potter en Lorenz van Overvest besteedt, behoeven
niet uitsluitend een kwestie te zijn van kanselarijstijl. Zij kunnen de hypothese
versterken, dat Dirc Potter de keizer ontmoet heeft in 1412 tijdens zijn Romereis of
in 1413 te Constanz in gezelschap van Van Overvest.
82)
In ieder geval is hij naar Sigismund gezonden te Calais in 1416 .
De hofstad Ter Loo bevindt zich nog steeds in de nabijheid van Den Haag aan de
Bezuidenhoutseweg recht tegenover het Huis ten

79)
80)
81)

82)

Ibidem nr. 1530 en 1532. De nobileringsoorkonde en die over de 10 notarii bevatten geen
nadere aanwijzingen over Dirc Potter (Aldus schrijft ons het Hof- und Staatarchiv te Wenen).
Van Mieris, IV, p. 323.
Cf. M.A. Rhede van der Kloot in De Wapenheraut, 9e jg. ('s-Hage 1905) p. 250: ‘Potter, jonker
Dierc, zoon van Gheryt Potter en van Elisabeth van der Does, ridder des H.R. Rijks, Heer
van de Loo, door Sigisund, Roomsch koning, tot den Adelstand verheven 1415, baljuw 1408/9
... Wapen: in zilver een rood schildhoofd, beladen met drie gouden torens van twee
verdiepingen’. Over de familie Potter v.d. Loo zie J. v.d. Maas in Dordr. Courant van 13 Oct.
1923, verder L.Ph.C. v.d. Bergh l.c. en J.B. Rietstap: Armorial General, Gouda 1887, II, p.
475.
Zie Te Winkel t.a.p.
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Bosch. Het gebouw, dat volgens Simon van Leeuwen in de 17de eeuw fraai
gerestaureerd is, verkeert in een verregaande staat van verval; het heet ‘Klein Loo’,
zeker ter onderscheiding van het grote landgoed aan de overzij. Vroeger moet daar
83)
bos geweest zijn, nu is het een open vlakte . Na zijn dood ging Ter Loo over op
zijn zoon Gerrit Potter van der Loo, en van hem wederom op 's dichters kleinzoon
Dirck Potter van der Loo, die het in 1468 met andere bezittingen aan familieleden
84)
verkocht. In 1482 was het in handen van Jan Potter de Oude . Later is het naar
85)
andere families overgegaan .

Vrouw en kinderen
Dirc Potter was, naar men aanneemt, gehuwd met Elisabeth van der Does. De van
86)
der Doesen waren aan het grafelijk hof heel bekend . Men treft hun naam bij
herhaling in grafelijke stukken. ‘Elisabeth was waarschijnlijk de oudste dochter van
87)
Hendrik van der Does, die in 1426 stierf’, zegt Jonckbloet zonder hierbij zijn bron
te vermelden. Hij acht het niet bewezen, dat Dirc Potter haar echtgenoot geweest
is. Degene, die haar naam het eerst genoemd heeft als de vrouw van Dirc Potter,
is L.Ph.C. v.d. Bergh en wel op grond van een oorkonde, waarbij haar uit de hofstad
88)
Ter Loo 40 pond 's jaars wordt toegewezen . Sindsdien hebben Kalff, Te Winkel,
Busken Huet en anderen haar zonder bezwaar als Dircs echtgenote aanvaard,
hoewel Jonckbloet gelijk heeft met zijn bewering, dat het bewijs niet is geleverd.
Misschien wil hij de mogelijkheid suggereren, dat zij de vrouw is, over wie de dichter
spreekt in de aanhef van Der Minnen Loep:
‘Daer om so wil [ic] daer van dichten:
Want mine ghenoechten moet ic stichten
In allen ghenoechliken dinghen,

83)
84)
85)
86)
87)
88)

Potters woonhuis lag midden in Den Haag nl. ‘aen de Plaets’. Wschl. was het, gelijk de meeste
huizen in de 15de eeuw, van hout met een rieten dak.
v.d. Bergh t.a.p.
Simon v. Leeuwen, Costumen p. 27.
Jonkvrouwen van der Does behoorden tot de genodigden op een feest, gegeven door Aelbrecht
v. Beieren ter ere van Aleid van Poelgeest (Med. Haag p. 330).
Jonckbloet, Dichtkunst p. 454, voetnoot 2.
v. Mieris IV, p. 465, v.d. Bergh p. 149.
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Die goede wiven vroechden aen bringhen,
Op dat die minnentlike schone,
Die aller vrouwen is ene croene
Tytkortinghe daer bij ghecrighe:
Daer ic huden meer aff zwighe,
Want vesper is over langhe gheluut.
God gheve haer dusentwerff saluut,
Die my den moet te hoghen plach
89)
Doet was misse tijt aenden dach .

Busken Huet concludeert uit een andere versregel in hetzelfde dichtwerk, dat Dirc
90)
Potter een stuurse vrouw had: zij lacht zelden . Dat hij een jeugdliefde gehad heeft,
bekent hij in de verzen 86-110 van het tweede ‘boek’, waar hij vertelt, hoe hij na
een kortstondige tijd van geluk door het meisje in de steek gelaten werd. De hoop,
91)
dat hij nog eenmaal echt beminnen zal, heeft hij reeds prijsgegeven .
Wij hebben intussen over Lysbeth van der Does geen andere gegevens meer
gevonden en beschouwen de zonder bron verstrekte mededeling van M.A. van
92)
Rhede van der Kloot, dat zij Dirck Potters moeder was, vooralsnog als waardeloos .
93)
Gerrit Potter, Dircs vader, had minstens één onechte zoon, Jan en misschien
nog een tweede: Dirc Potter die bastairt, indien de laatstgenoemde althans niet de
onwettige zoon geweest is van een van Gerrits verwanten.
De dichter had twee wettige zonen, Gerrit en Jacob. Beiden noemden zich Potter
94)
van der Loo . Zij hebben naast elkander een zeer belangrijke rol gespeeld aan 's
graven hof.

89)
90)
91)
92)
93)
94)

MLp. I, 65-77.
Huet, L.v. Rembrand I 5e dr. Haarlem 1920, p. 207.
MLp II, 2451-2468; I, 108-110.
Zie noot 81.
v.d. Bergh t.a.p.
v.d. Bergh zegt, dat Dirc één zoon had, Gerrit, en misschien nog een tweede, Jacob. Het
woord ‘misschien’ moet hem in de pen gegeven zijn, omdat hem het sterfjaar van deze Jacob
Potter van der Loo niet bekend geweest is en de toevoeging ‘van der Loo’ in zijn ogen mogelijk
het gevolg was van de aankoop van het landgoed uit de handen van de rechtstreekse
erfgenamen. Maar het landgoed Ter Loo is pas in 1468 van Dircs kindskinderen in handen
van andere (aanverwante) Potters overgegaan en Jacob Potter van der Loo was op 25 Januari
1453 al overleden (Nw Ned. Biogr. Wdnb. II 1126 - Leiden 1912). Hij moet zijn dubbele naam
dus rechtstreeks van zijn vader (Dirc) geërfd hebben.
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Gerrit erfde, zoals we reeds gezien hebben, na zijns vaders dood op 13 Augustus
1428 de hofstad Ter Loo. Hij was, in tegenstelling tot zijn vader, academisch
95)
gevormd, want hij voerde de titel van doctor in de rechten, misschien van Parijs .
96)
Zijn vrouw Kerstyne Jansdochter van der Meye kwam voort uit aanzienlijke stand .
Jacoba van Beieren gaf hem ‘vijftiendehalve morgen veens bezuden onsen houte
in den Hage’ in erfpacht, met de restrictie erbij, dat hij daar geen turf mocht laten
97)
delven .
Gerrit Potter van der Loo is de bekende vertaler van de kroniek van Froissart.
J.W. Muller vermoedt, dat de aanleiding tot deze vertaling een verzoek geweest is
van een der Blois'. Jonkheer Jan van Blois was Raad van het hof in Den Haag. Zijn
geslacht wordt door Froissart geprezen. De stijl dezer vertaling (in proza) is
98)
middelmatig en houdt zich streng aan de gegeven tekst .
Gerrit Potter van der Loo bezat in 1439 een huis genaamd In Die Roosse op de
99)
Plaets te 's-Gravenhage : dit moet wel hetzelfde huis zijn, dat eertijds 's dichters
eigendom was. Het stond met de achterkant aan de Beeck van het grafelijk hof. In
100)
1440 bezat hij elders 4 percelen land . In hetzelfde jaar zegelt hij (als baljuw) de
101)
verkoop van een stuk grond . Behalve Ter Loo moet hij ook 's dichters bezittingen
102)
geërfd hebben in Hubrechtsambacht en Snedelwyck bij Gouda .
Gerrit Potter van der Loo had vier zonen, namelijk Dirc, Gerrit, Jan de Oude en
103)
Jan de Jonge: zij komen als broers voor in een hofdecreet van 1468 .
Van 1440 tot 1444 dateren de uitgebreide aantekeningen, gemaakt door de
uitvoerders van het testament van Jacoba van Beieren. Gerrit Potter van der Loo
104)
wordt onder hen twintigmaal genoemd en onderneemt heel wat reizen .

95)
96)
97)
98)
99)
100)
101)
102)
103)
104)

Cf. v.d. Bergh.
De van der Meyes komen voor o.a. als Raden aan het grafelijk hof.
v. Mieris IV, p. 997. Het recht van turfdelven behielden de graven aan zich.
J.W. Muller in Ts VIII (1888) p. 264-296; IX (1890) p. 20.
Sernee e.a., a.w. p. 53 (nr. 40).
Ibidem p. 50 (nr. 3), p. 404 (nr. 43); p. 57 (nr. 12).
Ibidem p. 238 (nr. 106).
J.W. Muller t.a.p.
Cf. v.d. Bergh.
Cod. Dipl. Neerl., Hist. Gen. Utr., 2e serie 1e afd., Utr. 1852, p. 169, 173, 187, 189, 196, 204,
205, 212, 213, 221, 231, 240-241, 255, 257-261 en 264. Blijkens het opschrift dezer rekening
en een bericht op blz. 231 was Gerrit Potter baljuw. Op blz. 221 wordt van hem gezegd, dat
hij ‘tot veel tijden gereyst hadde van der testamentoren wegen in Brabant, in Arthois, in
Vlaenderen ende dairomtrent an mijnen genadigen heer van Bourgongien off an sinen
kanselier’.
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Volgens J.W. Muller was hij in 1440 baljuw van 's Gravenzande en van 1438 tot
105)
1454 tevens raad in den hove van Holland , in welke hoedanigheid hij volgens
106)
Jansma in 1445 bezoldigd werd met 400 schilden . Op 16 Juli 1444 reist hij op
last van de heer van Lalaing met Floris van Kijfhoeck, beiden ‘raden mijns genadichs
Heeren’ naar Zierikzee, o.a. om met de Zeeuwse stenden te spreken over de
vergoeding der reiskosten van een dagvaart, gehouden in Engeland en van een,
107)
nog te houden in Calais .
In gezelschap van Dirc van Zwieten voerde hij onderhandelingen met de Pruisische
108)
steden in Bremen , aan welke onderhandelingen ook zeer actief is deelgenomen
109)
door 's dichters tweede zoon, Mr. JACOB VAN DER LOO, priester . Deze Jacob was
in 1423 ingeschreven te Keulen in het academisch album en in 1425 aan de
hogeschool te Parijs. In 1426 was hij licentiaat in het kanonieke recht, in 1427
substituut-procurator van de Germaanse natie aan de Parijse universiteit. Later
werd hij decretorum doctor. Alszodanig werd hij opgenomen in de Raad van de
graaf van Holland, waarin hij tevens secretaris was. In 1445 werd hij begiftigd met
een prebende in het domkapittel te Utrecht en op 3 October 1448 in het kapittel zelf
110)
toegelaten .

105)
106)
107)
108)

109)

110)

t.a.p.
Jansma a.w. p. 95, 100, 102, 143 en 173.
Smit, p. 830, regest nr. 1292.
De geschillen met Pruisische steden over scheeps- en handelskwesties beslaan omvangrijke
documenten. Gerrit en Mr. Jacob Potter hebben zich in de besprekingen druk geweerd. Cf.
R.G.P. 36 (= Poelman, Bronnen... Oostzeehandel) I, 1e en 2e stuk. Nummers: 1600, 1630,
1705, 1754, 1758, 1795, 1822, 1827, 1838, 1840, 1841, 1845, 1850 enz. (Zie het register).
Dat hij priester was, blijkt uit Sernee p. 404, nr. 40. Mr. Jacob Potter, priester, erkent daar
aan de priesters van de memorie in de kerk te Den Haag een rente schuldig te zijn, gaande
uit zijn drie kamers op de hoek bij heer Pieter van Gapinge tussen Gerrit Potter en Dirc Potter.
Nieuw Nederl. Biogr. Wdnb. II, 1126 (Leiden 1912). Zie voor zijn sterfjaar onze noot 94.
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Besluit
Dirc Potters verheffing tot de lagere adelstand in Maart 1415, een bekroning van
zijn trouwe diensten, bond hem voor de toekomst des te sterker aan de belangen
van de Hollandse staatkunde. De titel van ‘cnape’, hem blijkens een oorkonde
111)
toegekend , stelde hem op één lijn met 's graven kamerling en grootzegelbewaarder
Helmich van Doirnick, Jan Heerman, beheerder van de tresorie en lid van de raad
en Philips die Blote, secretaris van Willem VI. Verschillende belangrijke zendingen
werden hem ook nu opgedragen. Op 26 April 1415 bevond hij zich in Zeeland en
op 14 November 1416 werd hij gezonden naar de graaf, die zich, misschien nog op
112)
terugreis uit Engeland, in Henegouwen ophield .
Willem VI heeft zich in Mei 1416 naar Engeland begeven om te spreken met de
Koning (Henry V) en met keizer Sigismund, die daar Willems komst heeft afgewacht.
De bedoeling van deze reis was geen andere dan dat de graaf nog voor zijn dood
de opvolging van zijn dochter Jacoba van Beieren wilde verzekeren. De besprekingen
liepen op niets uit. Vanaf die tijd dateert de toenadering tussen de elect van Luik
Jan van Beieren en keizer Sigismund - een toenadering, die tenslotte uitlopen zal
in een verdrag, waarbij de elect zijn bisdom aan keizer Sigismund teruggeeft en
deze hem het recht verleent van opvolging in Holland, Zeeland en Henegouwen.
Wij weten niet, of Dirc Potter zijn heer op deze reis naar Engeland gevolgd is.
Wel werd hij kort daarop met een zending naar Henegouwen en Calais belast, die
naar wij mogen aannemen, met 's graven reis naar Engeland verband hield. Want
de dichter begaf zich naar Calais met brieven van de graaf en van ‘mijn lieve here
113)
die dolfijn’, die gericht waren aan keizer Sigismund en de bisschop van Reims .
Als hij op terugreis uit Calais reeds in Brugge gearriveerd is, krijgt hij een boodschap
van graaf en dauphin om naar Calais tot keizer Sigismund en de koning van Engeland
terug te keren ‘met brieve

111)
112)

v. Mieris IV, p. 333 b.
Tres.rek. 26 Juli 1416-4 Juli 1417, f. 42 (Henegouwen). Voor zijn reis naar Zeeland zie men

113)

Tres.rek. 23 Aug. 1414-23 Juli 1415, f. 76 r (ARA).
‘Mijn lieve here die dolfijn’ was de gemaal van Jacoba v. Beieren, Jan van Touraine, dauphin
van Frankrijk, in 1415 met haar gehuwd.

o
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114)

roerende van alrehande gestande ende van die van Dordrecht’ . Twee
gebeurtenissen ontnamen kort daarop in 1417 aan de jonge Jacoba haar beide
beschermers. Op 5 April overleed haar gemaal Jan van Touraine en op 31 Mei
stond zij aan het sterfbed van haar vader. Hachelijker dan ooit was nu haar positie.
Om haar heen een leger van vijanden: de Kabeljauwen, vooral de steden Dordrecht,
Brielle en Rotterdam. Buiten de grenzen de verbannen Arkels. In Gelre de hertog.
In Duitsland de keizer. In Luik haar oom: voogd en beschermer naar de schijn, in
werkelijkheid haar vervolger.
En op de achtergrond van deze buitenlandse politiek de machtige, raadselachtige
Philips van Bourgondië: heer over zijn eigen hertogdom: heer over Vlaanderen,
omdat hij de kleinzoon was van de dochter van Lodewijk van Male: heer over
Brabant, omdat hertogin Johanna het hem had vermaakt. Vriend? Vijand? In ieder
geval bloedverwant, want hij was een zoon van Jacoba's tante.
Met al deze figuren heeft Dirc Potter te maken gehad: hij was de vertrouweling
van Willem VI en zijn dochter Jacoba van Beieren: hij stond in dienst van haar oom,
de gewezen bisschop van Luik; hij voerde het secretariaat onder haar tweede
echtgenoot Jan van Brabant en diende op het eind van zijn leven Philips de Goede
van Bourgondië.
Hiermee is het staatkundig leven van Dirc Potter in wezen voltekend. Want al staan
ons voor de rest zijner jaren tot zijn sterfdag in April 1428 nog talrijke gegevens ter
beschikking, zij brengen in de aard zijner functie aan het grafelijk hof nauwelijks
enige wijziging. De vraag, hoe deze hoveling er toe kwam, zovele heren te dienen,
is historisch gezien geen probleem. Hij was secretaris aan het Haagse Hof en bleef
dit tot aan zijn laatste ademtocht. Dat de geschiedenis hem telkens een andere heer
bezorgde is een feit, waaraan hij niets kon veranderen. Romantiek - in die zin, dat
hij bijvoorbeeld neiging zou kunnen gevoeld hebben, zijn leven voor goed aan de
dienst van Jacoba van Beieren te verbinden - moet men bij deze nuchtere Hollander
niet zoeken. Hij nam de staatkundige feiten zoals zij kwamen. Niet onjuridisch. Want
hij diende de heer, die wettig aan het bestuur kwam. Als dit Jacoba was, dan Jacoba,
die hij volgde óók in de ogen-

114)

Deze gegevens reeds bij Leendertz.
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blikken des gevaars: want als zij in 1418 en 1419 persoonlijk met haar leger ten
115)
strijde trekt tegen haar oom Jan van Beieren, dan is Dirc Potter bij haar . Pas als
haar echtgenoot de graafschappen aan Jan van Beieren verkoopt, erkent hij deze
als zijn nieuwe heer.
Na de vergiftiging van Jan van Beieren diende hij Jan van Brabant, wiens opvolging
bij verdrag was vastgelegd. En al zal hij met vele steden het ruwaardschap van
Philips van Bourgondië aanvankelijk wantrouwend hebben begroet, zijn nuchtere
kijk op financiële zaken heeft hem spoedig met de nieuwe heer verzoend. Op 24
Juli 1425 ondertekende hij voor Jan van Brabant de oorkonde, waarin de
bestuursvoogdij over Holland, Zeeland en Henegouwen werd opgedragen aan de
116)
Bourgondische hertog . Van deze ontving hij diverse beloningen en een vaste
117)
wedde . Hij diende de staat, geen persoon. In zijn Der Minnen Loep was hij de
veertig al gepasseerd, te oud om nog in romantiek te geloven: ‘Vesper is over lange
gheluut’. De zedelijke neerslag van 's werelds wisselvalligheden heeft hij neergelegd
in zijn Blome der Doechden: ook al is dit werk niet origineel, in sommige passages
beluisteren wij een toon, die van de schrijver lijkt en uiting geeft aan een morele
teleurstelling - een gevoel, dat, naar men zegt, eigen is aan het herfsttij der
middeleeuwen.
Zijn Mellibeus is een pleidooi tegen het oplossen van geschillen door middel van
geweld.
Arnhem
B. OVERMAAT

115)

116)
117)

Eerste tres.rek. Hub. v. Culemborg, Groet foureyn 14e bladz.; laatste bladz. Vervolgens:
Rekeningen v. Hub. v. Culemborg en van zijn oudste zoon Gerrit. ‘Extrate... van dat heer
Hubrecht tresorier van Hollant was. Anno achttien’, op de omslag gesigneerd als no 9, 10e
blz. De vermelding van Dirc Potter wordt herhaald in de copieën. En tenslotte: ‘Rekening van
Hubrecht van Culemborg van de onkosten voor fourage en proviand te Gorinchem en
Woudrichem voor hertog Jan van Brabant, 7-28 Januari 1419’. Hierin een bericht, dat Dirc
Potter met een boodschap gezonden werd van Gorinchem naar Gouda. (Groet foureyn 1e
bl.).
De bovengenoemde rekeningen liggen in het Archief der Heren van Culemborg in het
Rijksarchief voor Gelderland te Arnhem. (Inv. Schilfgaarde nrs. 67, 68, 70).
Th.v. Riemsdijk, De opdracht v.h. ruwaardschap p. 73.
Riemsdijk (Tresorie) p. 324-327.
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Revius' ‘verlossinghe van de veluwe’
In Februari 1624 stelden de buitengewoon strenge vorst en de onachtzaamheid der
boeren bij Dieren, die ondanks opdracht van overheidswege verzuimden het ijs te
breken, de Spanjaarden onder den Graaf van den Bergh in de gelegenheid de IJsel
over te steken en een raid te ondernemen op de Veluwe. In de buurt van Ede
ontstond echter, doordat men het een of ander trompetsignaal meende te horen,
verwarring onder zijn troepen. Zij namen overhaast de vlucht onder het wegwerpen
van uitrustingsstukken en zelfs van wapens. Hoewel de Graaf van den Bergh hen
verderop tot staan wist te brengen, zagen zij zich toch gedwongen hun terugtocht
1)
voort te zetten, omdat kort daarop de dooi inviel .
Naar aanleiding hiervan schreef Revius zijn
2)

Verlossinghe der veluwe. anno 1624 .
T'verblinde Nederlant had schier de water-Goden
De eere van haer heyl en vasticheyt geboden:
Den Spaengiaert lachter om en houter me sijn spot,
Die boven haer de Vorst nu maket tot een God.
5 De vorst, de felle vorst, die Neerlant heeft benomen
In eenen ogenblick de meyren en de stromen.
Neptunus leyt van cou soo cleumerich en stijf
Dat wagenen gelaen hem rijden over 'tlijf.
De Nymphen voelen tsaem haer aderen verstenen
10 En inden diepen gront bewortelen haar tenen.
De Isel, Maes, en Wael, en den gesloten Rijn
Nu moeten als een brug' voor den verderver sijn:
So vinnich als de cou haer leden dede smerten
So vinnich was den brant die porde hare herten
15 De Velu in het bloet te leggen en in d'as.
Maer God, bewijsende dat hy noch meester was,

1)
2)

Het uitvoerig verhaal hiervan vindt men in de hierna te noemen pamfletten en contemporaine
geschiedwerken.
Over-Ysselsche Sangen en Dichten, ed. Smit, II, 1935, 28.
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Liet horen sijn trompet en dee den aftocht spelen:
Den Spangiaert meende dat hem 'tmes stond op der kelen,
Rees op verbaesdelijck en gaf hem op de vlucht.
20 Den sneeu die creech de loop, het ys de watersucht,
En toonde datse sijn geluckich die hier bouwen
Op water noch op ys, maer God alleen betrouwen.

Toevallig vond ik een Latijns gedicht over deze zelfde gebeurtenis, dat met het
bovenstaande te veel overeenkomst vertoont om er niet in nauw verband mee te
staan. Deze Zegezang luidt aldus:
Epinicion // In Consternationem ac regressum è Velaviâ Hispani, //
Qui Duce // Henrico Bergensium // Comite,

Isalam gelu concretum, haud procul Drusianâ fossâ, cum millenis aliquot equitum
peditumque turmis transgressus, post unius alteriusque in urbem Arenacensem
tormenti explosionem villasque perpaucas in Edae pago incensas, audito ex inopinato
tubae cujusdam sono, flumen desubito repetijt: Ac mox, remittente nonnihil, coelo,
in alteram ripam, cum universo, qui ad manus erat, belli apparatu, re infectâ
concessit. CIɔIɔCXXXIV. Febr. XIII.

5

10

15

20

Abstulerat Batavis undasque & flumina coelum,
Quod saevum Boreo mittit ab axe gelu:
Hoc nullum est numen, sed numine fortius omnis,
Quo gens prisca olim concelebravit aquas:
Hoc terras undasque aequali pondere nectit,
Hoc glacies Latio est, hoc glaciale iugum;
Naiades hoc placidis in fontibus irretitae,
Sistitur & tumidis Ennosigaeus aquis.
Illo confisus pridem nec destitit hostis
Ire iter infesto per vada stricta gradu.
Mosa, Isala & Rhenus, Vahalis, munimina nostra,
Unus cum terrâ campus & area erant:
Omnia iam ferro & flammis devota patebant,
Qui rigor in coelis, ardor in hoste fuit;
Staret & in tenues Velavia versa favillas,
Ni respexisset summus ab arce parens:
Ille tubam emisit, glaciemque nivesque resolvens
Perfudit subito corda superba metu.
O ter felices, hoc qui victore triumphant,
Atque illi, vigilant qui vigilante Deo!
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Men vindt dit gedicht afgedrukt onder het verhaal van deze gebeurtenis in het
contemporaine geschiedwerk van den Amsterdamsen dokter Nicolaes à Wassenaer,
o

o

Historisch Verhael, Dl VI, z.j., fol. 109 v en 110 r . Het staat op naam van Joh. Isac
3)
Pontanus, polyhistor en hoogleraar in de physica en mathesis te Harderwijk . Dit
deel moet verschenen zijn in 1624/1625, want het vorige is gedateerd 1624 en het
volgende 1625. Het gedicht is derhalve vrij kort na de gebeurtenis geschreven. Later
werd het herdrukt in I. Isaci Pontani // Poematum // Libri VI // ...... Amstelod. // Apud
I. Ianszonium // Anno 1634, p. 163. Maar hier mist het de uitvoerige ondertitel. Dit
doet mij vermoeden, dat het eerst als plano-uitgave is verschenen, hoewel ik
daaromtrent geen mededeling heb kunnen vinden. Het zou dan een van de vele
4)
geschriften zijn, die over deze toen zo grote indruk makende inval zijn verschenen .
De vraag rijst, welk van beide bovenstaande gedichten het eerst is geschreven
en welk de tamelijk vrije vertaling daarvan is. Pontanus' verzenbundel geeft daarop
enig uitsluitsel. Met vele dichters en geleerden stond hij in contact. Tussen hem,
Revius, Hofferus en anderen was er een geregelde correspondentie gaande. Revius
5)
droeg aan Pontanus zijn Matroosjes Clachte op en zes Latijnse gedichten in Pon-

3)
4)

5)

Wassenaer en Pontanus waren bevriend blijkens het hierna genoemde Latijnse dichtbundeltje
van Pontanus, p. 87.
Zie Knuttel's Cat. Pamfl. Nr. 3532 (een stichtelijk-historisch relaas van de Zutphense predikant
Baudartius, waarvan het historische deel nagenoeg woordelijk is overgenomen in diens
Memoriën, II, 1625, Boek 16), Nr. 3533, Nr. 3534, Nr. 3535, dat ook voorkomt in twee
Geuzenliedboeken van 1624, resp. te Amsterdam en te Dordrecht verschenen (zie
Kuiper-Leendertz, Het Geuzenliedboek, Nr. 222, waar de samenstellers echter de meer
volledige versie van het pamflet niet blijken te kennen). Voorts Kuiper-Leendertz, a.w., Nr.
221, Gouda Quint, Grondslagen voor de Bibliografie van Gelderland, III, 1942, 30, Nr. 85,
welke plano-druk thans is gereproduceerd in het zo juist verschenen werk van Mr. A.P. van
Schilfgaarde, Het Huis Bergh, 1950, Afb. 94 (dit Vastelavents-Liet steekt door zijn levendigheid
en goede versificatie ver uit boven het gerijmel der overige gelegenheidspoëten), alwaar ook
een andere plano-druk over deze gebeurtenis is afgebeeld (Afb. 92) en een Duitse uitgave
daarvan (Afb. 93). Al deze pamfletten en plano-drukken verschenen in 1624.
Over-Yss. S en D., II, 73.
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6)

tanus' bundel zijn gericht aan den Deventer predikant . Zij leefden met elkanders
persoonlijke lotgevallen mee, zoals blijkt uit één dezer gedichten (o.c., 160),
geschreven naar aanleiding van de instorting van Revius' huis, waarbij wel hij zelf
7)
en zijn vrouw behouden bleven, maar een dochter het leven verloor . Zelfs vindt
men in Pontanus' Poemata een betrekkelijk onbekend Latijns gedicht van Revius
8)
afgedrukt , één van een cyclus van vier gedichten ter gelegenheid van het huwelijk
van de Harderwijkse burgemeester Ernest Brinkius met Gellia van Keppel; het eerste
is een Nederlands sonnet van Anna Roemers Visscher, de beide andere zijn Latijnse
gedichten van Pontanus en Scriverius.
Pontanus nu had aan Hofferus zijn Epinicion gestuurd en deze had hem daarop
als antwoord een Latijns gedicht met hetzelfde onderwerp gezonden: Epigramma
A. Hofferi in Panicum terrorem hostis, tubae solum modo strepitu prope Arnhemum
9)
fugati an. 1624, respondens ei, quod positum p 163 (i.e. Epinicion, K) . Daarachter
staat een epigram afgedrukt: Ad eundem Hofferum cum ei versus Revii mitterem,
dat begint: ‘Quos author ad me missit, en mitto tibi // Hoffere, versus...’.
De gang van zaken valt derhalve gemakkelijk te reconstrueren: behalve aan
Wassenaer en Hofferus had hij zijn Epinicion ook aan Revius gestuurd. Deze
antwoordde met een vrije vertaling in het Nederlands, welke Pontanus op zijn beurt
naar Hofferus zond.
Natuurlijk is het ook denkbaar, dat Revius zijn Verlossinghe naar Pontanus stuurde
en deze zijn Latijnse vertaling daarvan naar Hofferus zond, terwijl hij dan later, na
van dezen een antwoordgedicht te hebben ontvangen, aan Hofferus ook nog Revius'
gedicht deed toekomen. Hoewel men in die tijd niet steeds duidelijk voor de herkomst

6)

7)
8)
9)

O.c., 111, 119, 160, 161, 178, 290. Zie ook Hofferus' Latijns epigram op Piet Hein's
vermeestering van de zilvervloot en Revius' bewerking daarvan in het Grieks, Frans en
Nederlands (Ov. S. en D., II, 71 vlg.). Hierop slaat Pontanus' epigram Ad V.R. Jacobvm
Revivm (Poemata, 178).
Zie ook Posthumus Meyes, Jacobus Revius, 1895, 86, noot 3.
Pontanus, o.c., 52. Niet bij Smit, a.w., noch vermeld in zijn De Dichter Revius, 1928. Vgl.
Posthumus Meyes, a.w., 38, noot 2.
Pontanus, o.c., 185.
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van zijn werk uitkwam en Pontanus zich niet had ontzien in zijn geschiedwerk over
Gelderland de manuscripten van Meursius te laten afdrukken zonder dit (behalve
10)
in één geval) te vermelden , moet de laatst aangegeven gang van zaken toch wel
hoogst onwaarschijnlijk worden geacht.
Trouwens, ook vergelijking van de teksten maakt de prioriteit van Pontanus'
gedicht waarschijnlijk. Dit is in zijn dictie tamelijk algemeen gehouden (verg. b.v.
zijn ‘gens prisca’ met Revius' ‘'Tverblinde Nederlant’), veel vlakker en minder
plastisch. Bij een vertaling van de Nederlandse tekst in het Latijn zou de dichter
toch niet verschillende concrete aanduidingen hebben weggelaten. Duidelijk is het
in ieder geval, dat Revius' gedicht met zijn ironische toon, toch uitgaande van een
bezielde overtuiging, en met zijn geestige woordspelingen poëtisch het gemakkelijk
wint van dat van zijn vriend. Ik wijs nog op Revius' burleske toepassing van
mythologische figuren, door Pontanus in de gangbare, overdrachtelijke zin gebezigd,
en op het neutrale ‘glaciemque nivesque resolvens’, waarvoor Revius de geslaagde
woordspeling vindt, zo passend in het satirisch geheel: ‘Den sneeu die creech de
loop, het ys de watersucht’.
Deze concretisering en actualisering blijkt ook in het bizonder in vers 12, waar de
‘brug’ toch wel herinnert aan Pontanus ‘glaciale iugum’ (vs. 6). Maar Revius geeft
hierin tevens een directe reactie op een uiting van de Spaanse propaganda, zoals
11)
hij dat b.v. ook deed in Opt Veroveren van Todos os Santos , dat begint:
De Spaensgesinde seyt: (bedeckende sijn toren)
Wy hebben aende Baey soo vele niet verloren.

In deze en de daarop volgende verzen kan men gevoegelijk een ironische reactie
zien op een pamflet van Spaanse zijde, dat de verliezen van de vloot in de
12)
Allerheiligenbaai trachtte te verkleinen .
In het pamflet nu van Revius' Zutfense collega, Ds. Baudartius, die

10)
11)
12)

N. Ned. Biogr. Wb, I, kol. 1417 vlgg.
Ov. S. en D., II, 32.
Verg. Knuttel, Cat. Pamfl., Nr. 3544. Voor het vestigen van mijn aandacht op dit pamflet,
reeds vele jaren geleden, ben ik Prof. Dr. J. Wille verplicht.
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13)

14)

ook de gebeurtenissen van nabij had meegemaakt , lezen wij, dat een ‘mispriester’
van den Graaf van den Bergh te Hengelo, misschien in een sermoen, had beweerd:
‘Godt betoondt ende doet met dit vveder ende harden Vorst blijcken, dat hy met ons
is, hy heeft ons de brugghe gheleydt (curs. van mij, K.) nu salmen de Ketters, de
15)
Geuzen, de Calvinisten, de Lutheranen &c. vvtroeden, het is nu met haer gedaen’ .
Hiertegen meende de strijdvaardige Deventer dominee in het geweer te moeten
komen (vs. 12). Men kan in zijn gedicht, met deze klaarblijkelijk polemische
toespeling, dan ook een element van contra-propaganda niet miskennen.
Het keerpunt in Revius' gedicht en tegelijk ook de kern, de as, waarom het naar
bouw en idee draait (daar voor zijn gevoel de strijd der Nederlanders immers Gods
strijd was), vormen de verzen 16 en 17 (ook bij Pontanus vers 16 en 17). Smit wijst
16)
ter verklaring op een passage uit Aitzema van ruim veertig jaar later . Hoewel deze
mij aanvankelijk heel aannemelijk leek, vraag ik mij toch af, of zij in de geest van
Revius is. De genoemde pamfletten, plano-drukken en geschiedwerken bestuderend,
merkt men, dat er twee motieven voor de plotselinge vlucht worden opgegeven.
Sommige auteurs spreken over het (alleen maar) horen van een trompetsignaal,
van een plotselinge, onverklaarbare verwarring, waarin zij ‘de hant des Heeren’
(Baudartius) zien. En het ligt bij zo in het Oude Testament doorknede Calvinisten
als Revius en Baudartius voor de hand te veronderstellen, dat zij hierbij dachten
aan bijbelse verhalen over bevrijding door een onverklaarbare vlucht van den vijand
17)
ten gevolge van het ingrijpen van een hogere macht . Anderen echter, waaronder
Wassenaer en de

13)

14)
15)
16)
17)

In Zutfen werden gedurende die bange tijd in acht dagen twaalf preekdiensten gehouden,
waarin de oud-testamentische strijd- en boetepsalmen veelvuldig werden gezongen, zoals
Baudartius' pamflet ons verhaalt.
De hatelijke toespeling is duidelijk.
Baudartius, Memorien, II, 1625, Boek 16, p. 2. In zijn pamflet (1624) gelijkluidend.
Saken van Staet en Oorlog, 1669, I, p. 270.
Vgl. 2 Kon. 7 : 7 vgl. Vergelijking van vaderlandse gebeurtenissen met overeenkomstige
oudtestamentische situaties was trouwens in die tijd schering en inslag, zoals ook uit de
bovengenoemde pamfletten blijkt.
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onbekende schrijver van het gedicht-in-plano, dat op het kasteel Bergh berust,
verhalen, ‘datter een Trompetter op Harsloo het liedeken Wilhelmus van Nassouwen
by gheval stack...’, waardoor de Spanjaarden, menend dat er prinselijke troepen
18)
kwamen opdagen, ijlings de benen namen .
Een irrationele en een rationele verklaring dus, waarvan de tegenstelling ook in
die tijd werd gevoeld. Want Baudartius schrijft uitdrukkelijk, alsof hij speciaal
onderzoek daarnaar had gedaan, dat er ‘doch geen van onse Crychsvolck ontrent
gheweest en is / niemandt weet oock dat daer yemant woont of is / die een trompette
19)
of trommel heeft’ .
Welke van deze beide interpretaties de juiste is, wil ik in het midden laten. Voor
Revius en Baudartius, die toch het dichtst bij het vuur zaten, bestond hieromtrent
in ieder geval geen twijfel. En na bestudering van de stukken heeft men wel de
indruk, dat de schichtigheid der Spaanse soldaten, die in een moordende koude
achter de vijandelijke linies opereerden en zich voortdurend door de garnizoenen
van Arnhem en de IJselsteden bedreigd voelden, meer de oorzaak van hun
plotselinge vlucht is geweest, dan een trompetter, die het Wilhelmus blies, maar die
toch sterk de indruk maakt als een, overigens treffende,

18)

o

Nicolaes à Wassenaer, a.w., fol. 107 v en Vastelavents-Liet, (Van Schilfgaarde, a.w., afb.
94) strofe 14:

Daer en dorst ghy u niet houwen
Maer verschricten als een Haes
Voor 'tgespeel en voor 'tgeblaes /
Van Wilhelmus van Nassouvven;
Doen u dit ter ooren quam /
Was het hecken vanden dam.
Pontanus heeft achter zijn Epinicion nog een, door Revius niet vertaald kwartrijn afgedrukt,
waarbij men de ‘tuba Nassaviana’ nog figuurlijk zou kunnen opvatten:

Cur clangore tubae cessit conterritus hostis?
Haec tuba non simplex, Nassaviana fuit.
Scilicet haud aliter Gedeonis buccina quondam
Causa clanxit midianita fugae.
19)

Baudartius, Memorien, II, Boek 16, p. 4. Joh. van der Sande, Nederlandtsche Historie, 1650,
104, heeft, blijkens zijn woordkeus, zowel Wassenaer als Baudartius gelezen, maar inzake
de trompetter de eerste gevolgd. Aitzema, a.w., vertelt het verhaal in bijna gelijkluidende
bewoordingen als Van der Sande.
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motivische verfraaiing en verrijking achteraf aan het verhaal te zijn toegevoegd. Te
bewijzen is dit echter op grond van de gegevens óók niet.
Ten slotte wil ik er nog aan herinneren, hoe de dichter Staring, kenner van de
Gelderse geschiedenis, juist door deze controverse er toe kwam deze stof te
20)
gebruiken voor een kort verhaal: Het Wilhelmus te Ede . Mede omdat Staring's
verhalend proza, overigens gering in omvang, weinig bekend is (zelfs Te Winkel
vermeldt het niet), vestig ik er de aandacht op.
Hij kan er niet in berusten de bevrijding van de Veluwe te zien toegeschreven
aan z.i. ‘bovennatuurlijke middelen’. Deze waren niet nodig, meent hij, want ‘Het
Opperbestuur der wereld behoefde dezelve niet om dit doel te bereiken; maar de
menschen waren hiermede niet tevreden! De Trompetter van Harseloo was weldra
(! K.) bij het volk (als oudtijds de Nimf Echo der Mythologie) ontligchaamd en tot
21)
niets meer dan een klank vervluchtigd; ...’ . Daartegen meende hij zich te moeten
verzetten. Of hij hierbij ook aan Revius heeft gedacht, blijkt niet. Hij noemt slechts
Van Reyd-Van den Sande en Baudartius (in deze niet-chronologische volgorde!).
Zo heeft hij, ter bestrijding van Baudartius, een aardig verhaal geschreven, waarbij
hij een gedemobiliseerde jongeman nabij Ede trompetsignalen laat geven aan zijn
meisje om een afspraak te maken voor een rendez-vous. Dusdoende wordt deze
argeloos de held van de dag en is de tegenstand van den vader van het meisje
overwonnen, zodat ze kunnen trouwen.
Het is merkwaardig om te zien, dat de romantische rationalist Staring, die de
‘irrationele’ versie van het verhaal op redelijkheidsgronden verwerpt, juist door een
romantische fictie ‘aantoont’, dat er niets bovennatuurlijks in deze gebeurtenis was.
Kenmerkend voor zijn geestesgesteldheid is zijn nabeschouwing, die ons tamelijk
wel als een slag in de lucht aandoet:

20)
21)

Almanak voor het Schoone en Goede, 1834, 159 t/m 173. Herdrukt in zijn Kleine Verhalen,
Arnhem, 1837, 94 vlgg. en in Neerl. Bib., 1867, 345 vlgg.
Deze voorstelling van zaken is niet geheel juist. De trompetter vindt men, juist omgekeerd,
ook bij de latere geschiedschrijvers, waar ‘de hant des Heeren’ niet of nauwelijks wordt
genoemd.
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‘De zucht voor het wonderbare verschafte dit sprookje (nl. de “irrationele” versie,
K.) overal ingang en de Staatkunde der vrijdenkers van die dagen zag misschien
geene reden, waarom zij, bij de eenvoudigen, het geloof verzwakken zoude, dat
het opkomend Gemeenebest Onzigtbare Magten tot bontgenooten had’.
Het schijnt, dat deze stekelige opmerking bij het publiek enige critiek, althans
weinig waardering heeft gevonden. Staring heeft deze passage tenminste in zijn
verzamelde Kleine Verhalen maar weggelaten.
De conclusies uit het bovenstaande onderzoek samenvattend, merk ik op, dat
Revius' Verlossinghe van de Veluwe een vrije en in dichterlijke waarde ver boven
het origineel uitstekende vertaling is van een Latijns gedicht van Pontanus, dat
Revius met zijn historische gedichten soms rechtstreeks deelnam aan de
vrijheidsstrijd en duidelijk contrapropagandistische bedoelingen had en dat ook uit
dit onderzoek blijkt, hoe nodig een nadere en systematische bestudering is van
onze 17de eeuwse neo-latijnse poëzie en het verband daarvan met de Nederlandse.
Amsterdam, Najaar 1950.
G. KAMPHUIS
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Boekbeoordelingen
D.Th. Enklaar, De Dodendans, een cultuur-historische studie. L.J. Veen's
Uitgeversmaatschappij N.V. Amsterdam, 1950. Geb. ƒ 8.90.
Ieder die kennis had genomen van wat Enklaar de laatste jaren al had losgelaten
over de dodendans (de artikelen in Roeping, de Miscellanea J. Gessler, de 6e druk
van de Winkler Prins) moet met groot verlangen hebben uitgezien naar de
verschijning van het boek, dat thans voor ons ligt. Het telt 162 bladzijden, is fraai
geïllustreerd met 16 afbeeldingen op kunstdrukpapier, met bijzondere zorg gekozen
en in de ware zin van het woord illustratief, en gebonden in een keurige linnen band.
Schrijver en uitgever verdienen voor het uiterlijk alvast niets dan lof.
En nu de inhoud. ‘In der Beschränkung zeigt sich der Meister!’ Dat is het eerste,
wat ik van dit boek wilde zeggen. Het onderwerp is immers een mer à boire, maar
Enklaar heeft die zee aardig leeggedronken. Zijn ‘onvolledigheid’ is al te bescheiden,
de belezenheid, waarvan zijn boek onopzettelijk getuigt, is zonder overdrijving
verbazingwekkend. En toch geeft hij slechts de noodzakelijkste verwijzingen:
geleerddoen, verbluffen is het laatste waaraan Enklaar denkt. Men mene dan ook
niet, dat de schr. alles heeft gegeven, wat hij van de dodendans wist. Neen, wij
krijgen hier alleen, wat hij nuttig en nodig achtte voor het door hem gestelde doel.
Scherp is dit omlijnd en nimmer verliest hij het uit het oog, wanneer hij zich als een
Theseus met de - overigens door hem zelf gesponnen - draad van Ariadne een weg
baant door het labyrint. Enklaar had zich tot taak gesteld de cultuurhistorische
factoren bloot te leggen, die het verschijnsel van de dodendans hebben bewerkt.
Wij moeten nu nog weten, wat hij verstaat onder dodendans en onder
cultuurhistorische factoren. Welnu, de dodendans is ‘een zinnebeeldige voorstelling
van de macht van de dood over het menselijk geslacht, waarbij een aantal personen,
die alle standen, elke leeftijd en beide geslachten vertegenwoordigen, een reidans
vormen
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met figuren, die de dood verbeelden’ en cultuurhistorische factoren zijn denkbeelden,
geestesstromingen, maatschappelijke toestanden en gebeurtenissen. Uit de
vraagstelling blijkt, dat het de schrijver met deze studie niet alleen, zelfs niet in de
eerste plaats te doen was om de geschiedenis van de overgeleverde dodendansen.
Wat hij daarover te zeggen had, heeft hij bewaard voor het laatste hoofdstuk. De
zeven, die er aan voorafgaan, zijn alle gewijd aan de cultuurhistorische factoren,
die de dodendans hebben bewerkt, resp. de contemptus mundi, de voorstelling van
de dood, het contact van doden en levenden, de dialoog en de reidans, de litteraire
ontwikkeling, de personifiëring van de dood en tenslotte de zuiver-historische
factoren, t.w. de rampen van Zwarte Dood en Honderdjarige Oorlog.
In de contemptus mundi ziet Enklaar de eigenlijke achtergrond van de dodendans.
Ze is een bewijs van de geringe waardering van het aardse. Ik weet niet, of het wel
zo eenvoudig is. Het komt mij voor, dat de contemptus mundi eerder als bewijs geldt
van de spanning tussen het aardse en het hemelse, misschien het oudste spoor
van de laatmiddeleeuwse spiritualiseringstendens, die de existentie in haar totaliteit
niet meer verstond en nu onderscheidde en scheidde tussen hemels en aards, ziel
en lichaam, geest en stof. Daarbij werd alle waarde - althans in theorie - aan het
geestelijke en eeuwige toegekend en het aardse en stoffelijke, dat overigens fel
werd begeerd juist door deze scheiding, gedevalueerd. Ondanks de bezwaren van
Schnürer zou ik niet gaarne elk verband ontkennen tussen het opkomen van de
contemptus mundi en het jaar 1000. In deze zelfde tijd toch staat het gehele
religieuze en culturele leven in het teken van de apocalyptiek (men denke slechts
aan de Oordeelsvoorstellingen in de kunst en aan de eschatologische literatuur).
Wij moeten de contemptus mundi dan ook liever niet ontstaan denken onder oosterse
invloed, maar als gevolg van de post-karolingische overspanning van de Rex- en
Iudex-voorstelling van Christus en het daaropgevolgde teloorgaan van de
Goddelijk-wereldlijke totaliteits- en eenheidsconceptie. Mijn bezwaar tegen de
overzichtelijke en zeer volledige historische schets van de contemptus
mundi-gedachte geldt verder vooral het gemis aan onderscheiding in de
achtergronden en dus ook in de zin der wereldverzaking in de
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Romaanse-, Gothische-, Bourgondische- en Humanistische periode. Het is immers
heel wat anders, of de zielenood (Romaniek), de imitatio-Christi (Gothiek), de
vanitas-obsessie (Herfsttij) of het persoonlijk aards geluk (Petrarca, Erasmus) tot
wereldverzaking leiden. Wanneer Enklaar dan in de contemptus de ‘grondstemming
van de dodendans’ ziet, ga ik niet meer met hem accoord. Ik acht het verband van
de wereldverzaking (die trouwens zelf op zo verschillende gronden rust) en de
dodendans niet zo evident, althans niet zo dwingend, als hij. De oorsprong van de
dodendans zoek ik eerder in de sociale satire van de gelijkheid van alle standen
voor de dood. Het is niet toevallig, dat we dit motief het eerst aantreffen bij
Helinandus van Froidmont. Zijn Vers de la Mort past uitstekend in het kader van de
sociale satire, die de 12-13e eeuwse spiritualisten o.a. ook leidde tot de conceptie
van de geestelijke adeldom. In dit licht wordt het begrijpelijk, dat de bloei van de
Vado mori-gedichten vroeger valt dan van die op het Ubi suntthema. Het laatste
past meer bij de Bourgondische vanitas, terwijl de vado mori-gedichten juist die
meedogenloze gelijkheid der standen prediken of zeg maar alle standsverschil sub
specie mortis uitwissen, wat kenmerkend is voor het Gothische spiritualisme. Vast
staat in elk geval, dat de oudste dodendanstekst uit Vado mori is gesproten. Is mijn
zienswijze juist en de dodendans oorspronkelijk een sociale satire, dan is hij later
onder invloed van Ubi sunt, kortom van de Bourgondische vanitas, uitdrukking
geworden, ja hèt zinnebeeld van de vergangelijkheid. Vandaar dan ook naast het
standsverschil - dat mede teruggaat op de zgn. ‘standrevue’, het 12e-eeuwse
hekeldicht, waarin de verschillende maatschappelijke standen een lesje krijgen de invoering van het leeftijdsverschil der personen, waardoor de onafwendbaarheid
en de grilligheid van de dood sterker werden geaccentueerd.
Na deze achter- en ondergrond van de dodendans gaan we over tot de eigenlijke
ingrediënten, de dood en de dans. Wat de dood aangaat, de voorstelling van de
dode is ouder dan die van de gepersonifiëerde Dood. Al is er voor de personificatie
een lijn te trekken van Helinandus over de Ackermann aus Böhmen tot Elckerlijc,
in de dodendans is de dode, die de levende - als zijn toekomstbeeld - komt halen,
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de oorspronkelijke voorstelling, zij het ook dat die weldra gecontamineerd wordt
door de Dood als Personificatie. De oorspronkelijke doodsfiguur, de dode dus, is
via de legende van de drie levenden en de drie doden in de dodendans
terechtgekomen. Voor de oorsprong van deze legende aanvaardt Enklaar de
resultaten van Künstle's studie, die ons naar de Arabische prae-Mohammedaanse
wereld voert. De spreuk: ‘Wat wij waren, zijt gij; wat wij zijn, zult gij worden!’, in de
2e helft van de 11e eeuw voor het eerst in het westen gesignaleerd, is zeer
waarschijnlijk van oosterse herkomst (hij is reeds in 580 bij de arabische dichter Adi
gevonden). Enklaar toont aan, dat de spreuk niet via Spanje (zoals Künstle wilde),
maar via Italië naar West-Europa is gekomen. Met de spreuk houdt de legende van
de drie levenden en de drie doden verband, maar het hoe is nog niet geheel duidelijk.
Is de legende kant en klaar aan het oosten ontleend, of alleen de spreuk en is de
legende in het westen zelfstandig gegroeid? In elk geval is het drietal oorspronkelijk
westers. Voor de verdere ontwikkeling van de legende is het weer interessant te
letten op de verschillende tijdgeest, die zich in de opeenvolgende redacties
openbaart. Felle satire domineert in de oudste Franse versies, inz. in de 3e, terwijl
de laatste, de 5e, beheerst wordt door de doodsobsessie en de
loon-naar-werkentheologie. Tot het verbreidingsgebied van de legende, door Enklaar
nauwkeurig in kaart gebracht, behoort ook Nederland, dat vertegenwoordigd is met
één litteraire bewerking (uitg. d.J.F. Willems in Belg. Mus. 2, bl. 239 e.v.) en drie
monumentale (de fresco's in de kerken van Zalt-Bommel, Zutfen en Muiden).
Uit deze legende is het motief van de dode, die de levende zijn voorland toont,
in de dodendans overgegaan. De latere dodendansen, althans de Spaanse Danza
general de la Muerte en de daarvan - volgens Enklaar - afhankelijke Duitse
Lübisch-Revalse tekst, hebben evenwel een gepersonifiëerde Dood. De verklaring
van dit verschijnsel vereist m.i. nog een afzonderlijk, diepergaand onderzoek. Het
komt mij voor, dat Rehm in zijn Todesgedanke de zaak al te simplistisch voorstelt,
als hij de dode de oudere en de personificatie de jongere voorstelling noemt. We
vinden de personificatie immers reeds bij Helinandus. Ik geloof eerder, dat de
personificatie van geleerde (klassiek-Christelijke-) oor-
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sprong is en de dode van volkse (primitief-religieuze, i.c. heidens-Germaanse). De
dode is in primitieve religies eigenlijk niet dood, maar levend, zij het op andere wijze
dan de levenden. De cultus is er op uit hen als levend te erkennen (vg. K.Th. Preuss
Tod und Unsterblichkeit im Glauben der Naturvölker, 1930) en die tendens herkent
men nog in tal van middeleeuwse gebruiken, o.a. in het zg. ‘dodenrecht’, waarin de
dode optreedt als rechtspersoon (vg. H. Scherer Die Klage gegen den toten Mann
in Deutschrechtliche Beiträge 4 (1909-'10) S. 47 ff.) en dan natuurlijk vooral ook in
de zg. spokerij der doden, hun inz. nachtelijke actie soms ten gunste maar meestal
ten nadele van de levenden (vg. M. Bartels Was können die Toten? in Zeitschr. d.
Ver. f. Volksk. 10 (1900) S. 117 ff.). In de dodendans wordt de Dood voorgesteld
door een gevild (en ten dele ook ontvleesd) lijk of door een geraamte. De eerste
voorstelling is volgens Enklaar de oudste. Ik wil het graag geloven, maar het
aangevoerde bewijsmateriaal is wel heel summier. Ook hier gevoelt men behoefte
aan een afzonderlijk onderzoek in aansluiting aan R. Helm Skelett und
Todesdarstellungen bis zum Auftreten der Totentänze (Strassburg 1928). Zeer
uitvoerig staat Enklaar dan nog stil bij de attributen van de Dood in de dodendans,
de muziekinstrumenten en de wapens. De eerste zouden een aanwijzing kunnen
bevatten voor de verlokking van de Dood, een motief dat in de middeleeuwen nog
nauwelijks merkbaar is en door Enklaar dan ook niet wordt aangeroerd, maar dat
in de Nieuwe Tijd een belangrijke rol gaat spelen. Sprekende over het verband van
dood en Oordeel haalt Enklaar Helinandus aan, maar deze citeert hier Hebr. 9, 27
en dit oordeel is niet het laatste, het Iudicium extremum, maar naar middeleeuwse
opvatting het persoonlijk oordeel onmiddellijk na de dood.
Het contact tussen de doden en de levenden, de dialoog, kan tegelijk met de
doodsvoorstelling uit de legende van de drie doden en de drie levenden in de
dodendans zijn overgegaan. Misschien heeft hierop ook het sinds de 12e eeuw
geliefde strijdgedicht of disputatie van Dood en Leven, Mens en Dood, Lichaam en
Ziel, invloed geoefend. Maar in de dodendans wordt niet zoals in legende en
disputatie uitsluitend gesproken, er wordt gedanst. Waar ligt de oorsprong van dit
motief? Volgens Fehse in het geloof, dat de doden 's nachts plegen te dansen en

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 69/70

152
de levenden daarin zoeken te betrekken, volgens Stammler in de voorstelling van
Christus als Leider van een maagdenrei. De laatste opvatting werd reeds door
Vanderheyden bestreden (Christus leidt niet dansend uit het leven weg) en nu ook
door Enklaar verworpen. Hetzelfde doet Manasse in The dance motive of the latin
dance of death (in Medievalia et Humanistica 4 (1946) p. 83 seq.) na afweging van
alle argumenten, die A. Oppel in Das Hohelied Salomonis und die deutsche religiöse
Liebeslyrik (Berlin und Leipzig 1911) had bijeengebracht om het verband tussen
Christus en de Dood te verdedigen. Zelf wil Manasse uitgaan van de carole, de
‘duivelse dans’; maar dat is oud nieuws, want de caraula was juist de verboden
heidense dans in kerken en op kerkhoven. Zelf zou ik niet a priori elke samenhang
van de hemeldans met de autochthoon-heidense en dan dus ook met de dodendans
willen loochenen. Helaas bezitten wij - hoe dankbaar ook voor de studiën van Van
der Leeuw (In den hemel is eenen dans en zijn Dans en Beschaving in Exuli Amico
Huizinga historico amici non historici etc. bl. 124 e.v.), Gougaud (La danse dans les
églises in RHE 15 (1914) en Oesterley (The sacred Dance, Cambridge 1923) - nog
niet het grote samenvattende werk over de sacrale dans, dat ons ook en vooral over
de middeleeuwse toestanden volledig inlicht. Voorshands kunnen wij, voor wat het
onderwerp van de dodendans aangaat, er slechts toe neigen de vraag of het
dansmotief inderdaad teruggaat op de dans der doden, mèt Enklaar bevestigend
te beantwoorden. Weliswaar heeft die dans, inz. op kerkhoven, een
vegetatief-magische strekking en ontbreekt dit element te enen male in de
dodendans, maar dit behoeft samenhang geenszins uit te sluiten; het ligt voor de
hand aan te nemen, dat die aanstotelijk-heidense bedoeling in de Christelijke
cultuurvorm van de dodendans van meet af aan is uitgeschakeld. Bij Enklaar's
interessante voorbeelden van kerkhofdans zou ik nog willen toevoegen de
mededeling bij Etienne de Bourbon, † 1261 (vg. Coulton Life in the Middle Ages, p.
89), al is het niet helemaal duidelijk, of de vermomden hier doden representeren,
maar dat zal wel. En dan vooral de dans van de in een lijkhemd gehulden (dus
doden) om de Dood (vg. Grupp Kulturgeschichte des Mittelalters 6, S. 41), een
interessante variant, al is de plaats van handeling niet bepaald een kerkhof.
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Tenslotte nog een suggestie. Wil men het Christendom per se enige invloed gunnen
op het dansmotief der doden, dan zou men via Manasse's verwijzing naar de
knekelhuisvoorstellingen kunnen denken aan de verrijzende en dansende doden,
die wij reeds aantreffen op Karolingische Opstandingen.
De reidans is ook het voornaamste vormelement van het sermon mimé sur la
mort - volgens Enklaar de onmiddellijke bron van onze litteraire en geschilderde
dodendans -, waarover Enklaar reeds een zeer instructief artikel had geschreven
in de Miscellanea Gessler (dl. 1, bl. 466 e.v.), en waarop hij thans terugkomt. Enklaar
heeft in deze dans een aantal gegevens verenigd aangaande vertoningen, waarin
de dood of het plotselinge sterven de kern vormt. Die van Seelmann (bl. 74) zou ik
beslist uit de reeks willen verwijderen, omdat deze dans kennelijk niets anders
bedoelt te zijn dan een initiatie-ritus; de ‘dode’ staat hier immers weer op, we hebben
dus te doen met het mysterie der levensvernieuwing, magisch bewerkt door een
schijndood en herleving of wel - zoals elders ook wel voorkomt - door genezing.
Deze vertoning was trouwens ook geen sermon mimé, geen illustratie van een
voorafgaande preek. Daarentegen kan Enklaar's afwijzing van Du Cange's opvatting
van de vertoning te Besançon van 1453 als dodendans mij niet volkomen overtuigen.
Ten eerste is het mij niet duidelijk, waarom de opvoering van de lotgevallen der
Maccabeeën in de vorm van een reidans zou zijn geschied. En dan vraag ik mij ook
af, of de naam Maccabeeën toch niet ‘doden’ kan hebben betekend. Wij komen
hierop zo aanstonds naar aanleiding van de uitdrukking ‘Machabeusdans’ in
15de-eeuwse rederijkersteksten nog terug. - Afgezien van deze betwiste vertoningen
hebben we naast enkele mededelingen als enig bewaard gebleven drama (al is ook
dit niet volgroeid) Le mort de la Pomme, door Enklaar uitvoerig geanalyseerd en
waarvan hij het niet onmogelijk acht, dat het in 1449 voor het Bourgondische hof te
Brugge is opgevoerd. Een volwaardig dodendans-drama is ons uit de middeleeuwen
niet overgeleverd. Of het ooit bestaan heeft is twijfelachtig. De Vlaamse vertoningen
te Nieuwpoort (1413, 1430) en Veurne van de drie levenden en de drie doden
behoeven geen echte drama's te zijn geweest, het kunnen ook dansen zijn geweest
met sprekende
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personages. Alleen Lope de Vega's Las Cortes de la Muerte zou een
dodendansdrama kunnen heten.
In dit verband bespreekt Enklaar het beroemde ‘Je fis de Macabree la dance’ in
Jehan le Fèvre's Respit de la Mort van 1376. Wackernagel en Seelmann vertaalden:
‘Ik stierf bijna’. Inderdaad komt in onze rederijkersliteratuur de uitdrukking Machabeus
1)
dans voor in de betekenis ‘sterven’ of ‘de dood’ . Toch meent Enklaar deze vertaling
te moeten verwerpen: men zou dan, zegt hij, vóór 1376 al een zekere populariteit
van de dodendansbeeldspraak moeten aannemen - wat ik geen onoverkomelijk
bezwaar acht - en bovendien is de vertaling nog gewrongen. Enklaar ziet nu in ‘de
Macabree la dance’ een litterair werk. Na zeer conscientieus allerlei mogelijkheden
te hebben afgewogen aangaande de vorm van dit werk, stelt hij als eigen opvatting
voor, dat hier een toneelspelachtige dans is bedoeld, geen pantomine meer, maar
ook nog geen drama. ‘De verduidelijking van een voorafgaande preek, “le sermon
mimé sur la mort”, is uitgegroeid tot een vertoning, een dans, waarbij het gesproken
woord gebruikt werd, de danse macabre. Die veranderde weer in een vaste
voorstelling, in beeldhouwwerk of schildering, van wat voordien voorbijgaand
gemimeerd werd. Zo is de ontwikkeling geweest te La Chaise-Dieu, zo was het
zeker overal elders, te Parijs, Kermaria, Bazel of Lübeck. In plaats van naar de
vluchtige vertoning kon de predikant dan ter illustratie van zijn moralisatie verwijzen
naar de blijvende verbeelding. Soms werd die nog verduidelijkt door poëtische
bijschriften, die als rechtstreekse nakomelingen van de libretti voor de gemimeerde
vertoningen mogelijk ouder zijn dan de voorstellingen in de beeldende kunst, waarvan
de gedichten zich later geheel losmaken.’ Uit het sermon mimé ziet Enklaar dus
twee verschillende vormen zich ontwikkelen: 1. de dodendans, 2. het drama; elk
van deze beide gaat zijn eigen weg, het drama is nog niet voltooid, wanneer de
middeleeuwen ten einde zijn.
Zo is dus het ontstaan van de dodendans verklaard. Enklaar had nu

1)

Onder de aangehaalde plaatsen (bl. 83) bevindt zich ook een ‘aan Anthonis de Roovere
toegeschreven refrein’ (uitg. d.C.P. Serrure in Vad. Mus. 4, 127). Door wie is dit refrein aan
De Roovere toegeschreven? Niét door Serrure! Met ‘het gedicht’ (Vad. Mus. 4, 116) bedoelt
Serrure het refrein op de stok tEs al lijdende sonder de mijnne Gods (uitg. ald. bl. 121 e.v.).
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gevoeglijk over kunnen gaan tot de bespreking van de dodendansen zelf, indien hij
het niet nodig had gevonden eerst nog te zoeken naar concrete oorzaken voor het
opkomen van het verschijnsel juist in de tweede helft van de 14de eeuw. Eerst
rekent hij af met enkele z.i. onhoudbare meningen dienaangaande. Wanneer Enklaar
dan op zijn beurt zoekt naar schokkende gebeurtenissen, die de doodsvrees versterkt
moeten hebben en die meent gevonden te hebben in de Zwarte Dood en de
Honderdjarige Oorlog, dan ga ik accoord met dat ‘versterken’ en weiger ik in die
gebeurtenissen oorzaken te zien. De enige ware oorzaak is m.i. de vanitasobsessie,
die zelf weer is bepaald door de sterke aardsgerichtheid der late middeleeuwen in
opperste spanning, in conflict met het Gothische spiritualisme. Ware het anders,
dan zou de atoombom ook wel dodendansen kunnen gaan voortbrengen. Maar
neen, de geestelijke scheppingen zijn nooit restloos uit politieke, economische,
maatschappelijke of wat voor concrete aanleidingen ook te verklaren. Natuurlijk is
er samenhang, alles hangt voor wie dieper schouwt met elkaar samen. Maar ik
aanvaard geen causaliteit. Doodsvrees wordt niet gewekt door rampen als oorlog
en pest zonder meer. Wij hebben in de laatste oorlog het tegendeel ervaren; de
onverschilligheid voor de dood is thans groter dan ooit. Het is trouwens vrij zinloos
naar zulke speciale oorzaken te zoeken. De rampen en verschrikkingen waren in
de vroege middeleeuwen waarachtig niet geringer dan in de latere. En toch ontstond
de dodendans alleen toen. We kunnen de zaken beter omkeren: juist door de
doodsobsessie maakten die rampen zulk een verschrikkelijk diepe indruk. De oorzaak
van de obsessie zelf ligt dieper verborgen. Men kan op allerlei omstandigheden
wijzen, een der voornaamste is wellicht de hulpeloosheid van de zich beveiligende,
zich ‘verzekerende’ burger-stedeling tegenover de dood, gevolg van het conflict
tussen zijn (praktisch) materialisme en (theoretisch) idealisme. Maar met alles bij
elkaar komen we er nog niet, de laatste en diepste oorzaak ontgaat ons, behoort
tot het Leven, dat voor ons een mysterie moet blijven.
In dit verband spreekt Enklaar ook over de herkomst van het woord macabre, in
de vroegst aangetroffen vorm macabré. Hij verwerpt het veronderstelde verband
met Maccabeus en schijnt veel te voelen voor
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arab. maqābir. Franse troepen zouden dit woord in Spanje tussen 1366 en 1376
van de Moren hebben leren kennen; in Frankrijk zou het terstond verkeerd zijn
opgevat. Het spijt mij, dat Enklaar mij niet heeft kunnen overtuigen. Als wij bij de
feiten blijven, moeten we zeggen, dat met Macabree in de oudste vindplaatsen een
persoon is bedoeld. En dan liggen de Macabree la dance en de Machabeus dans
der Zuidnederlandse rederijkers wel zeer dicht bij elkaar. Die rederijkers waren
trouwens geheel naar het Frans georiënteerd, hun Machabeusdans móet teruggaan
op dance de Machab(r)ee. De enige moeilijkheid zit in de r. Taalkundigen weten
hier misschien raad op. Tot zolang mag ik niet tot identiteit besluiten. Volkomen vast
2)
staat in elk geval de latere gelijkstelling . Ook het ontbreken van een
aanknopingspunt in de Boeken der Maccabaeën is geen afdoend argument. Dit
aanknopingspunt moet immers niet gezocht worden in deze bijbelboeken zelf, maar
in de middeleeuwse Maccabaeënlegenden, zoals Gautier de Belleperche's Judas
Machabee, de Roman d'Oberon, Seghelijn van Jerusalem. Er zullen er zeker veel
meer zijn. Zolang we geen monografie bezitten - die overigens dringend nodig is! over Judas Maccabaeus in de middeleeuwse literatuur, kunnen we ons over het al
of niet voorkomen van macabre motieven in de Maccabaeën-legende geen oordeel
vormen.
Het scherpzinnig afwegen van alle argumenten van zijn voorgangers door het
gehele boek bemerkbaar, maakt ook de lectuur van het slothoofdstuk gewijd aan
de geschiedenis van de oudste dodendansen tot een waar genoegen. Enklaar wordt
gelukkig niet gedreven door een zucht naar originaliteit à tout prix, hij aanvaardt
dankbaar de reeds verkregen resultaten, indien ze op goede gronden, met name
op de feiten steunen, maar zo nodig aarzelt hij ook niet volstrekt eigen wegen te
gaan. Zo gaat Enklaar niet meer met Stammler mee, wanneer deze Bretagne voor
het stamland en de monumentale dodendansen voor de oudste houdt. Zelf gaat hij
uit van de dodendans op het kerkhof ‘des Innocents’ te Parijs van 1425. Alle
gegevens heeft hij zorgvuldig ver-

2)

In dit verband mag ik er misschien even aan herinneren, dat in het argot van de medische
studenten te Parijs de benaming mac(h?) abé(e?) voor ‘dode’ of ‘lijk’ nog altijd in koers is.
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zameld, die kunnen bijdragen ons een voorstelling te vormen van deze verloren
dodendans. Vervolgens bepaalt Enklaar de route, waarlangs de invloed van Frankrijk
via Zuidduitsland (Bazel) zich naar Noordduitsland (via Lübeck) heeft uitgestrekt.
Voor de vele duistere punten, die er toch nog overblijven in de ontwikkelingsgang
van de dodendans, is Enklaar volstrekt niet blind. Zolang er echter geen nieuwe
documenten gevonden worden, is het niet mogelijk het historische proces volledig
op te helderen.
Ik hoop in de voorgaande bladzijden een indruk te hebben gegeven van de rijke
inhoud van Enklaar's jongste publicatie. Het ideaal van de oude historiografie, dat
elke bladzijde iets wetenswaardigs moet bevatten, is ver overtroffen. Hier en daar
blijft er nog een mogelijkheid voor een gesprek, maar in de hoofdlijnen heeft de
schrijver door zijn overtuigend betoog de discussie wel voorgoed gesloten. Het boek
betekent tevens een eerherstel voor ons land, dat in de dodendansstudie hopeloos
3)
achterop was geraakt .
Leiden.
J.J. MAK

Album aangeboden aan Prof. Dr. L. Grootaers, hoogleraar aan de
katholieke universiteit te Leuven bij zijn vijf en zestigste verjaring. 1950.
Er zijn nog altijd linguisten - misschien neemt hun aantal zelfs toe - die aan de studie
der woord- en dialect-geografie betrekkelijk weinig waarde hechten. Zij zien er geen
bijdrage in van principiële strekking voor ons theoretisch of taalphilosophisch inzicht;
deze tak van wetenschap is volgens hen een ancilla historiae, waarvan de resultaten
altijd bevestiging behoeven van niet-linguistische wetenschappen en gegevens.
Deze houding hangt samen met, is een uitvloeisel van de sterke beklemtoning van
de synchronistische, structurele linguistiek.

3)

In zijn inleiding beklaagt Enklaar zich er over, dat zovele buitenlandse publicaties in
Nederlandse bibliotheken niet aanwezig zijn (Kurtz en Stammler echter wel; van Stammler
is er zelfs de tweede druk van 1948 met ‘volledig’ bijgewerkte bibliografie). De klacht is mij
uit het hart gegrepen. Misschien kan een centrale commissie van advies voor aankoop ten
behoeve van onze bibliotheken hier uitkomst brengen.
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Ook hier de nawerking van F. de Saussure; men leest in de Cours op p. 41: ‘tout
ce qui se rapporte à l'extension géographique des langues et au fractionnement
dialectal relève de la linguistique externe; ... le phénomène géographique... ne
touche pas à l'organisme intérieur de l'idiome’.
In zijn bijdrage tot deze bundel ‘Dialectologie en Taalgeschiedenis’ zegt Heeroma
op p. 202: ‘Er is bijna geen taalhistoricus meer die niet tevens in meerdere of mindere
mate dialectoloog geworden is’. Geheel tevreden is H. echter ook niet, blijkens zijn
vraag: ‘Zou het mogelijk zijn een enquêtemethode te ontwerpen, waarbij niet enkel
losse woorden en zinnen worden afgevraagd, maar de omvorming van de
taalstructuur onder invloed van een expansie op het ogenblik zelf wordt vastgesteld?’
Zo gesteld is aan dit verlangen - als ik de bedoeling goed begrijp - onmogelijk te
voldoen. Ten eerste is het begrip ‘expansie’ niet noodwendig van zoveel belang dat
het in een programmatische eis zou moeten figureren. Gesteld echter dat er ergens
een expansie plaats vindt, hoe zou het denkbaar zijn om deze in het heden te
betrappen, en nog wel als omvormende factor van een hele taalstructuur? Wijzigingen
in deze structuur zullen in eerste instantie voortvloeien uit de inherente labiliteit van
het evenwicht zelf. Komt er inwerking van buiten af bij, des te beter wellicht voor de
toekomstige wijziging. Het woord ‘taalstructuur’ in H.'s vraag vergt dan ook niet een
verfijning van bestaande dialect-geografische methoden, maar een principieel anders
gericht onderzoek.
Het album-Grootaers geeft in een zeventien-tal gevarieerde bijdragen een
algemeen-oriënterende inleiding en overzicht van methoden en resultaten der
dialectologie. De eerste drie vormen een passende bioen bibliografische introductie.
De eervolle plaats die de jubilaris van 1950 op dit terrein en in de Zuidnederlandse
Dialectcentrale bekleedt wordt hierin wel zeer duidelijk. Het gebrek aan middelen
waarmee hij vaak te kampen had (p. 43) is meer dan vergoed door de toewijding
van zijn leerlingen.
De belangstelling voor de levende taal heeft verfrissend gewerkt op verschillend
terrein. Voor de etymoloog b.v. is volgens Van Haeringen het indogermaanse
vergelijkingsmateriaal wel uitgeput, en maar zelden
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heeft men sedert 1910 b.v. de aangename gewaarwording van een overtuigende
combinatie tegen te komen (p. 109). Het zwaartepunt voor de etymoloog worde dus
verlegd naar de ‘beschrijving van de formele en semantische geschiedenis in de
latere tijd.’ Hierbij zal het formele, vooral het hypothetisch-formele, in de schaduw
staan van het semantische. De semantiek heeft trouwens zijn terrein reeds lang
verlegd naar de historisch controleerbare perioden. De etymoloog moet echter
volgens v.H. niet vooral retrospectief te werk gaan, maar van het verleden op het
heden aanwerken (p. 110).
Van Loey wijst daarentegen ook op de methode om vroegere taaltoestanden te
reconstrueren aan de hand van de tegenwoordige geographische verspreiding van
verschijnselen (p. 67), waarbij hij met instemming het voorbeeld door Van Wijk
gesteld noemt. Deze methode kan natuurlijk eerst met vrucht worden gehanteerd
nadat men zich de kennis van historische grammatica heeft verworven. Er zijn wel
voorbeelden van taalgeographisch onderzoek waarin zich een gebrek aan deze
kennis wreekt.
De onomastiek als hulpwetenschap van de historische taalkunde wordt behandeld
in de bijdrage van K. Roelandts. In deze materie is behoedzaamheid geboden.
Mansion waarschuwde reeds in duidelijke taal. Indien de dialectstudie naar waarde
wordt geschat, zegt R., zullen (zulke) vergissingen ons niet overkomen. De
voorbeelden die hij hier behandelt zijn niet zeer duidelijk of overtuigend. Het is m.i.
zeer de vraag of in Tobback < Tubeke e.d.m. archaïstische naamvormen zijn
bewaard, al schijnt het lat. de Tobaco deze opvatting te steunen. De schrijftraditie
in namen is zo machtig, dat men wat de uitspraak betreft er steeds sceptisch
tegenover moet staan. Kan de ontwikkeling niet zijn geweest: a > ə > a? In composita
toch zijn, ondanks de gecodificeerde vormen, de onbeklemde delen ten zeerste aan
verval onderhevig; de gesproken taal zal zijn gang zijn gegaan, evenals nu, terwijl
de geschreven vormen er hoog boven verheven bleven. Evenmin lijkt mij de ae in
Govaert te danken aan secundaire betoning, maar eerder aan het erkennen in de
schrijftaal van een uit ə ontstane a, waarbij invloed van andere namen met een oud
a(e)rt in het spel kan zijn geweest. De parallel met de pronomina mij en hij naast
me
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en ie lijkt mij niet houdbaar. R. zegt dat de ĭ van -rĭk in Hendrik niet verdoft is, en
dat dit te danken zou zijn aan de populariteit door de eeuwen heen van deze naam.
Indien in sommige dialecten de ĭ werkelijk gesproken wordt, zal dat toch veelal
spelling-pronunciation zijn, maar dikwijls is er stellig alleen een ə.
De syntaxis is door de dialectoloog stiefmoederlijk bedeeld; zo zelfs dat Van Es
het beschamend noemt dat de syntacticus vrijwel met lege handen moet komen.
Van Es stelt terecht de eis dat, zoals alle taalonderzoek, het dialectonderzoek
syntactisch moet worden opgezet. Immers: eerst dan zal het wisselend karakter der
klanken en hun variaties behoorlijk aan het licht komen. En eerst dan ook zullen
klanken en woorden als structurele elementen der taal naar hun waarde kunnen
worden beoordeeld. Geschiedt zo'n beschrijving met de moderne hulpmiddelen,
dan zullen de gevonden latituden van klank- en woordgebruik - en natuurlijk ook
van de syntactische vormen - de vibratie van het hele taalsysteem aanwijzen. En
eerst daarmee zijn de belangrijkste gegevens verworven voor een inzicht in de
mogelijke interne wijzigingen. Het vrij rijke materiaal waarmee schr. zijn opstel
illustreert overtuigt de lezer van de noodzaak van deze studierichting. Wel hebben
vele gevallen vooral stilistische waarde en zijn verder reikende conclusies daar nog
niet uit te trekken. De typologie der streektalen zal evenwel op den duur eerst door
de syntacticus kunnen worden getekend.
Een dergelijke typologie, over een groter gebied beschreven, zal oudere
taalgemeenschappen kunnen blootleggen. In de Vox Romanica 5 (1940), p. 174
zegt Adolf Ribi: aangezien de denkvoorstellingen en -gewoonten welke in de
inwendige taalvorm hun uitdrukking vinden, niet altijd met de taal- en dialectgrenzen
samenvallen, zou men zich een taal-geografie der benoemingsmotieven en beelden
denken kunnen. De bestaande woordkaarten bevatten reeds materiaal dat dienstbaar
kan zijn in deze richting, maar de bewerkers ervan zijn niet van dit speciale
gezichtpunt uitgegaan.
Deze feestbundel als geheel kan dienen als een nuttige wegwijzer, mede door
de literatuuropgaven, al zijn die uit de aard der zaak niet volledig.
A.C. BOUMAN
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De oorspronkelijkheid van de Karel ende Elegast
Zowel door Prof. Kloeke's uitgave van de incunabel A en zijn artikel De Compositie
van de Karel ende Elegast en het incognito van de zwarte Ridder (Ts. 66, p. 161)
als door de twee voordrachten van Prof. Kroes resp. aan de Universiteit te Utrecht
en te Leiden in de Mij. v. Nederl. Letterk. gehouden (verschenen Ts. 69, p. 81 e.v.)
is de aandacht weer op de Karel ende Elegast gevestigd. De eerstgenoemde
hoogleraar liet het licht vallen op compositie en stijl van het gedicht, de
laatstgenoemde op de in de samenhang horende sprookjes en het probleem der al
of niet oorspronkelijkheid van de Mnl. roman. Omtrent het woord oorspronkelijk is
enige oriëntatie niet overbodig, want het woord bestaat wel in de Middeleeuwen,
maar de betekenis ervan komt niet overeen met de tegenwoordige. Verdam verklaart
orsprongelijc als: 1) aan de grond ontspringende, uit de grond opwellende; 2) waaruit
iets zijn oorsprong neemt. Volgens de voorbeelden werd het woord symbolisch
gebruikt: een oorspronckelicke fonteyne der lieften; overmits oorspron(c)like volheit
alre scoonheit. In streng litteraire zin werd het niet gebruikt, wat gezien de
litterair-historische feiten, nauwelijks verwondering kan wekken. De Middeleeuwen
kenden immers niet de appreciatie van het ‘niet vertaald’, en evenmin het begrip
‘eigen vinding’. Bestaande thema's waren gemeengoed, iedere dichter kon zeggen:
‘Je prends mon bien, où je le trouve!’ Er werd vertaald, maar er waren ‘des
accommodements avec l'original’. Er werd gedicht maar in variaties op een thema.
Maar eens moet de eerste keer geweest zijn, eens moet er iemand vorm gegeven
hebben aan het thema.
Bij de Elegast is de kwestie eenvoudig te stellen, omdat er niet als bij de grotere
epen een vervlechting van thema's is waar te nemen: er is maar één thema, nl. Hoe
een Koning uit stelen ging. Dit thema

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 69/70

162
1)

kennen we in tweeërlei vorm: als volksverhaal en als roman, hetzij van Basin, hetzij
van Elegast. Ten opzichte van het Mnl. gedicht zijn er twee vragen aan de orde: is
de Elegast uit het Frans vertaald? en, hoe is de verhouding van volksvertelling tot
roman?
Dat er een Franse roman bestaan heeft van Koning en Dief i.c. Basin is wel aan
2)
te nemen, want zo uitvoerige toespelingen als waarover we beschikken zijn
résumés, hetzij van een zelfstandig gedicht, hetzij van een afgerond geheel binnen
het kader van een groter epos. Bovendien is ons bewaard de Karlamagnús saga,
die meestal getrouw Franse romans weergeeft. Gesteld dat de Mnl. dichter de Basin
als voorbeeld gehad had, dan zou hij heel zelfstandig te werk gegaan zijn in het
3)
algemeen en het meest door de centrale figuur van de ‘larron épique’ te veranderen
in een Germaanse volksfiguur.
Prof. Kloeke noemt Elegast een outlaw, Prof. Kroes geeft de bosbewoner er de
naam Meesterdief bij. Wat een outlaw is, heeft men nog onlangs kunnen zien bij de
vertoning van Shakespeare's Naar het U lijkt, waar het woudleven, dat sedert de
dagen van Robin Hood iets maar niet veel veranderd was, zich voor de toeschouwer
afspeelt. Alleen is bij Shakespeare geen behendige dief met wonderbaarlijke
eigenschappen te vinden. Voor deze Meesterdief kan ik volstaan met te verwijzen
naar mijn reeds genoemde boek, alleen met de bijvoeging, dat de eigenschappen
van Elegast nog primitiever zijn dan ik ze toen al vond. Het kennen van de dierentaal
b.v. heeft zijn wortels in een totemistische grond.
Elegast te plaatsen in Basin's romangebied betekent herschepping, maar houdt
niet in, dat het Frans niet primair en niet het onmiddellijk voorbeeld van de Mnl.
roman geweest is. In dit geval zou het volksverhaal een neerslag zijn van de roman.
Wat hier voor pleit, is, dat Hoe een Koning uit stelen ging niet internationaal is, zoals
het sprookje van de Meesterdief (d.i. de avonturen van een dief niet in verbinding
4)
met een koning), het in overweldigende mate blijkt te zijn . Er zijn

1)
2)
3)
4)

Marie Ramondt, Karel ende Elegast oorspronkelijk? Utrecht 1917, p. 28.
Id., p. 114.
Id., p. 128.
Bolte u. Polivka, III, nr. 192.
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volgens Stith Thompson meer dan 700 varianten van gevonden. De schrijver van
The Folktale merkt verder op: ‘In a tale familiar to the literature of northern Europe
since the Renaissance and known orally in Germany, the Baltic states and Hungary
(Type 951 A, The King and the Robber) the King is in alliance with the robber. He
joins him in disguise to rifle a bank. The robber, however, will not permit him to take
more than six shillings, pointing out, that the king has so many thieves. In another
purely Baltic tale The Bank Robbery (Type 951 B) robbers help the king by
accidentally discovering a conspiracy against him as they climb up to enter the
5)
bank . Of er zulke late uitlopers, of van de Elegast, of van Hoe een Koning uit stelen
ging, geweest zijn, als deze varianten kennelijk waren, doet tot de verhouding van
roman en volksverhaal niets af; evenmin of er 500 of 700 varianten van het
Meesterdief sprookje bestaan. We zullen ons moeten houden aan de zuivere versies
van Hoe een koning uit stelen ging: de Mongoolse, de Litause, de Russische. De
6)
laatste, die Onçukov in zijn sprookjesbundel opnam , heeft als inleiding de
Rhampsinitos, het in oorsprong Egyptisch verhaal van de dieven in de schatkamer
van de koning; denken we die weg, dan blijft er een ongeschonden versie over. Ook
de Mongoolse en de Litause varianten zijn opvallend gaaf, de laatste ook tegenover
de door Prof. Kroes nu toegevoegde (p. 99). Deze spelen in een christelijk
boerenmilieu. Ze zijn opgetekend in dezelfde tijd als de reeds bekende variant (1894,
1895). In de 19e eeuw bestonden er dus een heidense en een christelijke versie
naast elkaar. Van christelijke opvatting terug tot heidense zou een eigenaardig
proces zijn. Mochten alle drie de sprookjes neerslag zijn van het epos, dan is
eveneens de stap terug moeilijk te verklaren, omdat Hoe een Koning uit stelen ging
een logisch sluitend heidendom bevat, geen rudimenten.
Wel een principieel verschil maakt, wat Prof. Kroes in het geding brengt: dat ook
het sprookje van Der Teufel mit den drei goldenen

5)
6)

The Folktale, New-York 1946, p. 172.
Karel ende Elegast oorspronkelijk?, p. 28, 35, 38.
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Haaren mee in het spel is, wat blijkt uit de slaapkamerscene in de Elegast, als
7)
Eggherics vrouw hem zijn geheim afvraagt .
De drie gouden haren, die de sprookjesheld, wil hij de prinses tot vrouw winnen,
aan haar vader overhandigen moet, worden door de met de pretendent
sympathiserende Frau Teufelin aan haar slapende echtgenoot ontrukt. Tegelijk
ontrukt zij hem zijn geheime wetenschap omtrent drie raadselachtige verschijnselen:
een prinses, die niet genezen kan, een onverklaarbaar verdroogde marktfontein,
een raadselachtig verdorrende boom, en de vraag van de visser-veerman, waarom
hij niet wordt afgelost. Het valt onmiddellijk op, dat het sprookjesdrietal geschonden
is. Daardoor staan tegenover de drie te verkrijgen haren vier op te lossen puzzles.
Een goed sprookjesverteller is nooit verlegen, want de vierde keer trekt de vrouw
de duivel aan de neus. Deze springt woedend op en geeft haar een slag in het
gezicht.
Nu is het verlokkend dit vierde conflict als invoegsel te beschouwen, afkomstig
uit de roman, en zo de Duivel met de drie gouden haren uit te schakelen. Maar van
sprookjesstandpunt is er een andere mogelijkheid: het eerste motief is gesplitst in
de Goldener, die de prinses voor het raam ziet, en de prinses, die niet genezen of
niet lachen kan. De vraag omtrent de ziekte van de prinses hoort in de inleiding.
Plaatsen we die daar terug, dan kan de verzakte vierde puzzle als tot het organisme
behorend omhoog geschoven worden met de twee voorgaande, en vormt zo het
drietal.
Een speling van het lot wil, dat dit sprookjesmotief nochtans uit een epos afkomstig
is: de vrouw, die haar man zijn geheimen ontrukt om een ander in te lichten is terug
te vinden in de Mongoolse daden van Geser Chan, een bewerking van het
8)
Tibetaanse epos van Koning Kesar . De trek van dit motief is dus van Oost naar
West geweest, wat insluit dat we ook met een trek van Oost naar West te rekenen
hebben van Hoe een Koning uit stelen ging, waarvan juist in het Mongools een
zuivere versie bestaat. Geser Chan en Edzjenj Chan kunnen elkaar gevonden
hebben, en door de Mongolen meegevoerd

7)
8)

Bolte u. Polivka, nr. 29.
Naar Wilhelm Grimm bij Bolte u. Polivka, V, p. 212.
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zijn naar Europa. In ieder geval is de episode uit Geser Chan onder de Europese
sprookjes geraakt, verloor daar veel van de Mongoolse details en onderging een
verchristelijking, al was het dan ook door de duivel.
Edzjenj Chan en de Litause versie staan dicht bij de Elegast, maar in beide wordt
de aanslag uitgedacht door een enkeling, terwijl in het Russisch de Bojaren
samenzweren. Toch komt in het Mongools het woord samenzwering voor, en in het
Litaus vraagt de vrouw: ‘Nu, en wie weet, hoe wij de Koning kunnen doden?’ wat
op een voorafgaande spreking wijst. Het aanhechtingspunt tussen Geser en Edzjenj
moet de slaapkamer-scène geweest zijn. Daarin, en in het epos-geheel, is, zoals
Prof. Kroes zegt, het zadel met de klinkende schellen een ‘Fremdkörper’. Het behoort
9)
inderdaad niet in een dievensprookje, maar in een Daemonsprookje , ook in die
zin, dat schellen in het algemeen een demonisch karakter hadden. De Wilde Jacht
was er mee uitgerust. Het zadel hoorde niet in de schatkamer maar naast Eggheric,
die aan het demonische vervallen was; het weg te nemen was demonische kracht
breken. Minder duidelijk is te zien het ontstaan van de tegenstrijdigheid in Elegast's
uitlatingen, dat hij nooit de koning zou willen bestelen, en dat hij deze eens bestolen
had. Van dezelfde tegenstrijdigheid in het Russ., waar die ontstaat, doordat de
Rhampsinitos klakkeloos gehecht werd aan Hoe een koning uit stelen ging, zegt
Prof. Kroes, dat de verteller er geen aanstoot aan nam. De verteller niet, maar de
dichter, die over primitieve verhalen heen bouwde in epische stijl? Als we nu zeggen,
dat de alleen vermelde diefstal een later invoegsel is, dan is dat geen dooddoener.
10)
Immers, we bezitten een volledige Mnl. Rhampsinitos: De Dief van Brugge .
Bovendien is het verhaal opgenomen in de Seven Vroeden, twee redenen voor één
om in de ongerijmde diefstal een rudiment van het Egyptisch verhaal te zien, waar
de oorspronkelijke dichter niet verantwoordelijk voor is.
De Karel ende Elegast is niet op een sprookje gebouwd; het sprookje

9)
10)

M. Ramondt, op. cit. p. 46.
Ald. p. 31.
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doet zijn intree met Elegast, maakt hem van outlaw tot Meesterdief, een
wonderbaarlijk begaafde. In dit verband is belangrijk, wat Prof. Kloeke schreef over
compositie en stijl van de Elegast, hoe primitief en sprookjesachtig die in de grond
zijn. Daar is b.v. de herhaling en daarin het spiegelbeeld: ‘De beschrijving van Karels
terugkomst 1058-69 vormt een spiegelbeeld van zijn vertrek (140-65).’ Daar is verder
de voorliefde voor het drietal. Wel zal ook hier het christelijk begrip van het
drievoudige meespelen o.a. waar de Engel roept, maar het sprookjesdrievoud is
niet weg te denken. Prof. Kloeke wijst op de beschrijving van de zwarte Ridder met
het doorklinkende woord ‘zwart’. Wanneer men dit vergelijkt met het reeds
intellectueel ‘angehauchte’ woordenspel in de hoofse lyriek, dan ziet men, hoe
primitief de stijl van de Elegast is wat zeker niet pleit tegen het ontstaan van de
Elegast uit een volksverhaal.
Bij deze stand van zaken komt het begrip ‘volksvertelling’ in het gedrang. Edzjenj
Chan werd verteld door een geestelijke uit de Mongoolse stam der Darchaten in
1879. De Litt. versie werd 1895 opgetekend uit de mond van Adomas Berteszka te
Ozkabaliai. Ook Onçukov verzamelde uit het volk. Daar leefden niet alleen de
sprookjes, maar ook het volksepos, de bylinen. De mondelinge overlevering is dus
geen waarborg voor enige opvatting, welke ook, omtrent volksvertelling, epos en
hun onderlinge verhouding. De criteria zijn: rhythme, voorstellingswijze, toon en
vorm. Vergelijken we sprookje en byline met elkaar, dan is een verschil, dat de
byline recitativisch wordt gezongen door boeren en boerinnen, die overigens net zo
leefden als hun dorpsgenoten. Het recitatief omvat niet meer dan vijf noten. Niet
ieder lied heeft zijn eigen rhythme, maar veeleer iedere spreker. Deze heeft tot zijn
beschikking twee, hoogstens drie rhythmen, zelfs de boerin, die 62 bylinen kende
11)
beschikte niet over meer wijzen . Eenzelfde toestand is er in Tibet geconstateerd
naar aanleiding van de Kesarsage: ‘Aus dem Epos stammen die mit der Prosa
12)
wechselnden Verse, die der Tibetische Erzähler singt’ . Bij de Mongolen is

11)
12)

N.v. Wijk, Het Russies Volksepos (Gids, 1909, III), p. 191, 192.
Bolte u. Polivka, V, p. 201, noot.

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 69/70

167
het naar alle waarschijnlijkheid niet anders geweest. Dit zijn situaties, waarbij het
sprookje gemakkelijk uit het epos kan overnemen.
Van het verschil in voorstellingswijze en toon kunnen we ons, dank zij Dr. v.d.
Meulen, een voorstelling maken. Hij vertaalde uit het Litaus met fijn begrip voor de
sprookjesverteller, diens vlugge, vrolijke, aanschouwelijke verteltrant. De vertaler
wijst op de vele herhalingen van het ww. ‘zeggen’, op het dooreenlopen van de
verleden en de tegenwoordige tijden der ww. en op het sprookjesslot: ‘Wat was er
13)
een bal, wat was er een vreugd, zelfs ook ik ben er bij geweest!’ Stelt men nu
14)
hiernaast het Volchlied , dan hoort en ziet men het verschil: ‘Toen zij (de prinses
Marfa Vseslavjevna) de slangenzoon, Volch Vseslavjevic, ter wereld bracht, schudde
de vochtige moederaarde en kwam de blauwe zee in beweging: de vissen zochten
een schuilplaats in de diepte, de vogels verhieven zich hoog in de lucht, de wilde
dieren vluchtten in de bossen.’ Hier hoort men een machtige toon tegenover de
lichte van Wat was er een bal, wat was er een vreugd! Wat de vorm betreft is de
vertelling anecdotisch kort en de byline omvat vele versregels.
Uit deze feiten mag geconcludeerd worden, dat Edzjenj Chan de
slaapkamer-episode overnam uit Geser Chan; dat Edzjenj Chan een tak is van de
talloze dievenhistories uit het Oosten; dat het als kort verhaal werd meegevoerd
naar het Westen. Een van de mijlpalen op de weg naar het Westen zien we b.v. in
15)
de Pommerse variant . De koning die gaat stelen met een soldaat is ‘der alte Fritz’.
Dat we hier niet dadelijk mogen besluiten tot een reductie van de Elegast met
vervanging van Karel door der alte Fritz in de loop der jaren, bewijst het motief der
vergiftiging, dat uit de Oostelijke volksvertellingen moet gekomen zijn. Een menging
is hier zeker niet uitgesloten, maar er is een hoofdmotief getroffen, wat eerder wijst
op een andere grondslag d.i. op Hoe een Koning uit stelen ging. Hoe een Koning
uit stelen ging is tot roman geworden, tot twee romans: de Basin en

13)
14)
15)

Ts., 1913, p. 89.
C.C. Uhlenbeck, Ts., 1893, p. 198.
Volksmärchen aus Pommern u. Rügen, Norden/Leipzig, 1891, nr. 29.
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de Elegast. De localisering tussen Maas en Rijn kan ontstaan zijn onder invloed
van het daar liggend kasteel Basan van de Sicambrenkoning Basanus en van vele
andere Sicambrische en Frankische koningen na hem. Zo althans vertellen late en
met alle goden van Latium opgesierde kronieken. Toch is in deze
‘Geschichtsklitterung’ iets zichtbaar van een ondergrond, en een burcht Basan zal
er in elk geval wel geweest zijn.
Niet met zekerheid vast te stellen is, dat de dichter van de Elegast nooit de Basin
gekend heeft. Maar al heeft hij dat, dan nog heeft hij ‘wat uit de grond opwelt’ gezien:
een simpele volksvertelling als kernthema, en inplaats van de ‘larron épique’, een
al verstarde figuur van het epos, zag hij die uit de volksgrond opgegroeide figuur
Elegast, de ‘vreemde gast’ en meesterdief.
Zo werd zijn roman ‘orsprongelijc’, quand-même!
Utrecht
MARIE RAMONDT
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Fragmenten der Nederlandse vertaling van Le chevalier délibéré
door Pieter Willemsz.
1)

Bijna twintig jaar geleden heb ik in dit tijdschrift een opstel gewijd aan de toen nog
onbekende vertaling van het Franse gedicht door de Haarlemse rederijker Pieter
Willemsz. Het unieke fragment ervan, in die dagen aanwezig in de Bibliothèque de
la Ville te Douai, is verloren gegaan bij het bombardement van de stad in Augustus
1944. Dat droevige bericht vermeldt G. Degroote in zijn uitgave van de meer bekende
2)
andere vertaling, Jan Pertcheval's Den Camp vander doot .
Het zou natuurlijk niet buitengesloten zijn, dat er nog eens een volledig exemplaar
dezer editie uit een onbekende verzameling te voorschijn kwam. Maar de kans is
groot, dat de beschrijving, die ik van de Leidse druk door Jan Seversz. (c. 1508?)
3)
in onze Nederlandsche Bibliographie heb gegeven , benevens de verspreide
strophen, in bovengenoemd opstel geciteerd, er ten eeuwigen dage de droevige
overblijfselen van zullen blijven.
Nu bezit ik echter nog een viertal foto's, die sinds de vernietiging van het origineel
aanmerkelijk in waarde zijn gestegen. Ze bevatten, samen met proloog en colophon,
26 strophen en slechts een 5tal daarvan zijn in mijn opstel te vinden. Reden, waarom
het mij niet ondienstig voorkomt, deze hier te publiceren. Geenszins om hun litteraire
betekenis, maar uitsluitend als onbekende tekst uit het rederijkerstijdperk. De
publicatie zal verder aan wie hier roeping toe voelt de gelegenheid bieden te
vergelijken, hoe de Brusselaar Jan Steenmaer alias Pertcheval en de Haarlemmer
Pieter Willemsz. het gedicht van Olivier de la Marche vertaald hebben.
Gilbert Degroote geeft veel lof aan Pertcheval's vertaling en zegt

1)
2)
3)

Zie dl. LI (1932), 178-196.
Antw.-Amst. 1948, Inleiding, p. XXXVIII.
Nijhoff-Kronenberg 3358.
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o.a.: ‘Zijn omzetting heeft door haar sappige taal niet zelden een volleren klank dan
Olivier's schriftuur zelf: vele regels deinen breeder uit dan de ietwat droger en
4)
gebondener versvorm van de la Marche,’ enz.
Mij daarentegen heeft het getroffen, hoe ver de beide Nederlandse vertalers in
hun bewerkingen door omslachtigheid en toevoeging van vele stoplappen zijn
gebleven beneden de krachtige taal en de pregnante vorm van het origineel. Maar
misschien leg ik een hogere maatstaf aan dan men het recht heeft bij een eind 15e
eeuwse vertaling te doen.
De Schiedamse druk met Pertcheval's vertaling (27 Juni 1503) gaat vooraf aan
de Leidse met die van Pieter Willemsz. (c. 1508?). Toch is het nog de vraag, welke
van beide vertalingen het eerst is gemaakt. Volgens zijn eigen beweren in de
voorlaatste strophe zou Pieter Willemsz. het werk in 1492 voltooid hebben, terwijl
Pertcheval daar het jaartal 1493 noemt. Gelijk ik in mijn vorig opstel heb aangetoond,
5)
moeten evenwel enkele toevoegingen van Pieter Willemsz. van later datum zijn .
Terwijl de twee vertalingen ondertussen hemelsbreed verschillen, hebben ze één
gedeelte woordelijk gemeen, de proloog in proza. Het is een typisch staaltje van
Nederlandse moraliseerlust, dat in de mij bekende Franse edities ontbreekt. Ik
vermoed, dat Pertcheval, of misschien nog eerder zijn Schiedamse drukker, priester
6)
Otgier Pietersz. Nachtegael , de proloog heeft opgesteld en Pieter Willemsz. en
Jan Seversz. in dezen de navolgers zijn.
Voor de elf strophen van eigen vinding, die de Haarlemmer in zijn vertaling heeft
7)
gelast, verwijs ik naar mijn genoemd opstel . Met de zesentwintig strophen, hier
thans gepubliceerd, vormen ze het schamele overschot van een vertaling, die ik op
353 strophen schat.
Het is tenminste een kleine troost, dat het verloren exemplaar te

4)
5)
6)

7)

In zijn herdruk, Inleiding, p. XXXI.
Zie dit tijdschrift LI. 191.
Zijn drukken vormen het onderwerp van een recente, voortreffelijke studie door L.A. Sheppard,
The Vita Lidwinae printed at Schiedam, 1498 in het Gutenberg-Jahrbuch 1950 (Mainz),
172-176.
In dit tijdschrift LI. 183 vv.
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Douai uit een verminkt fragment bestond, reeds vroeger beroofd van al zijn aardige
houtsneden. Slechts 15 volledige bladen van de vermoedelijk 32 oorspronkelijke
had het overgehouden. Weinig boeken zijn nu eenmaal meer aan slijtage en
vernieling onderhevig geweest dan juist dergelijke Nederlandse teksten, met
houtsneden versierd. Kwamen ze in handen van de kinderen, dan was meestal hun
ondergang nabij. Zo is er ook van Pertcheval's vertaling, waarvan we nu Gilbert
Degroote's kostbare herdruk bezitten, slechts één exemplaar bekend, in de
Hamburgse bibliotheek bewaard. Mocht er door een gelukkig toeval nog eens een
tweede volledig exemplaar opduiken, dan zal men daaruit ervaren, hoe Degroote
ten onrechte heeft gemeend, dat deze versie een hiaat vertoont en 6 strophen van
het Franse origineel ontbreken. De al te vernuftige hypothesen, die hij als verklaring
8)
van de omissie opwerpt, hebben geen zin . De eenvoudige waarheid is, dat het
Hamburgse exemplaar defect is en blad 4 ontbreekt; katern a, die in een gaaf
exemplaar uit 6 bladen hoort te bestaan, heeft er hier maar 5. Blad a4 is niet meer
aanwezig. Bij onze beschrijving in de Nederlandsche Bibliographie hebben we dit
9)
reeds vermeld . Uit de Franse editie, eveneens te Schiedam gedrukt en vrijwel gelijk
van indeling, kan men afleiden, wat dit missende blad 4 moet hebben bevat. Op de
recto-zijde de houtsnede met twee strijdende ruiters, lacteur en hutin, en onder meer
10)
de inscripties, cest la terre de plaisante mondaiue(sic) en reliques de ienuesse(sic) .
Op de verso-zijde de vertaling der strophen 20-25 van het origineel. Wat Degroote
dus vers 153, enz. noemt, is in werkelijkheid vers 153 + 48 = 201, enz. en het totale
aantal verzen van een volledig exemplaar bedraagt niet 2664, maar 2712. Voor een
bibliograaf is de samenhang zonneklaar. Wil de philoloog echter nog graag een
verder bewijs hebben? Laat hij dan

8)

9)
10)

Zie zijn herdruk, Inleiding, p. XXXVII (of wel, bewuste strophen verloren gegaan uit het ms.
van Pertcheval, eer het bij de drukker kwam, ‘ofwel bleven deze thans ontbrekende strophen
bij het afdrukken van de volledige vertaling eenvoudig achterwege’).
Zie Nijhoff-Kronenberg 1308.
Zie de afbeelding van blad a 4 recto in F. Lippmann's herdruk van Olivier de la Marche, Le
chevalier délibéré Schiedam, z.j. (= Campbell 1084), Illustrated Monographs issued by the
Bibliographical Society, no. V (London 1898), p. 7.

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 69/70

172
‘de tafel om te vinden de bedudenisse van sommige walsche namen’ aan het slot
opslaan. Daarin zal hij onder meer vinden de uitdrukkingen met hun vertalingen,
11)
Cest la terre de plaisance mondane en Reliq(ue)s de iuuenesse . Wie de
houtsneden beziet van Degroote's facsimile-uitgave, zal de beide inscripties nergens
aantreffen. Maar de druk had de houtsnede, waarop ze voorkomen, wel degelijk,
te weten op het 4e blad, dat het Hamburgse exemplaar in de strijd heeft verloren.
En thans, na deze opmerkingen over Degroote's uitgave van Pertcheval's vertaling,
terug tot het uitgangspunt, de vertaling van Pieter Willemsz. in de uitgave van Jan
Seversz. Hier volgt dan het afschrift der vier foto's, die ik ervan bezit. Waartussen
men nog de elf strophen van bl. 27? kan voegen, in mijn vorig opstel afgedrukt.

Tekst
12)

bl.2a1
Hier begint dat prologus vanden boec Gehieten den Camp vander doot.
WAnt ghelijc die propheet Iob seit Dat leuen des menschen is als een strijt opter
aerden ende de mensce niet sekere en heeft dan de doot, nyet onsekere dan de
vre des doots, Daerom sellen allen sterflijke menchen dit boec, dat gehieten is den
Camp vander doot, dicwijls ouer lesen ende mitter herten ouerdencken ende
speculeren, want het vol is van geestelike verstandenisse, vol van scrifturen ende
figuren, vol van exempelen der poeten ende na die conste vander rethorijc zeer
constelic geset is, toenende de maniere van enen princelike gewapende ridder,
lerende dat elc mensche mit geestelijke wapenen, dat is mit duegden enen doot
camp vechten moet om te strijden tegens den tijtlijken doot, waermede elc
anbeuochten wort van Atropos, die godinne des doots, welcken niemant ontgaen
mach, mer den tijt wel verlengen mach mit goet regiment, mit wijslic ende dueglic
te leuen, waer bij dat hi den ewigen doot sal mogen ontgaen ende inder ewicheit
leuen sonder eynde. Amen.

11)
12)

Men sel weten dat die bedudenisse van

Zie in Degroote's herdruk p. 66, 1e kol. r. 6 v.o. en p. 67, 1e kol. r. 2.
Met de signatuur Aij. De zeer gebrekkige punctuatie is aangevuld en soms gewijzigd; de
afkortingen zijn opgelost. De spelling is onveranderd overgenomen.
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sommige walsche namen, staende inde figueren voer elck capitel, die salmen vinden
int eynde van desen boeck.
Hier begint den Campt(sic) vander doot.
+

ALso dat achterste des iaers was ontfaende
Sgelijcx den tijt mijns leuens ghestelt was,
was ic alleen wt minen huyse gaende,
Onuersienlic ende vant beneuen mi staende,
Gepeyns, met wien ic dien dach verzelt was,
Vanden welke mi menich properheit vertelt was,
Ende bi gueder leringe oec bracht te voren
Deerste oerspronc van mijns kintsheits toebehoren.

+

bl.2a2

Ende si, de seer grootlic mijn vriendinne was,
Onderwees mi menige warachtige leere.
Want si verstandel, cloec van onderwinne was,
Oeck seidese, die van sulken sinne was,
Hem seluen vergetende, hi scuut alle eere,
Oec vermindert hi die sinne, dats so veel mere,
Ende seide bi gelikenis menich scoen propoest,
Dies ic van haer was blidelijc getroost.
Oeck houd ic hem voer daldermeest,
geheel onterft van sinen verstande,
Ende dat sijn gesontheit is seer geureest
Ouermits misbrukinge van zijn natuerlijke geest
So stelt hi de godlike gracie van hande,
Hi maect sijn hoep te niet met scande,
Daer ons wel rehtelic(sic) na mochte verlangen,
Wantse elkerlic niet waerdich is tontfangen.
Du sieste de zuete somer gepasseert,
Bomen ende aertrijc sijn wten saeysoene,
Vruchten, bladeren, al ist verkeert,
Oeck sijn de roken des bloems gecasseert,
Hagen, velden staen sonder groene.
Alle ding treckt naden couden doene.
Snee, haghel ende ijs benemt hem alle bloysele,
De welke verdrogen, sonder vochtige groeysele.
+

Des gelijcs Ist mit di seluen mede,
Die der werlts hanteringe eendeels besocht hebste
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Ende deerste tijt van dijnre kintshede
Seer roekeloes ende sonder bescheede,
dicwilen te vergeefs, oec doir gebrocht hebste
En de ioecht, die dy ghebrect, daerste nae ghewrocht hebste,
Dus en hebdi geen hoep om v te veruroechden,
Als de bomen doen, om weder te verioechden.
O du siele, waerdich bouen alle creaturen,
Sulstu vergeten dit veruaerlike tractaet,
Twelc bitter ende bitende is talder vren?
Oec moetstu de wonderlike strijt besuren
Den camp te vechten, tzij vroech of laet,
Tegen die dijn starcker is ende menich verslaet,
13)
Accident of crancheit, later di niet groot hebben,
Want se elcx veel meer dan duisent ghedoot hebben.
Van dese twe ridderen fel moerdadich
Is al dat op aerden leeft seer gevreest,
Want si alle menschen sijn seer bescadich,
Dien si dat leuen berouen verradich,
Genoemt in antropos des doots foreest,
Dair si om te campen sijn houdende meest,
Want hair meninge mit striden is te bederuen
Ende alle dat ye leuen ontfinc doen steruen.
Mijn heer Accident, die seer is tontsiene,
Gerieft die ionc en starc sijn nacht ende dach.
Mer vreselicke crancheit brenct zijn messchiene,
Die niet wel moghelick en is te vlyene,
Ten eynde, mit een onuersienlike slach,
Elcx cracht berouende es sijn beiach
Ende zijn moerdelike wercken zijn so te vruchten
Als dat voir hem niement soude mogen vluchten.
+

Weetstu niet na alle saken gelegen
Wat ouerdaet, den heraudt, di ouerlanc bewesen heeft,

13)

Indertijd heb ik hier gelezen ‘latet’ (zie dit tijdschrift LI. 195). Hoewel de afdruk niet heel duidelijk
is, geloof ik toch eerder dat er ‘later’ staat. De betekenis van later (of latet) di niet groot hebben
zal wel zijn ‘beeld je er maar niets over in; roem er maar niet op’. Zie over deze gebrekkig
vertaalde strophe verder dit tijdschrift LI. 195.
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Die di de capittelen des camps heeft ouergedregen?
Du weetste wel wat alle dese dingen wegen,
Want hyse di dicwils ouer gelesen heeft
Ende Accident de di besprongen mits desen heeft,
14)
Angetast sijn emprinse , den camp an genomen,
Van dat v deerste hemde ant lijf was gecomen.
Wat laetstu di duncken in deser manyeren?
Bistu starcker dan sampson ye van persone was,
Of meer tontsien dan hercules bestyeren,
Of wijser veel dan Salomons regieren,
Of scoenre dan absolon, die bouen alle scoen was,
Of subtijlre dan dyomedes int bethonen was?
Ende dese en hebben die slaghen, oftuus bevroetste,
Net weder gestaen, daerstu tegen campen moetste.
De langer du leefste, mi wel versint,
De meer den tijt dijns campens is nakende.
Du geuoelste als nv, du en biste geen kint,
Hoe dijn messe int hecht te loeteren begint
Ende dat siecte geluyt met clocken es makende
In de stede der trompetten, die di ontwakende
Vermaen doen om te wapeninge te keren
Ende di tegen de dootlijke camp te verweren.
Als mi gepeyns dus hadde onderwesen
Op tgene, dat mi nootlic was te weten,
Was ic hair danckende, als van desen,
Seggende: na dattet zijn moet, vrouwe gepresen,
Sal ic mijn vermoegen doen, sonder v te vergeten.
Ende bin aldus op mijn pairt van oerloge geseten
Met vollen wapene, minen wech verhalende
Als een Ridder, die achter lande reet dwalende.
+

Dus wees si mi veel sepulturen rijckelic,
Diemen al wel mocht bekinnen gehele
16)
Wantse van nuwer (stoue waren blijkelic,

14)
15)
16)

emprinse. Overgenomen uit het origineel, dat hier heeft: Car tu as touchie a lemprise.
Met de signatuur Dij.
Stoue is vermoedelijk de juiste lezing. Het slot van het woord is echter nauwelijks te lezen,
omdat over de 4e letter met inkt twee f's zijn geschreven, en boven de e een streepje is
geplaatst. Zo is er dus ‘stoffen’ van gemaakt. Het origineel heeft: Qui furent de noefue matiere.
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Van vreemden faetsoene oec ongelijckelic.
An de wapenen ende ander figueren vele
Ende ande scriften daer ic an mercte meestdele,
Dat de doden, die ic daer hebbe beseeft,
Meest bi minen tijden hadden geleeft.
Daer waren epitaphien sonder getale,
Daer ic om de kennisse seer na pogede,
Maer daer wil ic of swigen op desen male
Want hier dede mi arresteren principale
Versche memorie, dies ic mi verhogede,
Dese vrouwe hoech gepresen, die mi daer togede
Van lichaem tot lichaem ginc mi openbaren
Veel alle, die bi mijn leuen gestoruen waren.
Aldus so trat ic voer inde smede,
Dair antropos meester of was, soet scheen.
Daer sach ic den heer van sint iorijs ter stede,
Die crancheit bijder kelen recht als de wrede
Hadde tonder gedaen, gebroken ontween.
Hi was vanden meesten gehouden een
Onder alle, dair hi of was gecomen,
Mer cortelic gestoruen ende tlijf genomen.
Ic warp mijn ogen op een keiser te hant,
Des machtigen conincx soen van bemen verheuen,
17)
Sigismundus geheten , een groot prince vailiant,
Stout, coen ende een bescermer int lant
Des roemschen rijcx in sinen leuen.
Mair crancheit, de niement ten eynde wil begeuen,
Heeft hem verwonnen, geslagen dier gelike
Ondancx keyser ende conincrijke.
+

De graue van ligni ic mede daer sach
Van luxenburch geheten, cloec, onuermidende,
Een de vroemste daermen of maect gewach.

17)

Zie voor de historische personen, hier en in de vier volgende strophen genoemd, de
aantekeningen van G. Degroote bij Jan Pertcheval's vertaling op blz. 79, 2e kol.

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 69/70

+
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Die wenich was mickende op accidens slach
Ende oec altijt tegens hem was strijdende.
Maer crancheit, die sijnre waernam lidende
Int parc des doots doer wraec was wachtende,
Heeft hem verslegen als weinich achtende.
Daer lach oec een poirtgalois eerdadich,
Een sconincx soen ende hertoech van coembren, vol eren,
In duechden gepresen, goedertieren, genadich,
Oetmoedich, wijs van seeden, gestadich,
Vermaerder en lach daer van domineren.
Mer int middel recht van sijn regeren
Accident, hem dootlic benydende slijf,
Heeft hem gedoot ende genomen tlijf.
Onuersienlic wert ic siende metter vaert,
Hoe onder een blaeuwe sarcke was geleit
Lodewijc van beul, seer verde vermaert,
Wel waerdich, prijselic, ia alder eren waert,
Wyen accident, doende van wapen een feit,
Bi ongevalle ende quader auonturen besceyt
Mede heeft doen steruen niet tegenstaende
Int scoenste sijns leuens tijt aengaende.
Twe paeusen mochtmen onder een tombe mercken
Als felix ende eugenius bi zijnre siden,
Die een twedracht maecten der heiliger kercken
Omt paeusscap beide doende veel wercken.
Daer elcx zijn moge toe dede ten tijden,
Dies de kercke veel iammers mits dyen most liden.
mer crancheit, die leuerdese teghen haren wille
Der aerden, dies tende nam van haren gescille.
+

Als ic verstandenis geworden was quijte,
Mijn goede raetsman vol doechden gepresen,
Vant ic mi beswaert tot mijnder profijte,
Ouerwegende ten besten tot mijnder appetijte
Tguet, dat mi hier was beiegent van desen.
Haestelic bin ic doen op geresen
Om in scrifte te stellen, seer betroert,
De waerheit van dat mi was geboert.

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 69/70

+

bl.32?b1

178
Van welker materien tegenwoerdich bescreuen
Ic gemaect hebbe dat tractaetken slicht,
18)
Het welke ic sende presenteer wil geuen
Hem allen, die in goeder meninge leuen.
Niet dattet seer constelic is gedicht,
Mer alleen wt herteliker liefden gesticht,
V deylende mit rechter gonsten wat
Van mijnder tresoryen ende clene scat.
Inde maertse mijnder gedachten clene,
19)
Int lant genoemt sich voerdi ,
Is begonnen dese questie reene.
God geue datse werde volbracht altene
Tot profijt eens ygelicx ende oec van mi.
de name des boecx, als ic beuinde vrij,
Om daer bi te kennen den tijtel guet
Is geheten den ridder wel gemuet.
+

Ter liefden een(s?) hertelic vrients begeert
Heb ic mi dit dus te dichten onderwonnen.
Tis wten fransoys getranslateert,
Doer mi dus slechtelic gecopuleert;
Ic had bat gemaect, had ic geconnen.
Al ist werc dus simpelic doer mi begonnen,
Nemet doch danckelic, diet lessen of horen,
Want wi en zijn niet alle euen constich geboren.

+

bl.32?b2

20)

Duisent vierhondert .xcij. dats warachtich ,
Volende dese materie, die gi hier siet,
Bi mi pieter willemsz. te haerlem wonachtich;
21)
God wese der sielen claes van Ruyuen gedachtich,

18)
19)
20)
21)

ic sende presenteer wil geuen. Eigenaardige vorm; blijkbaar te verklaren als: ic sende ende
present wil geven. Vgl. het oorspronkelijke: Lequel ienuoie et le presente.
Int lant genoemt sich voerdi. Betekent vermoedelijk: In het land, dat zich vóór dezen genoemd
heeft.
Zie over de datering op 1492 mijn opmerkingen in dit tijdschrift LI. 191.
Over de Haarlemse schout Claes van Ruyven, in Mei 1492 vermoord, zie ald. 190. Daaraan
kan toegevoegd worden, dat het wapen der Van Ruyvens voorkomt op twee houtsneden,
door de drukker Bellaert te Haarlem gebruikt. Zie J.W. Holtrop, Monuments typographiques
3

2

des Pays-Bas au quinzième siècle (La Haye 1868), p. 38 en Pl. 35 (51) b en d en B.
Kruitwagen in Gutenberg Festschrift 1925 (Mainz), S. 364. Het is een nader bewijs, dat het
geslacht, en dan vermoedelijk deze Claes van Ruyven, een rol speelde in de ontwikkelde
kringen van Haarlem.
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die deerlic zijn leuen hier cort na liet,
Want om sinen wille is desen arbeit geschiet;
Ic bidde god dat hi doer den onnoselen doot
Sijn siele logere in abrahams schoot.
Tis dicwils gesciet noch dagelicx wel duet,
Als menich mensch doot is ter gods genade,
Se beclaechd men: och, twas so edelen bloet,
Doechdsaem, goedertieren, milde en guet,
Tis seker nader werlt te spreken grote scade.
Mer dese lamentacie comt altoos te spade,
Want de wijl dat hi leefde en vantmen geen vreder
Ende na zijn doot: och here god, hadden wien weder.
Hier voleynt die Camp vander doot ende
is gheprent tot Leyden bi mi Ian seuersz.
Lof god van al.

's-Gravenhage, Sept. 1951
M.E. KRONENBERG
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Verbastering
De verfijning van ons tegenwoordig taalwetenschappelijk onderzoek is in hoofdzaak
te danken aan de studie van levende talen en dialecten. Bij de concentratie op het
sprankelende taal l e v e n heeft men zich misschien niet altijd voldoende rekenschap
gegeven van de logische complementen ervan: ziekte en dood. Gilliéron heeft met
de studie daarvan een veelbelovend begin gemaakt, maar het denkbeeld dat leven,
ziekte en dood in de taal onafscheidelijk zijn verbonden kan door veel dialectologen
1)
niet worden verwerkt zonder opstandigheid. Ik citeer hier de recente studie over
het dialect van Hindelopen door B. de Boer:
‘Het dialect van Hindeloopen bevindt zich op 't ogenblik helaas op de weg naar
de volslagen ondergang... Het verkeer nam toe, de pers, en vooral de radio hebben
een vernietigende invloed op het dialect.... Huwelijken... helpen mee om de taal te
2)
verbasteren. Velen spreken een soort verhollandst of verfriest hindelopers , m.a.w.
de juiste uitspraak is aan 't verdwijnen’ (13).
De diagnose ‘ziek, doodziek’ heeft de lezer ondertussen al kunnen stellen, maar
daarbij zou hij geneigd kunnen zijn, te vergeten dat de personen-zelf, die met deze
ziekte heten te worstelen, zich hieronder niet ongelukkiger voelen dan de bewoners
van zoveel andere gewesten met versnelde taalkundige ‘ontwikkeling’. Immers wat
men als ‘ver-

1)

2)

Verschenen als diss. der Vrije Universiteit in 1950. Het recente karakter van de uitlating was
voor mij een reden om nòg eens voor het aambeeld te gaan staan, waarop ik nu al sinds een
kwart-eeuw pleeg te hameren. Ik heb echter volstrekt niet de indruk, dat het werk van De
Boer op lager peil zou staan dan zoveel andere dialectgrammatica's. Een woord van waardering
en aanmoediging voor de wijze waarop deze Romanist zich van zijn Germanistische taak
heeft gekweten mag hier niet ontbreken. Het gaat hier echter niet om een persoon maar om
één bepaalde, algemeen verbreide, zeer hardnekkige opvatting. Een opvatting van romantische
origine, die een beletsel vormt voor de objectiviteit onzer taalwaarnemingen,
Dat een dergelijk ‘meng’dialect geen wetenschappelijke belangstelling waard is, wordt hier
(en elders) als vanzelfsprekend aangenomen.
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bastering’ pleegt aan te duiden valt ook onder het hoofdstuk ‘ontwikkeling’ (zij het
ook een ontwikkeling in een door de schrijver niet geapprecieerde richting). Het zou
waarlijk gewenst zijn aan de dialectologische verhandelingen voortaan een apart
hoofdstuk toe te voegen met de titel: ‘Und neues Leben blüht aus den Ruinen’.
Terecht zegt De Vooys reeds in NTg 8 (1914), 66: ‘Maar beide beschouwingsvormen
[de dialectologische en de schrijftalige] worden eenzijdig, wanneer daardoor het
bestuderen van die overgangsvormen beneden de aandacht van de taalwetenschap
geacht wordt’.
De Boer heeft op verdienstelijke wijze de laatste brokstukken uit het Hindeloper
dialect bijeengezameld en geborgen, zoals ook de laatste Hindeloper klederdrachten
in het Museum geborgen zijn. Dat de taalkundige ‘westen’-wind niet geheel
onschuldig is aan het brokkenmaken constateert schr. op een wijze die aan
duidelijkheid niet te wensen laat. Toch verzekert hij aan het slot van zijn boek (blz.
185): ‘de invloed van het hollands op het dialect is van zeer weinig betekenis
geweest’. Van tweeën één: de logica is hier zoek, ofwel schr. bevestigt hier nog
eens, maar met andere woorden, zijn overtuiging dat de verschijnselen die hij als
assortiment uit het ‘echt Hindelooper d i a l e c t ’ registreert, inderdaad zuiver op de
graat en niet-Hollands zijn. Maar anderzijds geeft schr. ons toch te kennen, dat er
uit de t a a l , die men in werkelijkheid h o o r t , ook andere assortimenten zijn samen
te lezen. Als men volgens blz. 27 ‘geen stap kan doen of men zit midden tussen de
holl. en fri. leenwoorden’ [men zal er de klanken wel bij mogen voegen], dan is dat
een bewijs, dat de ‘taal’-als-geheel niet (meer) overeenkomt met het ideale ‘zuivere’
beeld dat De B. ontwerpt. Voor de oudere taal van drie generaties geleden en verder
terug wil hij blijkbaar een stilstand p o s t u l e r e n . Tegenover het panta rhei dat wij
overal elders waarnemen zou men dan dus tot ± 1800 een Hindeloper saevis
tranquillus in undis moeten plaatsen. Daarbij wordt echter over het hoofd gezien,
de

dat de Hindelopers na de 16 eeuw steeds sterk op Holland georiënteerd zijn
geweest en dat een aanzienlijk percentage der bevolking dus tweetalig is geweest.
De veronderstelling dat de Holl. invloed op de taal vroeger nihil zou zijn geweest
is m.i. in strijd met alle waarnemingen op waarlijk levende
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dialecten. Op zijn hoogst zal men kunnen beweren, dat de invloed moeilijk
3)
aantoonbaar is . Maar dat kan voortspruiten uit het feit, dat onze kennis omtrent de
gesproken taal van vroeger nog uiterst gebrekkig is.
Reeds meermalen heb ik gewezen op de gevaren ener methode van onderzoek
waarbij in de boekjes hoofdzakelijk wordt opgenomen al wat door ‘orde’ en ‘systeem’
wordt gekenmerkt, terwijl als waardeloos wordt ter zijde gelaten datgene wat
associaties wekt aan ‘wanorde’ en ‘chaos’. Hoe kan men de formatieve krachten
van een systeem ooit peilen, wanneer men de deformatieve tendenties als
nietsbetekenend of zelfs ongewenst, buiten beschouwing laat? In elk taalsysteem,
men moge het nu ‘plaatselijk dialect’, ‘AB’, ‘schrijftaal’ of ‘fonologische structuur’
noemen, zijn bindende èn destructieve factoren werkzaam.
Hoe licht kan ook een al te kwistig gebruik van metaforen leiden tot miskenning
of tendentieuze vervorming van de feiten. Het komt mij dan ook voor, dat men de
termen: ‘verval’, ‘ontaarding’, ‘verbastering’

3)

Op bl. 43 constateert schr. voor het Hindeloper dialect (in tegenstelling met het Fries) ‘een
sterke neiging tot het gebruik van monophtongen’, die hij voor origineel houdt. Dit berust ten
dele op het feit, dat De B. de oorzaak van het acoustisch effect zoekt in de volgende
c o n s o n a n t . Waar Van der Kooy b.v. jiald schrijft, geeft De B. ditzelfde woord met ɛLt
weer [L in tegenstelling met de l van faal ‘viel’]. Op blz. 53 geeft De B. toe, dat de L-l-antithese
volgens het hi. taalbewustzijn ‘eigenlijk niet’ aanwezig is. Hij meent echter in een oude almanak
een bevestiging van zijn opvatting te vinden: ‘De schrijver van de Zeemansalmanak voor
1679 begreep dit terdege, toen hij de woorden waarin pal. vocaal gevolgd door L als volgt
neerschreef: eolk... eolven... jiold.... kiold - heolt... heolpt... heolden. In al deze woorden heeft
o geen andere waarde dan het bepalen van de qualiteit van L’. Ik vestig schr.'s aandacht op
het Onzevader ‘Frisice Hindelopensi dialecto’ [in: Oratio Dominica etc. Editore Joanne
Chamberlaynio, Amstelaedami 1715, blz. 69] waarin men spellingen vindt als woalle ‘wil’,
schiolden ‘schulden’, schioldners ‘schuldenaren’. In het 19 blz. verder afgedrukte Molkwerumse
Onzevader vindt men schjolden en schjoldners. Alles wijst er dus op dat de dift. van de vocaal
oud is. Dit strookt echter niet met De B.'s postulaat van een oude neiging tot monoftongen.
Wel met een ervaring die men op vele plaatsen kan opdoen nl. dat dialectsprekers, zodra ze
tweetalig worden, een neiging vertonen om hun (in de koinê niet aanwezige) stijgende diftongen
te ‘beschaven’. We hebben hier een van de vele gevallen waar men vreemde invloed niet
b e w i j z e n kan - al geeft het (bijna) genivelleerde eindresultaat ons m.i. het recht om de
m o g e l i j k h e i d daarvan althans te overwegen.
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enz. eigenlijk in hoofdzaak gebruikt om te kennen te geven, dat men de
waargenomen gang van zaken betreurt of ongewenst acht. Tegenover dit goed
recht van de taalminnaar zal de objectieve waarnemer steeds weer een audi et
alteram partem moeten stellen, ook in de letterlijke betekenis van dit woord.
Men moet dergelijke dingen kunnen zeggen zonder daarmede de schijn op zich
te laden van een bevooroordeeld sympathiseren met de winnende partij. Ook mij
bekruipt een gevoel van weemoed als ik zie hoe de nivelleringsschaaf over zo menig
lief plekje mijner jeugd is gegaan en als ik hoor hoe de dialecten die mij als kind zo
welluidend in de oren klonken, aan rijkdom van kleur hebben ingeboet. Een houding
van opstandigheid en een neiging om dit alles, voor een ogenblik, niet te w i l l e n
zien en daarvoor liever het verleden op te roepen, zij moge menselijk en
psychologisch verklaarbaar zijn, wetenschappelijk gesproken is zij onverdedigbaar.
Wie het bestaan van ‘verbasterde’ dialecten loochent en hun zelfs het bestaansrecht
4)
wil ontzeggen , houdt geen rekening met het feit dat zij even normale uitvloeisels
van de taalontwikkeling zijn als leven, ‘ziekte’ en dood.
Leiden, Sept. 1951
G. KLOEKE

4)

Dat heeft men eeuwenlang gedaan met de ‘zuivere’ dialecten. Menig rationalist zijn ze een
doorn in het oog geweest en vóór enkele romantici er zich over ontfermden, waren zij toch
eigenlijk ‘lucht’. Niettemin leefden ze de-eeuwendoor voort - zij het ook niet zó ‘zuiver’ als
menig romanticus dacht.
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De gm. eu in het Nederlands (III)
In Ts. 65, 7 heb ik de vraag behandeld hoe de oorspronkelijke Ingweoonse
representatie van de gm. eu is geweest en ik ben daarbij tot de conclusie gekomen
dat deze niet heeft verschild van de Oudfriese: gm. eu heeft zich gesplitst in ia en
iu (later, toen de tweeklanken stijgend werden, ja en ju) al naar er in de volgende
syllabe oorspronkelijk a, o dan wel i, u stond. Door verschillende relictvormen uit de
Ingweoonse dialecten buiten Friesland is deze representatie nog aan te tonen. Ik
heb in het aangehaalde artikel genoemd: joe of jou; jaar ‘uier’; joop ‘haagappel’;
sjouw ‘voorwerp dat als sein dient’; sjorren; eigennamen als Tjark, Tjabbo, Jabbrant,
Jammer; tjad, tjats ‘vief, gezond’, en wellicht ook tsjoed, tjoud ‘verkeerd’; krioelen,
kroelen; en met zeer veel reserve tjoeke ‘kuiken’. Sedertdien heb ik enkele
aanvullingen en verbeteringen op dit lijstje verzameld, die hier mogen volgen.
1. Het pronomen joe moet, om de redenen die ik in Ts. 68, 95 uiteen heb gezet,
ontstaan zijn uit jô, dat in het Fries ten dele nog bewaard is. Op het ogenblik
dat de Nederlanden benoorden de grote rivieren gefrankiseerd werden, waren
de Ingweoonse korte vocalen in open syllabe waarschijnlijk al regelmatig gerekt
en aan die rekking had ook het tweede element van de tweeklank eu
deelgenomen. De ô van jô kon onder dezelfde omstandigheden tot oe worden
als de gm. ô, die in het Ingweoons onveranderd bewaard was gebleven, en
deze oe kon weer gediftongeerd worden tot ou op de wijze uiteengezet in Ts.
64, 126. De Oostnederlandse vormen oe en ow kunnen onmogelijk als een
regelmatige ontwikkeling van gm. eu verklaard worden, daarentegen wel uit
Ingweoons jô met afgevallen j. Voor het Gelderse en Overijsels-Drentse gebied
met j-loze vormen blijft mijn voorstelling van zaken in Ts. 56, 250 dus in ieder
geval van kracht. En ik ben er bij nader inzien niet zo zeker van of ik die
voorstelling voor Oostvlaanderen en Brabant in Ts. 65, 9 wel terecht herroepen
heb. Een trits oe-u-ou komt geheel overeen met tritsen als
stoeien-stuwen-stouwen, groei-gru-grouw, kloen-kluwen-klouwen, die ik in Ts.
64, 127 besproken heb. Als we in
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de laatstgenoemde gevallen van ô moeten uitgaan, zou dit eigenlijk voor oe-u-ou
ook redelijk zijn. De enige reden waarom ik mijn vroegere voorstelling in Ts.
65 herroepen heb, is dat ik toen een ontwikkeling van gm. eu tot jô in het
Brabants, dat immers Frankisch was, onmogelijk achtte. Ik ben echter sedertdien
de voor-Frankische taallaag in de zuidelijke Nederlanden weer meer serieus
gaan nemen (zie Album Grootaers 194) en zou dus nu liever de mogelijkheid
openlaten dat in de oudste Zuidnederlandse taallaag toch een iô uit gm. eu
heeft kunnen bestaan en dat de j-loze vormen ook in het zuiden een product
van de frankisering kunnen zijn.
2. De vorm sjouw heb ik onjuist verklaard door hem af te leiden uit een grondvorm
die overeenkomt met de stam van het werkwoord zien. Ik geloof nu dat Van
Haeringen het bij het rechte eind heeft gehad, toen hij in zijn Supplement op
Franck-Van Wijk sjouw met schuw verbond. Ik heb destijds naar een andere
verklaring gezocht, omdat een ontwikkeling van gm. sk tot sj in de Nederlandse
kustdialekten mij vreemd leek. Men kan sjouw echter heel goed uit *skeuafleiden, wanneer men aanneemt dat in Ingweoons *skjô of *skjoe de
consonantgroep skj vereenvoudigd is tot sj. Hetzelfde kan men waarnemen in
Fries sjitte, ‘schieten’, uit Oudfries skjâta. De vereenvoudiging is al voltrokken
in de 16de eeuw, want bij Gysbert Japiks vindt men sjiette. De oudste
voorbeelden van sjouw (ook gespeld sjou, schouw, schiouw, siouw, tsiouw,
siuw, chiuw) zijn uit het midden van de 17de eeuw. De Frankische
klankontwikkeling moest schuw (dat weer gediftongeerd kon worden tot schouw)
of schieuw opleveren, en in beide vormen komt het woord inderdaad voor, in
zuidelijke en oostelijke dialecten, met de betekenis ‘vogelverschrikker’ of
‘waarschuwingssein’. Ook op deze wijze geëtymologiseerd blijft sjouw echter
een voorbeeld van een indirect Ingweoons jô-relict. Het vond dus in mijn vorig
artikel, ofschoon verkeerd verklaard, toch terecht een plaats.
3. Een nieuw voorbeeld van een Ingweoons jâ-relict is Wierings sjane, ‘grenssloot’,
met Gronings tja en Oostfries tjade behorende bij Oudfries tiâ, ‘grens’. In het
Tessels is dit woord min of meer gefrankiseerd tot seen, in het Terschellings
tot sien. Ik heb deze woorden elders uitvoeriger besproken en kan hier dus
volstaan met ze te noemen.
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4. Overweging verdient het woord kolsem. Dat dit samenhangt met kiel kan
nauwelijks betwijfeld worden, maar op welke wijze het ongewone vocalisme
verklaard moet worden is niet duidelijk. Het woord komt in min of meer
aangepaste vormen in alle Germaanse talen voor, maar verreweg het vroegst
in het Hollands (zie MnlW en WNT), en de veronderstelling is dus redelijk dat
het in de Nederlandse kuststreken zijn carrière als zeemanswoord begonnen
is en door de andere talen aan het Ingweoonse Nederlands, ontleend is.
Germaans *keul- zou dan in het Ingweoons *kjôl- hebben opgeleverd en hieruit
zou weer, met vereenvoudiging van de consonantgroep kj tot k, kool- of kolzijn ontstaan.
5. Een onzekerder geval lijkt mij raboorden, dat bij Hollandse schrijvers van de
17de en 18de eeuw voorkomt als een bijvorm van rietboord, ‘lisdodde’ of
‘rietspier’. Het is kennelijk een Hollands volkswoord geweest en in principe is
het dus niet onmogelijk dat we hier met een Ingweoons relict te maken hebben
(verg. Oudfries hriad). Ook hier zou dan vereenvoudiging van de anlautende
consonantengroep hebben plaatsgevonden, of althans syncopering van i in de
groep riâ- (verg. kroelen naast krioelen). Maar raboorden kan ook best zijn
ontstaan te danken hebben aan een jongere vervorming, met willekeurige
substitutie van ie door a als gevolg van verzwakking van de vocaalkleur in
onbetoonde syllabe.
6. Bij het Zeeuwse tjoeke heb ik indertijd een vraagteken gezet, omdat bij een
woord als dit gemakkelijk vervormingen in de gevoelssfeer optreden, die het
etymologiseren met behulp van klankwetten tot een hachelijke zaak maken.
Volgens een opgave van het Dialectenbureau van de K.A.v.W. te Amsterdam
die ik sedertdien ontvangen heb, komt tjoek als roepnaam van de kip voor op
alle Zeeuwse eilanden en ook op Goeree-Overflakkee en Voorne-Putten. Op
zichzelf behoeft dit verbreidingsgebied niet te pleiten tegen een verklaring als
Ingweoons relict, maar in verband met het totale kaartbeeld wordt een dergelijke
verklaring toch wel weinig waarschijnlijk. Het hele noordwesten van het
Nederlandse taalgebied van Maas tot Lauwers kent volgens bovengenoemde
opgave kiep of een daarmee nauw verwante vorm als roepnaam, terwijl het
zuiden en oosten (Zeeland, Brabant, Limburg, Ach-
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terhoek, het grootste deel van Overijsel, oostelijk Drente en Groningen) vormen
kent die met een t beginnen (het zuiden in 't algemeen tiet, het oosten in 't
algemeen tuut, maar de Zeeuwse eilanden tjoek, Zeeuws-Vlaanderen tiek, het
oosten van de Achterhoek en Twente tiek en het noorden van Groningen tuuk).
Als men dit kaartbeeld dialectgeografisch zou willen verklaren (maar ik betwijfel
of dit wel kan, omdat de klank van deze woorden te sterk affectief geladen is),
dan zou men kiep Ingweoons moeten noemen en de woorden die met t
beginnen Frankisch. Het beste lijkt het mij daarom tjoeke definitief te schrappen
van de lijst der Ingweoonse relictvormen.
7. Moet tjoeke vervallen, tjucht kan er waarschijnlijk bijkomen. Ik heb dit laatste
woord in Ts. 65, 14 al wel genoemd, maar de ju erin verklaard als een
brekingsproduct van i, in verband met de Noordhollandse vormen tich en ticht.
Het is echter even goed mogelijk om de i als een product van ju te verklaren.
Ik wijs op Fries jiffer, Gronings jivver, met ontwikkeling van u tot i na j. Naast
tjucht is dus tjicht denkbaar en dit laatste kan weer gemakkelijk vereenvoudigd
worden tot ticht. In een andere betekenis (‘trekking, drift van het water’; zie
WNT i.v. ticht II en Schönfeld, Hist. Gramm. 49) kan ticht trouwens niet anders
worden verklaard dan als een afleiding van de stam van gm. *teuχan en moet
men wel ‘ontronding’, op welke wijze dan ook, aannemen. Er is dus geen
aanleiding om ticht en tjucht, ‘teelt, kweek’, op zo'n totaal andere manier te
etymologiseren.
8. Ik heb op blz. 12 van mijn vorig artikel Noordhollands tjad en Fries tsjoed,
Gronings tjoud beide verbonden met Gotisch þiuþ, hoewel wat de betekenis
betreft alleen maar het eerste erbij past. Daarvoor had ik de veronderstelling
nodig dat tsjoed en tjoud door afstoting van het prefix ontstaan zouden zijn uit
*ontsjoed en *ontjoud, in een tijd toen on- in dit woord zijn onderscheidende
waarde verloren had. Voor een overeenkomstige ontwikkeling verwees ik naar
guur, door afstoting van het prefix ontstaan uit onguur. Als andere voorbeelden
zijn wellicht nog te noemen tuig, dat hetzelfde betekent als ontuig, en Duits
getüm naast ungetüm, geziefer naast ungeziefer. De constructie blijft niettemin
gewaagd, zolang het bestaan van Ingweoons *un-tjôd- niet is aangetoond.

Djakarta, April 1951.
K. HEEROMA
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Het blank heelal van Albert Verwey en zijn polaire bouw
Er zijn dichters die niet slechts bij hun leven maar nog vele jaren daarna tot de
omstreden figuren blijven behoren. Ook dan wanneer in de meeste gevallen de
hartstochten der partijschap tot rust plegen te komen, woedt de strijd om hun
betekenis, zij 't in andere vorm, met onverminderde felheid voort; zodat het zou
kunnen schijnen alsof er omtrent hen geen communis opinio kon ontstaan. Zulk een
dichter is ongetwijfeld Albert Verwey. Het zal nog wel jaren, misschien generaties
lang duren voor de heftige schommelingen van het kritisch oordeel over zijn poëzie
tot bedaren komen, en tot zolang is elke poging om een persoonlijk oordeel als
definitief voor te stellen een aanmatiging. Niet aan oordeelvellingen is er behoefte,
maar aan studies waarin lezers die zich met toewijding en onbevooroordeeld in zijn
poëzie hebben verdiept het daardoor verworven inzicht aan anderen meedelen.
Wie het inzicht helpt verhelderen, laat het oordeel gerust aan lateren over.
Dichters worden meestal het eerst door een geestverwant dichter begrepen, en
Verwey vormt hierop geen uitzondering. De dichter P.N. van Eyck heeft meer dan
1)
eens in een gedegen tijdschriftartikel het wezen en de idee van Verwey's poëzie
gepeild en uiteengezet op een wijze, die in dat bestek nauwelijks te evenaren is.
Voor wie lezen kan, is daarin omtrent idee en bouw van dit dichtwerk in beginsel
alles gezegd. Wij missen echter een werk van langere adem, waarin op grote schaal
2)
een bevredigend beeld van het werk in zijn geheel wordt ontworpen . Maar het is
de vraag of dit bij de tegenwoordige stand

1)
2)

Zie vooral De Gids 88 (1924), I, blz. 102-128; Idee en Wil, tafelrede over Albert Verwey, uitg.
bij A.A.M. Stols 1940; De Stem, XVII (1937), blz. 704-724.
Eerst na de voltooiing van deze studie was ik in de gelegenheid I.P. de Vooys' Bij het lezen
van Albert Verwey's gedichten te leren kennen en waarderen. De schrijver verklaart echter
(blz. 169) dat hij niet beoogde ‘de gehele Verwey te beschrijven en te kenmerken’.
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van ons inzicht in Verwey's dichtwerk wel te schrijven is. Wie zonder voorstudies
van anderen zich ineens zet tot het ontwerpen van een in détails uitgewerkt totaal
beeld, vermeet zich iets wat vermoedelijk pas aan de grootsten van latere geslachten
gelukken zal. Vandaar dat zulke pogingen, hoe verdienstelijk ook, telkens in één of
meer belangrijke opzichten hebben gefaald.
Alle onderzoekers hebben terecht ingezien dat idee en vorm bij Verwey
onverbrekelijk verbonden zijn, en dat geen inzicht waarde kan hebben, dat ons niet
van beide rekenschap geeft. Bij het kiezen van een uitgangspunt voor hun onderzoek
moesten zij echter een keus doen en het werk naderen hetzij van de ideële, of van
3)
de formele kant. Dr. J.J. Gielen deed het eerste, en wist door van Spinoza uit te
gaan veel van Verwey's denkbeelden te verhelderen. Ook omtrent het metrisch
karakter van de reeksen en bundels bevat zijn boek waardevolle gegevens, maar
toch is hij er niet in geslaagd de ‘innere Form’ van het werk als geheel aan te tonen.
4)
Vestdijk sloeg een andere weg in. Hij nam een aantal reeksen onder de loupe en
ging met volhardende speurzin aan het werk om door meedogenloze ontleding van
de afzonderlijke gedichten, gevolgd door methodische vergelijking en contrastering,
tot een ‘exacte’ interpretatie op te klimmen. Maar het bezwaar van zijn scherpzinnige,
soms al te vernuftige methode is dat hij - nog afgezien van een afwijzend
vóór-oordeel dat de petitio principii niet altijd wist te vermijden - uitsluitend van het
gedicht uitging, en de uitingen van de criticus Verwey zozeer wantrouwde, dat hij
verzuimde de dichter, behalve zelfstandig, ook onder leiding van de denker Verwey
te lezen. Toch is dit m.i. de enige weg waarlangs wij zowel onkritische verheerlijking
als hypercritische argwaan kunnen vermijden. Het is de verdienste van I.P. de
5)
Vooys , hiermee reeds vroeg een begin te hebben gemaakt. C.A. Zaalberg is onlangs
6)
met zijn artikel over Het lachende Raadsel op die weg voortgegaan. Deze studie
beoogt het-

3)
4)
5)
6)

De dichter Verwey (C.A. Mees, Santpoort 1946).
Albert Verwey en de Idee (A.A.M. Stols, Rijswijk 1939).
In De Kroniek, 15 en 22 April 1905; De Beweging October 1908, blz. 113 en Maart 1912, blz.
95. Later herdrukt als In het midden van Verwey's dichterschap (C.A. Mees, Santpoort 1944).
NTg XLII (1949), blz. 174-187.
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zelfde doel. Uitgaande van een door jarenlang lezen verworven vertrouwdheid met
het werk van Verwey heb ik getracht mij deze intuïtieve kennis aan één bundel
bewust te maken, en daardoor naar ik hoop iets nader te komen tot een bewust
inzicht in het dichtwerk als organisch geheel.
Wie de idee van Verwey wil naderen, kan evenmin ongestraft Van Eyck
voorbijgaan, als de speurder naar zijn structuur Vestdijk ongelezen mag laten. Wie
Van Eyck heeft begrepen, weet voorgoed dat deze poëzie in haar diepste wezen
een beleven is van de verhouding tussen dichter en Verborgene, op oneindig
verschillende wijzen ervaren. Van Vestdijk's resultaten blijft m.i. de vruchtbaarste
conclusie deze, dat men zich van de gecompliceerde verhouding tussen de
componenten van een reeks alleen op betrouwbare wijze rekenschap kan geven
door middel van de intern antithetische methode, want ‘ieder gedicht is de resultante
7)
van twee contrasterende of tegenstrijdige bestanddelen of krachten’ . Hij poneert
dit weliswaar als methode ter ontleding van samenhangende reeksen gedichten in
het algemeen, maar bewijst daarna met overvloedige voorbeelden dat deze stelling
op de reeksen van Verwey bij uitstek van toepassing is.
Deze beide uitspraken nu belichten respectievelijk het ideële en het formele aspect
van de door Verwey herhaaldelijk uitgesproken waarheid, dat hij Zelf en Wereld
beleefde als eindeloos wisselende en toch zich eeuwig gelijkblijvende
tegenstrijdigheid - onverenigbaar voor het denken, en toch telkens weer door de
8)
verbeelding ervaren als eenheid. Heel het opstel Dichterschap en werkelijkheid ,
geschreven in 1909, toen Het Blank Heelal zijn voltooiing naderde, is een helder
logische uitwerking van dit door ondervinding verworven besef. ‘Dat zij tegenstrijdig
zijn, dat zij het moeten zijn, begrijpt hij wel, maar ook dat zij bijeen hooren, dat de
eene zonder de andere niet denkbaar is. Niet denkbaar tevens een denken dat deze
tegenstrijdigheid niet in zich heeft. Gelooft hij aan een Eenheid? Ja, want telkens
ziet hij dat zijn eigen leven deze tweeheid als eenheid voelt, als eenheid schept, en
indien, evenals dat geschapene, zijn leven zelf de vergankelijkheid in

7)
8)

Vestdijk, op. cit. blz. 148.
Proza IV, blz. 219-228.
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zich draagt, hij zou het toch geen leven noemen als het niet tenminste deel had aan
een bestaan dat het leven voor wezen heeft. Achter zijn leven dus, maar waar het
zijne op onbegrijpelijke wijs mee samenvalt - ondenkbaar, en toch bestaande meer
dan al wat kan gedacht worden - erkent hij een Leven, eenheid van al het
9)
geschapene.’ .
Zelf en Leven zijn dus wel tegenstellingen, maar in wezen aspecten van één
mysterie - ziedaar de oorsprong van Verwey's dichten en denken. Maar wat is dit
besef anders dan wat Goethe, die het zo sterk in zichzelf beleefde, het beginsel der
10)
polariteit genoemd heeft? Zie zijn korte schets over de polariteit : ‘Was in die
Erscheinung tritt, muss sich trennen, um nur zu erscheinen. Das Getrennte sucht
sich wieder, und es kann sich wieder finden und vereinigen: im niederm Sinne,
indem es sich nur mit seinem Entgegengestellten vermischt, mit demselben
zusammentritt, wobei die Erscheinung Null oder wenigstens gleichgültig wird. Die
Vereinigung kann aber auch im höhern Sinne geschehen, indem das Getrennte
sich zuerst steigert, und durch die Verbindung der gesteigerten Seiten ein Drittes,
11)
Neues, Höheres, Unerwartetes hervorbringt’ .
Als men deze twee passages naast elkaar legt, ziet men dat beiden de polariteit
12)
van al wat leeft bedoelen, al denkt Goethe aan de natuur , Verwey aan de dichter,
maar de wijze waarop ze die voelen en uitdrukken is zo totaal verschillend, dat hier
van rechtstreekse invloed geen sprake kan zijn. Het is dan ook uitgesloten, dat de
polaire structuur van Verwey's geest door de ‘opvoeding’, waarover hij in zijn
13)
Herdenkingsrede Uiting en Vorming spreekt, ontstaan zou zijn - al kan en zal hij
zich door Goethe hiervan bewust zijn geworden.

9)
10)
11)
12)

13)

Ibid., blz. 222-3.
Werke (Weimar 1893) IIe Abth. 11. Band, S. 164-166.
Zie verder E.A. Boucke, Goethes Weltanschauung auf historischer Grundlage, p. 197, 256
en passim, en L.A. Willoughby, Unity and Continuity in Goethe, (Oxford 1947), p. 27.
Maar niet aan de natuur alleen. Want in dezelfde schets noteert hij als eerste voorbeeld van
‘Dualität der Erscheinung als Gegensatz’: ‘Wir und die Gegenstände’, en als vijfde en zesde:
‘Geist und Materie’, ‘Gott und die Welt’.
Uitgesproken 15 Maart 1932. Gedrukt in Ad Interim, VI., no. 6 (Juli 1949), blz. 179-189.
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Integendeel, juist omdat de polariteit hem ingeboren was, is Goethe's invloed op
14)
hem zo vruchtbaar, - en zo bijkans onnaspeurlijk gebleken . Heeft men dit eenmaal
ingezien, dan voelt men voortdurend hoezeer de poëzie van Verwey, zowel het
gedicht als de groep, de bundel, de trits, de belichaming is van de eenheid, die als
strijdende of minnende tweeheid verschijnt. Maar dan weet men ook, dat wij in het
beginsel der polariteit het instrument bezitten dat ons in staat stelt om, in de geest
van de dichter en dus van binnen uit, gedichten en bundels zo te ontleden, dat onze
15)
analyse ten slotte tot een, nu bewuste, synthese kan leiden .

In schoonheid
Uiteraard zijn de polaire tegenstellingen die Het Blank Heelal beheersen ook degene
die den dichter het eerst bewust werden toen hij zich in het gelijktijdige opstel
Dichterschap en Werkelijkheid van de aard van zijn dichten rekenschap gaf. Hij
vertelt ons daar, zoals we zagen, hoe de jonge dichter, eerst zich bewust geworden
van de tegenstelling Zelf en Wereld, daarna ervaart dat die twee één zijn, en dus
de tegenstelling niet meer als een vijandige verhouding, maar als een van
mikrokosmos tot makrokosmos leert zien; en hoe hij dan, als gerijpt dichter, zich tot
de werkelijkheid wendt, wetend dat hij in zichzelf een mysterieuse schat bezit, die
hij aan de wereld zou willen geven, maar die zij niet kent.
Daarmee is de grondconceptie van de eerste reeks, In Schoonheid, gegeven. Ze
wordt zichtbaar in een twaalftal beelden die associatief aan elkaar verwant en dus
organisch verbonden zijn. Ze belichamen een

14)
15)

Voor deze kwestie verwijs ik naar mijn Goethe and Holland, in Publications of the English
Goethe Society, XVIII (1949), pp. 117-148.
Dit opstel was reeds persklaar, toen mij door Mevr. M. Nijland-Verwey welwillend inzage werd
gegeven van Verwey's destijds onuitgegeven lezing ‘Mijn dichterlijk levensbedrijf’ (1925), die
sedertdien in De Nieuwe Taalgids is verschenen. Tot mijn verrassing vond ik daar mijn
opvatting gestaafd door de dichter zelf. Naar aanleiding van de bundels Uit de lage landen
bij de zee, Het Blank Heelal en Het Levensfeest spreekt hij daar over: ‘De ervaring, de
ontdekking zei ik haast, dat ik altijd (cursivering van de dichter) in mijn werk een polariteit tot
uiting gebracht had....’
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geleidelijk zich toespitsend conflict tussen de polair tegenovergestelden, dichter en
wereld, of liever: eigen wereld en werkelijkheid. De eerste is het ‘blank heelal’, een
‘weke wereld’, welks wazige gestalten, vrij van de scherpe omtrekken der
werkelijkheid, verschijnen in zachte glans. De dichter moet in de werkelijkheid
terugkeren, maar hij brengt zijn licht en stilte mee. De ‘twee werelden’ zijn immers
één welks geaardheid afhangt van de beschouwer (I).
16)
‘De zeeman op zijn eiland’ herinnert hem aan zijn vriend die op school naast
hem zat, en nu op 't eiland Ambon begraven ligt. Toen dichtte hij reeds in een eigen
wereld, een gesloten tuin, een paradijs. (II) Tussen tuin en wereld was toen een
grens. Die is er ook nu nog, maar doorzichtig. Als een duiker onder glazen klok leeft
de dichter in de wereld met haar wonderen en verschrikkingen, en toch veilig in
eigen sfeer - een andere belichting van het contrast, die ver vooruit wijst (naar De
Gestalten van mijn Levenstijd, De Koning, De Wever) (III).
De dichter, duiker in het onbewuste van zijn nog ongeboren werk, wordt zich
bewust van een verwant contrast: zijn eenzaamheid te midden van de
mensenmaatschappij, wier vreemdheid hij als vijandig begint te voelen. Maar zijn
ziel is als een kiemend zaad in de diepte, dat eens een groene plant zal worden,
en allen verkoelen en verheugen. ‘En dat is mijn wraak’. Dit nog bevreemdende
woord kondigt de groeiende afweer aan (IV).
In V is de tegenstelling een strijd geworden. Nog leeft de dichterdroom onderaards,
maar hij werkt, ruist en borrelt als bronwater dat zich een uitweg zoekt. Eens zal
het opspuiten, de dorstende mensheid zal ernaar boren, zich eraan laven, zijn
droomschittering indrinken, en dan zal in de strijd tussen Droom en Tijd, tussen
dichter en werkelijkheid, de dichter overwinnen.
Maar hij, die koning, zegevierend in zijn blijdschap, weet naast zich zijn weemoed
als koningin. Van scheppingsvreugde is de weemoed onafscheidelijk. Zij was er al
toen hij droomde in zijn tuin, zij groeide met hem toen de tuin een huis, een wereld
werd. Nu opende zij het

16)

Willem van Hell, genoemd in In Memoriam W.F.v.H. Jr., (Aarde). Zie M. Uijldert, De jeugd
van een dichter. Uit het leven van Albert Verwey (C.V. Allert de Lange, Amsterdam 1948),
blz. 53-55.
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luik - de afzondering werd verbroken - en de dichter boog zich schreiend neer voor
Haar. Hiermee zijn een aantal nieuwe (polaire) motieven in het volle licht gekomen:
Vreugde en weemoed (zie Lente, De Terrassen van Meudon); deemoed en trots
(Nachtgezang XVI, De Wijnberg, Godenschemering (passim)) kleuren nu het beeld
van de verhouding tussen Droom en Wereld. Tevens is dit het eerste van die
gedichten waarin de groei van de dichterdroom wordt nagegaan: De Gestalten van
mijn Levenstijd, Een Nieuwe Peis, De Wijnberg. (VI).
De dichter blijft in zijn vensterrijk huis en overziet de landen onder stromende
17)
regen. Hooft's Nederlandsche Historien , die hij las op regendagen, verenigen zich
in zijn verbeelding met het landschap tot een grijs tafreel, verlicht door rode
brandstapels, waarover ten slotte de zon van Oud-Holland stralend verrijst. De eigen
droom ontmoet die vorige droom, geschapen door ‘de Prins die in zijn zaak een
18)
volk verbeeldde’ en ‘De bent van Kunstnaars die in 't droombeeld deelde’ waardoor
Oud-Holland groot was. Maar de dichter erkent dat de nieuwe droom van zijn Holland
nog niet verrezen is (VII).
In VIII spreekt de dichter, nu beeldloos en op de man af. Het is een
oorlogsverklaring aan de wereld, die hij haat, en die hem haat. Hoe ziet hij de
tegenstelling? ‘Uw kronkels zijn van brein en ingewand. Het doembaar teken en gij
dient die twee’. En: ‘Ik ben een zoon... Van Nacht die voortbrengt en haar kroost
niet kent, Van Gloed die aanblaast en niet weet waarheen.’
De wereld dient het verstand en het vlees; de dichter de verbeelding. Want de
verbeelding als vermogen, die het wezen van de dichter is, ontstaat uit de vereniging
van het onbewuste, ongevormde leven waarin elk wezen begint, en de lichte
gloeiende Geest, die ‘waait met de winden’. Vandaar dat de haat van de dichter
zich richt, niet tegen het ook door hem in zijn beperkte functie erkende verstand,
maar tegen de wereld die dit berekenende verstand uitsluitend dient.
De dichter klaagt de wereld aan. Hij spreekt nu niet langer als

17)
18)

De woorden: ‘en die geest van dichter greep en groef in woorden tot een grijs geheel’, zijn
een aanwijzing voor de goede verstaander.
De Gestalten van mijn Levenstijd, IV (Oorspr. Dichtwerk, I, 568).
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enkeling maar als de verpersoonlijkte dichtkunst, de Prins van Zang. Zij, de wereld
had de zingende knaap willen dwingen een dweper te worden, als hij hem niet gered
had, hij die alleen het leven levenswaard maakt. Nu staat dus de dichter tegenover
de wereld als zanger tegenover dweper, als maatvolle schepper van schoonheid
tegenover on-schone maatloze hartstocht. Een nieuw contrast, dat vooruitwijst naar
de verwante tegenstelling tussen het Apollinisch en het Dionysisch beginsel (De
19)
Gestalten van mijn Levenstijd, IV (IX).
Voor de derde maal verheft de dichter zich, nu in zijn volle trots, tegenover de
wereld, die hij ditmaal ziet als de snoeiende tuinman, de maker van wetten, dogma's
en voorschriften, als het alles bedillende en bedwingende verstand. Maar hij is het
groeiende leven zelf, hij leeft en zal nog leven in alle twijgen, als het tyrannieke
verstand zijn tijd gehad heeft. Dan zal uit dat leven een nieuwe wereld naar zijn
beeld gegroeid zijn (X).
Hij leeft in de volgroeide wereld van zijn kunst, een kathedraal waarin zalig
orgelspel klinkt - het beeld zal tweemaal in De Gestalten van mijn Levenstijd op
beslissende momenten terugkeren - en daar weet hij niet van de wereld, evenmin
als deze weet van zijn ‘kerk’. De scheiding en de wederzijdse afwijzing van dichter
en wereld schijnt volledig (XI). Maar in XII wordt een mogelijke verzoening in uitzicht
gesteld. Opnieuw afgedaald in het onderzeese duister van de onbewuste conceptie,
vindt de dichter daar zijn edelsteen, de diep verborgen droom die de gloed van
hogere zonnen, het licht waaraan de wereld haar licht ontlenen moet, bewaart. Zelf
arm en ellendig, brengt hij aan de wereld juwelen die iets van de gloed van die ene
steen afstralen. De Droom, hoewel door de wereld versmaad, geeft zich aan diezelfde
wereld waarvan de dichter weet dat ze daarbuiten niet leven kan. Want de Droom
is eeuwig, de Wereld gaat voorbij (X). Hiermee heeft de dichter een loutering
ondergaan: eerst van de wereld gescheiden, daarna in uitdagende trots eraan
vijandig, is hij tenslotte, als schamele dienaar van de Droom, tot die hem
versmadende wereld teruggekeerd. Zo is dus dit slotgedicht van In Schoonheid de
voorbereiding tot het Nachtgezang.

19)

Oorspr. Dichtwerk, I, blz. 569-570.
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Dichters nachtgezang
Deze reeks van 21 nachtliederen met een Avond en Morgen als voor- en naspel,
mist geheel de zelfbewustheid en strijdvaardigheid van de eerste reeks. Het is een
zang van overgave, vrede en aanhankelijkheid. Toch ontbreekt hier evenmin de
wisselwerking tussen twee polair tegengestelde krachten, maar deze zoeken en
beminnen elkaar. Weer kan men dit verhelderen met het slot van de reeds
aangehaalde passage uit Dichterschap en Werkelijkheid: ‘Achter zijn leven dus,
maar waar het zijne op onbegrijpelijke wijs mee saamvalt, - ondenkbaar, en toch
bestaande meer dan al wat kan gedacht worden - erkent hij (de dichter) een Leven,
eenheid van al het geschapene.’
Avond is een stemmingsgedicht. De avondsfeer, de schemerige stilte van de stad
en het kabbelende grachtwater brengen de dichter in een stemming waar hij zich
bereidwillig aan overgeeft. Maar hij weet dat dit een voorbereiding is, een ontvankelijk
worden voor de gedachten, die de zang hem zal openbaren. Het rijm ingezet door
‘luistert’, dat drie van de strofen verbindt, is drager van die avondvrede, van
luisterende duisternis, waarin het ruisende water zich aldoor horen laat. Tevens
drukt het de onderlinge versmelting uit van de polair tegengestelde krachten die
elkaar zoeken: het donkere water en de heldere avond, de dromen der paren en
de stralende sterren. Alles verdroomt in een schemering die de strijdende
tegengestelden verzoent, een stille helderheid.
Uit die helderheid, die klaarheid rijst nu het eerste nachtlied. Verlicht als eens
Bunyan's Pelgrim voelt de dichter, hoe zich nu, in deze heldere sfeer, liederen uit
de warreling van nog onvolgroeide en reeds voltooide zangen losmaken. De
boomstam, moegestreden, duikt in de diepe donkere aarde, wordt daar kool en
onder zware druk diamant, een bron van licht. Zo ontstaat licht uit diepte en
duisternis, het licht der schoonheid kan alleen uit lijden ontstaan, wanneer dit lijden
tot blijdschap gelouterd is. Met deze hier voor 't eerst aangeslagen en opgeloste
dissonant: leed en vreugde, het zwarte leed dat tot vreugde verhelderd, straalt in
diamanten schoonheid, is een geheel andere sfeer ingegaan. Dat juist dit beeld het keert weer in Een Nieuwe Peis -
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hier verschijnt, is veelbetekenend. Aan het slot van zijn XIXe Kroniek naar aanleiding
van Verwey's Verzamelde Gedichten (1889) schreef Kloos: ‘Verwey's lyrische kunst
is net als een vlam geweest, die begon al spelend, en om zich sloeg en opsloeg,
hooger en hooger, tot een zee van vuur, maar toen weêr ineenslonk, bleeker en
bleeker, tot er niets van overbleef dan de donkere kool. Als hij die nu maar lang
genoeg in het donker verborgen laat liggen en rijpen tot echten diamant! Was niet
Milton vijftig jaar toen hij Paradise Lost begon, na twintig jaren zwijgens?’ Het zou
niet vreemd zijn, als deze krenkende woorden zich zo diep in de ziel van de dichter
hadden gebrand, dat ze voorgoed een symbool van het lijden voor hem werden.
Evenmin, dat dit symbool, eenmaal opgeroepen, hem het beeld voor ogen bracht
van de ‘Man van Smarte met de doornenkroon’ (Van de Liefde die Vriendschap
heet, VIII). Doch ook Hij is symbool geworden, weliswaar voor de dichter evenzeer
van persoonlijke als van religieuse betekenis, maar hier slechts beeld van het licht
der schoonheid dat uit lijden straalt, dat beeld waarvan de dichter nu bij ervaring
weet dat er geen heelal is - ook niet dit Blank Heelal, waarin Hij niet woont (II).
Maar dit beeld wil door zien beleefd, niet verstandelijk begrepen worden. Daarom
richt de dichter, wanhopend aan de ‘zienderogen blinden’ wie hij zijn woord misgunt,
zijn lied tot de ‘zielsbeminde’ wier hart erdoor bekoord wordt (III). Zoals de visser
uit de 1001 nacht werpt hij zijn net uit, niet wetend of er ‘lust of dood in leit’. Want
de zang is primair, al zingende vormen zich de gedachten die de zanger verheugen
of verschrikken, maar zeker verrassen zullen (IV).
Van dezelfde deemoedige ontvankelijkheid spreekt het Ve lied, dat er nu de
dichtertrots van vroeger tegenover stelt - de overheersende stemming van In
Schoonheid, die, hier teruggedrongen, zich later weer zal doen gelden. Nu voelt hij
zich een nederig werktuig van een hogere macht, een blad, dat licht uit te wissen
‘tekens van eens grootren droom’ in het zand schrijft.
VI is een innig lied van geloof, een bijna gefluisterde zang zonder zichtbare
gestalten, en dus een echt nachtlied, een nocturne, waarin de gepeinzen zich in de
blindheid van de duisternis vrij bewegen op het rhythme van het lied. Al zingend
vindt de dichter het mysterie,
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dat hem verrast, want het is nog niet uitgesproken. Na lijden en schoonheid
openbaart zich nu de liefde. Weer bewegen de gedachten zich tussen twee polen:
de liefde voor vormen van leven, die het vergankelijke individuële bemint, en de
liefde als kracht die, in alle wezens werkend, hun beperkte liefde te boven gaat, en
toch erin woont, het eeuwige liefdesverlangen in de vergankelijke liefde zelf, dezelfde
en toch meer dan dezelfde. Dit mysterie bepaalt de strofevorm van het lied, dat
berust op het beginsel van de bijna-herhaling. De liefdesmelodie van de eerste
strofe keert na een overgang in de tweede terug, met rijmen die aanvankelijk
afwisselend eender en anders zijn tot in het laatste kwatrijn zelfs de rijmwoorden
samenvallen. Daardoor verkrijgt het aardse verlangen een eerst nog gesluierde,
dan heldere, vaste straling, die aan alles en allen een bovenaardse glans verleent.
Hier is Verwey dicht genaderd tot de volledige versmelting der beide polen in een
hogere eenheid die bij Goethe ‘Steigerung’ heet. ‘De Idee zonder hart aanschouwd
blijft gestalteloos’ (Proza III p. 15), daarom kan ze nooit geheel in een abstracte
formule gevat worden; alleen door het bijna zwijgen van deze fluisterzang komt ze
tot leven. Maar ook blijkt hier, hoezeer Verwey juist als hij het meest zichzelf is, het
20)
dichtst tot Goethe nadert. Want deze verklaarde eens : ‘... wenn auch die Natur
gegen den Menschen im Vorteil steht und ihm manches zu verheimlichen scheint,
so steht er wieder gegen sie im Vorteil, dass er, wenn auch nicht durch sie durch,
doch über sie hinaus denken kann. Wir sind aber schon weit genug gegen sie
vorgedrungen, wenn wir zu den Urphänomenen gelangen, welche wir in ihrer
unerforschlichen Herrlichkeit von Angesicht zu Angesicht anschauen und uns sodann
wieder rückwärts in die Welt der Erscheinungen wenden, wo das in seiner Einfalt
Unbegreifliche sich in tausend und abertausend mannigfaltigen Erscheinungen bei
aller Veränderlichkeit unveränderlich offenbart.’
Het gevoel van wachten op de gedachten die het lied de dichter openbaren zal,
is in de liederen VII tot XX een bewust besef van

20)

Slot van het opstel Karl Wilhelm Rose (Werke, Berlin, Gustav Hempel, 33ster Theil, S. 377-8)
(geschreven in 1820).
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afhankelijkheid, sterker, van aanhankelijkheid aan een hogere macht geworden, tot
wie hij zich nu in een persoonlijke verhouding gaat voelen. De verwonderde
beschouwing van het lied ‘Liefde is meer dan alle dingen’ doet hem het denkbeeld
van meesterschap afwijzen: alleen Wie hem ‘'t levend leen van 't hart
Verheergewaadde’ kon die tonen zó binden tot een harten verenende zang (VII).
Een aantal van de volgende liederen zijn weer elkanders tegenpolen, aspecten
van één waarheid. Er is een verborgen licht, dat aan het gedicht een glans verleent
(IX); maar de liederen bewegen zich ook met de zichtbare zon (X). Daartussen
zweeft het onuitgesproken besef, dat veel later woorden vond in De Boodschap
(Het Lachende Raadsel, p. 43), waar de schim van George tot zijn vriend zegt: ‘ge
zocht altijd met het natuurlijk Het geestlijk licht, en de gestalte alleen Weifelend
tussen beide.’ - Dit wordt verbeeld in De Spiegel.
Er ontspint zich nu in de volgende liederen (XII-XX) een vrome overpeinzing, die
herhaaldelijk zelfs de vorm van het gebed aanneemt:
Van dat ik aanhef tot ik eindig
Schouw ik uw licht, mijn Lief.
Van dat ik aanhef tot ik eindig.

Dit gebed richt zich tot een Wezen dat gestalteloos blijft. Maar in het volgende lied
(XIII) roept de melodie bij deze sterk visueel aangelegde dichter toch weer een
gestalte op:
Gelijk een kind gezeten
Aan vaders knie
Hoor ik gefluisterd weten:
Zinrijke melodie.
En ik antwoord: Wat is er, vader?
Maar zie dan wel
Dat noch blauwe ader
In blankend vel,
Noch bruine haren
Noch lichtblauw oog
Mij openbaren
Wie mij bewoog.
Toch zag 'k - zo was 't - een gestalte
Dicht neven mij,
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En niets dan deze smalte
Tot den muur, bleef vrij.

Hij weet wel dat er niemand was, en toch zag hij een gestalte - zijn eigen vader?
21)
- met bruine haren en lichtblauw oog. - Is er dan geen verband met het vorige
gedicht? Zeer zeker, maar XII en XIII zijn opnieuw elkaars tegenpolen, in dezelfde
zin als IX en X: het Eeuwige Lief en de eigen vader zijn het gestalteloos en het
gestaltelijk aspect van de Macht die, hoewel eeuwig, zich openbaart in de tijd. Dit
22)
is het mysterie dat de dichter later verwoordde in de verzen :
Staat gij niet achter menslijke aangezichten,
Mijn lieve meester, als een nieuw gelaat
Dat heenschijnt door het oude? ......

Het is de aanhef van het gedicht Mijn Meester, waarin hij bekende:
Ik kan niet anders doen dan beeld van tijden
Bootsen of gij dat waart.
Ik kan niet anders dan u dromen,
Uw afglans zien op aard,
En zeggen: zie, mijn meester is gekomen,
Hij is mijn droom, hij heeft zich geopenbaard.

Maar hier, in Nachtgezang XIII heeft niet een menslijk aangezicht ‘het Wezen’
‘droomgelijk’ opgeroepen, doch dit Wezen neemt een - gedroomde - gestalte aan.
Na deze inkeer ziet de dichter naar buiten in de nacht, en verliest zich zó in de
beschouwing van de sterrenhemel, dat hij zich mee voelt drijven met de stroom van
de melkweg. Voor één zalig ogenblik voelt hij zich vereenzelvigd met zijn droom:
het Heelal als lichaam van het Al-Leven. Maar de slinger der verbeelding beweegt
zich terug, en de conceptie slaat om in haar tegenpool, het besef van gescheidenheid
en ongelijkheid, en tevens van de onmogelijkheid het Wezen te aanschouwen:
o Mijn Beeld dat heldre Schaduw
Lichtbron en Geboorte zijt,

21)
22)

Twijfelachtig, daar de vader zeer blond was (Mededeling van Mevr. M. Nijland-Verwey).
Goden en Grenzen (Oorspronkelijk Dichtwerk, II, 103).
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Door den melkweg, door den ether
Straalt Ge Uw tegenwoordigheid.
En ik ben een klein, een duister
Wezen, duikende aan Uw hand,
En vergeefs zoek ik me ontsteken
Aan Uw onuitblusbren brand.

De terugslag is tweeledig: hij voelt zich niet meer één met de droom, doch
aanschouwt hem in het besef van eigen kleinheid - en hij aanschouwt hem als beeld.
Want het zichtbare Heelal, die lichtbron en steeds voortgaande geboorte, is ondanks
zijn stralende helderheid toch slechts een afschaduwing van het onzienlijke Wezen.
Dit besef, dat het gedicht beeld, spiegeling van het wezen is, keert verderop in
de bundel, maar daar zonder het gevoel van tekortschieten, weer (De Spiegel). Het
besef van eigen kleinheid echter is de eerste aanduiding van de alle tegenstellingen
omvattende polaire antithese die Godenschemering, en daarmee Het Blank Heelal
besluit. De laatste tekent zich reeds iets scherper af in het volgende lied, no. XVI.
Alle mensen gevoelen beurtelings
Trots die het leed niet wil,
Leed dat tot deemoed stemt,

tot zij, getemd door het Leven, hun gebondenheid aan de hoogste macht beseffen.
XVII, het pendant van XVI
(‘Overal heb ik gevonden U, U en nogmaals U’ tegenover ‘Men kan langs de
23)
aarde gaan En U verliezen’) verenigt (onbewust) de stellingen van Spinoza :
‘Deus est res cogitans’; ‘Deus est res extensa’, tot een hogere eenheid. In de
woorden: ‘Gij die de aanschouwde Gedachte zijt...’ ligt immers opgesloten: Alleen
de als beeld geziene gedachte kan ons het Wezen openbaren.
Het XVIIIe lied (het dichterwoord is een zucht die een gelijkgezinde ziel een
weerzucht ontlokt) vormt dan de inleiding tot het gedichtenpaar, (XIX-XX) dat de
klaarste straling, en het eigenlijke

23)

Ethica, Pars II, Prop. I en II.
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slot van het Nachtgezang vormt. Tevens is het de ver-beelding van de in VI beeldloos
gezongen belijdenis:
Liefde is wat in al 't geziene
De ene drift is waar 't door drijft,
Liefde is achter al 't misschiene
De een figuur die feilloos blijft.

XIX en XX verhouden zich tot elkaar als zien en schouwen, als inzicht en inspiratie.
In het XIXe Lied ziet de dichter om zich heen, als ziel in gemeenschap met vele
zielen, en in het heldere licht van de eeuwige Zon leren die zielen eerst elkaar, en
daardoor de éne Al-Ziel begrijpen: beeld van de paradox: a) de ingeboren eeuwige
liefde doet ons elkander liefhebben; en b) onze onderlinge liefde toont ons het wezen
van de eeuwige liefde. Maar dan ziet hij op tot die stralende zon zelf:
Men kan in 't vele 't Ene vinden
Zo wij 't zien als ziende blinden,
Blinden door één Licht geblind;
Want in d'énen Schijn verwinden
Stralen die we in dingen minden
Zich, wen 't oog die blindheid bindt.

En nu is de wereld herschapen. Niet langer stijgt hij van het vele op tot het Ene,
maar de verblindende glans van het Ene deelt zich aan het vele mee, een glans die
in de doorzingende ĭ en ē klanken in en buiten het rijm het hele gedicht doorstraalt.
Thans, nu uit het schijnsel van het lijden en het sterrenlicht van het heelal de zon
van de alomvattende liefde is opgegaan, breekt de dag aan en de cirkel sluit zich
met de terugkeer tot de wereld van de ontwakende stad. In Morgen, het pendant
van Avond, keren de motieven van de aanvang: de sterren, het water, daar ‘duister
vonkend’ hier ‘glimmend’ terug, en tevens trilt nog even het hoofdmotief na:
Lief, die liefste in 't lief gelaat kijkt:
Droom van minne en mijmering.
Dan verstuift alles in de luide, wemelende morgen
En geen woord, geen beeld, geen naam.
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Lente
Hoe verschillend de reeksen In Schoonheid en Dichters Nachtgezang ook zijn, toch
hebben ze één element gemeen, dat van de inkeer. In beide wendt de dichter zich
af van de zichtbare werkelijkheid, en verdiept zich, eerst in gepeinzen die zich
verdichten tot beelden, daarna in liederen die hem gedachten openbaren. In Lente
gaat hij uit, nog niet tot de mensenwereld, maar tot de natuur, de
voorjaarsschoonheid, belichaamd in de ‘rein-teedre maagd’ die hem in I bekoort en
ontglipt, in II de volheid der liefde schenkt. - Men heeft dit gedicht ook anders
24)
opgevat. I.P. de Vooys verdedigde in De Beweging de opvatting, dat hier twee
gestalten verschijnen: in I de ‘reinteedre maagd’, het beeld ‘van de lente-heerlijkheid
die de schoonheid aan den scheppenden kunstenaar voortoovert’; in II ‘het beeld
van de liefhebbende vrouw’, en hij ziet in die tegenstelling de strijd tussen het streven
naar schoonheid en het zoeken van de zielegenegenheid. Deze opvatting vindt
geen steun in de aanhef van II, die eer een voortzetting schijnt:
Hoe weeft zich om 't geboomt dat jonge loof.
Nu rusten onder 't glazen dak wij beiden......

Dat de vrouwefiguur in II inderdaad dezelfde gestalte, de als bekoorlijke vrouw
25)
geziene Lente is, blijkt uit de terugblik in Zielsdrang (het zevende gedicht van de
reeks Late Lente in Goden en Grenzen), die ongetwijfeld op het vroegere Lente
doelt, en het als een tweeledige eenheid beschouwt.
Hoe heb ik vroeger niet geschreid
Als ik de voorjaars-fee ontmoette.
Haar jonkheid en verganklijkheid
Bewogen 't woord waar ik meê groette.
Maar toch rees in mijn hart de kreet:
Hoè broos en teer, gij kunt niet sterven:
Het is een schijn als wij u derven:
Gij zijt! is 't zeekre dat ik weet.

24)
25)

In 1941 herdrukt met 2 andere opstellen als In het midden van Verwey's dichterschap. Zie
blz. 50-51 aldaar.
Oorspronkelijk Dichtwerk, II, blz. 119.
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Het is duidelijk dat de eerste 4 verzen op Lente I, vs. 4-8 op Lente II betrekking
hebben, en dat de ‘voorjaars-fee’, dezelfde als de ‘reinteedre maagd in 't ijl prieel
geboren’, in I als vergankelijk, in II als onsterfelijk wordt gezien. In Lente I is ze de
lenteschoonheid, die liefde wekt en de dichter verlokt haar te volgen. Maar als hij
haar zoeken gaat, verdwijnt ze, en er lacht iets spottends in de luchten, de
tantaliserende spot van het voorjaar, dat ons zo snel ontglipt. De dichter spoedt
haar na, maar hij vindt haar niet. Zal ze eenmaal, na herfst en ondergang weerkeren?
Of blijft hij onverzadigd achter op het herfststrand van 't leven tot Charon hem komt
halen, en voert naar 't land waar alle geluk in zwijgen eindigt? Dan volgen de moeilijk
verstaanbare verzen:
Ik ging om u. Ik heb u niet gevonden.
Ik vind u toch. Om u werd ik gezonden.
26)

Ook deze worden m.i. verhelderd door een gedicht uit Late Lente, nl. Heimwee .
Daar lezen wij deze verzen:
Aldoor verder reikte ons doelen,
Nochtans hopen wij van 't eind
Jeugd die dan niet meer verdwijnt.
Anders is ons schreien niet
Dan de zielsverrukte blik,
Die met plotselinge schrik
Als hij om zich lente ziet,
Daarin de innerlijke erkent
Die zich nooit heeft afgewend
Van het hopen zich te vinden,
Zich van de omgroei los te winden
Waar de wereld voor een tijd
Haar mee bond tot sterflijkheid.

Hier moeten wij voorzichtig zijn, want deze verzen uiten een verder voortgeschreden
stadium van de sublimering van het lente-verlangen. Toch is die sublimering ook in
het vroegere Lente al aanwezig. De vraag: ‘keert ge dan weer?’ komt voort uit de
nog zo jeugdige hunkering naar 't hervinden van de jeugd-lente in het leven, zij 't
misschien

26)

Oorspronkelijk Dichtwerk, II, blz. 113.
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als laatste vervulling vóór het sterven. Maar uit de overtuigde klank van het slotvers
spreekt iets anders: het bewustzijn dat de ‘innerlijke lente’ in de dichter leeft, dat ze
zijn roeping is.
In het later geschreven Heimwee is de vervulling van het verlangen een
droombeeld geworden. Hier, in Lente II, wordt ze verwezenlijkt. Maar juist die
verwezenlijking doet de dichter haast sterven van doodsangst voor het verwelken
van de - immers vergankelijke - lenteschoonheid der jeugd. Doch zie, haar gelaat
blinkt rustig, haar licht omstraalt hem. Ze wordt de schoonheid van de aarde zelf,
zó schoon dat de dichter zijn ogen bedekt: haar aanblik zou hem te machtig zijn,
zijn gevoel zou hem overweldigen. Hij kan alleen biddend zijn liefde belijden:
Gij hebt mij lief. Gij zijt. Gij zijt altijd.
Ik sterf getroost, mijn lief, mijn eeuwigheid.

De klank van deze verzen herinnert onweerstaanbaar aan het vers uit Cor Cordium:
Wij leven en vergaan, gij zijt altijd.

Dezelfde extatische herhaling van de ij-ei klank, hier nog langer aangehouden,
verklankt een even vast geloof in de eeuwigheid, nu niet van de onzienlijke ziel,
maar van de vergankelijke schoonheid die de verschijningsvorm van de eeuwige
is. Hiermee raken wij aan de antinomie waarop de polaire tegenstelling in Lente
berust, en die in Dichterschap en Werkelijkheid aldus geformuleerd is: ‘De
verbeelding van het leven als eeuwig en noodzakelijk valt saam met het feit van de
vergankelijkheid’. Het verband tussen beide wordt in ditzelfde opstel ‘volstrekt
onzegbaar’ genoemd; een wonder, dat alleen door de verbeelding kan worden
geopenbaard: Hoewel gedragen door sterfelijke lichamen, is de lenteschoonheid
eeuwig, en de liefde voor die schijnbaar vergankelijke schoonheid is een eeuwige
liefde.
De trits In Schoonheid - Nachtgezang - Lente is in evenwicht. In het eerste staat
de dichter tegenover de wereld, in het tweede tegenover de eeuwigheid, in het derde
tegenover de vergankelijke lenteschoonheid. Tegenover de wereld vertegenwoordigt
hij het tijdeloze, tegenover de eeuwigheid het voorbijgaande. In Schoonheid ver-
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beeldt hem als machtig schepper, het Nachtgezang als deemoedig instrument. In
Lente is hij beide: de schepper van een eeuwige droom, die de vergankelijke lente
beklaagt, en de sterfelijke mens die haar, zijn tijdeloze geliefde, bemint. Maar in het
slotakkoord overwint die deemoedige liefde. Zo wordt de tegenstelling tussen de
beide eerste reeksen in Lente opgeheven in een beide omvattende hogere eenheid.

De gestalten van mijn levenstijd
Tot dusver is de dichter op een afstand van wereld en tijd gebleven. Tussen hem
en de wereld bleef een doorzichtige grens, hij woonde in zijn ‘blank heelal’, luisterend
naar zijn gedachten; slechts tot de natuur ging hij uit. Maar hij wenst telkens ook tot
de mensen te gaan: zowel In Schoonheid als Dichters Nachtgezang eindigden met
een eerste schrede om de mensenwereld te naderen, en het gevoel van pijn, de
afwerende houding te overwinnen. De dichter wil uit zijn afzondering naar buiten
27)
treden . Maar er blijft een schrijnend besef, dat de wereld bedrieglijk is. Daarom
kan noch wil hij zich geheel in die wereld storten. Neen, er is maar één schoonheid
waarop te bouwen is: ‘'t eenge waar 'k voor leefde en 't eenge dat Van al wat schijnt
28)
op aard, mij nooit bedroog’ . Dat zijn de gestalten, die de in het leven ontmoete
mensen in zijn geest hebben aangenomen. Die heeft hij lief, met hen leeft hij in
gemeenschap, en het verlangen naar gemeenschap met de mensenwereld wordt
nu verwezenlijkt doordat die schonere mensengestalten, zijn zonen, van hem uitgaan
tot de mensenwereld, voortaan vrij van hem. Want de eens verworven deemoed
blijft: de dichter is slechts een instrument door welks ‘straal van zang’ een hogere
macht, een Herder-Koning uit de wolk van vage gedaanten een volk van gestalten
formeert.

27)

28)

Verg. het interview met D'Oliveira in De Mannen van Tachtig aan het woord, blz. 59-60: ‘Na
die periode (van Aarde tot en met De Kristaltwijg) voelde ik, dat er zoowel buiten als in mijzelf
een andere wind waaide. Ik kwam uit mijn afzondering te voorschijn, ik voelde behoefte, om
de wereld om mij heen op zekere wijze samen te vatten, te uiten wat ik over de wereld dacht.’
Verg. Erasmus-Holbein.

Gij leeft door hem en hij door u: één lijst
Omraamt u beide: een schoonheid die niet loog
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De Gestalten van mijn Levenstijd is inderdaad een zang met lange strofen, van een
telkens wisselende bouw die bij ontleding in nauw verband blijkt te staan met de
inhoud. In verscheidene vertellende passages heerst het gepaard rijm; in de
ontmoeting van de dichter met de ‘schone vrouw’ in IV rijmen de regels om de
andere, zodat het gedicht, evenals die beiden, al omziende voortgaat; en de
gedeelten waarin de ‘droom’ heerst, zijn geschreven in een strofe met zo hecht
geschakeld rijmschema, dat een gelijkblijvende spanning tientallen verzen lang
gehandhaafd wordt.
In veel opzichten is de poëzie van Verwey altijd een dichten over het wezen van
de dichtkunst zelf. Maar van dit gedicht geldt dit wel bij uitstek. Blijkbaar had in dit
stadium het dilemma van deze dichter, door zijn aard tot inkeer voorbestemd en
tegelijk hunkerend naar gemeenschap, zozeer de overhand gekregen dat het de
polaire tegenstelling van dit centrale gedicht ging vormen. En de spil welke dichter
en gemeenschap tegelijk scheidt en verbindt, is de zang. Is die zang van één of van
velen? De vraag is nauwelijks bewust geworden of zij beantwoordt zichzelf:
Dit is van elk goed vers de wondre deugd
Dat het van een en toch van velen is.

Dat is waar, niet alleen van het volkslied (Herder's Stimmen der Völker), maar ook
van de kunstpoëzie, van:
......... al wat vrij
Zich bindt aan 't ene opdat het meerder leev',
Zich geeft aan 't ene opdat het eigner zij,
Zijn juubling neerbuigt in den schonen toon.

Men hoort de geest-drift waarmee hier in paradox na paradox een eenzame de
gemeenschap vindt, door niet de velen te zoeken, maar het ene dat hun allen
gemeen is.
Na de zang, het licht. Bij het orgelspel zàg de jonge dichter zijn ziel ‘nu
samenzinken, een ontloken genster, Met het groot vuur dat door de ruiten scheen:
De Zon van de aarde en van alle eeuwigheên’. De wisselwerking tussen vonk en
zon keert in Cirkelloop terug, een duidelijk blijk van het feit dat de
eenheid-ondanks-gescheidenheid van
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mensengeest en heelal-geest door deze dichter reeds in zijn prille jeugd gevoeld
is.
De eerste mensengestalte, die van de vader, is in deze bundel van grote betekenis.
Wat de dichter in hem prijst, herinnert ons aan twee motieven uit het Nachtgezang
(II, VI)
Hij was mijn Mens: hij had die eedle lijn
Van leven die naar andren heenbeweegt
Gelijk een lichtstreep...

En hij zag in hem ‘de schoonheid van het lijden... door daagse schoonheid heen’.
Twee hoofdmotieven: de schoonheid van het lijden, en de liefde tot anderen,
worden hier implicite verbonden aan de gestalte van de Mens, de Man van Smarten,
die de dichter meer dan eens verscheen in de gestalte van een beminde en
bewonderde mens, en die in Pasen nogmaals na zijn opstanding verschijnt. Daardoor
is dit gedicht hecht verbonden aan Dichters Nachtgezang (I, II, XIII).
Met het dichterschap, de zang, ontwaakt de Droom, en daarmee het bewustzijn
dat leven en droom elkaars tegenpolen zijn. Maar tegelijk beleeft de jonge dichter
hun eenheid, want 't was
Een droom die 't leven van den dromer vormt
Naar zich, zodat het eens-voor-al zijn aard
Verandert om voortaan die droom te zijn...

een voorbeeld van de waarheid dat aan een dichter in zijn jeugd wordt geopenbaard
wat hij later met moeite herwinnen moet.
Het was een dichterschap, niet ter ere van de Kruisgod (veelzeggende
ontkenning!), maar van de aardse schoonheid. Maar terzelfdertijd begon de
vriendschap met de bleke jonkman, die het lijden van het ontberende mensenhart
zong. Daarmee verschijnt de reeds in het Nachtgezang aanwezige polariteit tussen
lijden en schoonheid, nu belichaamd in twee dichtergestalten.
‘Hoe zingt uw stem onmenslijk, hoog en koud’
Zei hij, die mij den zang had doen verstaan,
Mijn bleke en donkre jonkman, ‘is het niet
29)
Of ge u voor 't Eeuwge Lijden zo maar houdt?’

29)

Vergel. W. Kloos, Nieuwere Literatuurgeschiedenis, II, blz. 134: ‘Maar dit schoone was een
schoon, geheel en al gescheiden van de werkelijke wereld, van mensensmart en vreugd. 't
Was een heerlijk feest voor oogen en ooren, maar 't hart liet het koud. De tijd kwam voor den
dichter, dat zijn menschelijkheid ontwaakte en bij het zien van een groot leed, door een ander
geleden, uitbrak in een bui van hartstochtelijk gebed.’ (Deze verwijzing dank ik aan Mr. P.K.
King, B.A.)
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De poging om de strijd tussen beide beginselen te beslechten door de schoonheid,
die zich eerst tegenover het Eeuwige Lijden in haar onmenselijke koude hoogheid
handhaafde, tot troost in lijden te maken, mislukte, want de Vriend bleek ontroostbaar.
‘En 't troostend keren stokte me in de stem’

(het slot van Demeter, de troostende terugkeer van Persephone tot haar moeder
werd nooit gedicht).
En aan ‘de stroom des doods’ (Persephone III) kwam het tot de onverzoenlijke
tegenstelling tussen het lijden dat de dood zocht, en de wil om het Leven te dienen.
Het eerste dichterschap was een dichterschap van het Gevoel geweest: ‘ieder voelt
iets, alles voel ik’. Anders verscheen het tweede. De dichter vond de ‘schone vrouw’
die hij niet meer wilde verliezen ‘voor heel mijn aarde, nu zij heenging, blind’. Zij
leerde hem vrijheid, fierheid, kracht - ook wel zachtheid, maar geen wekelijk gevoel.
De droom week tijdelijk voor een nederige zang ‘van de aardedingen’. En, voor 't
eerst leerde hij, de ‘eertijds blinde Voor 't eigne’, naast de vele vreemde volken ook
't eigen volk kennen, in zijn groot verleden, toen het droombeeld van Holland, dat
de Prins en de dichters schiepen, aan zijn werkelijkheid wijding gaf.
De vriendschap met Stefan George gaf de dichter steun. In zoveel opzichten
waren ze elkaars tegengestelde: de gesloten aristocraat (‘Hij was zichzelf zozeer
dat hij een ander Niet toe kon laten in zijn diepst verkeer’) en de ‘vriend’, die met al
't aardse gemeenzaam omging; en toch verenigde hen het streven om al wat in hen
leefde ‘aan vorm te binden’:
Ik bond al 't aardse dat mij dwars bewoog
In tonen, lijnen, vormen en het zweven
Van aardloos licht voor 't ingetogen oog.
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Wat hem ‘dwars bewoog’, wat van buiten op hem af gekomen, tegen de draad van
zijn droom inging, gaf hij vorm, èn bestraalde het met 't bovenaardse licht van zijn
30)
inkeer . Hier beweegt zich al onder de oppervlakte het conflict dat aan den dag
treedt in de passage die aanheft met:
Er is in liefde een dubble heerschappij;
De ene die 't schone beeld rein wil bewaren,
De andre die wenst dat langer ik noch gij
Bestaat tussen de beiden, maar één paren
Hen worden doet in 't kind, van u èn mij.

De strijd tussen die twee nam hier menselijke vorm aan. Maar het hiermee
31)
samenhangende gedicht Sterren IV in Het Brandende Braambos bewijst dat de
dichter zelf in dit conflict een vorm herkende van de eeuwigdurende worsteling
tussen het Apollinisch beginsel, de liefde voor het schone beeld, en de
vorm-verbrekende begeerte, het Dionysisch verlangen om onder te gaan in het
Andere: (Zie Oorspr. Dichtwerk I, 324-5)
‘Wat rijst en vorm wenst en, den God ontvloden
Die 't duistre en 't dringen van den most begeert,
D'Apollo zoekt wiens lier - als uit de doden
Orfeus Euridice - wekt en den reidans leert,
Dat vindt me......

In Het Blank Heelal blijft deze polaire tegenstelling meestal verborgen, (zie echter
Ares en Afrodite) al hoort men de herinnering eraan ook in De Wijnberg. Pas veel
later zou ze een gewichtige functie verkrijgen in het geheel op de universele polariteit
gebouwde gedicht De Drievuldige Vorm (Goden en Grenzen, Oorspr. Dichtwerk, II,
blz. 100). Evenals daar, overwint ook hier de vormdrift het vorm-hatend verlangen.

30)
31)

Dit wijst vooruit, naar De Spiegel van Dood en Leven, speciaal naar het gedicht De Spiegel.
Vergelijk de verzen:

‘Zij brandde niet: er was niets stillers en niets dovers
Dan de kool van haar witte lichaam in dat vurig riet.’
met:

‘En haar gelaat was blank gelijk een kool.
Ik voelde alsof om ons de vlammen sloegen’.
(Oorspronkelijk Dichtwerk, I, 324, en I, 571).
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In de slotzang keert de grond-tegenstelling van De Gestalten van mijn Levenstijd
terug. De dichter leert door het meeleven met de Boerenoorlog ‘Eenzaam is geen,
al schijnt het ook een tijd’. Maar tevens hoort hij met verwondering de onvoorname,
on-eigene klank van de zang die uit dat gevoel van gemeenschap ontstond. Op dit
moment ontmoette hij een vriend die
............ zijn verkrankten zin
Zette op zichzelf en in lege eigenmin
Zich afvroeg waartoe toch het leven dient
Met andre mensen.

Is ijdele eenzelvigheid en eigenzin, zo vroeg deze, niet beter dan
‘den gemenen zang
Te stemmen in het woelig volksgedrang,
Den waan te dempen met een gulden reden?’

Hier wordt ons duidelijk, waarom het dilemma: eenzelvigheid of gemeenschap, de
centrale plaats in dit centrale gedicht inneemt. Het lot van deze vriend, ‘G(erlof) van
32)
V(loten) gestorven 20 Maart 1903’ had de dichter het beeld van de fatale verdorring
die elke vrijwillig eenzame bedreigt, zo diep ingebrand, dat hij het jaren lang met
zich omdroeg. Het beheerst de bundel Uit de Lage Landen bij de Zee. De eenzelvige
33)
is ‘De Dode’ , wiens handen het leven niet grepen.
‘In zijn eenzaamheid dort hij eer
Hij zijn noodlot kan verstaan.’

Het is dan ook zeker geen toeval dat Verwey in of vóór 1909 Shelley's Alastor or
34)
the Spirit of Solitude vertaalde, naar aanleiding waarvan Shelley in zijn voorrede
verklaarde: ‘They who......... keep aloof from sympathies with their kind, rejoicing
neither in human joy nor mourning with human grief; these, and such as they, have
their apportioned curse. They languish, because none feel with them their common
nature. They are morally dead’. Immers, in het aan de ver-

32)
33)
34)

Oorspr. Dichtwerk, I, blz. 518.
Oorspr. Dichtwerk, I, blz. 499.
Deze vingerwijzing dank ik aan Dr. J.W. Weevers te Amersfoort.
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35)

taling toegevoegde Naschrift lezen wij: ‘Zoals wel verteld wordt van drenkelingen
dat zij, op het oogenblik van zich te voelen ondergaan, in één enkele gedachte zich
van hun heele bestaan bewust worden, zoo zag hij zijn levensloop als een eenheid,
en dus als meer dan die op éénig vroeger tijdstip voor den levende had kunnen zijn.
Hij zag zich zoals een doode zich zou zien: een volledig leven, als zoodanig hem
van alle leven een zinnebeeld, en - als zijn eigen leven - van al zulke zinnebeelden
het helderste.’ Wanneer we nu bedenken, dat Verwey elders, in Mijn Verhouding tot Stefan
36)
George , De Gestalten van mijn Levenstijd zag als een uiting ‘van dat vermogen
in één lange streep een heel leven verlicht te zien’, dan rijst de vraag of Alastor niet
ook op de vorm van dit gedicht een zekere invloed kan hebben gehad. Te bewijzen
is dit vermoedelijk niet, maar de mogelijkheid bestaat. Wat Verwey zegt omtrent de
stijl van Alastor: ‘Because in Alastor movement is the prime principle of imaginative
expression, the poem lives by the concatenation of its parts, more than by the parts
37)
themselves’ is zeker ook op zijn eigen ‘Gestalten’ van toepassing.
Even hartstochtelijk als die van Shelley, is zijn besliste afwijzing van de
eenzelvigheid in de woorden:
Ik wist dat dit de dood was.

De toon verheft zich nu tot een dichterlijke belijdenis in slag op slag met sublieme
bondigheid geformuleerde paradoxen.
Leven voelde ik, is één ding: medeleven
En toch er vrij van zijn, 38)

De dichter moet met de mensheid meeleven en toch boven haar staan , hij moet
lijden en strijden, het verwarde, wisselvallige leven in eigen geest tot schoonheid
herscheppen, om zo ‘De eeuwigheid zelf te zijn in de aardse dagen’.

35)
36)
37)
38)

Voor 't eerst uitgegeven in De Beweging, 1909, Dl. III, blz. 63-85, in herziene vorm in English
Studies 1922.
P. 55.
English Studies, Shelley Centenary Number (1922), p. 152.
Cf. In Schoonheid; De koning; De Wever.
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Daarmee is de tegenstelling: enkeling tegenover wereld, overgegaan tot de
grondvorm die ze moet aannemen wanneer die enkeling als Dichter tegenover de
Tijd komt te staan. Dezelfde dichter, die in Lente tegenover de tijdeloze schoonheid
der natuur zijn sterfelijkheid beleed, vertegenwoordigt hier in het dagelijks leven de
eeuwigheid.

Pasen
Pasen is van deze in leed en strijd verworven waarheid de apotheose in het beeld
van Hem, die uit het hellevuur van het lijden herrezen, op aarde de hemelse vreugde
van de schoonheid belichaamt. Hij doet juist dit ene: ‘medeleven, en toch vrij er van
zijn’, hij beleeft
Een dag van de aarde,
Maar zó geheven
Boven het aardgedoe,
Dat alle wandlaars
En lange slierten
Van wielen berijdende
Knapen in gele
Kurassen van de trompetbloem
Hem schenen gezien als uit hogen hemel......

hij is ‘de eeuwigheid zelf in de aardse dagen.’
De gedurige, nu heftige dan lichte schommelingen tussen de polen van het
dichterschap zijn tot rust gekomen in één tijdeloos ogenblik van zalig zwevende
vrede.

In den spiegel van dood en leven
Na al de stromende of heftig bewogen, dynamische gedichten is dit een statische
groep van beelden, stil en streng. Ook de vorm is streng: twee gedichten bestaande
uit drie en vier kwatrijnen gevolgd door een sonnet, en besloten door een gedicht
in terzinen. Het is een stil, ernstig spel waarin dood en leven, liefde en lust op
wonderlijke wijze wisselen en van plaats verwisselen.
De Terrassen van Meudon: De levensvreugde en de naïeve zinnenliefde gaan
snel voorbij: leven is sterven, alleen de dode dingen blijven ‘leven’. In weemoedige
stemming ziet de dichter het onbewuste blije
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spel van jonge liefde te midden van sombere dode schoonheid. Hij, de levende
dichter, ziet het natuurlijke leven als vergankelijk.
39)
Emmausganger : De liefde die bewust haar volle bloei heeft gekend, wordt
gestalte in het liefhebbende paar, ofschoon de ene vriend is gestorven. Dat is de
dood die ten leven leidt. De nog voortlevende vriend beleeft de dode als levend, en
beeldt beiden samen in zijn werk: zichzelf als de zijnde, zijn vriend niet als de
gestorvene maar als de toekomende.
In Aan 't venster spreekt een dichter uit het verre verleden, - zó, dat zijn woorden
een schilderij vormen. Hij ziet met één blik het stromende, stralende, voorbijgaande
zinnenleven en de kale, onschone maar vaste dood. De blauwe kleur van het verre
landschap wordt, nu de zon rijst, lichter èn valer; nog zoeter en teerder speelt de
fluit van de weemoed om de schoonheid die vliedt.
De tonen van deze drie gedichten blijven zweven als een onopgeloste drieklank.
In het eerste een schoon heden dat verleden moet worden, in het derde het verleden
dat, door een dichter verbeeld, zich als heden ziet; in het tweede zijn verleden en
toekomst opgeheven in een tijdeloze staat. Heden, verleden en toekomst worden
daar door liefhebbend schouwen als een eeuwig zijn beleefd. Daar, en niet in Aan
't Venster klinkt de grondtoon, een toon, niet van zinnenliefde en dood, noch van
zinnenschoonheid en vergankelijkheid, maar van geestelijke liefde en duurzame
schoonheid, liefde die schone gestalte wordt. Want daar heerst noch de dood als
het levenloze, noch het leven als het vergankelijke, maar dood en leven zijn er
opgeheven in een hogere eenheid: een tijdeloos leven in de liefde. De tyrannie van
de tijd is overwonnen: de kunst heeft de liefde in een eeuwig beeld zichtbaar
gemaakt.
De drieklank vindt zijn oplossing in het vierde gedicht De Spiegel. Want dit is een
wonderspiegel. De weerkaatste mens zegt: Ben ik dat wel? Ik herken mezelf wel
enigszins, maar ik ben er toch niet helemaal. Hoe kan dat? Omdat de dichter hem
‘kaatst en uitwist’ in de glans

39)

Uit Mijn verhouding tot Stefan George, blz. 52-53 blijkt dat dit gedicht aan George gericht
was, als antwoord op zijn Maximin-boek en met toespeling op Die Verkennung, (Der Siebente
Ring, p. 101).
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van het licht. Licht alleen is gestalteloos, de gestalten van hen die voor 's dichters
spiegel komen, drukken hun beeld af in de spiegel, maar het wordt opgenomen in
‘het zweven Van aardloos licht voor 't ingetogen oog’, zoals het heet in De Gestalten
van mijn Levenstijd. Al wat niet tot het wezen behoort, wordt ‘uitgewist in glans’.
Deze groep ademt wel een zekere vrede, maar het is de vrede van de berustende
weemoed, niet van de vreugde. Het gedicht is immers een zweven tussen wezen
en verschijning, het bemiddelt tussen het eeuwige licht en de vergankelijke wereld,
maar het kan hun tegenstrijdigheid niet opheffen in een hogere eenheid, alleen
tijdelijk verzoenen in het spiegelbeeld.

Idyllen
Zulke spiegelingen van aards leven, van mensen, planten en dingen in het zachte
heldere dichterlicht zijn de twaalf Idyllen. Ze zijn vrij van strijd en hartstocht, ‘stil en
grijs’. Maar ze missen de strenge eenvormigheid van de vorige groep; deze serene
rust sluit het losse en speelse niet uit. De toon is licht, lenig en ontspannen. De
polaire spanningen zijn wel niet opgeheven, maar ze veroorzaken slechts lichte
schommelingen om het gemeenschappelijk middelpunt.
Enkele Idyllen zijn spiegelbeelden van andere, verwante of bevriende mensen.
In Haar Leven heeft de dichter zich in het lot van een vrouw ingeleefd die door een
geliefde man verlaten werd, en zonder 't gedroomde kind alleen achterbleef. Hij
spreekt haar toe, vragend of dit haar leven was. Trachtte ze zich met schoonheid
te troosten en te verweren tegen een altijd dreigend gevaar? Loochende zij de strijd
tussen verdriet en hoop in haar hart? Haar leven werd leegte, en verlangen naar
gemeenzaamheid, en ze vond slechts één toevlucht: haar klavier, een rots in de
dreigende zee van de weemoed. De toon is ongewoon week en vrouwelijk van
timbre.
Het Tinnen Bord, voor Floris Verster, is als een ontroerd spreken over dit schilderij,
maar het spreken bleek poëzie. Het is direct, op-den-man-af, sober en sierloos,
maar rhythmisch zó gespannen, dat de woorden met dwingende kracht het stilleven
voor ons oproepen. Het gedicht
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is nauw verwant aan De Spiegel: de dichter herkent in de schilder een geestverwant,
die evenals hij ‘uit licht strenge gestalten schept’.
De overige idyllen van de reeks zijn, misschien met uitzondering van het
landschapsbeeld Op de Hil, en van het afzonderlijk staande Een nieuwe Peis,
beelden met een duidelijke symbolische functie: ze belichamen aspecten van het
dichterschap. De gedachten van de dichter zijn een ‘warme, zachte (golf)stroom’:
Hij vaart door zilte zeeën wier onstuimig
Water zijn randen sprenkelt met een schuimig
Gevlaag van vlokken; speels en ijdel trachten
Hèm uit zijn baan te dringen die de machten
Van aarde en hemel voor zich won:
Zwaarte en de zon. -’

Een plastische evocatie van het denken van de dichter, dat, gericht door de
elementaire krachten van natuur en geest, zich niet uit zijn koers laat dringen door
storende invloeden om zich heen, maar, zich vormend uit de gistende gevoelens
in het onderbewuste (strofe 2) dwars door de sferen van werk en wereld zich naar
de serene rust van de tijdeloosheid beweegt.
Hij is De Koning, die wonend in zijn ‘hoge en klare zale’ heerst over zijn 't zij
slapende of muitende en twistende gevoelens, welke nooit zijn vrede-boven-strijd
mogen verstoren: De Wever van tapijten, die leeft naar de spreuken: ‘medeleven,
en toch er vrij van zijn’; ‘de eeuwigheid zelf te zijn in de aardse dagen’. Want hij is
‘een hemelse beramer van aardse zorgen’. Zijn bestaan is zowel ‘eenzaam’ als
‘gemeenzaam’ met alle menselijke vreugden en smarten; maar leed en blijheid,
afzondering en gemeenschap zijn in zijn tapijten verweven tot de serene rust van
het ‘stil schouwen’.
40)
De Crocus, door I.P. de Vooys zo mooi gekarakteriseerd als een beeld van ‘de
geslotenheid van het dichterbestaan in doorzichtige begrenzing’, is als zodanig
nauw verwant aan het beeld van de dichter als de duiker die in zijn duikerklok tegelijk
de diepe zee ziet en er veilig voor is. Maar in de laatste strofe:

40)

In het midden van Verwey's dichterschap, blz. 57.
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Zijn lied ontluikt in 't woord
Dat houdt zijn ziel omsloten.
Zijn zang door 't licht omvloten
Sterft als het oor hem hoort.

belichaamt bovendien het weemoedig besef, dat het gedicht, hoezeer ook potentieel
altijd weer levensvatbaar, slechts waarlijk leeft in de korte spanne tijds van zijn
ontstaan, en wanneer het in de verbeelding van de hoorder herschapen wordt.
De Vlieger stijgt veilig op, gedragen door de wind en weerhouden door de lijn weer een symbool van de ook in De Golfstroom belichaamde waarheid:
Want wij maken ons leven niet naar onze aandrift,
Maar in bond met de machten die ons weerhouden.
41)

(De Wimpel, in Het Lachende Raadsel )

Een Nieuwe Peis staat in deze reeks apart, maar is nauw verbonden met De
Gestalten IV (Oorspr. D.w. I, blz. 569 vs. 31-33) en met De Spiegel.
Het wordt geen beeld, het is alleen zwevend, gestalteloos licht:
Het middaglicht dat stil en grijs
Zeeft door een overdekte lucht...

Als zodanig vertegenwoordigt het, hoewel naar zijn inhoud een verhaal van de
ontwikkeling van de dichter, naar zijn stemming en klank dat tijdeloos zweven tussen
de tegengestelde polen, waaraan geest en materie zo gelijkelijk deel hebben, dat
de vormen van de wereld vernevelen in het licht.
Gelijk een tijdlijke eeuwigheid
Die stond en stroomde en duurde en viel,
Een schaduw aan een stroom gevlijd Wie die ze werpt? - wie lijf-en-ziel?

Dit is het volstrekt onuitsprekelijke mysterie dat zelfs niet in een beeld, alleen in
paradoxen als deze geuit kan worden.

Verening
Al deze Idyllen, hoe sereen ook, ademen de weemoed van het besef,

41)

Oorspronkelijk Dichtwerk, II, 446.
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slechts spiegeling, bemiddelend zweven tussen onverenigbare wezens en krachten
te zijn. Wat dus ondanks betrekkelijke vrede blijft is het verlangen naar vereniging.
Vandaar de titel van deze vóórlaatste reeks van de bundel. Immers in het kunstwerk
zijn schrijver en schilder (Erasmus-Holbein), dichter en vriend (Verwey en George),
dichter en lezers van alle tijden (Het Standbeeld) voorgoed verenigd. Maar het besef
van hun onloochenbare verschillen leeft ook daarin. Erasmus' trekken tonen ook
op Holbein's portret de door de schilder meegevoelde pijn van de verfijnde
intellectueel die ‘enkel niet Een grove pijnlijke aard zocht tot (zijn) deel’. George en
Verwey zullen in het gedicht ‘saamzijn langer dan een dag;’ maar dat hier op een
blijvende band gedoeld werd, blijkt uit het gedicht, en wordt bevestigd door Verwey's
42)
mededeeling in Mijn Verhouding tot Stefan George . Daaruit weten wij ook, dat het
geschreven werd toen beiden zich hoe langer hoe sterker bewust werden van hun
verschillen. Juist daarom wordt hier zo sterk alles naar voren gebracht wat hen
verenigde. De ontwikkeling van de vriendschap wordt met liefde herdacht, in 't grote
en in 't kleine. De dichter bewondert George's grootsheid van blik en conceptie, zijn
streven naar het hoogste wordt gesymboliseerd door een opvlucht ten hemel zoals
43)
men die vindt in het Teppich-Vorspiel no XIX
44)

Die unerreichte flur scheint ihr gewonnen
Sie überfliegt die klüfte mit dem aar
Sie schaltet mit der kleinen sterne schaar
Und stürzt entgegen väterlichen sonnen.

en ook de donderende brekers van de zee van zijn toorn; maar toch hoort men in
de verzen:
De zee ruist rustig en ik weet dat machten
- Zon, maan, planeten - die haar vlak bewegen
't Ook houden in haar bedding, dat geen stijgen
Anders dan ijl en in een ander wezen

42)
43)
44)

Blz. 55.
Der Teppich des Lebens und die Lieder von Traum und Tod, p. 32 (Gesamtausgabe letzter
Hand, V, p. 30).
D.w.z. de dichterziel.
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Haar waatren mooglijk is, - zo ook van ons
De drang naar grootheid: als een fijne glans
Stijge in ons leven wat als storm niet stijgt.

de, door ‘ons’ verhulde, kritiek op de George eigen schommelingen tussen
aanvaardende zang en verwerpende toorn, die Verwey na diens dood het
45)
Zee-gezang ingaf:
Uw zacht gezang, het kwam zo vaak
Wanneer uw storm zich had gelegd.
Wat ik als doelloos schomlen laak
Was uw geluk - en mij ontzegd?

En evenzeer wijzen op een hier verhulde tegenstelling de met de polariteit van deze
hele bundel vervlochten woorden omtrent het daaglijks leven, ‘Dat u en mij draagt
en in schoon verband Met ons alle andren’. Het gaat hier immers om de polaire
verhouding tussen droom en wereld, die bij George zoveel strakker gespannen was
dan bij Verwey, maar die toch ook aan In Schoonheid de toon van ‘toorn’ verleent.
Beiden kenden dus die toorn, maar Verwey wist zich desondanks met de wereld
verbonden, terwijl George haar hartstochtelijk bestreed. Dit diepgaande verschil is
hier onuitgesproken, toch voelbaar aanwezig.
De Wijnberg is het hartstochtelijkste en schrijnendste gedicht van Het Blank Heelal.
Nergens is het gevoel zo wrang, de spanning tussen de allerscherpst gescheiden
polen van leven en dichterschap zo ondraaglijk strak als hier. De dichter van 't
‘vergaan geluk’ droeg een dorentak, de zoeker naar gemeenschap voelde zich
‘eenzaam staan Als een van god en mens verlaatne.’ De gelukkige bezitter van een
bloeiende tuin werd de onerkende koning van een rijk, voor wie ieder huiverde....
Toen ging ik heen. Ik at mijn bitterheid
Alleen en liep met blij gelaat en luchten schred
Deemoedig, langs de beken, als een lam,
Tot vóór mijn Berg. Mijn tuin was open, bloeide,
Ik vond genoten......

Zelf niet begrijpend hoe, heeft de dichter de grond van ‘zijn angst

45)

No 1 van de reeks ‘Liederen van laatste verstaan’ in Het lachende Raadsel (Oorspr. Dichtwerk,
II, 478).
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en nood, Zijn storm en hart-doordringende gevoel’ gevonden in de hoogmoed van
zijn onerkende koningsdroom, en intuïtief de deemoed van het offer gekozen. Nu
hij zijn trots heeft ten offer gebracht, herleeft hij, en vindt in het besef, waarlijk te
leven, de eenheid met het Leven zelf.
De reeks vertoont een stijgende intensiteit. De twee naar vereniging strevende
krachten worden steeds meer omvattend: schrijver en schilder; dichter en dichter;
lucht en aarde, dichter en mensheid; dichter en Leven. Tegelijk vergroot en
verscherpt zich de overheersende polaire tegenstelling. In Erasmus staat het streven
naar intellectuele helderheid tegenover de grofheid van de aarde. - George en
Verwey delen de ‘drang naar grootheid’, die zich toornend verhief boven en tegen
de kleinheid van de aarde; maar de Hollander wijst zijn exclusieve vriend op ‘het
daaglijks leven, dat u en mij draagt en met ons alle andren’. Toch stijgt ook zijn
eigen streven tot een drang naar blijvende gedachtenis bij het nageslacht (Het
Standbeeld) en ten slotte tot de ‘onerkende koningsdroom’ van wie heerst over het
eigen rijk, de dichter die zijn Beeld hief ‘zo hoog dat gij alleen Eraan kunt raken’
(Het Misdrijf). Het streven naar grootheid en hoogheid blijkt ten slotte een mateloze
trots, die niet meer buigen, slechts nog breken kan. Hij breekt in tranen van bitterheid,
slaat om in zijn tegengestelde, de deemoed, en klinkt uit in het dankbare besef:
Ik heb geleefd, ik leef en neven mij
EEN die mij liefheeft, die mijn liefde heeft.

Deze loutering loopt parallel met die in de twee slotsonnetten van Godenschemering
en bereidt die voor.

Godenschemering
Godenschemering is niet alleen de bekroning maar ook de samenvatting van Het
Blank Heelal, en wel, alreeds blijkens de titel, in mythische vorm. Dit hechte
bouwwerk van twaalf sonnetten berust op dezelfde polaire tegenstellingen als de
voorafgaande reeksen. Maar terwijl ze daar deels als verborgen spanning gevoeld,
deels in beelden uit natuur en mensheid belichaamd zijn, verschijnen ze hier in het
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schemerlicht van de voortijd als ‘goden’, als figuren die òf aan de bestaande mythen
ontleend, òf weliswaar nieuw maar eveneens mythisch van aard zijn. In dit mythisch
karakter nu van deze twaalftallige reeks ligt een overeenkomst naar vorm en bouw
46)
met Stefan George's Der Teppich des Lebens, die waarschijnlijk niet toevallig is .
Uit Mijn Verhouding tot Stefan George weten wij, hoezeer Verwey dit als het
meesterwerk van zijn bewonderde vriend beschouwde. Het bestaat uit 24 gedichten,
elk van 4 kwatrijnen, waarvan het eerste als inleiding alleen staat, en een beeld van
‘nog ongedeeld leven’ tegenover zich heeft. Daarna volgen elf tweetallen die telkens
elkanders tegenhanger zijn. In Dichters in Europa I formuleerde Verwey deze visie
als volgt:
‘Ik kan u alleen de weg wijzen van de “Urlandschaft”, die het nog ongedeelde
leven in zich uitbeeldt, tusschendoor de opvolgende verbeelding-paren, elk van die
paren een tegenstelling, tegenstelling naar meer zijden dan ik met afgetrokken
termen beperken wil, eeuwige tegenstellingen, en tusschen wier volgorde van paar
op paar toch ook weer een ontwikkeling schuilt; - alle uit de sfeer van het Leven,
totdat met de tegenover-elkaar-plaatsing van Holbein en Jean Paul de sfeer van de
Kunst blijkt ingegaan, die in verschillende standbeelden van verschillende zijden
47)
begrepen wordt en haar veelvoudig symbool in de “Sluier” krijgt.’
Zien wij nu naar de half zo lange sonnettenreeks Godenschemering, dan blijkt bij
aandachtige beschouwing een verrassende overeenkomst in structuur. Aan het
inleidende gedicht Der Teppich beantwoordt De Meester, dat, als beeldloze toespraak
van een lichaamloze stem tot de dichter, apart staat van de mythische beelden,
welke alle in de eerste persoon gesteld zijn. Op Der Teppich volgt de Urlandschaft,
‘het nog ongedeelde leven’, het enige gedicht dat geen pendant tegenover zich
heeft. Men zou al daardoor op het denkbeeld kunnen komen om aan het naar
volgorde eraan beantwoordende Cirkelloop een overeenkomstige functie toe te
kennen, aangezien de ‘vonk’ zeker

46)
47)

Met dit gewichtig voorbehoud, dat de beelden in Der Teppich niet mythologisch doch
kultuurhistorisch van oorsprong zijn.
Proza, VII, 75.
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beschouwd kan worden als het kleinste element waaruit het heelalleven is
opgebouwd. Dit zou gewaagd schijnen als deze onderstelling niet bevestigd werd
48)
door de volgende passage uit Dichterschap en Werkelijkheid :
‘Dit wonder (n.l. van de onpersoonlijkheid van ons wezen) is het dat hem zichzelf
als het middelpunt van het heelal, en tegelijk als een stofje temidden van
sterrenstelsels denken doet: een eeuwigheid saamgekrompen tot een wiskunstig
punt, zulk een punt uitgebreid tot de ommering van een eeuwigheid. Die
onpersoonlijkheid - het leven vóór het leven, en dat toch van het kleinste leven-zelf
49)
het wezen is - verbeeldt de dichter , en daarin ligt zijn waarde voor de werkelijkheid.’
Bij het schrijven hiervan moet de dichter wel zijn onlangs ontstaan gedicht
Cirkelloop in gedachten hebben gehad, en wij hebben m.i. het recht hieruit af te
leiden, dat hijzelf die vonk temidden van sterrenstelsels als ‘het leven vóór het leven’
beschouwde. Maar dan volgt daaruit ook, dat hij zich op zijn minst van de
overeenkomst tussen dit gedicht en George's Urlandschaft, wat betreft hun plaats
en hun functie in de reeks, bewust moet zijn geweest. Wij kunnen dus de reeks zien
als bestaande uit een voorspel, gevolgd door een alleenstaand beeld (‘het nog
ongedeelde leven’) en daarna een vijftal polair tegengestelde beeldparen. Van dit
schema is hier uitgegaan. Deze geleding is echter zeker niet de enige welke te
onderscheiden valt. Men kan ook De Meester combineren met het slotgedicht Het
Misdrijf, daar deze beide beeldloos zijn en beide de verhouding tot de Meester tot
thema hebben. Dan krijgt men een andere reeks van 5 beeldparen, waartussen
eveneens polaire contrasten bestaan. En deze indeling is in overeenstemming met
de typographische indeling van de eerste druk van Het Blank Heelal. Al is hier dus
van de eerste uitgegaan, de tweede heeft zeker evenveel recht van bestaan. Dat
beide mogelijk zijn, bewijst nog eens ten overvloede welk een netwerk van polaire
betrekkingen dit twaalftal sonnetten verbindt.
Wij zagen, dat al de mythologische sonnetten uitingen zijn van een Ik, de dichter,
die zich als mythische figuur ziet en verbeeldt. Maar

48)
49)

Proza, IV, blz. 227.
Cursivering van mij.
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aangezien de meeste hiervan tevens stadia in de historische ontwikkeling van het
leven vertegenwoordigen, vereenzelvigt de dichter zich dus telkens met zo'n
ontwikkelingsfaze. Biologisch uitgedrukt: de ontwikkeling van het individu beginnende
met de nog ongedeelde cel herhaalt de genetische ontwikkeling. Het komt mij voor
dat de dichter zich hiervan eveneens bewust is geweest, en dat hij ook dáárom, in
de onmiddellijk voorafgaande alinea van Dichterschap en Werkelijkheid schreef:
‘Dit wonder van de onpersoonlijkheid is het immers dat de eenling zich verwant doet
voelen aan zijn voorzaten, aan al de geslachten van voorafgegane menschen.’ Maar
de nadruk ligt hier op ‘de eenling’, want de historie der mensheid wordt niet uitgebeeld
door middel van de ervaringswereld van de dichter, maar zij levert beelden die zijn
persoonlijke ontwikkeling belichamen. Of liever - want ook dit is nog te historisch
gedacht -: in de persoonlijkheid van de dichter leeft het meer primitieve, ja zelfs het
‘ongedeelde leven’, met meerdere of mindere bewustheid nog altijd voort. Mutatis
mutandis kan men hierop toepassen wat Stefan George in de voorrede tot zijn 3
reeksen gedichten in de vorm van beelden uit de kultuurhistorie getiteld Die Buecher
der Hirten und Preisgedichte, der Sagen und Saenge und der Haengenden Gaerten
schreef: ‘Es steht wohl an vorauszuschicken dass in diesen drie werken nirgends
50)
das bild eines geistlichen oder entwicklungsabschnittes entworfen werden soll:
sie enthalten die spiegelungen einer seele die vorübergehend in andere zeiten und
örtlichkeiten geflohen ist... und von unsren drie grossen bildungswelten ist hier nicht
50)
mehr enthalten als in einigen von uns noch eben lebt.’
De Meester, het voorspel, is een overpeinzing die streng de onkenbaarheid van
het verborgen Leven handhaaft. Een lichaamloze stem - van wie? van waar? spreekt tot de dichter en leert hem dat alle ervaringen tot het Al-leven behoren en
toch als persoonlijk ervaren worden. Elke stem die in hem spreekt, is van de dichter
zelf, ook deze dus, maar hij hoort die en denkt zijn gedachten alsof ze van zijn
51)
Meester kwamen . De Meester vraagt niet meer naar hem dan naar een

50)
50)
51)

Cursivering van mij.
Cursivering van mij.
Dit is in overeenstemming met Goethe's opvatting: ‘Wenn die gesunde Natur des Menschen
als ein ganzes wirkt, wenn er sich in der Welt als in einem grossen, schönen, würdigen und
werten Ganzen fühlt, wenn das harmonische Behagen ihm ein reines, freies Entzücken
gewährt, dann würde das Weltall, wenn es sich selbst empfinden könnte, als an sein Ziel
gelangt, aufjauchzen und den Gipfel des eigenen Werdens und Wesens bewundern.’ (Werke,
Berlin, G. Hempel 28, 198).
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ander - men wordt herinnerd aan Spinoza's uitspraak: Qui Deum amat, conari non
potest, ut Deus ipsum contra amet’ (Ethica V, Prop. XIX) En toch - de eeuwige
paradox Uw liefde is zijne ook daar ge'm zelf mee mint,

dat is de rechtstreekse weerslag op Spinoza's Propositio XXXVI: ‘Mentis Amor
intellectualis erga Deum est ipse Dei Amor, quo Deus se ipsum amat... hoc est,
Mentis erga Deum Amor intellectualis pars est infiniti amoris, quo Deus se ipsum
amat.’
In de grond is ook dit gedicht ten slotte mythisch. Want het Levensmysterie wordt
elders in Het Blank Heelal nooit als persoonlijk gedacht, al wordt het wel
toegesproken (in Dichters Nachtgezang). Alleen in de ‘schemering’, waarin de
aspecten van het leven zich als ‘goden’ voordoen, kan dus de Meester als opperste
‘god’ ... niet verschijnen, maar althans gedacht worden. Nu volgen dan, in de vorm
van merendeels mythologische beelden, de gedachten die de dichter, als waren ze
de stem van de meester, in zich hoort.
Cirkelloop is het heelal, gezien vanuit een vonk, een nietige lichtbron, die toch
evenals elk hemellichaam ‘beeld van het heel’ is (atoom gelijkvormig aan
zonnestelsel) en als zodanig een volmaakt beeld van het ‘nog ongedeelde leven’
(de kleinste lichtkern) in het heelal, dat aan alle organisch leven voorafgaat. Maar
deze ‘vonk’ wijst terug naar de ‘genster’ in De Gestalten van mijn Levenstijd, die
‘saamzonk’ met ‘het groot vuur dat door de ruiten scheen, De Zon van de aarde en
van alle eeuwigheên’. Die ‘ontblonken genster’ was de ontwakende dichterziel, die
blijkens die passage ook nu nog in hem leeft. Nòg kan zijn ziel, die ‘kern van leven’,
die slechts ‘ongemeten poos’ om de Eeuwige Zon mag wentelen, onbewust
schouwend in zalig evenwicht, wensen dat die tijdeloze vrede eeuwig mocht duren,
dat hij eeuwig mocht wentelen in dat oneindig heelal, dat toch is ‘een diamant in 't
holle van een hand’ - een kleinood voor de geest die het aan-
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schouwen, en dus omvatten kan. Deze sublieme regel bevat dezelfde paradox als
de hierboven aangehaalde passage uit Dichterschap en Werkelijkheid, een gedachte
52)
die in de latere poëzie herhaaldelijk weerkeert .
In Cirkelloop was de ‘ik’ gelukkig in de evenwichtstoestand der aanschouwing.
De Richting verbeeldt het verlangen, het rechtlijnig streven naar de gelukzalige
vereniging, de ‘unio mystica’ met de Beminde, die hier een gestalte heeft. Als een
duiker, als een vogel die door nevelen de zonnige stilte zoekt, ijlt hij, gelovend zonder
te zien, pijlsnel door de wijkende schemering in de armen van de lichtende gestalte.
Dit sonnet vertegenwoordigt de geestelijke liefde in haar primitieve vorm.
Daartegenover belichaamt een andere vogel, Noachs Duif, na het ijlend zoeken
van de verening, de zalige rust van de bevrediging. Maar hij moet terug naar de ark
en herneemt blij het ‘godverlaten’ aardse bestaan. Uit de tijdeloze droom der verening
keert hij terug in de ‘schendige’ wereld, en voelt zich daar zelfs niet misplaatst. Een krasse omkering van In Schoonheid!
In De Adelaar en Prometheus, een scherp plastische beelding van de bekende
mythe, spreekt de ‘godenvogel’ en uit zijn verwondering over de ontembaarheid van
Prometheus.
Vestdijk heeft in Albert Verwey en de Idee (blz. 186) in de beide protagonisten,
53)
den adelaar, zowel als het slachtoffer, personificaties van den ‘zoon’ gezien .
Ook mij schijnt het toe, dat hier de dichter-persoonlijkheid is gesplitst in twee
componenten. De adelaar, d.i. de dichter in zijn gedroomde rol van machtig, werelden
overziend en omvattend schepper, ziet neer op Prometheus, zijn menselijke
persoonlijkheid, de slaaf van de Dichterschepper, die aan de rots van zijn reuzentaak
54)
geketend , ondanks

52)
53)

54)

Zie b.v. De Beoordelaar en de Dichter, in Goden en Grenzen. (Oorspronkelijk Dichtwerk, II,
134).
Hoewel ik er prijs op stel hier te verklaren, dat ik aan Vestdijks scherpzinnige ontleding van
Godenschemering verscheidene vruchtbare denkbeelden te danken heb, is mijn uitgangspunt
echter zo verschillend, dat het mij beter lijkt polemiek zoveel mogelijk te vermijden.
Verg. de uiting van galgenhumor in een brief van 1904 aan Stefan George: ‘Ik zit aan de rots
van het nederlandsche geestesleven geketend waar de pengieren me de lever pikken’ (Mijn
Verhouding tot Stefan George, blz. 52), en Fragment 3 van Nalezing I (Oorspr. Dichtwerk, II,
704): ‘Aan uw rots geketend Mensheid! de Aadlaar aan mijn lever vretend...’
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leed en vernedering zich telkens weer in mensentrots verheft. Onverbiddelijk vreet
de godenvogel, want na tijdelijke verzadiging hongert de scheppende geest telkens
weer naar het schone maal dat zijn menselijk zelf hem ten koste van eigen
levenskracht bereidt. Maar verwonderd ziet hij hoe die door trots gevoede kracht
sneller aangroeit dan zijn goddelijke honger.
Het pendant hiervan, De Engel, een gedicht, dat voor mij raadselachtig blijft, en
dat mij, evenals Vestdijk, het enige zwakke van het twaalftal toeschijnt, zou men
eveneens als een splitsing van de persoonlijkheid kunnen beschouwen; de dichter,
die, zich vereenzelvigend met een drager van het heilige, zijn eigen trots beschaamt.
Na het paganistische dus het Christelijke beeld: de beschaming van de mensentrots
door het heilige vertegenwoordigt een later stadium in de ontwikkeling van de
verhouding tussen mens en god, dat de dichter eveneens in zich heeft.
De Tijd en de Sint Pietersberg en De Maat vormen het volgende sonnettenpaar.
De religieuse verhouding tussen individu en wereld wordt nu opgevolgd door de
filosofische. Materialisme en geestelijk monisme staan hier tegenover elkaar. In het
eerste sonnet vereenzelvigt de dichter zich met de Tijd als vernieler van leven, die
alle wezens meesleurt en ze tenslotte doet verdampen tot wolken of verstenen in
de afgrond. Alle vormen van leven vergaan in het vormeloze, het is de eindeloze,
zinneloze kringloop der stof, volstrekt zonder uitzicht. De tijd heerst, en doodt.
De Maat staat als beeldloos gedicht afzonderlijk. De dichter spreekt tot het Leven
dat is in alle vormen, levende wezens zowel als dingen, zelfs ook in het vormenloze,
dat als mogelijkheid alle vormen in zich bevat. Het gedurig herhaalde ‘gij zijt’ is als
een incantatie, die culmineert in het besef van een mateloze volheid die de dichter......
niet is, maar met zijn verbeelding kan omvatten. Weer, evenals in Cirkelloop, de
beleving van ‘het wonder der onpersoonlijkheid’. Maar nu bewust. Het terugschrikken
voor de laatste consequentie van de stoute gedachte
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is een eerste aanduiding van het schuldbesef, welks doorbreken in de twee laatste
sonnetten de ontknoping van dit drama brengt.
Ares en Afrodite staat tegenover Sint Joris en de Draak als het zelfverlies en zich
hervinden van de genietende geest in en na de erotische extase, tegenover de
overwinning van de strijdende geest. Ares is de mens overmeesterd door zijn - als
schoon geziene - passie; Sint Joris de mens die de in een gedrocht belichaamde
passie aanvalt en doodt.
In zijn extaze ziet de god Afrodite als een verre oneindig schone gestalte onder
zich drijven (dit ‘drijven’ word vastgehouden door de doorzingende ij- en ei-klanken).
Maar hij valt ‘gelijk een plank’, met een als levenloze plof, en de tijd herneemt zijn
loop; hij schaamt zich, en voelt weer zijn individualiteit (de zelf-ontleding neemt toe).
De val uit de eenheids-extaze wordt verbonden aan de ‘klank’ van het metalen net,
waarmee het gedicht begint en eindigt, de klank die voor de god voorgoed verbonden
is met het besef van de kortstondigheid van elk erotisch zelfverlies. In wat men met
een wiskundige metafoor het coördinatenstelsel van polaire tegenstellingen zou
kunnen noemen, waarmee Het Blank Heelal grafisch voorgesteld zou kunnen
worden, belichaamt dit sonnet het zelfverlies in de hartstocht, het Dionysisch element
van de liefde dat ‘wenst dat langer ik noch gij Bestaat tussen de beiden, maar één
paren......’. Daar, in de Gestalten van mijn Levenstijd wordt het overwonnen door
het Apollinische, de liefde ‘die 't schone beeld rein wil bewaren’; hier overwint de
vorm-verbrekende hartstocht.
Sint Joris en de Draak vormt hier de pendant, voor zover het de verhouding tot
het demonische betreft. Hij is de heilige die in volkomen bewust zelfbezit een
demonisch aardmonster bestrijdt en doodt. Verbazend is hier de aanschouwelijkheid
55)
waarmee de dodelijke stoot is uitgebeeld. Vestdijk wees terecht op de beeldende
kracht van de reeks o-klanken, en op het telkens herhaalde ‘zien’, maar vond de
voorstelling in de terzinen, die van het drakenbloed dat als een stroom door de
weiden en langs de volkrijke steden naar zee kronkelt, indien

55)

op. cit., blz. 119-122.
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56)

symbolisch bedoeld, raadselachtig. Hij schrijft : ‘Hoofdzaak in dit sonnet is, dat het
heiligste voornemen, eenmaal uitgevoerd, in zijn gevolgen onmiddellijk deel gaat
uitmaken van de zondige onvolmaakte wereld’. - Deze opvatting, die uit het gedicht
57)
zelf niet te bewijzen is - Vestdijk zegt elders terecht ‘dat in het gedicht explicite
niets staat van wat men eraan zou kunnen vastknopen’ - vindt een verrassende
steun in een persoonlijke ervaring van de dichter, die m.i. waarschijnlijk aanleiding
gaf tot het ontstaan van de conceptie. Allereerst valt het op, dat dit het enige van
de beeld-sonnetten is waarin de dichter zich niet met één der polen vereenzelvigt,
doch toeschouwer is. Bedenkt men dan verder, dat hij met de uitdrukking ‘mijn
koning’ steeds en uitsluitend zijn vriend Stefan George aanduidde (zie Mijn Koning,
het negende gedicht van de ‘Liederen van Laatste Verstaan’ en Zang in Dagen en
Daden: ‘Gij zijt de Koning die enkel uzelven zingt’), dan rijst het vermoeden dat Sint
Joris hier inderdaad George is. Dit wordt nog zeer versterkt als men in Mijn
58)
Verhouding tot Stefan George leest: ‘Hij schreef tijdens mijn verblijf nog een gedicht
dat hij bij de Wolfkehls met groote kracht en pathos voorlas, namelijk Der Kampf,
de strijd van de lichtgeest met het aardmonster’. - Nu is er in de aanhef van dit
59)
gedicht inderdaad een aanduiding van een schoon landschap in de verzen:
Trunken von sonne und blut
Stürm ich aus felsigem haus,
Laur ich in duftender flur
Auf den schönlockigen gott...

en het monster sterft in zijn eigen bloed:
Trunken von sonne und blut
Sink ich in ruhmlosen tod.

Zelfs het vers ‘en beide uw ogen waren sproeiend vuur’ kan geinspireerd zijn op de
klacht van het monster, dat de god het licht als wapen hanteert:
‘Weh mir, wie trifft Aus seinem auge mich licht!

56)
57)
58)
59)

op. cit., blz. 190.
op. cit., blz. 75.
Blz. 42.
Zie Der Siebente Ring, blz. 36.
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Nu is er in Der Kampf geen sprake van een rivier of van steden. Maar George haatte
de wereld, vooral de stad en haar moderne techniek, die volgens hem ten dode
60)
opgeschreven was . Wanneer dus deze Sint Joris het moet aanzien hoe uit het
drakenbloed een stad en scheepvaart dienende rivier ontstaat, dan staat dat voor
hem gelijk met een bespotting, een ironie van het lot, dat uit het bloed van het
monster een nieuw verderf doet ontstaan. - Hier, evenals in Ares en Afrodite,
herneemt de tijd zijn loop, en de triomf van de enkeling blijkt niets aan de wereld
veranderd te hebben.
Het Spiegelbeeld is een raadselachtig, en een angstwekkend gedicht. Want het
is een angstige gewaarwording in zijn volle lengte voor een spiegel te staan, en zijn
beeld dan weer in een andere spiegel weerkaatst te zien. (Weer treft ons de herhaling
van dit ‘zien’). Deze gewaarwording is hier zo griezelig gesuggereerd, dat het gedicht
reeds om zijn aanschouwelijkheid een meesterstuk is. Maar het slot van het sextet
toont duidelijk dat het beklemmende van dit voor-de-spiegelstaan daarin gelegen
is, dat de dichter staat vóór de hem door zijn Meester gegeven spiegel der
scheppende verbeelding, en het beeld dat hij daarin ziet, zijn dichtwerk Het Blank
Heelal, is hij zelf! Dat is op zich zelf al angstig. Maar nu ziet hij dat spiegelbeeld
opnieuw weerkaatst in een ander glas: zijn eigen ‘Spiegel van Dood en Leven’, en
herdenkt zijn woorden: ‘en wie gij zaagt was waarlijk wel uzelf’. En waarin bestond
het wonderbaarlijke van dat glas? ‘Het toont u 't wezen, wiste 't wezenloze’. - Vandaar
zijn aarzelend gefluisterd ‘misschien’...... Is dat grootse Beeld dan misschien het
beeld van mijn wezenlijke Zelf? Dat is de stille vraag, die hij niet durft uitspreken. Maar er is geen ontkomen aan: wie gedichten verstaat, zal het zien. Dit glas, dat
‘uit licht strenge gestalten delft’ behoort niet aan hem, maar aan de Meester die ‘'t
61)
levend leen Van 't hart verheergewaadde aan mij’ , en hij, zijn kind, heeft met dat
gevaarlijke glas gespeeld.
De laatste ontmaskering van de dichter is nu een feit. Voor deze

60)
61)

Zie b.v. Die tote Stadt (Der Siebente Ring, blz. 30), door Verwey vertaald en in zijn bundel
Poëzie in Europa (blz. 29-30) opgenomen.
Dichters Nachtgezang VII.

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 69/70

230
alles onthullende spiegel lossen alle tegenstellingen zich op in deze ene:
dichtergeest-Heelalgeest. De dichter weet dat alleen zijn geest, zijn spiegel, hem
in staat stelt het onkenbare te weerspiegelen, dat hij zijn Meester alleen kennen
kan voor zover hij Hem in zichzelf kent. Hij is zichzelf, maar doordat alleen zijn
verbeelding vermag het Heelal-Leven te beleven, is hij in zijn begenadigde
scheppende momenten dat Leven zelf. Vandaar zijn trots. Maar die trots is zondig,
is lastering van het heilige. In dat besef verdiept zich zijn tegenpool, de deemoed,
tot schuldbesef. Dit schuldbesef spreekt uit het slot-sonnet, Het Misdrijf, tevens de
afsluiting van Het Blank Heelal in zijn geheel. Hij bidt nu tot de Meester:
‘Als ik misdreef, dan deed ik het door u.’

Ik gruw van mijzelf, van mijn trotse zelfverheffing - zelfs mijn verzwegen
‘misschien?’... is al zelfverheffing -. Maar ik zal vóór u staan, met open ogen, zonder
vluchten, als toen ik in Uw Spiegel mijzelf zag. Ik zal wel angstig zijn, maar niet
vluchten. Mijn Beeld, mijn Blank Heelal is zo hoog verheven, dat geen mens er meer
aan raken kan - Alleen gij. - Straf mij, met de vreselijkste straf: de verbrijzeling van
mijn werk, mijn Beeld, als ge straffen wilt - of duld dat ik het U, mijn Meester, voltooid,
dus ver-speeld, tot spel geschapen en toch gaaf, teruggeef. Niet mijn, maar Uw wil
geschiede. Ik kniel in het stof, als Uw slaaf. - En dan de zucht van absoluut
vertrouwen:
Gij zult het nooit, nooit in het stof vertreên.

Met deze polaire betrekkingen tussen de in geleidelijke ontwikkeling voortschrijdende
gedichtparen is het netwerk der onderlinge correspondenties tussen de twaalf
sonnetten van dit hechte bouwwerk nog geenszins uitgeput. Zo staan Noachs Duif
en Ares en Afrodite tegenover elkaar als val uit de geestelijke extase en val uit de
erotische extase; De Richting en Ares en Afrodite als unio mystica en unio carnalis;
Cirkelloop en Het Spiegelbeeld als onbewust evenwicht en bewuste zelfontleding;
Cirkelloop en De Tijd en de Sint Pietersberg als de materie in zwevende beweging
in het licht en in vaste dood in de duisternis (het polaire contrast van Aan het
Venster); De Adelaar en Prometheus en Het Spiegelbeeld als mythologische
zelfontleding tegenover filosofische zelfontleding. De Meester, De Maat en Het
Misdrijf
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horen bijeen als beeldloze confrontatie met het onverbeeldbare, maar contrasteren
als numineuse huivering, vervulling en berouw.

Het Blank Heelal is een opeenvolging van reeksen, waarvan elk een groep polaire
tegenstellingen van verwante aard belichaamt, en die elkander in een gespannen,
beweeglijk evenwicht houden. Hun polaire contrasten vertonen een ontwikkeling
doordat ze zich bewegen naar één centrale tegenstelling die ze alle omvat. In
Schoonheid verbeeldt de strijd tussen dichter en mensenwereld, ten slotte verzacht
doordat de dichter zijn droom aan de wereld wil brengen. Dichters Nachtgezang
bezingt de onderlinge liefde van dichter en Heelal-Leven, waaraan alle wezens deel
hebben; Lente de onderlinge liefde van de dichter en de vergankelijke
Lenteschoonheid, die de eeuwige geliefde van een sterveling blijkt. Dan komt het
centrale gedicht De Gestalten van mijn Levenstijd, waarin het verlangen naar
gemeenschap met mensen in de poëzie de uiting vindt die de scheiding kan opheffen.
De aan dichter en mensheid gelijkelijk behorende zang schept mensengestalten
die een eigen leven leiden en toch dragers zijn van de velerlei aspecten der
persoonlijkheid van hun dichter. Eenzaamheid en gemeenschap versmelten tot het
besef dat de dichter in de tijd de eeuwigheid belichaamt. Dit vindt zijn apotheose in
Pasen: lijden en vreugde gelouterd tot de vrede van een zalige Mens, die met
hemelse blik de aarde verheerlijkt ziet.
Hiermee heeft het eerste deel van Het Blank Heelal zijn afsluiting gevonden.
Zowel bij dichter als lezer kan er een poos van zwijgend peinzen op zijn gevolgd.
In den Spiegel van Dood en Leven heeft de grijze sfeer van zulk peinzend zwijgen;
tevens is het een noodzakelijk vervolg op De Gestalten van mijn Levenstijd. Die
gestalten waren immers de scheppingen waardoor de eenzame dichter in
gemeenschap met de wereld kwam, en hij zag de eenzelvigheid als de dood, de
gemeenschap als het leven. Nu worden hier leven en dood tegenover elkaar gesteld
en opgeheven in de tijdeloze liefde, belichaamd in wezenlijke gestalten weerkaatst
62)
in de lichtglans van de spiegel der poëzie. - Er volgen dan twaalf Idyllen, even
zovele vredige spiegelingen van aards leven in hemels licht.

62)

Het getal twaalf heeft in deze bundel betekenis. In Schoonheid bestaat uit 12 delen; Lente
uit 6 strofen van 12 verzen; er zijn 12 Idyllen, en Godenschemering bestaat uit 12 sonnetten.
Daarom is het des te opvallender, dat Dichters Nachtgezang met het 23e lied voltooid is, en
het toch zo evenwichtig gebouwde In den Spiegel van Dood en Leven 4 gedichten telt. In
tegenstelling met George wijkt Verwey dus van het getalschema af, zodra de innerlijke vorm
dit eist.
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Maar een spiegeling is nog altijd een confrontatie, en het gedicht kan meer zijn, kan
zijn versmelting van de twee tot een. Vandaar de reeks Verening, die meer en meer
smartelijk blijkt naarmate het besef doorbreekt dat ook de verening in één beeld de
pijnlijke tegenstellingen niet helen kan. In het aanvankelijk zo wrange De Wijnberg
wordt een berustende aanvaarding bereikt, maar er blijft één laatste, alomvattende
tweeheid: die van mens en Leven, wel verzoend maar niet opgeheven.
In Godenschemering wordt de strijd tussen al de polair tegengestelde krachten
hernieuwd, maar het worden mythische gestalten in een drama dat zich afspeelt in
een onmetelijk heelal. Met de toenemende bewustheid van de zelfontleding
verscherpen zich de conflicten. De sonnetten IX, X en XI belichamen de felste
bewustwordingen van de onverbiddelijke gescheidenheid der tegenpolen: verbreking
van de menselijke verening na de erotische extase; vernietiging van de religieuse
overwinning na de triomf van de heilige; bewustwording der gescheidenheid van
dichter en Heelal-Leven tengevolge van het inzicht dat alle kunst slechts spiegeling,
slechts beeld van het onverbeeldbare is. Is dan alle streven naar verening tot falen
gedoemd? Is de breuk onheelbaar?
De dichter, beseffend dat in het leven noch strijd, noch liefde de blijvende verening
brengt, buigt zich voor de verborgen ziel van het Heelal-Leven, en zijn laatste,
wreedste spanning, die tussen trots en deemoed, breekt in een hulpeloze belijdenis
van schuld. Dan ontvangt hij als genade en eindelijke vrede het vertrouwen in de
oneindige goedheid van de Meester:
Ik hief mijn Beeld zo hoog dat gij alleen
Eraan kunt raken. Brijzel, 't is uw recht.
Of duld dat ik, uw kind, het recht en slecht
U overgeef, hoewel verspeeld, toch gaaf.
Ik buk het hoofd: ik ben uw knecht, uw slaaf.
Gij zult het nooit, nooit in het stof vertreên.
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Deze studie beoogt niet meer dan zo scherp mogelijk de lijnen te trekken die een
aandachtig lezer van Het Blank Heelal kunnen wijzen op zijn organische bouw. Het
spreekt vanzelf dat het gedicht oneindig rijker en voller is dan dit schema zou doen
vermoeden. Strakheid van lijn is nu eenmaal niet te bereiken zonder die zekere
schraalheid die bij het verstandelijk formuleren van een dichterlijke idee onvermijdelijk
is. Maar als mijn betoog bij anderen het beeld van dit dichtwerk kan verhelderen,
zal ik tevreden zijn.
Londen, Juli 1950
THEODOOR WEEVERS
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Boekbeoordelingen
De historie van Broeder Russche, uitgegeven, ingeleid en van
aantekeningen voorzien door Dr. Luc Debaene. Voor de Seven Sinjoren
uitgegeven door de Wereldbibliotheek N.V. onder auspiciën van de
o
Stichting ‘Onze oude letteren’, 1950. 8 , XXIV, 32 blz. met 1 afb.
Door deze keurige uitgave komt een van de minder bekende volksboeken weer in
handen van de belangstellenden. De tekst is weergegeven naar de oudste bekende
druk van de Nederlandse bewerking, verschenen in Antwerpen bij Adriaen van
Berghen z.j., door Nijhoff-Kronenberg omstr. 1520 gedateerd, die bewaard wordt in
de Kon. Bibl. te Brussel. Van een latere herdruk, Antwerpen, Jan van Ghelen de
Jonge 1596, in het bezit van de Univ. Bibl. te Göttingen, zijn de varianten vermeld;
deze zijn van weinig betekenis; enkele malen is de naam Maria en de vermelding
van biecht en mis verwijderd, een gebruikelijke bewerking ten dienste van de verkoop
ook in de hervormde streken.
Er zijn oudere Hoogduitse en Nederduitse uitgaven bewaard en er bestaan ook
Deense, Zweedse en Engelse bewerkingen. Rob. Priebsch gaf in zijn uitgave, Bruder
Rausch, Facsimile-Ausgabe des ältesten niederdeutschen Druckes (Zwickau 1919)
reeds de bibliografie en een uitvoerig onderzoek naar de bronnen; alleen de boven
genoemde oudste Nederlandse druk was hem nog niet bekend. De Nederduitse
versie, bestaande uit 420 verzen, blijkt het voorbeeld te zijn geweest van de
Nederlandse bewerking. Deze geeft het verhaal in proza met ingelaste berijmde
gedeelten. In dit proza vindt men soms letterlijk de bewoordingen van de Nederduitse
verzen terug. De Nederlandse verzen zijn toegevoegde rederijkerspoëzie. Wat de
inhoud betreft zijn gemakkelijk drie delen te herkennen, waarvan alleen het eerste
en derde met het Nederduitse voorbeeld overeen komen. Het tweede stuk is een
afzonderlijke anecdote die alleen bij de Nederlandse bewerking daartussen is
geplaatst.
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Het eerste deel is de eigenlijke historie van Broeder Russche ‘die een cock was in
een cloester’ en die een duivel in mensengedaante bleek te zijn. De geesten van
de hel vaardigden een van hun duivelse dienaars af, om in zeker klooster, waar
men zich al aan een weelderig leven te buiten ging, de abt en de monniken verder
te verderven. Broeder Russche kwijt zich goed van zijn taak; hij brengt lichtzinnige
vrouwen in het klooster en zorgt dat de vastenregels worden verwaarloosd, nadat
hij eerst de vorige kok uit de weg heeft geruimd. Intussen haalt hij ook enige
Uilenspiegel-grappen uit, die de monniken last en schade bezorgen. Maar tenslotte
wordt hij ontmaskerd door een boer, die 's nachts in het veld een bijeenkomst van
opperduivels afluistert, waarop ook Broeder Russche verschijnt om verslag uit te
brengen van zijn bedrijven. Als de abt dit verneemt komt hij tot inkeer en grijpt in.
Hij bezweert Russche in de gedaante van een zwart paard buiten de poort te gaan
staan en daarna dwingt hij hem te vertrekken en geen mens meer kwaad te doen.
Als hij dan beschaamd terugkeert bij zijn helse meesters, wordt hij om zijn nalatigheid
tot stokslagen veroordeeld en weggejaagd.
Aan deze op zich zelf volledige geschiedenis is dan als besluit nog een ander
verhaal van een duiveluitdrijving toegevoegd. Een Engelse koningsdochter is bezeten
door een boze geest en als men het deze benauwd maakt noemt hij zijn naam en
verklaart alleen te zullen wijken voor de abt in Sassenland aan wie hij
gehoorzaamheid heeft beloofd. De koning laat die abt halen en deze beveelt Russche
dan nog enkele krachttoeren te volbrengen en verbant hem naar een vervallen slot,
waar hij nu verder tot de oordeelsdag moet blijven. Een dergelijke historie wordt
verteld in de legende van Bisschop Zeno; als duivelverhaal is het weinig boeiend.
Daar tussen in heeft het Nederlandse volksboek dan nog als tweede toevoeging
een verhaal van geheel ander karakter, waarvan Priebsch de oorsprong of althans
een zeer gelijkende parellel in de Italiaanse novellenliteratuur meent te vinden. De
hoofdpersoon is nu geen duivelse verleider, maar een soort plaaggeest met wel
enigszins bovennatuurlijke gaven. Hij werkt als knecht bij een boer, en doet zijn taak
zo wonderlijk fors en snel af, dat hij tot drie keer toe al 's middags
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thuis komt, waar hij dan telkens de prochiaen van den dorpe in zijn tête-a-tête met
de boerin stoort en deze bovendien door een bijzonder juiste ingeving elke keer uit
zijn verschillende schuilplaatsen te voorschijn haalt. Hij laat zich tenslotte door de
pape een losgeld van honderd gulden betalen, geeft zijn meester de helft daarvan
als schadevergoeding en vertrekt tot groot verdriet van de boer. Dit verhaal is
uitvoerig en smakelijk verteld. De bewerker heeft deze inlas verantwoord door in de
inleiding tot dit tweede gedeelte erop te wijzen dat Russche zich nu onledig hield
met streken, die niet tegen zijn belofte aan de abt indruisten; hij wilde de pape wat
verwarren zonder hem ernstig te schaden. En aan het slot wordt een berijmde moraal
gegeven met de verzuchting dat Russche er nu niet meer is om de onzedelijkheid
te bestrijden en de vrouwen in het goede spoor te houden, want Russche zit nu tot
de ooordeelsdag gebannen in een afgelegen slot en ieder doet maar wat hij wil. Dat
leidt dan meteen over naar de derde historie met het avontuur van de Engelse
koningsdochter.
Aan deze ingevoegde novelle en aan het leggen van dit verband met het
voorgaande en het volgende is inderdaad enige zorg besteed. Zolang er geen
andere schakel wordt gevonden zou de verdienste hiervan aan de Nederlandse
bewerker toekomen. Ook in ander opzicht geeft de vorm waarin dit volksboek is
gegoten aanleiding tot een literaire waardering. Door de ingevoegde typische
1)
rederijkersverzen is hier een genre ontstaan dat wel bepaaldelijk een Anwerps
cultuurproduct zal zijn. Dr. Debaene heeft zich in vroegere studies met deze
volksboeken in rederijkersopschik bezig gehouden en in het bijzonder op de
overeenkomst gewezen tussen de verzen in Russche en twee andere dergelijke
boekjes (Rederijkers en prozaromans in De Gulden Passer 1949, 1). Enkele
aanwijzingen brachten hem tot de onderstelling dat de bewerking van De Historie
van Floris ende Blanceflour van de hand van Anna Bijns zou kunnen zijn. En wellicht
zou dan dezelfde dichteres nog meer werk van deze aard, mogelijk ook Russche,
geleverd kunnen hebben.
De gedachte lijkt misschien aantrekkelijk om de latere vurige ketterhaatster en
schoolmeesteres in haar jeugd te zien ijveren voor de ver-

1)

Vgl. Boekenoogen, Verspr. geschriften (1949) blz. 239 e.v.
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spreiding van goede volkslectuur, maar een dergelijke samenwerking van een levend
auteur met een uitgever zal voor die jaren toch wel een anachronisme zijn. De
drukker werkte voor het profijt van zijn handel en behalve in opdrachten en
actualiteiten vond hij die in massaproducten voor de school en voor de markt.
Dichters-tijdgenoten zochten nog geen roem door de drukpers, en de rederijkers
van reputatie in onze streken vonden hun waardering in hun eigen kringen. Zij
werkten wel in het openbaar voor de kunst en voor de gemeenschap, maar niet
voor de markt. Wat in druk verschijnt is gewoonlijk van auteurs die al lang overleden
zijn of het zijn losse anonyme gedichten die de drukkers in handen waren gevallen.
En deze sprongen met het toch wel heel precieuse rederijkerswerk tamelijk slordig
om, ook al waren zij zelf veelal medebroeders van rhetorica. Inderdaad behoren
juist de refereynen van Anna Bijns tot de alleroudste voorbeelden van gedrukte
verzen uit de eigen tijd, maar deze hadden dan ook wel een bijzonder karakter als
strijdzangen tegen de vermaledijde Lutherse secte, wat wel heel nadrukkelijk op de
titel is vermeld. Het lijkt mij voorshands waarschijnlijker dat de drukkers van
volksboeken op eigen avontuur hun teksten bij elkaar zamelden en drukten of
nadrukten wat zij zonder teveel moeite of kosten konden bemachtigen. Dat zij daarbij
met meer of minder geluk en smaak moderniseerden, stukken en brokken uit
voorhanden rederijkerswerk invoegden en daar ook wel zelf nog iets in gangbare
trant bij aanvulden, verhoogde ongetwijfeld de aantrekkelijkheid en populariteit voor
de verkoop. Zo kwamen zij aan de tamelijk stereotype toneelprologen, monologen,
dialogen en fragmenten van refereynen of wat daar op leek. Het genre volksboeken
met ingelegd rederijkerswerk is zeker een typisch product van drukkersactiviteit in
de eerste decenniën van de 16e eeuw. Tot de betere kennis van dit merkwaardige
verschijnsel heeft Dr. Debaene een zeer belangrijke bijdrage geleverd. Juist het
overnemen ook weer van dezelfde rijmgedeelten in verschillende van deze
volksboeken getuigt zeker van de zorgeloze en goedkope manier waarop de drukkers
zich van hun teksten voorzagen. Overigens zijn de in hun soort vrij kunsteloze verzen
in Russche, de moralisaties, het korte amoreuse gesprek met het schoon vrouwken
en de twee duivelscenetjes zeker niet onaardig.
F. KOSSMANN
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o

conservé à l'Archivo de Navarra (Pampelune). 1951. 8 . 261 blz. Prijs ing. fr.
500, - (Bibliothèque de la Faculté de Philosophie et Lettres de l'Université de
Liège. Fasc. CXXII). Société d'édition ‘Les Belles Lettres’, Paris.
TRICHT, H.W. VAN, P.C. Hooft. Van Loghum Slaterus, Arnhem. MDCCCCLI.
o

8 . XX-280 blz. Prijs geb. ƒ 8,90.
KLOEKE, G.G., Gezag en Norm bij het Gebruik van Verzorgd Nederlands.
o

Amsterdam. J.M. Meulenhoff. 1951. 8 . VIII-59 blz. Prijs ing. ƒ 2,90.
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KRUISINGA, E., Het Nederlands van nu. Tweede druk herzien en uitgebreid door
o

H. Godthelp. Wereldbibliotheek Amsterdam-1951-Antwerpen. 8 . 199 blz. Prijs
ing. ƒ 4,75.
Vier excellente Kluchten. Uitgegeven door Dr. J.J. MAK. Antwerpen. De
o

Nederlandsche Boekhandel. 1950. (Klassieke Galerij, nr. 46). 8 . XL-104 blz.
Prijs ing. fr. 30, -.
Beatrijs. Uitgegeven door Dr. ROB. ROEMANS. Tweede druk. MCMLI.
o

Wereldbibliotheek N.V. Amsterdam-Antwerpen. 8 . XLII-38 blz. Prijs gecart. ƒ
2,25.
Mayke Jakkelis. Mei ynlieding en oantekeningen fan W.L. BRANDSMA. Utjowerij
o

Fa. A.J. Osinga-Boalsert-1951. 8 . 63 blz. (Magnus-Rige, Nr. 5).
LOGGEM, MANUEL VAN, Inleiding tot het Toneel. (Pallas Reeks 2). Uitgeverij
o

Born. N.V.-Assen. 1951. 8 . 177 blz. Prijs geb. ƒ 3,90. Beatrijs. Eerste integrale
reproductie van het handschrift, naast de tekst in typographie, onder de leiding
van Dr. Jur. A.L. Verhofstede.... IIe aanzienlijk vermeerderde druk. Uitgeverij
‘De Vlijt’ N.V. Antwerpen (Voor Nederland: N.V. Standaard Boekhandel
o

Amsterdam). z.j. 8 . 62 blz. + reproductie van het handschrift. Prijs geb. ƒ 6,50.
Marikẽ van nieumeghen. Reproductie van de post-incunabel van W. Vorsterman,
berustend op de Beierse Staatsbibliotheek te Munchen, opnieuw uitgegeven
volgens het ontwerp van Dr A.L. Verhofstede; tekst met aantekeningen door
Prof. Dr J. van Mierlo S.J.; inleidende bijdragen door Prof. Dr J. van Mierlo, Dr
Luc Debaene en Dr A.L. Verhofstede. Uitgeverij ‘De Vlijt’ N.V. Antwerpen (Voor
o

Nederland: N.V. Standaard Boekhandel Amsterdam). 1950. 8 . 134 blz. Prijs
geb. ƒ 9,50.
Esmoreit. Eerste integrale reproductie van het handschrift naast de tekst in
typographie, voorafgegaan door een bondige inwijding en uitvoerige analytische
bibliographie en gevolgd door ophelderende aantekeningen bij de
oorspronkelijke tekst. Uitgave, bezorgd door Al. de Mayer en Dr Rob. Roemans.
Uitgeverij ‘De Vlijt’ N.V. Antwerpen (Voor Nederland: N.V. Standaard
o

Boekhandel Amsterdam). z.j. 8 . 94 blz. + reproductie van het handschrift en
uitgave van de tekst. Prijs geb. ƒ 7,90.

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 69/70

240
Virgilius. Facsimile van de oudste druk van het Vlaamse volksboek ingeleid
door Dr Jan Gessler... met kanttekeningen bij de illustratie van de Nederlandse
uitgaven door Fr. van den Wijngaert.... 1950. Uitgeverij ‘De Vlijt’ Antwerpen
o

(Voor Nederland: N.V. Standaard Boekhandel Amsterdam). 8 . 80 blz. +
facsimile. Prijs ing. ƒ 8,90.
DIJCK, J. VAN, De andere Gezelle (Katholieke Vlaamse Hogeschooluitbreiding,
Jaarg. XLIV, Nr 6, Verhandeling 413). N.V. Standaard Boekhandel Amsterdam.
o

1950. 8 . 48 blz. Prijs ing. ƒ 1,75.
LINDEMANS, Mr. LEO, Proeve van een objectieve Talentelling in het Brusselse
(Katholieke Vlaamse Hogeschooluitbreiding, Jaarg. XLV, Nr. 1, Verhandeling
o

414). N.V. Standaard Boekhandel Amsterdam. 1951. 8 . 92 blz. Prijs ing. ƒ
1,75.
Het Epos van den Prins. Een keuze uit Hooft's Nederlandse Historien van 1642
verzameld en toegelicht door Dr A. Zijderveld met inleiding en historische
o

aantekeningen van J. de Rek. L.M. Meulenhoff. Amsterdam. 1951. 8 . 128 blz.
Prijs ing. ƒ 2,40, geb. ƒ 2,90.
SELMS, A. VAN, Arabies-Afrikaanse Studies. I. 'n Tweetalige (Arabiese en
Afrikaanse) Kategismus (Mededelingen der Koninklijke Nederlandse Akademie
van Wetenschappen, afd. Letterkunde. Nieuwe reeks, Deel 14, No. 1). N.V.
o

Noord-Hollandsche Uitgevers Maatschappij. Amsterdam. 1951. 8 . 120 blz.
Prijs ing. ƒ 3,50.
MAN, Dr A.G. DE, In grammaticis Veritas! De noodzakelijke vernieuwing van
o

het onderwijs in Latijn. J.B. Wolters-Groningen, Djakarta. 1951. 8 . 136 blz.
Prijs ing. ƒ 3,90.
DIEVOET, GUIDO VAN, Jehan Boutillier en de Somme Rural (Universiteit te
Leuven. Publicaties op het gebied der geschiedenis en der philologie. 3e reeks,
o

41e deel). Leuvense Universitaire Uitgaven. Leuven 1951. 8 . 296 blz. Prijs
ing. fr. 120, -.
HEERIKHUIZEN, F.W. VAN, Gestalte der Tijden. De wereldletterkunde in
hoofdtrekken. Dl. I. Van de vroegste tijden tot ongeveer 1825. A.W. Sijthoff's
o

Uitgevermaatschappij N.V. Leiden. 1951. 8 . 311 blz. Prijs geb. ƒ 17,50.
DEBAENE, LUC, De Nederlandse Volksboeken. Ontstaan en geschiedenis van
de Nederlandse prozaromans, gedrukt tussen 1475 en 1540. Uitgeverij De Vlijt
o

N.V. - Antwerpen. 1951. 8 . 358 blz. Prijs ing. ƒ 28,50, geb. ƒ 32,50.
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In memoriam Jacoba Hermina van Lessen
(Groningen 28 Oct. 1897-Leiden 19 Dec. 1951)
Op de dag dat de vorige aflevering van dit tijdschrift verscheen is Jacoba Hermina
van Lessen ons door de dood ontvallen; de dag voor Kerstmis is ze in haar
geboortestad begraven.
Zij is het eerste en tot nu toe het enige vrouwelijke lid der redactie geweest. Na
door de maandvergadering van Januari 1936, op voordracht van de Commissie, in
de vacature Jan de Vries (November 1935) voorlopig te zijn benoemd, werd ze door
de jaarvergadering van 17 Juni 1936 definitief tot lid der Commissie voor Taal- en
Letterkunde verkozen. Enkele jaren later, t.w. bij de dood van A. Beets (24 Dec.
1937), en wel te beginnen met de 3de aflevering van jaargang 57 [1938], werd ze
belast met het secretariaat, dat ze op haar beurt vanaf jaargang 63 [1944] overdroeg
aan G.I. Lieftinck. Gedurende zestien jaar (Januari 1936-Dec. 1951) heeft Mej. Van
Lessen dus deel uitgemaakt van de redactie, terwijl ze bovendien gedurende
ongeveer een derde van die tijd nog heeft gezorgd voor het gereedmaken van de
afleveringen van het Tijdschrift, en de correspondentie met de medewerkers heeft
gevoerd.
De verdiensten van ons overleden medelid als geleerde zullen elders in het licht
worden gesteld. Afgezien van haar dissertatie, Samengestelde Naamwoorden in
het Nederlandsch [1928], en haar aandeel aan het Woordenboek der Nederlandsche
Taal, is haar wetenschappelijk werk grotendeels in dit tijdschrift verschenen. In 1925,
direct na haar studietijd te Groningen, debuteerde ze met een artikel - het was haar
omgewerkte doctorale scriptie - over de etymologie van uitmergelen. Sinds de 49ste
jaargang [1930] zijn er, behalve in de laatste jaren, weinig delen van dit tijdschrift
verschenen, waarin niet een of meer bijdragen van haar hand waren opgenomen.
Haar laatste voordracht, gehouden in de commissievergadering van 20 September
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1950, over Wrevel, wreef, wressem, zal in de volgende jaargang verschijnen.
Haar medewerking aan het Tijdschrift wordt gekenmerkt door een zekere, voor
een deel met haar beroep samenhangende eenzijdigheid, die echter tevens haar
grote kracht was. Het zijn immers zo goed als uitsluitend studies over woorden, hun
geschiedenis, hun etymologie. Gaandeweg kwam ze echter tot een ruimere opzet,
toen ze een aantal woorden in een zekere samenhang ging behandelen. In dit
verband dienen vooral te worden vermeld vijf uitvoerige bijdragen over
‘Klanknabootsing als taalvormend Element’, waarin ze, op grond van haar studie
der woordgeschiedenis en etymologie, haar opvattingen neerlegde over een
onderwerp dat haar steeds is blijven boeien: de ‘praehistorie’, het ‘jenseits’ der
woordvorming. Het is te betreuren, dat een al te vroege dood heeft verhinderd, dat
deze artikelen tot een synthese in boekvorm zouden uitgroeien.
In de laatste jaren van haar leven was Mej. Van Lessen door een meedogenloze
kwaal aangetast. Tweemaal is ze gedurende vrij lange tijd voor verpleging in het
ziekenhuis opgenomen. We hebben haar toen moeten missen, niet alleen op de
vergaderingen, doch ook als prae-adviseur der ingekomen bijdragen, een taak
waarvan ze zich steeds met zoveel toewijding heeft gekweten. Na lange afwezigheid
kwam ze op 19 September 1951, schijnbaar hersteld, weer op onze
commissievergadering. We hadden toen de hoop dat ze gaandeweg weer kon
deelnemen aan de werkzaamheden. Tot ons leedwezen heeft dit niet mogen zijn.
Het was de laatste vergadering die ze bijwoonde. Reeds was ze door de dood
getekend.
In onze gedachten en in onze herinnering zal ze als een kundig en actief medelid,
als een hartelijke collega voortleven.
DE REDACTIE
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Vondel's derde boek der bespiegelingen en bellarminus
Door de studies over Vondel's Heerlyckheit der Kercke, Altaergeheimenissen,
Bespiegelingen van Godt en Godtsdienst en de Lucifer is voldoende komen vast te
staan dat Vondel herhaaldelijk putte uit de werken der Paters Jesuieten. Kon voor
de Lucifer moeilijk een bepaalde auteur worden aangewezen, omdat er slechts
enkele hoofdgedachten aan ten grondslag liggen, die bij alle schrijvers uit de school
van Suarez worden aangetroffen en kon er voor de twee eerste boeken der
Bespiegelingen tot nog toe slechts in de richting van Lessius worden gewezen, in
zijn Heerlyckheit der Kercke volgde hij het Epitome van de Jesuiet Bisciola, en bij
het schrijven van zijn Altaergeheimenissen liet hij zich leiden door de Disputationes
van Bellarminus. Onlangs werd ik getroffen door de overeenkomst van Vondel's
derde boek der Bespiegelingen en het werkje van R. Bellarminus: De ascensione
mentis in Deum. Bij nadere vergelijking bleek al spoedig dat dit geschrift van
Bellarminus aan Vondel's derde boek ten grondslag ligt.
In 1645 bezaten de P. Jesuieten nergens te Amsterdam een boekerij, en het zal
bij de andere Missionarissen wel niet anders geweest zijn, maar een twintig jaar
later waren de toestanden der Missionarissen te Amsterdam heel wat veranderd
en bij het portret van de Minderbroeder Jan Boelensz, door H. Quellinus getekend
(c. 1664) en door Vondel van een onderschrift voorzien, valt een groot aantal
geschriften op van theologische auteurs, waaraan enig vertoon mogelijk niet geheel
vreemd is, maar waarbij de fantasie van de kunstenaar toch niet alles uit de lucht
1)
heeft gegrepen . We mogen dan ook aannemen dat het boekje van Bellarminus
rond 1660 op een boekerij der Jesuieten te Amsterdam aanwezig was, te meer daar
het algemeen was verspreid, en al zou het daar ontbroken hebben, de Jesuieten
hebben hem in die tijd minstens evenzeer daarnaar kunnen verwijzen als in de
veertiger jaren naar Bellarminus' Disputationes.

1)

Franciscaansch Leven 1933 (16) 266-275.
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Bellarminus schrijft in de Inleiding van het werkje: ‘Aangespoord door het voorbeeld
van de H. Bonaventura, die in gelijke afzondering zijn Itinerarium mentis in Deum
schreef, heb ik getracht uit de beschouwing der schepselen een ladder te bouwen,
waarlangs men gemakkelijk tot God kan opstijgen. Ik heb die in vijftien trappen
verdeeld, naar model van de vijftien trappen, waarlangs men opging naar de tempel
2)
van Salomon, en van de vijftien psalmen, die men de trappsalmen noemt’ . Vondel's
bedoeling nu met het boek der Bespiegelingen was: in de schepselen Gods wijsheid,
zijn ordening, instandhouding, bestuur, kortom Gods Voorzienigheid aan te tonen;
daarom kon hij alle elementen van de schepselen die Bellarminus getroffen hadden,
voor zíjn doel gebruiken.
Het boekje van Bellarminus verscheen in 1615 in zeven edities: in Frankrijk,
Duitsland, Italië en de Nederlanden. Tot 1637 beleefde het werkje achttien
verschillende uitgaven, terwijl het ook in diezelfde tijd in een Spaanse, Italiaanse,
én Nederlandse vertaling het licht zag. De editie van 1662 (het jaar waarin de
Bespiegelingen verschenen) te Keulen was de negentiende en laatste druk van de
17e eeuw.
Welke van de achttien vroegere uitgaven Vondel gebruikt heeft, is wel niet uit te
maken, en dat is voor Vondel's afhankelijkheid van dit werkje ook van geen betekenis,
daar de drukken van Lyon in 1615, van Keulen in 1618 en 1624 door de auteur zelf
herzien zo geringe veranderingen bevatten, dat ze zelfs in een woordelijke vertaling
verloren gaan. Wellicht gebruikte hij een van de uitgaven van 1615 of 1618, van de
drukkerij Plantijn-Moretus te Antwerpen. Misschien heeft Vondel de Nederlandse
vertaling van de Jesuiet Nicolaas van Buren (Burenus) gekend: Opclimminghe des
Gheests tot Godt door de Leeder der Creatueren. T'Hantwerpen, Bij Guilliam
Lesteens, 1617. Vergelijking evenwel van Vondel's vertalingen met die van Van
Buren wijst uit dat Vondel ze niet voor zijn Bespiegelingen gebruikt heeft: zijn
woordkeus is doorlopend anders.

2)

Sancti Bonaventurae exemplo admonitus, qui in simili recessu scripsit itinerarium mentis in
Deum, tentavi scalam ex creaturarum consideratione conficere, per quam utcumque ad Deum
possit ascendi; eam vero quindecim gradibus distinxi ad similitudinem quindecim graduum,
quibus ascendebatur ad templum Salomonis, et quindecim Psalmorum, qui graduales dicuntur.
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Vondel heeft De Ascensione mentis in Deum van Bellarminus op dezelfde wijze
benut als diens Disputationes voor zijn Altaergeheimenissen. De opbouw van
Bespiegelingen III heeft hij geheel ontleend aan Bellarminus, grote gedeelten heeft
hij vertaald, andere vrij weergegeven; hij heeft er uit andere schrijvers bijgevoegd,
wat hem voor zijn doel geschikt leek of waar zijn bizondere belangstelling naar
uitging. Bellarminus baseerde zijn boekje op de openbaring, Vondel ging uit van de
rede; Bellarminus schreef tot stichting van de christenen, Vondel betoogde tegen
ongodisten, verloochenaars der Godheid of goddelijke Voorzienigheid. Bellarminus'
werk is theologisch-ascetisch, Vondel's boek natuur-filosofisch. Bellarminus beroept
zich voortdurend op de Schriftuur, Vondel stond op zuiver rationele grondslag.
Vandaar dat de morele, ascetische en symbolische toepassingen van Bellarminus
voor Vondel's doel geen waarde hadden. Hij laat die dan ook zo goed als altijd weg.
De parallel van de werken van beide schrijvers moge de afhankelijkheid van
Vondel voor de opbouw aantonen.
Bellarminus

3)

Vondel .

Scalae ascensionis in
Deum.
I.

Gradus primus: Ex
consideratione hominis.

c. 1.

Homo compendium totius Godts voorzienigheit
mundi.
blijckt... in den mensche,
de kleene weerelt
(vs. 91-98):

c. 2.

Deus hominem procreavit.

c. 3.

Corporis materia.

c. 4.

Forma hominis
substantialis est anima:
imago Dei.

c. 5.

Finis hominis non alius est
quam ipse idem Deus.

c. 6.

Deus praemium servientis
hominis esse vult.

II.

Gradus secundus. Ex
consideratione majoris
mundi.

3)

in het wezen der ziele
(vs. 199-232):

in de groote weerelt (vs.
233-240):

Het cursieve is ontleend aan de Kantteekeningen, wat tussen aanhalingstekens staat is
ontleend aan de verstekst, het overige geeft de gedachten van Vondel weer.
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c. 1.

Magnitudo

In de grootheit der aerde
(vs. 241-268):

c. 2.

Multitudo

in d'ontelbaerheit der
dingen
(vs. 269-292):

c. 3.

Varietas

in de verscheidenheit (vs.
293-338):

c. 4.

Efficacitas

in de kracht en het
vermogen der schepselen
(vs. 339-378):

c. 5.

Pulchritudo

in de schoonheit der
schepselen
(vs. 379-418):

Homines nihil magis quam In de schoonheit der
sua ipsorum venustas
vrouwe
speciesque delectat.
(vs. 419-460).
III.

Gradus tertius. Ex
consideratione orbis terrae.

c. 1.

Mundi corporalis partes
principales.

in de hooftstoffen (vs.
461-492):

Terra est:

in d' aerde (vs. 493-530):

fundamentum,

‘vastigheit der aerde’
(v. 507-516),

nutrix;

‘voester’ (vs. 517-518),

producit lapides et metalla ‘levert stoffen uit’ (vs.
et aurum atque argentum. 519-522).
Sunt symbola Conditoris:
Fundamentum,
c. 2.

Firma petra,

c. 3.

Verus nutritius;

c. 4.

Continet lapides.

in het gesteente (vs.
541-560):

Producit aurum, argentum. in den erts (vs. 561-586):
IV.

Gradus quartus. Ex
consideratione aquarum,
ac praecipue fontium.

in het water (vs. 679-699):

c. 1.

Aqua lavat et abstergit
maculas,

‘het water kan zuiveren en
wassen’
(vs. 681-682),

exstinguit ignem,

‘bluscht den brant des
viers’
(vs. 683-684),
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refrigerat et temperat
ardorem sitis,

‘lescht den dorst’ (vs. 687),

conjungit res multas ac
diversas in unum;

‘helpt te zamenkneden’
(vs. 685-6),

quam profunde descendit, stijgt op naar de maan,
tam alte ascendit.
vanwaar het neerzijgt (vs.
692-693).
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(De vijf eigenschappen van
het water worden in c. 1-5
op God toegepast).
c. 6.

Fons aquae id habet
‘Het springt ter bronaêr uit,
proprii, ut ab eo nascuntur totdat het stroomen baere’
flumina.
(vs. 688-691),

c. 7.

Fons vitae.

c. 8.

Fons sapientiae verbum
Dei.

V.

Gradus quintus. Ex
consideratione aëris.

in de lucht (vs. 703-778):

c. 1.

Respiratione deservit;

‘de lucht adem geeft’
(vs. 707-708)

oculorum, aurium et
linguae usui necessarius
est;

‘dient de tonge, en oogen,
en alle ooren’ (vs.
709-712)

Teelt vruchten (vs.
694-695).

necessarius est ad motum. zonder lucht ‘kan geen zich
roeren’
(vs. 713-716).
Eget corpus continua
respiratione, ut vitam
conservet.

de levenden ‘moeten
zonder lucht en aêmtocht
sterven’ (vs. 717-724).

c. 2.

Subtilitas aëris.

‘de dunte van de lucht’
(vs. 725-778).

c. 3.

Ipse aër suavitatem et
benignitatem Conditoris sui
representat.

c. 4.

Si Conditor tam suavis, an
non deberes et tu proximos
benigne tolerare.

VI.

Gradus sextus. Ex
consideratione ignis.
(in c. 1-6 op God
toegepast)

VII.

Gradus septimus. Ex
in het gestarnte, en den
consideratione coeli, id est, loop der starren (vs.
solis, lunae et stellarum. 829-952):

c. 1.

Sol est tabernaculum Dei. ‘wat grootheit, schoonheit,
Pulchritudo solis.
macht!...’ (vs. 837-952).

c. 2.

Velocitas solis.

in het vier (vs. 811-828):

‘wat gaet zo snel door lucht
of zwerck!’ (vs. 889-920).
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c. 3.

Efficacitas luminis et
caloris.

‘de starren verleenen
groey, en leven’ (vs.
921-927).

c. 4-5.

Luna.

‘de bruit’ (vs. 869-876).

c. 6.

Stellae.

‘Dans van vaste en losse
starren’
(vs. 853-868).
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VIII.

Gradus octavus. Ex
consideratione animae
rationalis.

in de ziele buiten het
lichaem (d.i. de ziel niet
beschouwd als corporis
forma) (vs. 953-1092):

c. 1.

Est spiritus,

‘De ziel is geest, geen lijf’
(vs. 953-963).

c. 2.

immortalis,

‘Draeght de kroon van
Godts onsterflijckheit’ (vs.
964-969).

in d'onsterflijckheit der
ziele
(vs. 999-1178):
c. 3-5.

lumine intelligentiae
praedita;

‘Wat is de ziele al lichts
van kennisse beschoren’
(vs. 970-984).

c. 6.

donata est libero voluntatis in den vryen wille (vs.
arbitrio,
985-989):

c. 7.

quod facit hominem
virtutum capacem.

c. 8.

Anima tota in toto et tota in ‘Zy beheerscht het
singulis partibus est.
gansche lijf, is heel in ieder
lidt’ (vs. 990-994).

c. 9.

Habet imaginem Trinitatis.

c. 10.

Anima, quamvis non
Het wezen van de ziel kan
videatur ac vix in corpore niet gezien worden (vs.
esse intelligatur, tamen.... 1001-1002).

IX.

Gradus nonus. Ex
Godts voorzienigheit blijckt
consideratione Angelorum. in het geestendom, by ons
het engelsdom genoemt
(vs. 1179-1192).

c. 1.

Natura.

c. 2.

Intelligentia et scientia.

c. 3.

Potentia et imperium supra
corpora.

c. 4.

Deus attribuit locum in
coelo.

c. 5.

Dignitas, secundum
gratiam.

c. 6.

Officia.

‘wezen en natuur’ (vs.
1183-1187).

uit het ampt van 't
geestendom:
(vs. 1291-1328).
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X.

Gradus decimus. Ex
consideratione Essentiae
Dei.

XI.

Gradus undecimus. Ex
consideratione Potentiae
Dei.

XII.

Gradus duodecimus. Ex
consideratione Sapientiae
theoreticae Dei.
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XIII.

Gradus decimus tertius. Ex
consideratione Sapientiae
practicae Dei.

XIV.

Gradus decimus quartus.
Ex consideratione
Misericordiae Dei.

XV.

Gradus decimus quintus.
Ex consideratione Justitiae
Dei.

In de navolging der compositie gaat Vondel zover, dat hij dezelfde overgangen
als Bellarminus heeft van het een op het ander punt, voor zover de opzet van de
dichter dat toeliet. Slechts een paar voorbeelden:
Bell. II, 3: ‘Maar ofschoon de veelheid der geschapen dingen wonderbaar is, en
overtuigt van de veelvuldige volmaaktheid van de ene God, is toch de
verscheidenheid der dingen veel wonderbaarder, die in de veelheid wordt gezien
en heel gemakkelijk tot de kennis van God voert; want het is niet moeilijk, met een
zegel veel volkomen gelijke beelden weer te geven, noch met dezelfde lettertypen
ontelbare letters te drukken; maar de vormen op haast oneindige wijze te variëren,
zoals God in de schepping der dingen heeft gedaan, dat werk is geheel goddelijk
4)
en allerbewonderenswaardigst’ .
Hoe kan d' ontelbaerheit der dingen ons verstommen,
Als Godts volkomenheên in alle wezens brommen,
En 't endeloos getal, verscheiden uitgespreit,
Ons in de kennis voert van d' eenige enckelheit!
Noch wonderlijcker blijckt de Godtheit in 't schakeeren
Zoo veeler schepselen...
... want druckt een' zegelring
Alleen een eenigh beelt en wapen in een ding,
En kan een druckvorm slechts een zelve boeckstaef drucken;
Wie twijfelt dan dat Godt, in endelooze stucken,
Door 't scheppen zijne maght en miltheit heeft getoont?
(vs. 293-307).

4)

Sed quamquam admirabilis sit multitudo rerum creatarum, et multiplicem unius Dei
perfectionem arguat multo tamen admirabilior est varietas rerum, quae in illa multiplicatione
cernitur, et facilius ad Dei cognitionem ducit; non enim difficile est, uno sigillo multas figuras
omnino similes exprimere: nec iisdem typis innumerabiles literas excudere, sed variare formas
infinitis prope modus, quod Deus fecit in creatione rerum, hoc plane divinum est opus, et
admiratione dignissimum.
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5)

Bell. IV, 1: ‘De tweede plaats onder de elementen der wereld houdt het water’ .
Nu volght het water d'aerde (vs. 679).
6)

Bell. VIII, 1: ‘Tot nu toe hebben we alle lichamelijke dingen nagegaan’ .
Ick schey van 't lichaemdom (vs. 953).

Bell. IX, 1: zie onder.
Blijkt uit een en ander dat Vondel de bouw van zijn boek aan Bellarminus heeft
ontleend, meteen is daaruit duidelijk dat verschillende gedeelten van Bellarminus
bij hem niet voorkomen. De laatste zes graden bespreekt hij in het geheel niet, daar
die niet meer de schepselen beschouwen en daardoor buiten zijn opzet vielen.
Andere gedeelten liet hij zonder meer weg, of verving die door andere. Behalve dat
hij meestal de ascetische beschouwingen en morele toepassingen van Bellarminus
voorbijging als niet passend in het kader van zijn boek, zijn er verschillende andere
plaatsen in Bellarminus die we vergeefs bij Vondel zoeken. De schepping van de
mens door God (I, 2) is bij Vondel niet te vinden. In vs. 99-113 geeft hij in plaats
van de herkomst (I, 3) de doelmatigheid van het lichaam in: d'ontledinghe des
lichaems. Bellarminus bespreekt èn de val van de man door de schoonheid van de
vrouw èn die van de vrouw door de schoonheid van de man (II, 5). Vondel beperkt
zich tot het eerste (vs. 419-460). Aleer Bellarminus de elementen aarde, water, lucht
en vuur in vier opeenvolgende trappen (III-VI) gaat behandelen, geeft hij een
beschouwing over de verhouding van de vier elementen in de makrokosmos. Vondel
vervangt dat door de verhouding der elementen in de mikrokosmos, wat hem blijkbaar
meer interesseerde, wellicht onder invloed van de opkomende biologische
wetenschap (vs. 461-492). Na de beschouwing der aarde als fundamentum, nutrix
en productrix (III, 1) die Vondel volgt (vs. 507-522), past Bellarminus die symbolisch
toe op God (III, 1-4). Vondel heeft dat vervangen door de heelsaemheit en artseney
der dingen (vs. 531-540): van gesteente

5)
6)

Secundum locum inter elementa mundi tenet aqua.
Pertransivimus hucusque res omnes corporales.
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(vs. 541-60), erts (vs. 561-586), bloemen, lover, kruiden en dieren (vs. 587-620),
het leeraeren der schepselen (vs. 621-652), de voorzorge en bewaernisse der
schepselen (vs. 653-678). De symbolische (V, 3) en ascetische (V, 4) toepassing
van de lucht vervangt Vondel door het luchtendom (vs. 779-810). Bij de beschouwing
van het gesternte bespreekt Bellarminus achtereenvolgens zon (VII, 1-3), maan
(VII, 4-5) en sterren (VII, 6). Vondel verbreekt die orde (vs. 829-927). Bij de sterren
vergelijkt Bellarminus naar de mode van zijn tijd de loop der sterren bij een dans:
‘En omdat de sterren in onderlinge verhouding altijd in een kring wentelend niet
moede worden, schijnen zij als eerbare en in de dans ervaren maagden aan de
7)
hemel allerlieflijkste reidansen uit te voeren’ . Vondel maakt naar zijn geliefde
voorstelling de zon tot middelpunt, waaromheen de maan danst als de bruid en de
sterren als bruiloftsgasten, een voorstelling die hij reeds in zijn Heerlijckheit van
Salomon (vs. 845-986) ontleende aan Du Bartas, en twee jaar na Bespiegelingen
in de Adam in Ballingschap toepast op Adam, Eva en de wachtengelen (vs. 833-928).
De lust aan deze verbeelding verleidde hem tot verbreking van de meer ordelijke
gedachtengang van Bellarminus (vs. 853-868). De ongeregelde zucht der mensen
naar bezit, macht en eer bespreekt Bellarminus in VII, 3. Vondel schuift die naar
voren na de sterrendans (vs. 880-8). Ook bij de bespreking der ziel en haar
eigenschappen verbreekt Vondel de orde enigszins, zoals blijkt uit bovenstaande
parallel bij VIII, 2. Hij gewaagt tweemaal van de onsterfelijkheid der ziel: vóór de
bespreking van verstand en vrije wil, evenals Bellarminus doet (vs. 964-969), en
nog eens daarna (vs. 999-1178). In het eerste geval doet hij niets meer dan
Bellarminus: uit de onstoffelijkheid besluiten tot de onsterfelijkheid; in het tweede
geval verdedigt hij uitdrukkelijk de onsterfelijkheid der ziel tegen de ongodisten, op
de plaats (VIII, 10) waar Bellarminus maar enkele regels wijdt aan de bezieling van
het lichaam.
Vondel volgde zijn voorbeeld niet slaafs in de opbouw, ofschoon

7)

Et quoniam stellae servata proportione semper in orbem se convertendo non fatigantur,
videntur instar virginum honestarum et saltandi peritarum in coelo semper choreas
jucundissimas agere.
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het geraamte daarvan duidelijk dat van de compositie van Bellarminus is, ook in de
uitwerking wijkt hij, behalve voor de teksten die niet bij zijn opzet pasten, nu en dan
van zijn voorbeeld af. Evenwel zijn hele passages niet anders dan vertalingen uit
Bellarminus. Wat Vondel geeft over de wereld is grotendeels een overzetting van
II, het meeste is verder gevolgd naar III (aarde), V (lucht), VII (gesternten), VIII (ziel).
We laten hier enkele teksten van beide auteurs volgen, die doen zien hoe de dichter
de tekst van Bellarminus omschept in verzen.
‘Vergeleken bij de omvang van de hoge hemel, wordt de aarde door de astronomen
een punt genoemd. Want wij zien dat de stralen van de zon zo de sterren van het
uitspansel, langs de aarde die daar tussen ligt, bereiken, alsof er de aarde in het
geheel niet was. En als elke ster aan het firmament groter is dan heel de aardbol,
zoals het algemeen gevoelen der geleerden is, en die sterren wegens de haast
oneindige afstand toch heel klein schijnen, wie kan dan in zijn gedachte de grootte
van de hemel vatten, waar zoveel duizenden sterren stralen. Als dan over het
oppervlak en de diepte der aarde Ecclesiasticus heeft gezegd: “De breedte der
aarde en de diepte van de afgrond, wie heeft ze gemeten?” wat zou hij dan zeggen,
vraag ik, over het buitenste oppervlak van de hemel en over de diepte van de hele
wereld vanaf het hoogste van de hemel tot aan de onderwereld? Dit lichamelijk
gevaarte van de wereld is zo groot, dat geen verstand, geen gedachte ze kan
echterhalen. Welaan dan, mijn ziel, vraag u zelf af, als de wereld zo groot is, hoe
8)
groot is dan Hij, die de wereld heeft gemaakt’ (II, 1) .

8)

Et quanta quaeso est moles terrae, si ad coeli supremi ambitum comparetur? Instar puncti
dicitur ab astrologis, nec immerito. Videmus enim solares radios per interpositam terram ita
pertingere ad stellas firmamenti oppositas, ac si terra nihil omnino esset. Et si stella quaelibet
firmamenti major est toto orbe terrarum, ut sapientum communis opinio est, et tamen nobis
ob infinitam prope distantiam stellae illae minutissimae videntur: quis cogitando assequi poterit
amplitudinem coeli, ubi tot millia stellarum lucent? Ergo si de superficie et profunditate terrae
Ecclesiasticus dixit: Latitudinem terrae et profundum abyssi quis dimensus est? quid quaeso
de superficie exteriore coeli et de profundo mundi totius a summo coelo usque ad inferos
diceret? Omnino tanta est moles corporalis mundi hujus, ut nulla mens, nulla cogitatio eam
assequi possit. Age nunc, anima mea, interrogo te, si tantus est mundus, quantus est qui
fecit mundum?
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En noch is 't aertsch gevaert, by 't hemelsch te gelijcken,
Een enckel punt in 't oogh, verlieft op starrekijcken:
Want wanneer d'aerdtkloot recht de starren staet in 't licht,
Dan snijt die kloot geen punt uit 's hemels aengezicht.
Is elcke star zoo groot als d' aerdtkloot in haer rijzen,
Of grooter, naer 't besluit van alle starrewijzen,
En schijnenze evenwel, hoe wijdt zy staen van een,
Dus klein op ons gezicht; wie kan van hier beneên
Met zijn gedachtenis het hemelsch ront bepaelen,
Daer zoo veel duizenden van diamanten praelen
Aen dien doorluchten ring, gepast als aen de hant
Van Godts onmeetbaerheit, die oost en west bespant?
Is d'aerdtkloot nu zo groot, gelijck de meesters sluiten,
Hoe groot is dan 't gewelf der hemelen van buiten!
Nu peilt de hooghte van den hemel, zoo gy kunt,
Tot 's aerdtrijx navel toe, of 's afgronts middelpunt:
Heeft deze grootheit noch haer eindt en zekre paelen,
Wie kan d'oneindigheit van Godt dan achterhaelen?
En wat is dit heelal, indien men Godt beschou,
In grootheit meerder dan een druppel morgendou!
(vs. 249-268).

‘Wie zal vervolgens de veelheid tellen der geschapen dingen, door de ene Maker
van hemel en aarde geschapen. De zandkorrels der zee en de regendruppels, wie
9)
heeft ze geteld’ (II, 2) .
Men daege Euklides hier, den vorst der rekeningen,
Om ons d' ontelbaerheit van alle schepselingen
Te tellen, drup voor drup, gestort van 's hemels kruin,
En al het stuivend zant, gewaeit langs zee en duin
(vs. 269-272).

‘Maar deze kleine dingen terzijde latend, hoeveel metalen van goud en zilver, van
10)
koper en lood, en kostbare stenen en edelgesteenten en parels’ (Ibid.) .

9)
10)

Jam vero multitudinem rerum creatarum ab uno Deo conditore coeli et terrae quis enumerabit?
arenas maris et pluviae guttas, inquit Ecclesiasticus, quis dinumeravit?
Sed omissis rebus istis minutissimis: quot sunt intra terram et maria metalla auri et argenti,
aeris et plumbi et lapides pretiosi, ac gemmae et margaritae?
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Maer dit voorbygerent, de kostelijcke waerde
Van allerley metael, gesteente en schat, in d'aerde
Begraven, en ontdeckt, terwijl den gierigaert
Zijn moeders ingewant en boezem nimmer spaert,
Wort nimmer volwaerdeert (vs. 273-277).

‘Hoeveel geslachten, soorten en afzonderlijke dingen op aarde van kruiden, vruchten,
11)
planten’ (Ibid.) .
Wat teelen Godts landouwen
Al kruiden, planten, ooft en vruchten, onder 't bouwen
Des slaefschen ackermans, die klay en klonte breeckt,
Daer 't kouder is, of daer de zon van hitte steeckt! (vs. 277-280).
12)

‘Hoeveel geslachten, soorten en exemplaren van vissen! Wie zal ze tellen?’ (Ibid.) .
Wat teelen zee en lant al visschen, vogels, dieren,
Die by hun element, of aerde, of waeter tieren,
Of zweven in de lucht. (vs. 281-283).

Zo volgt Vondel bijna heel de tweede trap van Bellarminus zin voor zin, nu eens wat
woordelijker, dan wat vrijer, meestal met toevoeging van een eigen noot en altijd in
eigen dichterlijke zwier van vs. 249-460.
Op dezelfde manier heeft Vondel in de vss. 493-522 het begin van III, 1 vertaald,
dat handelt over het element aarde, in de vss. 703-776 V, 1-2, over de lucht, in de
vss. 889-904 VII, 2, over de snelheid van de zon.
We geven nog enkele fragmenten van Bellarminus: over de ziel, met daarbij de
vertaling van Vondel.
‘De ziel van de mens is geest, geen lichaam, noch uit stof gevormd... God is geest...
Maar ofschoon èn God geest is èn de ziel van de mens geest is, is God toch
ongeschapen geest en schepper, de ziel een geschapen geest... Hoe kan de ziel
zich verheugen, dat ze als zelfstandigheid geestelijk is, en daardoor hoger dan

11)
12)

Quot supra terram genera et species et individua herbarum, fructicum, plantarum?
Quot in mari genera, species, individua piscium? quis enumeret?
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13)

hemel en sterren door de adeldom van haar natuur’ (VIII, 1) .
De ziel is geest, geen lijf, uit aerdtsche stof gebootst,
En Godt is lichaemloos, en geest, doch allergrootst,
Een ongeschapen geest: zoo zweeft de ziel met reden
Noch hooger dan de zon, daer zellefstandigheden
Van geesten legeren, en naderen Godts troon (vs. 959-963).

‘Vervolgens omdat de ziel van de mens eenvoudig is, is ze ook onsterfelijk. Hoe
kan zij zich op dit punt verheffen boven de zielen der stomme dieren, die met het
lichaam vergaan... De menselijke ziel was eens niet, en is alleen door Gods wil tot
het zijn gekomen, en door dezelfde wil van God zou zij teruggebracht kunnen worden
14)
tot het niet, ofschoon zij in zich geen beginsel van verderf heeft.’ (VIII, 2).
De ziel is onverknocht, en draeght hierom de kroon
Van Godts onsterflijckheit, een' titel, in dit leven,
Den onvernuftigen en stommen noit gegeven,
Die met hun lijf vergaen; terwijl de ziel, in staet
Van duuren, door Godts hant gehanthaeft, niet vergaet,
En danckt den eeuwigen, uit wien zy wiert geboren (vs. 964-969).

‘Ten derde is de menselijke ziel begaafd met het licht van het verstand; want ze
kent niet slechts... de dingen die voor de zintuigen van het lichaam toegankelijk zijn,
maar ze oordeelt ook over de zelfstandigheid, en niet slechts over de afzonderlijke
dingen, maar ook over de algemene... en al redenerend stijgt ze boven de hemelen
uit, ... doorvorst uit de oorzaken de gevolgen en uit de gevolgen

13)

14)

Anima vero humana proprie spiritus est, non corpus, neque ex materia producitur... Deus
spiritus est... Sed quamquam et Deus spiritus est et anima spiritus est: tamen Deus est spiritus
increatus et creator, anima spiritus creatus... Quantum laetari potest anima, quod sit in genere
substantiae spiritualis, ac per hoc coelo et sideribus altior nobilitate naturae.
Deinde anima humana, quia spiritus simplex est, immortalis etiam est... Sed in hac re quoque
quantum gloriari potest supra animas brutorum animantium, quae cum corpore intereunt...
Anima enim humana aliquando non fuit et solius Dei voluntate ad esse pervenit; et ejusdem
voluntate Dei posset ad nihilum redigi, quamvis in se corruptionis principium non habeat.
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15)

gaat ze terug naar de oorzaken; ten slotte bereikt ze God zelf’ (VIII, 3) .
Wat is de ziele al lichts van kennisse beschoren,
Die door de zinnen vat al wat zich openbaert
Van buiten, en in zich vergadert en bewaert
Een' onwaerdeerbren schat van alle weetenschappen,
Tot datze Godt genaeckt, langs zijn geschape trappen,
Door redenkavelen van d'oirzaeck tot het werck,
Van 't werck tot d' oirzaeck toe (vs. 970-976).

‘De ziel is begaafd met het licht der kennis; maar God is het licht en de kennis...
God kent door een enkele en eenvoudige blik tegelijk alles volmaakt... God ziet altijd
al de toekomende dingen niet minder helder, dan de verledene en tegenwoordige.
De ziel behoeft veel dingen om het verstand te kunnen gebruiken: een voorwerp,
16)
een gedaante, een verbeelding, e.a.’ (Ibid.) .
De Godtheit kent het al, en redenkavelt niet.
Wat tegenwoordigh is, wat was, wat noch zal worden,
De Godtheit ziet het al, een ieder op zijne orden:
De ziel behoeft den bril, terwijlze in 't lichaem quijnt,
En haer een nieuwe star, dan hier dan daer, verschijnt
(vs. 980-984).

Op verschillende plaatsen volgt Vondel zijn voorbeeld vrijer; hij vat kort samen of
breidt uit en vult aan met eigen voorbeelden, hetzij uit eigen waarneming, hetzij uit
andere schrijvers. Voorbeelden daarvan zijn vss. 344-7 (II, 4), 379-418 (II, 5), 752-753
(V, 2), 819-828 (VI, 1), 829-836 (VII, 1), 837-852 (VII, 2), 853-869 (VII, 6 zie boven).

15)

16)

Tertio anima humana lumine intelligentiae praedita est cognoscit enim non solum... quae
sensibus corporis patent; sed etiam de substantia judicat et de rebus non solum singulis, sed
etiam universis, ... et discurrendo transcendit coelos, .. ex causis scrutatur effecta et ex effectis
recurrit ad causas. Denique Deum ipsum... attingit.
Anima lumine intelligendi praedita est, sed Deus est lux et intelligentia. Deus intuitu uno ac
simplici simul omnia perfecte cognoscit... Deus omnia futura non minus perspicue quam
praeterita et praesentia semper intuetur. Anima multis indiget, ut intelligentiae munus exerceat
objecto, specie, phantasmate et aliis.
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Een paar malen is Vondel door Bellarminus op sleeptouw genomen en veroorlooft
hij zich morele uitweidingen, die buiten het plan van zijn boek vallen. Met de
misleiding door de vrouw (II, 5) trof Bellarminus Vondel in het hart. De drie bijbelse
voorbeelden van David, Salomon en Samson had hij ten spiegel gesteld voor zijn
tijd in drastische verbeeldingen. Vondel zag over het hoofd dat deze uitweiding van
de asceet niet paste in zijn rationeel betoog over Gods Voorzienigheid, en hij liet
zich gaan bij deze tragiek van het leven die hij zo diep aanvoelde (vs. 419-460).
Elders schrijft Bellarminus: als de zon de schepselen zozeer verblijdt, wat zal de
ongeschapen Zon dan voor de mens zijn. En hoe droevig zal het dan zijn, voegt hij
er aan toe, wanneer de mens in eeuwige duisternis van de stralen dier ongeschapen
Zon zal beroofd zijn (VII, 1). Vondel vervangt deze opmerking van Bellarminus door
een andere die hij bij Bellarminus VII, 3 had gelezen, dat ‘zovelen die als wijs willen
beschouwd worden, in het opstapelen van rijkdommen, in het zoeken van zinnelijke
genietingen, in het verwerven van eer, geen maat kennen, alsof deze goederen het
17)
einddoel van het menselijk hart zouden zijn’ . De dichter van de baat- en staatzucht
gaf deze opmerkingen niet graag prijs (vs. 880-889).
Vergelijking van de bewerking van Vondel met zijn origineel werkt niet alleen
verhelderend op de compositie van Vondel, maar ook op de tekst. Een aantal
commentaren in de W.B. worden dan ook door de tekst van Bellarminus verduidelijkt
en verbeterd.
Bij de vss. 251-252:
wanneer d'aerdtkloot recht de starren staet in 't licht,
Dan snijt die kloot geen punt uit 's hemels aengezicht,

geeft de W.B. de volgende verklaring: ‘Wsch. bedoelt Vondel, dat de aardbol in
vergelijking met de sterren nauwelijks een stip (punt) van de hemeloppervlakte
beslaat’. Wie deze verzen vergelijkt met de tekst van Bellarminus op blz. 252, zal
onmiddellijk zien dat deze verklaring niet helemaal juist is; de aarde is niet een stip
in vergelijking met de sterren, maar in het heelal.

17)

Unde igitur fit, ut tam multi qui sapientes videri volunt, in coacervandis divitiis, in quaerendis
voluptatibus carnis et in adipiscendis honorum gradibus nullum modum inveniant, quasi haec
bona finis sint cordis humani.
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Voor de vss. 707-714:
Terwijl de lucht de long der dieren adem geeft,
Bewaertze en onderhoudtze in 't leven al wat leeft:
Terwijlze dient de tonge, en oogen, en alle ooren,
Kan ieder spreecken, zien, en klanck en stemmen hooren,
En zonder haeren dienst, die deze leden stut,
Waer ieder stom, en blint, en doof, en gansch onnut.
't En zy de levenden hier lucht en adem scheppen,
Kan geen der levenden zich roeren noch verreppen.

zou volgens de W.B. Vondel zich, maar met enig voorbehoud, hebben aangesloten
bij Vossius. ‘Vossius behandelt in De Theol. Gentili, Lib. III ook de elementen, maar
in de volgorde: aarde, vuur, water, lucht. Vondel houdt aan de gewone orde: aarde,
water, lucht, vuur. En nadat hij over aarde en water zijn eigen denkbeelden heeft
geuit, knoopt hij in deze vss. over de lucht weer ineens bij Vossius aan: “Aër
requirebatur tum ad loquendum, tum ad audiendum. Nam opus erat aëra, quem
sonum recepit, transvehere ad aures. Quaere (lees: quare) absque aëre foremus
quasi surdi et muti”. Lib. II, cap. LXXXIII (ed. 1668, blz. 363)’.
Behalve dat Vondel de orde der elementen naar Bellarminus volgde, en dat hij
niet zijn eigen denkbeelden gaf over aarde en water, maar de denkbeelden van
Bellarminus, sloot hij zich niet aan bij Vossius, maar bij Bellarminus, die in V, 1
dezelfde gedachte aldus formuleert: ‘Ze (de lucht) is voor het gebruik der ogen, oren
en tong zozeer noodzakelijk, dat als ze toevallig zou worden onttrokken, wij allen
onmiddellijk, ofschoon al het overige aanwezig zou zijn, blind en doof en stom
18)
zouden worden’ . De woordelijke overeenkomst met Bellarminus springt in het oog.
De tekst van Bellarminus weerspreekt de verklaring van de vss. 717-720:
Zy (de levenden) kunnen spijs en dranck een wijl in kommer derven,
Maer moeten zonder lucht en aêmtoght, daetlijck sterven:

18)

Deinde oculorum, aurium et linguae usui usque adeo necessarius est, ut si is forte subtrahatur,
etiamsi caetera adsint omnia, continuo caeci, surdi ac muti omnes efficiamur.
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Want ingeboren gloet eischt koelte, oock wint, en lucht,
Die 't bloet ontvonckt, eer 't vier den geest geeft met een' zucht.

De zin der twee laatste verzen is wel niet, zoals de W.B. met een beroep op Vossius
verklaart: ‘Vondel bedoelt, dat de lichaamswarmte door de ademhaling moet worden
onderhouden, wijl anders dat inwendige vuur uitgaat’, maar juist andersom, dat de
inwendige gloed die het bloed verwarmt moet afgekoeld, getemperd worden, daar
anders het inwendige vuur het zou begeven. Dat wordt duidelijk door de tekst van
Bellarminus (V, 1), die Vondel verwerkte: ‘Het lichaam heeft behoefte aan
voortdurende ademhaling, omdat de natuurlijke warmte (ingeboren gloet), waardoor
het hart gloeit (die 't bloet ontvonckt), door de werking van de long, die de koude
lucht (koelte, oock wint en lucht) aanvoert en de warme afvoert, zo getemperd wordt,
dat ze het leven onderhoudt, zonder welke ademhaling het niet bewaard kan worden
19)
(eer 't vier, d.i. de levenswarmte, den geest geeft met een' zucht)’ .
In de volgende verzen over de lucht is geen enkele regel aan Vossius ontleend,
maar alle zijn ze naar Bellarminus.
Noch wonderlijcker is 't, dat dit verdunde wezen,
Een lichaem in der daet, terstont, gelijck genezen,
Te zamenrunt, hoe fel het iemant klieft en deelt.
't Gescheurde lichaem wort op staenden voet geheelt.
Geen web van spinnekop of Kaemerijckse draeden
Na'et scheuren wort hernaeit, men ziet de scheur, en naden.
(vs. 733-738).

De W.B. tekent bij vs. 737 aan: ‘ook dit is van Vossius: “Fila aranearum, ut facile
rumpas, sic difficulter rumpas, sed scissus (aër) etiam facile unitur”, l.c. bl. 363’.
Vergelijk daarmee echter Bellarminus (V, 2): ‘Wat onze bewondering nog groter
maakt is, dat ofschoon de lucht een heel fijn en dun lichaam is, toch wanneer ze
gekliefd wordt, met het grootste gemak zich weer samenvoegt, alsof ze nooit gekliefd
was geweest. Een verbroken spinnedraad evenwel of een heel dunne gescheurde
sluier kan geen kunstenaar zo herstellen, dat de vroe-

19)

Eget corpus continua respiratione, quoniam calor naturalis, quo cor exaestuat, ministerio
pulmonis aërem frigidum attrahentis et calidum ejicientis ita temperatur, ut vitam conservet,
sine qua respiratione conservari non potest.
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20)

gere scheur niet te merken is’ . Zinsdeel voor zinsdeel is van Bellarminus.
Het idee van zoveel zichtbare verscheidenheden in één lucht (vs. 741-748) heeft
Vondel niet, zoals de W.B. zegt, van Vossius, ‘die het duidelijker op het gehoor
betrekt’, maar alweer van Bellarminus (V, 2): ‘Voeg daar nog aan toe, wat alle
bewondering ten zeerste verdient, en alleen Gods wijsheid eigen is, dat door
eenzelfde gedeelte van de lucht onvermengd en tegelijk ontelbare soorten kleuren
heengaan. Wie 's nachts bij het schijnen der maan op een open en hoge plaats de
sterren aan de hemel, en de velden op aarde vol bloemen, en tegelijk de huizen,
bomen, dieren, en veel andere dergelijke dingen aanschouwt, kan niet ontkennen,
dat in die lucht die hem omgeeft tegelijk de gedaanten van al die dingen vervat zijn
21)
en onvermengd vervat zijn’ .
Oock kan de glori van Godts wijsheit nimmer sterven,
Daer 't zelve luchtpunt grijpt en maelt ontelbre verven,
Op eenen oogenblick, als 's nachts, by helder weêr,
En klaeren maeneschijn, verschijnen, tot Godts eer,
De starren aen de lucht, om laegh de landeryen,
Vol vruchten, vol geboomte, en vee aen alle zijen,
In eene zelve lucht, die voor onze oogen hangt,
En daer de spiegel van 't gezicht dien schijn ontvangt
(vs. 741-748).

De W.B. noteert bij vs. 1179-1190: ‘Na zijn uitvoerige beschouwing van de
menschelijke ziel houdt Vondel zich maar kort met de Engelen bezig; in vs.
1291-1316 komt hij echter op het geestendom terug’. Inderdaad heeft het de schijn
dat Vondel na vs. 1179-1190 op een ander onderwerp: Gods Voorzienigheid,
overgaat, en daarna

20)

21)

Sed admirationem auget, quod cum sit aër subtilissimum et tenuissimum corpus, tamen cum
scinditur, summa facilitate iterum conjungitur et continuatur, ac si scissum nunquam fuisset.
Certe disruptam telam aranearum vel scissum subtilissimum velum nullus artifex ita resarcire
potest, ut prior scissura non appareat.
Adde, quod est omni admiratione dignissimum, et solius Dei sapientiae proprium quod per
eandem partem aëris impermixte et simul transeunt innumerabiles colorum species. Qui sub
noctem lucente luna, in loco aperto et edito positus, stellas in coelo et campos in terris, floribus
plenos, et simul domos, arbores, animantia et alia id genus multa conspiciat, negare non
poterit rerum illarum omnium species in aëre illo sibi propinquo simul contineri et impermixtas
contineri.
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terugkeert op de engelen (1291-1316). Ik geloof dat de gedachtengang van heel
deze passage (vs. 1179-1316) te verduidelijken is uit de wijze waarop Vondel
Bellarminus volgde. Daar heel de verhandeling van Bellarminus theologisch is, kon
Vondel daar niets mee aanvangen. Maar hij sluit zich toch zoveel mogelijk bij hem
aan, en vermeldt wat de heidense wijsgeren leerden over de natuur en de dienst
der engelen. Bellarminus behandelde die onderwerpen in IX, 1 en 6. De thema's
van Bellarminus in IX, 2-5 heeft Vondel vervangen door een inleiding op de dienst
der engelen. En wel op deze manier, zoals hij het zelf uitdrukt, dat God alles bestuurt
‘zonder middel, zelf, of oock door middelen’ (vs. 1268-1269). Tot die medewerkers
nu behoren, zelfs volgens d' aloude school, de engelen. Deze inleiding mag wel wat
ver zijn opgehaald, er blijkt toch uit dat de compositie logisch in elkaar zit.
Was Bellarminus' geschrift de hoofdbron voor de structuur en tal van onderdelen,
het was niet de enige bron. Menigmaal heeft Vondel bij anderen geborgd, vooral
bij Vossius: De Theologia Gentili, hetzij door gedachten aan hem te ontlenen, die
bij Bellarminus niet voorkomen (vs. 1057-86; 1291-1316) hetzij door enkele
elementen in de tekst van Bellarminus in te schuiven, als ‘'t geslacht der reuzen’
(vs. 360), dat de mensen ‘kunnen spijs en dranck een wijl in kommer derven’ (vs.
717), dat hitte en koude nodig zijn voor ‘aenteelte en opvoedingen’ (vs. 723-724),
de liefelijke geluiden van water, bomen, vogels en muziek (vs. 753-758). Dat zijn
tekst bovendien nog gecontamineerd is met reminiscenties aan Vergilius en Ovidius,
het kan bij Vondel bezwaarlijk anders. Ik wijs slechts op vs. 276 (Zie boven blz.
254), dat herinnert aan Metamorphosen I 138: ‘Men is gegaan naar de ingewanden
der aarde’; en op vs. 280 (ibid.), dat een herinnering meedraagt aan de bewoners
van de koude en de warme gebieden, zoals die voorkomen in Aeneis VII 225-227:
‘eenieder hetzij hij afgescheiden (van het continent) woont in het uiterste land in het
midden van de oceaan, hetzij hij verweg is in de zone van de ongenadige zon.’ Zijn
eigenlijke bron voor vorm en inhoud is echter Bellarminus' De ascensione mentis
in Deum.
Het is wonderbaar hoe Vondel een meestal zakelijke prozatekst naar de juiste
gedachten en vaak in dezelfde woorden almaardoor kon omvormen tot statige,
dikwijls bewogen alexandrijnen, terwijl hij tege-
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lijkertijd zijn belezenheid in andere schrijvers deed gelden. Bellarminus heeft veel
poëtische gedeelten, evenwel meestal in die gedeelten van zijn werk die voor
Vondel's doel niet geschikt waren. Maar voor de dichter, die vervuld was van Gods
alomtegenwoordigheid in zijn schepping, werden ook de zakelijke gedachten van
Bellarminus gemakkelijk poëzie. De ideeën van Bellarminus troffen zijn gemoed en
grepen zijn fantasie aan. Wanneer de lectuur hem de wind onder de vleugels joeg,
liet hij zich drijven op eigen vaart en wiekslag. Vandaar dat Vondel bij al zijn
afhankelijkheid toch zijn souvereine zelfstandigheid bewaart. De nuchtere schema's
van Bellarminus die hij zin voor zin, soms woord voor woord volgde, krijgen vaart
in zijn breedgolvende alexandrijnen. Intussen schijnt Vondel zich toch meermalen
belemmerd te hebben gevoeld, wanneer hij cerebrale theoremen van zijn model
vertolkte. Zijn vertalingen van de Aeneis en Metamorphosen kunnen het niet halen
bij de verzen van de Gijsbrecht en Joannes de Boetgezant, waar hij zich op de
gedachten en verbeeldingen van Vergilius en Ovidius vrij kon laten gaan. In de
Bespiegelingen is het niet anders. De uitweidingen en vrije paraphrasen als in de
sterrendans, de verleiding van vrouwelijke schoonheid, baat- en staatzucht,
natuurpanorama's en geluidsimpressies, die hun aanleiding vonden in Bellarminus'
min of meer zakelijke, en altijd sobere beschrijvingen, overtreffen die gedeelten
waar hij meer aan zijn voorbeeld vasthoudt.
Vondel heeft met zijn Bespiegelingen III de lijn doorgetrokken die door Augustinus
was aangezet. De kerkvader van Hippo had de wereld beschouwd buiten de mens,
in de mens en boven de mens, en de schepselen gezien als zovele sporten van de
ladder, die naar God voert. Bonaventura bouwde die gedachten systematisch
geordend uit. Bellarminus liet zich voor een nieuwe constructie door Bonaventura
leiden, en Vondel wederom door Bellarminus. Voor zijn Boetgezant gaat hij via
Vergilius terug op Homerus, voor Bespiegelingen III over Bellarminus en Bonaventura
op Augustinus. Heeft hij in zijn Boetgezant de heidense dichter gekerstend, in het
derde boek van zijn Bespiegelingen heeft hij zich met de gedachten der christelijke
denkers te weer gesteld tegen het opkomend rationalisme.
Voorschoten.
P. MAXIMILIANUS O.F.M. Cap.
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Naar aanleiding van grunjer (II)
In Ts 63, 87 heeft Heinsius een beschouwing gewijd aan het woord grunjer, dat
eenmaal, in een gedicht van Van Focquenbroch, is aangetroffen en dat waarschijnlijk
‘Groninger’ heeft betekend. Ik ben in Ts 64, 44 op dit woord teruggekomen, niet
zozeer om het woord zelf als wel om de mogelijkheid van de klankovergang nd >
nj aan te tonen, die Heinsius in zijn artikel ten onrechte had verworpen. Dat ik er nu
nogmaals op terugkom heeft twee redenen. Ten eerste omdat ik de vorige maal in
mijn ijver te ver ben gegaan door te trachten, met Beets, de overgang nd > nj ook
in grunjer aannemelijk te maken. Mijn, overigens aarzelend voorgedragen,
veronderstelling ten aanzien van dit woord acht ik bij nader inzien gezocht en
onhoudbaar, en wel om soortgelijke redenen als ik zelf had aangevoerd tegen
Heinsius' ‘verbetering’ van grunjer tot grun'ger: ook het door mij veronderstelde
granjer klinkt immers niet goed in Van Focqenbroch's vers. De dichter kan op
poëtische gronden eigenlijk geen andere vorm dan het overgeleverde grunjer hebben
geschreven en er is redelijkerwijs geen woord grunder te construeren waaruit dit
grunjer, met overgang van nd tot nj, zou kunnen zijn ontstaan.
Maar hoe is grunjer dan wel te verklaren, wanneer Heinsius' verklaring van ‘een
enigszins verknoeide vorm van het groningse adj. ... grönneger’ dichterlijk
onaannemelijk blijft? Heinsius brengt ook de mogelijkheid van een klankovergang
ng > nj ter sprake, maar verwerpt die al evenzeer als die van nd > nj. En ziehier de
andere, en voornaamste, reden waarom ik ten tweeden male naar aanleiding van
een zo weinig belangrijk woord als grunjer ga schrijven: ik ben tot de conclusie
gekomen dat ook de overgang ng > nj door Heinsius ten onrechte is verworpen, en
het vastleggen van dit omstreden palatalisatieverschijnsel lijkt mij belangrijk genoeg
om er een paar bladzijden aan te wijden.
In het Fries is de klankovergang ng > nj al lang vastgesteld. Sytstra en Hof
vermelden in hun Nieuwe Friesche Spraakkunst op blz. 61 de
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volgende voorbeelden: branje uit branninge, penje uit penninge, formoanje uit
formoanninge, wenje uit wenninge, lynje uit lininge, raenje uit randinge. De afleiding
van het laatste voorbeeld is een beetje vreemd. Fries raenjen of ranjen, steeds in
het meervoud opgegeven, betekent ‘listen’ en moet dus haast wel overeenstemmen
met Nederlands ranken. (Ook rank ‘stengel, uitloper’ luidt in het Fries range en rank
‘mager’ komt er als rang voor.) Sytstra en Hof formuleren de klankovergang anders
dan ik heb gedaan, nl.: ‘de uitgang ing(e) verliep soms na een n tot je’. Het voorbeeld
raenjen < rangen < ranken bewijst dat de formulering moet zijn: intervocalische ng
kan incidenteel gepataliseerd worden tot nj. De schrijvers noemen ook gevallen van
palatalisering van -linge tot -lje, nl. Skylje uit Skilinge, twjiljen uit twjillingen
(tweelingen), skelje uit skellinge, dealje (plank) naast delling, skealje (schaal van
een weegschaal, dunne plank). Voor dealje zou men dan een grondvorm dalinge
(verg. mnl. delinge) moeten aannemen en voor skealje skalinge, wat inderdaad heel
best mogelijk is. Gezien het feit dat naast Skylje (Terschelling), ook, op het eiland
zelf, de vorm Schylge voorkomt, ben ik geneigd de ontwikkeling van -linge tot -lje
via lge te laten lopen. De formulering zou dus ook hier weer moeten luiden:
intervocalische lg kan incidenteel gepalatiseerd worden tot lj. Met het woord snûrje
(tijdsbestek) dat de schrijvers noemen als een voorbeeld van de overeenkomstige
ontwikkeling ‘na r’, weet ik etymologisch niets te beginnen en daarom zij dit maar
verder buiten beschouwing gelaten. Over de ouderdom van deze
palatalisatie-verschijnselen in het Fries heb ik geen andere gegevens dan dat de
vorm dalien (planken) al in 1562 voorkomt (zie WNT i.v. deel I) en dat Verdam een,
vermoedelijk 16de-eeuws, voorbeeld van tienje ‘omheining’ vermeldt als ‘een
eenigszins verbasterde vorm van ofri. teninge’ (in het moderne Fries schijnt dit tienje
niet meer voor te komen).
Overeenkomstige verschijnselen zijn echter ook uit het Hollands aan te halen. Ik
wijs allereerst op unjer, eunjer uit unger, dat het eerst omstreeks 1615 optreedt in
Amsterdamse geschriften. Het WNT vermeldt maar één bewijsplaats van een
niet-Hollands schrijver, en dat is dan nog Cats, die jarenlang in Holland heeft
gewoond. Eunjer
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moet dus wel door een Hollandse klankontwikkeling uit unger zijn ontstaan. Buiten
Holland bleef onger of honger de gewone vorm, zoals men kan zien uit de
‘landerijnamen met bestanddeel honger’ die door Edelman en Van Hoffen in NGN
1)
13, 79 bijeen zijn gebracht (uit Gelderland, Overijsel, Drente en Noordbrabant) . Of
de genoemde schrijvers inderdaad gelijk hebben met bij hun hongerkampen te
denken aan terreinen waar zwervers huisden en of het niet veeleer ‘betoverde
landen’ zijn geweest, waar het spookte of heksen bijeenkwamen, kan hier in het
midden blijven. De identiteit van honger en eunjer is buiten twijfel, welke betekenissen
de woorden ook gehad mogen hebben.
Als tweede Hollands voorbeeld noem ik darie of derrie, dat naast darg of derg en
darink of derrink voorkomt. Franck-Van Wijk verklaart de vormen op -ink door
suffixsubstitutie en de geografie verzet zich daar niet tegen: de darg-vormen komen
voor in een zeer uitgebreid gebied, dat Nederduitsland, Oost-Nederland (Groningen,
Drente, Overijsel) en Holland omvat, de darink-vormen zijn daarentegen beperkt tot
Vlaanderen en Zeeland en hebben hun ontstaan dus blijkbaar aan een plaatselijke
vernieuwing te danken. Darie en derrie zijn Hollands en Zeeuws (Goerees derreje)
en dus ook product van een plaatselijke vernieuwing. Voor Holland, waar darink,
derrink niet, maar darg, derg wél is aangetroffen, moet men wel een ontwikkeling
darge > darje of derge > derje aannemen. Darie komt al in de 14de eeuw voor (zie
Mnl W).
Het complement van een ‘natuurlijke’ ontwikkeling van ng tot nj is een ‘cultuurlijke’
contra-ontwikkeling van nj tot ng. Deze laatste is eveneens in het Hollands aan te
tonen. Het duidelijkste voorbeeld is wellicht karsteng, de Hollandse bijvorm van
kastanje, die aangetroffen wordt sinds het begin van de 17de eeuw (Spieghel en
Bredero). In die tijd moet in Holland dus een onzekerheid hebben geheerst over het
rechte gebruik van nj en ng, gegroeid uit het bewustzijn dat men in een aantal
woorden ten onrechte de ng als nj uitsprak. Het tweede voorbeeld wordt geleverd
door Hollands angelier, van het einde der 16de tot het begin der 19de eeuw
aangetroffen als bijvorm van anjelier

1)

Zie ook Schönfeld, Veldnamen 55.
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(Kiliaan vermeldt als ‘Holl.’ angheliere en Roemer Visscher sluit alle misverstand
uit door de spelling angulieren). In het Vlaams is alleen anjelier aan te tonen (zie
Pauwels, Bloemnamen) en aangezien het Hollands het Romaanse woord toch wel
via het Vlaams ontleend zal hebben, moet de ng in angelier blijkbaar niet door de
variant in de taal van oorsprong maar door Hollandse hypercorrectheid verklaard
worden. Als derde voorbeeld van averechts herstel van nj tot ng kunnen de drie
plaatsnamen Kokkengen, Portengen en Spengen gelden. Deze dorpen uit het
Utrechtse laagveengebied vlak bij de Zuidhollandse grens getuigen van de fantasie
en de humor bij de naamgeving in de ontginningsperiode: Portengen en Spengen
zijn genoemd naar Britannië en Spanje (zoals het naburige Polanen naar Polen) en
Kokkengen is zelfs genoemd naar Kokanje, het luilekkerland. Merkwaardig is dat
ook in deze namen, evenals bij karsteng, bij de ‘vercultuurlijking’ van nj tot ng de
voorafgaande, uiteraard palatale, a ‘geordend’ is tot e. Het volgende voorbeeld dat
ik in dit verband wil noemen, is twijfelachtiger, maar m.i. toch stellig het overwegen
waard. In het mnl. komen naast elkaar met gelijke betekenis voor crenghe en cronge,
de laatste vorm ook in de spelling cronghe. Crenghe is zeer bepaaldelijk een
Hollandse vorm en wordt ook door Kiliaan als zodanig gesignaleerd, cronge is
algemeen mnl. maar de voorbeelden in het Mnl W zijn wel overwegend Vlaams.
Over de herkomst van cronge bestaat geen twijfel: het is ontleend aan fr. carogne.
Daarentegen meent Franck-Van Wijk dat crenghe ‘bezwaarlijk iets met mnl. cronghe
“kreng” (zie karonje) te maken (kan) hebben’. Dit lijkt mij wel erg kras. De woorden
crenghe en cronge betekenen immers hetzelfde en vullen elkaar in geografisch
opzicht aan. Het verdient dus aanbeveling, zou men zeggen, crenghe als een locale
variant van cronge te verklaren. Dit is niet zo moeilijk, wanneer men naast cronge
een bijvorm crange (kranje) mag aannemen. De verdere ontwikkeling tot Hollands
crenghe verloopt dan op dezelfde wijze als die van karstanje tot karsteng en van
Kokkanjen tot Kokkengen. Aanvaardt men crenghe als een voorbeeld van het
averechts herstel van nj tot ng in het Hollands, dan kan men het verschijnsel, aan
de hand van de citaten in het Mnl W in ieder geval in het tweede kwart van de 15de
eeuw dateren.
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Ik keer terug tot mijn punt van uitgang, Van Focquenbroch's grunjer. Heinsius' fout
is geweest dat hij hier een Groningse vorm in heeft willen zien in plaats van een
Hollandse. In het Gronings schijnt de ontwikkeling van ng tot nj inderdaad niet voor
te komen, wel daarentegen in het Fries en Hollands. Waarschijnlijk zal Grunje in
het 17de-eeuwse Amsterdam de populaire, vlotte naam voor Groningen geweest
zijn, geheel passend in de mond van een dichter als Van Focquenbroch.
Djakarta, Maart 1951.
K. HEEROMA
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De poëta minor: Joan Vermeulen
Jacob Zeeus roemt in een zijner Mengeldichten een vriend en mededichter, omdat
hij
Volgt de trotsche Zwaen van Keulen
1)
Op zijn pennen door de lucht.

De bedoelde nastrever van Vondel was Joan Vermeulen, een poëta minor uit de
eerste helft der achttiende eeuw van wie vrijwel niets in de handboeken is te vinden.
Slechts de alles-wetende Te Winkel noemt hem, en wel tweemaal. Eerst komt hij
aan de orde naar aanleiding van Arnold Houbraken's tafrelen uit Paulus' leven en
diens pogingen het bijpassende gedicht, waarmee hij zelf begonnen was, verbeterd
en voltooid te krijgen. Houbraken vroeg het (in 1709) aan zijn leerling Zeeus, deze
weer aan zijn vriend Joan Vermeulen en, daar ook Vermeulen niet wilde of niet in
de gelegenheid was (hij vertrok in 1711 naar 't buitenland) deed tenslotte een derde
Dordrechtenaar het, Jan van Hoogstraten. De ruzie die daaruit voortkwam laat ik
hier rusten (men vg. Te Winkel V, 213 en de daar opgegeven literatuur). Op de
tweede plaats waar Te Winkel Vermeulen noemt (V, 217), vermeldt hij hem slechts
als vriend van Hoogvliet, toen deze in Dordrecht was komen wonen. Over werk van
Vermeulen spreekt zelfs Te Winkel nergens; hij had het nochtans (maar dan ook
daar alleen) kunnen doen in de bladzijden, die hij wijdt aan het Panpoëticon Batavum
(V, 58 vlg.). De geschiedenis van deze merkwaardige verzameling moge ik met een
paar vlugge streken ophalen.
De schilder Arnoud of Arend van Halen († 1732 te A'dam) had een collectie
bijeengebracht van in grijze tint geschilderde, kleine portretten van Nederlandse
dichters, 14.5 × 12.5 cm van oppervlakte. In 1719 had hij al tweehonderd portretten
bijeen. Hij bewaarde ze in een ladenkast op vier poten, versierd met een door hem
gemaakt beeld

1)

De Zeeusche Klio aen haere Dortsche Zanggenooten, in Gedichten, uitg. 1721 blz. 288.
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van Apollo op de gebogen kap en van beelden der muzen Melpomene en Thalia,
op voetstukken staande aan de zijwanden. Op de kroonlijst was te lezen: Panpoëticon
Batavum, op de deuren: Kabinet der voornaamste Nederlandsche Dichteren. Een
beschrijving van het geheel gaf Lamb. Bidloo in zijn rijmwerk Panpoëticon Batavum,
Kabinet, waarin de Afbeeldingen van Voornaame Nederlandsche Dichteren,
Verzameld en Konstig Geschilderdt door Arnoud van Halen... uitgegeven te A'dam
2)
in 1720 . Na de dood van Van Halen kocht de gefortuneerde Amsterdammer Michiel
de Roode het kabinet, verving twee en twintig portretten door betere en liet er vele
3)
nieuwe bij maken , zodat het getal tot driehonderd vier en twintig steeg. Tevens
legde De Roode een album aan met korte lofdichten op de afgebeelde dichters (en,
nanatuurlijk, op hem zelf). Toen De Roode gestorven was, bevond het kabinet zich
korte tijd in 't bezit van diens boedelredderaar, Arnoud de Jongh en werd daarna
bezit van het Leidse genootschap ‘Kunst wordt door arbeid verkregen’, dat het liet
opstellen in zijn vergaderzaal in een gebouw aan de Langebrug. De verzameling
werd nog aanmerkelijk uitgebreid; bovendien ging het genootschap over tot een
uitgave in beperkte oplage (± 200 exemplaren; de intekenaars zijn in het boek
vermeld) van De Roode's album met lofdichten. De verzameling zelf heeft verder
een avontuurlijke en rampspoedige geschiedenis gehad. Ze kwam, na de ontbinding
van het Leidse genootschap in 1800, onder de hamer (echter pas in 1818) of is
reeds eerder door dat genootschap verkocht (zoals een aantekening in het exemplaar
der lofdichten, dat aan Thijm behoord heeft, meedeelt; vgl. Heeren in Bijbl. v.T. en
L. III, blz. 20). Bij de ramp van Leiden, 12 Jan. 1807 was ze al lelijk toegetakeld, de
portretten werden beschadigd en verstrooid. Op de veiling van 1818 werd het geheel,
350 portretten, ver-

2)

3)

Détails naar het boekje van Bidloo en het nog te noemen album met lofdichten kan men
vinden in enige, in hoofdzaak gelijke artikelen van Jacq. J.M. Heeren, nl. Het Panpoëticon
Batavum, Oud-Holland 1919, blz. 230 vlg. en met gelijke titel in Bijblad voor Taal en Letteren,
III, 1915, blz. 15 vlg.; vlg. ook N. Ned. Biogr. Wdb. IV, kol. 1381.
De meeste door Quinkhard, verder door Aart Schouman, Dionys van Nymegen, Hieronymus
van der Mey, Hendrik Pothoven en N. Verkolje.
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kocht voor ƒ 605; later bij een auctie van Antonia Kluytenaar geb. Raidt, in 1849,
bracht de verzameling ƒ 750 op. Een niet onaanzienlijke rest, 77 portretten, waaronder
± 50 van A.v. Halen, bevindt zich thans in het Rijksmuseum; 74 doken nl. in 1880
te Venetië op en werden door onze regering gekocht.
Onder de makers der lofdichten in De Roode's album bevindt zich nu ook Joan
Vermeulen en wel met niet minder dan 57 stuks. Men vindt ze op blz. 169-200 van
de bundel, waarvan de volledige titel luidt: Arnoud van Halen's Pan Poëticon Batavum
verheerlijkt door Lofdichten en Bijschriften; grootendeels getrokken uit het Stamboek
van Michiel de Roode; en nu eerst in 't licht gebragt door het Genootschap, onder
de Spreuk: Kunst wordt door arbeid verkregen, te Leyden, voor het Genootschap,
MDCCLXXIII. Onder de honderden ‘voornaame dichteren’ die zijn afgebeeld en
bezongen, bevindt zich Joan Vermeulen zelf ook; de 3 bijschriften bij dat conterfeitsel
zijn van zijn eigen hand. Als alle anderen droeg hij natuurlijk eerst lofdichten op De
Roode bij; verder ‘verheerlijkte’ hij: Vondel, Antonides van der Goes, Jacob Zeeus,
Arnold Hoogvliet, Balthazar Huydecoper, Sybrand Feitama, Jan de Marre, Frans
Greenwood, Petrus Francius, Johan van Broekhuizen, Arnold Moonen, Johannes
Vollenhove, Johannes van Braam en Geraerd Brandt. De meesten van hen worden
in meer dan één vijf-tot-tienregelig gedicht bewierookt; Vondel, Feitama en Moonen
krijgen er ieder vijf, Ger. Brandt en Hoogvliet zelfs ieder zes. Als ik mij niet vergis
waren deze 57 lofdichten tot heden de enige ‘poezij’ die van Vermeulen bekend
was. Als poëzie belangrijk is het allerminst. Trouwens het hier beoefende genre gaf
zelf overvloedig aanleiding tot velerlei rhetoriek, tot stereotype epitheta en beelden.
Hoe velen hebben in de bijschriften voor deze portretten een Apelles aan 't schilderen
gezien van een Apollo! De rij der wierookzwaaiers is indrukwekkend lang. Bekende
figuren uit het muzenland van het begin der 18de eeuw laten zich niet onbetuigd:
Feitama is aanwezig met 20, Hoogvliet met 9, Jan de Marre met 12, Lucas Pater
met 13, Pieter de la Ruë met 6, Dirk Smits met 8 gedichten; Huydecoper, Frans
Greenwood en Kornelis Boon van Engelant doen het zuinig met één exemplaar.
Onder de poëtae minores treft men er verscheidene aan, die vooral een
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genre beoefenen, dat aan het lofdicht verwant is, zoals het hofdicht: Claas Bruin,
die immers ‘de zeegepraalende Vecht’, Philip Zweerts, die Scheibeek en Willem
van der Pot, die zijn eigen buiten Endeldijk bezong. Verder beoefenaars van het
vaderlandslievend gelegenheidsgedicht als Jetske Reinou van der Malen, Joh. Jac.
Mauricius, Herm. van der Burg, vertalers van Frans toneel als Pieter Boddaert, Jac.
Voordaagh, Govert Klinkhamer, verder Lambert van den Broeck (Paludanus), de
berijmer van een Milton-vertaling, leden van het Rotterdamse ‘Natura et Arte’ als
(naast Willem van der Pot) Frans de Haes en Adriaen van der Vliet. Maar er is nog
4)
een hele reeks van voor ons obscure grootheden ; tot de laatste categorie is men
geneigd ook Joan Vermeulen te rekenen, maar het valt dan op, dat terwijl de andere
genoemden meest één, een enkele twee of drie lofdichten bijdroegen, de ons vrijwel
even onbekende Vermeulen pronkt met 57 stuks, en daarmee alle medewerkers
de loef afsteekt. Alleen ten opzichte van de coryphaeën der rij, als Feitama, Hoogvliet
en Smits geeft zulk een getallen-vergelijking een onjuiste indruk, want terwijl de
versjes van Vermeulen op één uitzondering na (het tweede op De Roode, 4 blz.
lang) hoogstens één bladzijde beslaan, opent Huydecoper de bundel met een loflied
op het Panpoëticon van 20 bladzijden, vereert Hoogvliet de collectie en haar
verzamelaars een poeem van 7 kantjes en besteedt Smits aan de inwijding van zijn
eigen beeltenis er 8. De getallenvergelijking ten opzichte van de mindere goden
wekt echter de veronderstelling, dat Vermeulen in de ogen zijner tijdgenoten toch
niet zo tot de achterban behoorde als het ons voorkomt op grond van het zeer
weinige, dat wij van 's mans leven en werk kennen.
Ik begon dit opstel met de aanhaling van lovende versregels van Vermeulens
jeugdvriend. Zeeus. Men leest bij hem verder:
Laat zijn jeugd uit eerbied zwichten
Voor den manken ouderdom
Op den zwier van zijn gedichten
Staat de grijze wijsheid stom...

4)

Ik noem slechts Mej. Joha, Marga Radaeus, en de heren Bart. Bazuyn, Izaäk Boonen, Joh.
Pieter Broeckhoff, Dirk Claes Lutkeman, Jacq. van Musschert, Adriaen van Ommering, Ludov.
Philipp. Serrurier.
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en toen de vriend in 1711 naar Arguin in Afrika zou vertrekken, vermaande Zeeus
hem zich als dichter wel te bedenken, immers:
5)

Arguin heeft Pindus nooit gekend...

Hoe verliep het leven van die Afrika-reiziger? Mag men in de lof van Zeeus meer
zien dan de gebruikelijke onderlinge ophemeling? Tot heden was daarover alleen
iets op te maken uit de tijdschriften in De Roode's album. Een gelukkige
omstandigheid stelt mij in staat aan het beeld van mens en dichter wat meer relief
te geven. Een mijner studenten, mejuffr. J.L. Esbach, toonde mij een in perkament
gebonden, omvangrijk handschrift, dat zij gekregen had van de familie Kannemans
te Dordrecht, die met die van Vermeulen (hij zelf had blijkbaar geen kinderen)
vermaagschapt is. De heer W. Kannemans toonde haar, toen onze nieuwsgierigheid
gebleken was, een verzameling oude papieren, waaruit zich gegevens lieten afleiden
over Vermeulens leven en waarin zich bovendien een tweede verzenhandschrift
bevond en een waarschijnlijk voor kleine kring gedrukt lang gelegenheidsgedicht.
Op grond van deze gegevens, die mej. Esbach mij ter beschikking stelde, kan ik in
de eerste plaats de schaarse biografische gegevens enigszins aanvullen, die men
in Witsen Gysbeek (V, 455/56) en in het artikel van Heeren aantreft en, wat
belangrijker is, een indruk geven van zijn poëzie.
Joan Vermeulen werd 24 Aug. 1674 te Dordrecht gedoopt als zoon van Adriaen
Vermeulen. Hij heeft blijkbaar zijn jeugd in Dordrecht doorgebracht en is er blijven
wonen tot zijn vertrek naar 't buitenland; door een brief van Zeeus kennen wij precies
zijn adres op 22 Sept. 1707, nl. Vriesestraat, tegenover de Lutherse Kerk nevens
het Oudemannenhuis. Hij zal er opgeleid zijn voor de handel. Althans later blijkt hij
koopman te zijn; onder de papieren bevindt zich de copie van een instructie voor
kapitein James Duck van het schip London Fregatt, dat uitvoer van Texel; de kapitein
had zich, wanneer men in het Kanaal gekomen was, te wenden tot de koopman
Joan Vermeulen, mede aan

5)

Uitvoeriger vindt men die gedichten geciteerd bij Heeren, Bijbl. v.T. en L., 1915, blz. 28 en
29; zie verder: Zeeus, Overgebleve Gedichten 1726, blz. 203 en 205.
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boord, die verzegelde instructies bij zich droeg voor de verdere reis. Helaas is alleen
de tekst der instructie gecopieerd zonder datering en ondertekening. De reis naar
Arguin in Afrika (1711) zal zeker ook handelsdoeleinden hebben gediend. Hoe lang
Vermeulen wegbleef is niet zeker; in ieder geval bevond hij zich in 1720 en 1721 te
Dordrecht, misschien reeds in 1713. In een brief van 17 Maart 1728 blijkt hij ook te
Dordt te zijn, terwijl dan als zijn betrekking wordt opgegeven ‘commies op 't
Binnenlands Convoy te Rotterdam’. Later verhuisde hij naar Breda; daar woonde
hij in 1730, 1735 en 1739 en stierf er ± 1750. Volgens de datering van een zijner
gedichten vertoefde hij in 1729 te 's Gravenhage. Dat hij meer dan eens zeereizen
maakte, laat zich afleiden uit twee klinkdichten van Zeeus, het eerste aan Vermeulen
zelf gericht, als antwoord op diens klinkdicht gewijd aan ‘mijn Zeeusche Klio’ en een
tweede, dat een antwoord bevat op een klinkdicht van de boekhandelaar A. Willis,
dat weer geschreven was naar aanleiding van een van Vermeulen. Uit het eerste
sonnet leert men opnieuw Zeeus' bewondering voor zijn vriend kennen als voor een
soort Orpheus. Het ‘praelgewaed’ dat Vermeulen zijn Klio verleend had, deed, schrijft
hij, heur halskarkant wapperen op de maat,
Ze danste niet, maar scheen gelijk een schim te zweven.
Is 't wonder? vloertapyt en muurbehangsels leeven
6)
Als uw Calliope haer Cyter hooren laat .

En het sonnet aan Willis vangt aan met het volgend kwatrijn:
Ontziet zich Willis niet langs 't pekelveldt te waren
En zich te waegen op de reukelooze zee;
Daer hij Vermeulen ziet voor wint en ty gevaeren
7)
Die met de zorgen lacht van de ongeruste reê! .

Arnold Willis, die vooral dank zij Potgieters ‘Foliobijbel’ voortleeft als de schriele
uitgever van Poot, was begonnen als matroos; hij vond in Zeeus' ogen blijkbaar zijn
evenknie als zeeman in Vermeulen. In zijn jonge jaren blijkbaar zeer bevriend met
de Zevenberger Zeeus, die te Dordrecht leerling van Houbraken was en later in zijn
geboorteplaats notaris werd, verkeerde Vermeulen in zijn woonplaats met ver-

6)
7)

Zeeus' Gedichten, 1721, blz. 252.
ibidem, blz. 253.
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scheidene andere kunstliefhebbers; in De Zeeuwsche Klio aan haere Dortsche
Zanggenooten worden tezamen met Vermeulen en Willis toegezongen Gerard de
Haan en Johan de Wijs. In de eerste plaats mogen echter als Vermeulens vrienden
genoemd worden de Van Hoogstratens. Frans van Hoogstraten was te Dordrecht
boekhandelaar († 1696); zijn beide zoons David en Jan, de eerste van 1683 tot zijn
benoeming als praeceptor aan de Latijnse school te Amsterdam geneesheer te
Dordrecht, de tweede boekverkoper aldaar, waren respectievelijk 16 en 12 jaar
ouder dan onze Joan. De beruchte poëtenoorlog, waaraan Zeeus en de Van
Hoogstratens een zo levendig aandeel namen, barstte los (1713) toen Vermeulen
naar Afrika was vertrokken. Arnold Hoogvliet was 1687 te Vlaardingen geboren en
dus 13 jaar jonger dan Vermeulen; hij kwam ± 1700 als kantoorbeambte naar
Dordrecht, waar hij in aanraking kwam niet alleen met de een jaar jongere Jacob
Targier, de spoedig blind-geworden dichter, maar ook met Vermeulen. Er was daar
te Dordrecht dus een gehele kring van muzenzonen, die meestal ook in de practijk
des levens stonden. Men kan er nog aan toevoegen Tieleman van Bracht de Jonge,
in Vermeulens jeugd Arnold Houbraken (geb. te Dordt in 1660, later naar Amsterdam
vertrokken) en Frans Greenwood (geb. 1680), die een tijd lang werkzaam was bij
de belastingen te Dordrecht. Greenwood toont nog een andere combinatie dan die
van ambtenaar en dichter, nl. (gelijk Houbraken) die van dichter en schilder (hij was
speciaal beroemd als glas-schrijver). En ook op deze wijze paste hij bij Vermeulen.
In het aangehaalde lofdicht van Zeeus wordt deze ook als plastisch kunstenaar
geroemd:
Handelt hij de kunstpenseelen
Al de beelden zien hem aan,
En hij doet hun aders speelen
Ai Vermeulen, laat U raên
Tracht dan vrij uw vuur te blussen
Want misleit door zulk bedrog
Zoudt ge uw eigen maeksels kussen.

Jacq. Heeren moest wel schrijven, dat wij niet kunnen beoordelen in hoeverre ‘deze
brommende lofzang’ waarheid bevat, daar van Vermeulens teken- of schilderkunst
niets bekend was. Het grote, nu voor
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den dag gekomen handschrift bevat echter een 35 tal met de pen getekende
emblemata, die ons van Vermeulens bekwaamheid overtuigen.
Ik kom tot het thans mij bekend geworden werk. Eerst iets over het kleine
verzenhandschrift. Dit bevat 41 lofdichten, waaronder ditmaal een aantal sonnetten.
Verschillende zijn gewijd aan dichters die V. ook in het Panpoëticon toezong en
vormen varianten van de daar afgedrukte stukjes. Maar er zijn ook vele op de
beeltenis van anderen, ook van niet-dichters, bijv. ‘Op de vijf eerste Zeehelden die
den Aerdkloot hebben omgezeilt’. Enkele stukjes zijn blijkbaar niet geheel voltooid;
er staan, speciaal in 't rijm, soms twee woorden boven elkaar, ter keuze; bij sommige
regels is nog niet gekozen tussen 2 varianten. Van de reeds in het album van De
Roode vertegenwoordigde dichters is hier Hoogvliet nog eens bedacht met een
sonnet, Ger. Brandt met één en Feitama met 3 gedichtjes. Voor 't eerst verschijnen
hier lofdichten op Hooft (5 stuks), David van Hoogstraten (3), Rotgans (3), Dirk Smits
(3), Poot (4) en Frans de Haes (3). Dan zijn er twee sonnetten op de beeltenis van
Bernard Nieuwentydt, schrijver van Het regt gebruik der Wereldbeschouwingen
(1716), waarin V. zich mèt Nieuwentijdt anti-Spinozist toont, 3 zesregelige gedichtjes
op Kornelis van Bij(n)kershoek, voorzitter van de Hooge Raad en 2, eveneens
zesregelige op Jacob Kortebrant, geprezen om zijn menigvuldige geleerdheid: ‘Wisen Stelkunst, van de Dichtkunst opgeleidt’.
De vijf verheerlijkte zeehelden zijn: Ferdinand Magellaan, Frans Draeke, Thomas
Kandisch, Olivier van Noort en Joris van Spilbergen. De dichterportretten zullen
door V. voor het Panpoëticon bestemd zijn; er wordt daarop ook gezinspeeld. Het
is echter begrijpelijk, dat de samensteller van het album het 57-tal niet wenste uit
te breiden; misschien heeft V. ook een eigen keur ingezonden. De lofdichten op
Nieuwentijdt, Bynkershoek en de zeehelden behoren echter niet bij een verzameling
dichterportretten. Blijkbaar beoefende V. dit epigrammatisch genre voor eigen pleizier
en het verwondert niet dat de koopman-zeevaarder ook de pioniers van de grote
vaart verkoos. De literaire waarde van al deze stukjes is gering. Doch als men zijn
bijschriften in dit album met die der anderen vergelijkt, moet men erkennen, dat ze
niet minder zijn dan die van geclasseerde dichters. Lof houdt dit
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overigens nauwelijks in: bij hem als bij Smits, Lucas Pater of Hoogvliet is het een
aaneenrijgen van cliché's. Wat al stralen, schichten en zonen van Febus, om van
‘Febus' Kerck’ (het Panpoëticon) maar te zwijgen! Wat al zwanen, fenixen,
kunstlichten, dichtvernuften aan ‘'t kunst- en scheeprijk IJ’! Veel eer was er met dit
gepatenteerde genre werkelijk niet te behalen noch oorspronkelijkheid te tonen.
Heeren gaf destijds in zijn artikel over Vermeulen een niet onverdienstelijk voorbeeld
van diens kunst met een epigram op Vondel. Laat ik ditmaal uit het niet-gepubliceerde
handschrift U Rotgans mogen voorstellen:
Dit's 't beeld van Rotgans, die in Neêrduitsch heldendicht,
Vorst Willems Leven zong, den Mars der Batavieren;
Die zoo veel heldendaên heeft voor Euroop' verricht,
En door drie kroonen vlogt zijn trotsche krijgslaurieren.
t Is d'eedle Vechtzwaan, die, door poëzij vermaart,
Zich heeft vereeuwigt, als vorst Willem door zijn zwaart.

In deze epigrammen treft soms een zekere naiefheid. Zo maakt onze Vermeulen,
waar hij oorspronkelijke vondsten heeft, soms woordspelingen, die als bon-mot in
een tafelspeech niet onaardig zouden klinken, maar in hun serieusheid toch wel
komisch zijn. Daar is zijn jongere vriend, de Rotterdammer Frans de Haes,
achterkleinzoon van Ger. Brandt, tijdens het ontstaan dezer epigrammen pas 30
jaar (zijn befaamd geworden Het verheerlijkte Portugal is eerst van 1758, na
Vermeulens dood), van wien onze lofredenaar speciaal een ‘Verloren Zoon’
bewonderde. Zie nu aan wat voor ‘blâan’ hij deze ‘vlugge Haes’ laat knagen en hoe
vervaarlijk hij hem laat springen:
Dus maalt de schilderkunst, door gloed van edle verwen
Een zwier van Dichtkunst, in 't gelaat van Frans de Haes;
Die vroeg op Lauwerblâan verlieft, aan Rotte en Maas,
Door zijn Verloren Zoon zich heeft behoed voor sterven.
Vaar voort, o vlugge Haes, spring over dal en duin,
Langs 't heerlijk kunstspoor, met een' sprong, op Pindus kruin.

En in een variant, springt deze Haes nog anders:
Vaar voort, o vlugge Haes! spring zoo lang in verstant.
Tot gij gelijk staat met uw overgrootvaêr Brandt.
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Een uitvoerig gelegenheidsgedicht, maar dat de enge perken van dat genre te buiten
gaat, liet Vermeulen in 1735 drukken te Gorinchem bij Nicolaas Goetzee, boekdrukker
op den langendijk. Het zal wel niet in de handel gebracht zijn, maar waarschijnlijk
in een beperkt aantal exemplaren voor de bezongene, diens vrienden en die van
de dichter, zijn vervaardigd. Het exemplaar dat ik onder ogen kreeg is in de familie
van de dichter steeds vererfd en nu in 't bezit van de heer Kannemans. Het is de
Welkom-Groet voor den Heere Pieter de Bruyn, Naa zijne Reizen, Huwelijk, en
Wederkomst in het Vaderlandt, blijkbaar uitgesproken op een feestmaaltijd, zoals
de heildronk aan het slot aanwijst. Het gedicht is op zwaar papier gedrukt (25.5 ×
19.5 cm) en draagt (gedrukt) de ondertekening J.V.; de V is echter in bruingeworden
inkt aangevuld tot Vermeulen. Met dezelfde hand zijn in de tekst hier en daar kleine
correcties aangebracht. Daar het hier getekende letters betreft, aansluitend bij het
druktype, en de handschriften in cursief lopend schrift zijn gesteld, is een vergelijking
met deze niet goed mogelijk, al maakt het de indruk, dat we ook hier met dezelfde
verzorgde hand te doen hebben. Op de eerste blz. staat trouwens cursief in margine
‘insnijding’ met precies dezelfde lettervormen die we in het grote ingebonden
handschrift ontmoeten; ook de rood-bruine tint van de verbleekte inkt stemt overeen.
Ik neem dan ook aan, dat Vermeulen zelf de aantekeningen maakte, en zijn naam
in de ondertekening vervolledigde.
Deze ‘Welkom-Groet’ omvat niet minder dan 864 verzen; de dichter volgt namelijk
zijn vriend de Bruyn op zijn tochten vanaf diens vertrek van Breda, even voor de
13de Mei 1730 tot op de thuiskomst, nu van het echtpaar de Bruyn, 12 Juli 1735.
Pieter de Bruyn, die volgens passages op blz. 8 en 9, reeds tweemaal een tocht
gemaakt had naar het hoge Noorden, begaf zich ditmaal naar Batavia ‘in dienst der
Maatschappij’, maar maakte van Batavia reis op reis, naar Java's oostkust, naar
Indostan en Bengalen. Voor de vijfde maal in Ougly beland, vindt hij daar zijn bruid
in de pleeg- en erfdochter van ‘Bengalens Opperhooft’, die dit meisje
Berooft van Ouders, voor zijn eigen kind ontfong
En meê gevoerd had in de heete Morgenlanden.
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Het relaas van al die tochten en gebeurtenissen is levendig verteld vooral omdat
de dichter zich herhaaldelijk in de verbeelding verplaatst op De Bruyn's schip en
het naderen van kust na kust of het doormaken van stormweer als zijn eigen
ervaringen verhaalt. Hij kan dat te beter, omdat hijzelf de zee en in ieder geval de
Afrikaanse kust (de reis naar Arguin) kent; de gedétailleerde, levendige beschrijving
doet veronderstellen, dat hij althans ook de Tafelbaai en Batavia met eigen ogen
zag.
Ongetwijfeld vertoont de techniek van de dichter zwakheden; in de paarsgewijs,
om beurten staand en slepend rijmende regels is dat rijm weinig verrassend en
keren dezelfde rijmklanken nog al eens terug. De rijmcombinatie reê - zee komt niet
minder dan 33 maal voor, meestal ter afsluiting van een alinea, zodat het haast
opzettelijk lijkt, iets als een oude rederijkersstoc; in de gevallen waar reê of zee niet
een zo afsluitend vers afronden, is echter ook steeds dezelfde combinatie gekozen.
Er zijn ook nogal wat cliché-beelden: telkens komen bijv. weer andere kusten of
havens de reizigers ‘begroeten’, wanneer ze naderen over ‘'t grondeloze’, of 't
‘Indiaansche zout’. Er is ook menigmaal overtollig opvulsel (‘spoedig, zonder
draalen’), waardoor het verhaal dan breedsprakig wordt en spankracht mist. Als
voorbeeld deze regels (blz. II):
...... 't ging alles voor den windt
Wat gij bedoelde, en zelfs al wat uw hand begint;
't Geluk blijft u op zij, en laat u niet verlegen,
De Hemel kroonde alle uw bedrijven met zijn zegen.

In zulke passages is het aansturen op de rijmklank duidelijk de voornaamste
drijfkracht in een al te gemakkelijke versificatie. Dat het verhaal toch niet verveelt,
kan men ten dele danken aan de hartelijkenthousiaste toon van de toastende dichter,
doch daartoe werken zeker ook mee verscheidene gelukkig-raak geschilderde
taferelen, aardige beelden en muzikale taal. In de hier volgende samenvatting geef
ik daarvan enige voorbeelden.
Van Rammekens was men vertrokken 13 Mei 1730; de reis vordert door windslapte
aanvankelijk traag (‘wijl de winden / In slaap gevallen, zig onagtzaam lieten binden
/ In hun spelonken...’); nadat men water en frisse vruchten ingenomen heeft op 't
eiland Sint Jago,
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gaat het blijkbaar in enen door naar Kaap de Goede Hoop, waar men op 23 October
arriveert. Hier verkwikt een korte rusttijd; dan gaat het weer voort naar ‘'t weitsch
Batavia’, dat 4 Maart 1731, dus na bijna 10 maanden, wordt bereikt. Soms zwoegde
't schip in stormen,
Dan weêr bij 't lieflijk licht der Zon, die opgetooit
Haar goude glanssen op het glas der baeren strooit,
En 's Zeemanshart verkwikt, en schijnt de Kiel te streelen;
Terwijl een zagte wind komt in de Zeilen speelen,
Die 't vlotte Zeekasteel nu luchtig door den stroom
Van 't vloeibaar Kristallijn met eenen lossen toom
Doet henen stuiven met zijn uitgespreide wieken...

Deze lange, gelukkig volbrachte tocht is voor Vermeulen aanleiding zijn vriend te
herinneren aan die beide zo geheel andere reizen, vroeger naar 't hoge Noorden
gemaakt, ‘daar ge op 't onverzienst vol schrik / Den IJsbeer stond ten doel, en yder
oogenblik / Waart in gevaar van door het ijs bezet te raken.’ En een brede passage
weidt uit over Gods zorgende voorzienigheid, waarop de Bruyn evenals hij vertrouwt,
zodat ze nooit vervaard behoeven te zijn. Aardig is de beschrijving van het vertier
op de rede van Batavia:
Let eens wat zeilen, wat gewoel, wat scheeps gewemel
't Gezicht doen scheemren, en met Vlaggen d'open Hemel
Bewolken, als een vlucht van meeuwen, die, omhoog
Gerezen, 't Zonnegoud verbergen voor ons oog!
Daar glippenze naar 't Weste en hier naar 't Ooste, en weder
Terug; zoo snel gelijk een swaluw op zijn veder
Die 't aas vervolgt, of in zijn vlucht gevangen heeft.

De onderscheiden reizen, van Batavia uit ondernomen, die ik al heb aangestipt,
worden uitvoerig beschreven. Als Vermeulen vermeldt hoe zijn vriend voor de tweede
maal de Ganges opvoer, maakt hij een toespeling op het in dat land hem
voorbestemde huwelijk, waarvan deze nog niets bevroedt, maar voegt er nog deze
toespeling bij:
Onwetend datge u daar in d' eersten post zoud zien
Geplaetst, om wat uw kunst hanteerde te gebiên.

Straks komt hij er op terug. Aan zijn einddoel in 't Ganges-dal, Ougly, aangekomen,
wordt de Bruyn er weldra door ‘'t Opperhooft’
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als vriend aan zijn tafel genodigd. En ‘hij maakte U 't Opperhooft der Meesters, van
8)
uw Kunst’ . Vermeulen geeft in een noot de preciese datum. 24 October 1733. De
beschrijving van de vaart langs de oostkust van India en stroomopwaarts de Ganges
is met zoveel kleurige, bijzondere détails geschreven, dat het mij verwonderen zou,
als Vermeulen ook daar niet zelf geweest was; anders heeft hij reisverhalen van
anderen met vrucht gebruikt. Lees slechts:
... 't Gangeswater, dat u opvoert met den vloet
Voor bij den Jillifar, daar gij weêrzijts ontmoet
Veel ruichte en wildernis vol Slangen; laege Bosschen
Vol wilde Buffels, sterke en wreê Renocerossen,
En felle Tijgers. Gij stopt telkens hier 't getij
Nu voert de vloet u langs Zoutpannen rij aan rij
Dan komt de Kalkula uit Arakan afstroomen
En stort zijn stroomkruik in den Ganges, welkers zoomen
Hier enger worden......

Niet zonder een naïeviteit, die lichtelijk komisch aandoet, vertelt V. hoe de liefde nu
haar scepter gaat zwaaien in de Bruyns leven. Immers: ‘Zij neemt de doot te hulp,
om beter doel te raken.’ Bengalens opperhooft, d.w.z. het hoofd van de factorij der
Compagnie te Ougly, sterft nl. ‘door arbeid afgeslooft’, na al zijn goederen aan zijn
pleegdochter te hebben vermaakt. U raadt het al: de eenzame maagd is weldra
Mevrouw de Bruyn, 28 Dec. 1733 trouwen zij. Dat Vermeulen het aanbreken van
die dag looft, spreekt van zelf; hij doet het met de geijkte aanroeping van Aurora,
maar ook met een eigen schone kleurigheid:
Gij blonde Auroor, die, met Saffieren en Robijnen,
En gloeiend goud gesiert, de oranje daghgordijnen
Al blozende openschuift, en glansrijk opgehult
Al d'Oosterwaerelt met uw straalend goud vergult:
Gij braght die blijde dagh...

Vermeulen ijlt hier ‘op vlugge vleugelen van mijn verrukten geest’ naar Bengalen
en spreekt op het feest zijn zegewens uit, de gewone, goedgemeende rhetoriek.
Aardiger is de schildering van de Ganges, die met zijn Najaden meefeest en
ondertussen zijn stroomkaros reeds gereed maakt voor de aftocht van het paar.

8)

De Bruyn was nl., zoals uit enige passages blijkt, zeer bedreven in heel- en artsenijkunde.
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Het laatste gedeelte van het gedicht beschrijft de terugreis naar Holland en de
thuiskomst te Breda. Tot de levendigst en snelst vertelde gedeelten van het gedicht
behoort het relaas van de vaart der vloot, waartoe de Bruyn's schip behoort, van
Batavia weg, langs Sumatra, welks bergen als een morgendauw versmelten in 't
hemelblauw, Mauritius voorbij, totdat het Westen bezet schijnt met vale wolken of
bergen, maar in werkelijkheid de Tafelberg opdoemt. Vermeulen geeft het verhaal
met bijzondere levendigheid, doordat hij, als was hij zelf aan boord, de matroos voor
de uitkijk met korte, driftige zinnetjes omhoog jaagt om van de steng uit te zien, of
waarlijk land in zicht is. Door schepen van Ceylon komend groeit de vloot aan de
Kaap tot 24 kielen aan; 't is als ‘een dryvent Bosch, op 't vlak der Zee gebout.’ Men
passeert de hete evenaar; bij de Azoren steekt een korte vliegende storm op, die
de schepen een tijd lang verstrooit. Dank den hemel, die rukte uit de kaken van de
dood! Vermeulen kan niet nalaten hier de matrozen even te bepreken; het klinkt in
zijn rhetoriek wel wat grotesk:
Onbandige matroos, die dus de Zee moet bouwen:
Verdrink uw boosheit in een Zilte traanenbron
Van waar berouw......

Met een grote omweg gaat het op 't vaderland aan: achter Schotland om, langs de
eilanden ‘daar Fero word ontdekt’, bij Hitland vindt men kruisers en galjoots op de
wacht liggen en krijgt van hen nieuwe voorraden, men ontmoet de haringvloot, en
ziet dan eindelijk blij de duinen van Texel blinken; 6 Juli 1735 loopt de vloot ‘de keel
van Texel behouden in’. Over Medemblik en Buiksloot reist het echtpaar de Bruyn
weldra door naar Amsterdam en keert vandaar 12 Juli 1735, vijf jaar en twee
maanden na de afreis in Breda terug. Niet alleen vader en moeder, verwanten en
vrienden begroeten hen daar, maar ook ‘de grijze Merk met zijne biezepruik’ en de
‘Aanajaden, tuk op blijde waterspelen.’ Maar het laatste woord is aan de
dichter-vriend, die voor het verdere aardse leven de zegen des hemels afbidt,
Tot gij van 's Waerelts zorge en ijdelheên ontslagen,
Op Englenwieken word ten Hemel in gedragen;
Om daar in 't eeuwigh licht de Hoogste Majesteit
verblijd te loven in een zalige Eeuwigheit!
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De bundels van onze 17de en 18de eeuwse dichters staan vol
gelegenheidsgedichten. Er zijn er vele onder de gedrukte en bekende die minder
verdienen gelezen te worden dan deze onbekende ‘Welkom-Groet’, èn omdat de
stof interessant is - er steekt immers een klein epos in van onze Oost-vaart - èn
omdat het gedicht bij al zijn zwakheden waardeerbare epische en lyrische kwaliteiten
heeft.
Het grote, in perkament gebonden en fraai geschreven handschrift omvat niet minder
dan 364 bladzijden (24 × 18 cm). Verreweg het grootste deel vormt De wyze
Leydsman ten Hemel, Verzien met het Merg der Oudvaderen, en Beroemde
Philosophen, Beschreven door den eerwaerdigen Heere Joannis Bona, Naar de
z

Nederduitsche Vertaalingen, in Vaerzen uitgebreidt, door Joan A . Vermeulen.
MDCCXLII. In 35 hoofdstukken werd hier in versvorm weergegeven het geschrift
9)
van kardinaal Giovanni Bona (1609-1674) , getiteld Manuductio ad coelum, medullam
continens Ss. Patrum et veterum philosophorum. De aard van de inhoud blijkt
voldoende uit de titel. Het gedicht is geschreven in paarsgewijs rijmende
alexandrijnen; elk der hoofdstukken wordt afgesloten door een 16-regelig gedichtje
in iambische viervoeters, ‘Zielzucht’ betiteld, waarin de lezer tot toepassing van het
behandelde wordt aangemaand; 35 zinnebeelden, met de pen getekend en van
een vers-onderscrift voorzien, zijn over 't geheel verdeeld, echter niet zo, dat ieder
hoofdstuk één zinnebeeld heeft; het eerste, Zonde, staat pas boven het derde
hoofdstuk, het vierde heeft er echter twee enz. Voor het titelblad bevindt zich een
de gehele rechterbladzijde vullende allegorische titelprent, op de linkerbladzijde in
een gedicht van 30 alexandrijnen verklaard; op het titelblad, dat eveneens van een
emblema is voorzien, volgt eerst de ‘Opdraght aan mijne Waerde Neven en Lieve
Nichten’, een gedicht van viereneenhalve blz., door de dichter ondertekend en
gedateerd: Breda, in december 1743. Daaronder een kort ‘Bericht’ waarin van een
voorrede wordt afgezien, ten eerste omdat ‘dit werk, om verscheide gewichtige
redenen, nimmer zal gedrukt

9)

Zie over Bona de Dictionaire de Théologie catholique en de Diction. d'Archéologie chrétienne
et de Liturgie.
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worden’, ten tweede omdat de Opdraght en de mede vertaalde voorrede van Bona
het onnodig maken. Op blz. 11 en 12 volgt deze voorrede van Bona, blz. 13 bevat
‘Het Leven des Schrijvers, getrokken uit A.G. Luiscius, W.B.’, blz. 14 en 15 geven
een bladwijzer der zinnebeelden.
De Opdraght stelt ons eerst de 69-jarige dichter zelf voor ogen en zijn drijfveren:
'k Heb meest, om ledigheit te schuwen, al mijn leven
Geteikent, of gewroght, gelezen of geschreven;
Mijn Geest was altijdt tot de werkzaamheit gezint.
'k Heb weer op nieus met Lust de Poëzij bemint,
En tot vermaak en nut, als warsch van ijdelheden,
Dit geestlijk stuk berijmt, vol prijsbre Christen-zeden...

Nadrukkelijk wordt in deze opdracht aan neven en nichten, het verbod uitgevaardigd
ooit dit boek te drukken, jammer genoeg zonder motivering:
Ik heb dit Boek voltooit: 't wordt nooit in 't licht gebracht:
Dit's mijnen wil. Bidt dat gij d'inhoudt wel betracht;
Opdat gij blinken moogt; gelijk een witte leli,
In dezen aerdschen Hof, naar 't Heiligh Evangeli,
Door deugd en heiligheit, tot Stichting, t'uwer eer,
Naar Christus' voorbeelt, ons gekruisten Opperheer.

Met ernst prijst hij de lezing van zijn werk aan om de stof ‘niet om verheven taal of
Dichtkunst’; hij heeft bewust eenvoudig en voor eenvoudigen geschreven. Maar hij
voegt toch toe:
...... schoon mijn drift, door een genadestraal,
Zich somwijl heeft verstout, daar zij mijn geest bestierde,
En als de Stof het leed, den teugel ruimer vierde.

Opmerkelijk is ook enige verantwoording van de inhoud. Hij heeft, zegt hij, met
voordacht veel laten staan wat met de waarheid streed en veel overgeslagen wat
hem te laag dacht. Men bedenke hierbij, dat Vermeulen naar alle waarschijnlijkheid
protestant was en hier een ethisch-religieus tractaat van een kardinaal bewerkt. Bij
het kort te voren gegeven verbod van publicatie, doet zijn verweer tegen eventuele
kritiek in dezen, vreemd aan:
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En of ik mij hierin al grof vergrepen hadt,
Ik zal niet schreeuwen, zoo de Laster mij bekladt
En hierom steken mogt.

Ook over zijn zinnebeelden spreekt hij. De aangesproken lezer mag zien:
hoe geestig en vernuftig ijder beeld
(Door mijne teikenkonst vertoont) de zinnen streelt
Door vindingen, die 't brein door 't diep geheim verrukken,
waarmee haar d'jtaaljaan heeft weten uit te drukken.

Bij het woord Italjaan staat een crux, die naar een voetnoot verwijst: Caesar Ripa.
Dit wil dus zeggen, dat de zinnebeelden getekend zijn naar de aanwijzingen, die
Caesar Ripa in zijn, in het Italiaans geschreven werk Iconologia gaf. Dit werk was
door Dirk Pietersz. Pers in het Nederlands vertaald; later maakte het, naast een
aantal andere auteurs over hetzelfde onderwerp, een hoofdbron uit van Het groot
natuur- en zedekundigh Werelttoneel van meer dan 1200 aeloude Egiptische,
Grieksche en Romeinsche Zinnebeelden of Beeldenspraek...’, bijeengebracht door
‘een ervaren tael- en outheitkundigen (d.i. Rutgerus Ouwens) en door Hub. Cornz.
Poot tot goed Nederlands bewerkt en van gedichtjes bij verscheidene emblemata
voorzien. Het eerste en tweede deel daarvan verscheen echter in 1743, het derde
in 1750 (te Delft bij Reinier Boitet); Vermeulen voltooide zijn Leydsman in Dec. 1743
en kan bij het schrijven van zijn Opdraght de beide eerste delen van dit Werelttoneel
dus gekend hebben. Maar de bewerking van de zeer omvangrijke tekst en het
tekenen der zeer verzorgde 35 zinnebeelden moet geruime tijd, misschien wel jaren
in beslag genomen hebben, zodat hij zijn aanwijzingen uit Ripa wel door Pers zal
hebben verkregen. Toch valt een grote mate van overeenstemming op ook in de
vorm-uitwerking tussen verscheidene plaatjes van V. en die in het Woordenboek.
Ik noem Liefde (blz. 129, P. III, 607); Begeerlijkheid (blz. 138, P. I, 93); Hoop (blz.
159, P. II, 28, 32); Wanhoop (blz. 163, P. II, 626) enz. Bij een bereisd man als
Vermeulen was, is het trouwens niet zonder meer uitgesloten dat hij ook Italiaans
lezen kon en de oorspronkelijke Iconologia heeft geraadpleegd. Op de zeer grote
betekenis van deze Iconologia ter verklaring niet alleen van onze emblemata-
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literatuur, maar ook van de zinnebeelden onzer schilders en beeldhouwers heeft A.
10)
Zijderveld gewezen in zijn baanbrekende artikelen in Oud-Holland 1949 . Vooral
onze emblemata-vervaardigers die werkten na het verschijnen van de vertaling der
Iconologia door Dirk Pieterz. Pers, volgen Ripa's voorschriften (hij geeft voor één
onderwerp soms 3 à 4 mogelijkheden van uitbeelding), waardoor dikwijls reeds
overeenstemming van symbolen opvalt bij een originele vormgeving. Toch lag hier
ook de kans voor de hand een bijzonder gelukkig geachte figuur precies na te
tekenen. In hoeverre was Vermeulen origineel? Om dat met zekerheid uit te maken
zou men zijn pentekeningen met die van vele anderen moeten vergelijken. Ik deed
het met de figuren in Ripa's Iconologia zelf en in de na Pers' bewerking gepubliceerde
bundels van Ds. P. Zaunslifer (Tafereel van overdeftige Zinnebeelden, A'dam 1722),
ingeleid met een gedicht van de aan Vermeulen bekende David van Hoogstraten,
van M. Brouerius van Nidek (Zedenrijke Zinnebeelden der Tonge, 1716) van Zeeus
(de Zinnebeelden opgenomen in zijn Gedichten) en van het door Rutgerus Ouwens
naar Ripa en anderen bewerkte (en door Poot ten dele voor de taal beschaafde)
Woordenboek. De bewerking van Pers door Corn. Danckerts (± 1694) komt met
zijn schetsmatige figuurtjes (12 op één blz.) hier niet in aanmerking; de verkorte
Franse bewerking van Ripa door J(ean) B(audoin), Amsterdam, 1698, heb ik niet
vergeleken. De plaatjes bij Ripa-Pers geven wel dikwijls gelijke symbolen (behalve
waar Vermeulen een voorschrift volgt, dat niet door Ripa werd geillustreerd), maar
waren zeker in de vorm-uitwerking geen voorbeeld; die van Zaunslifer wijken
eveneens van Vermeulens tekeningen sterk af; ze zijn veel grover en bovendien
alle in een rechthoek gevat, terwijl Vermeulen steeds de cirkelvorm koos. Die van
Brouerius van Nidek zijn gevat in een vierkant lijstje als een schilderijtje en het zijn
ook inderdaad kleine schilderijtjes, waar het eigenlijke emblema in een heel
landschapje is opgesteld. Vermeulen geeft eveneens dikwijls een landschapdécor,
overigens met meer gevoel voor maat en compositie en ongetwijfeld kundiger; een
andere verwantschap tussen beiden is er niet, en die

10)

Oud-Holland LXIV, afl. III/IV, blz. 113-129 en afl. V/VI, blz. 184-193.
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verwantschap berust op tijds-mode. Het lag voor de hand, dat Vermeulen speciaal
de plaatjes bij de zinnebeelden van zijn jeugdvriend Zeeus goed kende. En inderdaad
komen er een aantal in de Leidsman ten Hemel voor, die een zó opvallende gelijkenis
vertonen met de door F. Bleiswijck voor Zeeus vervaardigde, dat men van na-tekenen
moet spreken. Het sterkst is dat het geval met Vermeulens eerste emblema ‘Zonde’,
(blz. 18), een naakte vrouwefiguur voorstellend, in wildgewrongen houding, met
waaiende haren, saamgekrampte handen, met de voeten een wetstafel vertredend
en aangevallen door een slang, terwijl men op de rechterzijde van de achtergrond
een wegvluchtend paard ziet. De gelijkenis met Zeeus' Zonde is frappant, slechts
zijn een paar struikjes verplaatst en kronkelt zich de slang bij V. enigszins afwijkend,
waardoor hij blijkbaar de mogelijkheid zocht aan de wulpse vrouwefiguur een
kuisheidsbedekking te geven. De vrouwefiguur zelf (evenals het paard enz.) is
zonder enige twijfel gecopieerd (zie illustraties 1 en 2). Een typisch bewijs van de
horigheid aan Ripa levert hier nog het onderschrift, waarin men aan 't slot leest:
‘Een worm doorknaagt heur hart onzichtbaar’. In werkelijkheid is van die worm op
de plaatjes van Bleiswijck (bij Zeeus) en van Vermeulen niets te zien; in de
‘Iconologia’ wordt evenwel gesproken van ‘un verme, che penetrando il lato manco,
gli ro da il cuore’; (bij Pers: en een worm omslingert, die de slinckerzijde door geboort
hebbende, nu alreede aen 't herte knaeght) en de afbeelding toont eveneens een
naakte (mans)figuur met een slang om het middel, terwijl we op hartshoogte als het
ware door een luikje naar binnen kijken en de worm aan 't werk zien! Dat was echter
onze 18de eeuwse tekenaars, die met hun landschapsachtergrond op een zeker
naturalisme uit zijn, blijkbaar te naïef (zie illustratie 3). Grote overeenstemming
bestaat ook tussen de voorstelling van ‘Getrouheit’ in beide boeken (bij V. blz. 251):
een vrouwefiguur met een sleutel in de hand staat er geleund tegen een zuil, waarop
een scheepsroer en bij Zeeus bovendien een miniatuur rond gebouwtje: aan haar
voeten ligt een huishond. Bleyswyck heeft aan de figuur niet, zoals Vermeulen deed,
een landschapsachtergrond gegeven, maar de figuur van de vrouw met haar
ingewikkelde gewaadsplooien en die van de hond en zuil zijn gelijkend als op een
fotocopie. Merkwaardig
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Fig. 1. Vermeulen: Zonde.

Fig. 2. ‘Zonde’ in ‘Gedichten’ van Zeeus.
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Fig. 4. Eenzaamheit.

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 69/70

287
is dat Ripa van de zuil met toebehoren niet spreekt en ze op zijn plaatje niet vertoont,
zodat Vermeulen deze aankleding blijkbaar van Bleyswyck overnam (minus het
miniatuur-gebouwtje). Ook de vrouwefiguur van ‘Mildadigheit’ (Verm. blz. 266) in
beide boeken heeft dezelfde frappante gelijkenis, behalve dat de rechterarm bij
Bleyswyck gestrekt is en een rozenkrans vasthoudt, bij Vermeulen langs het lichaam
neerhangt

Fig. 3. ‘Peccato’ n.C. Ripa (Pers).

en een schaal omvat, waaruit vruchten, kronen en een collier met kruis rollen; een
hoger percentage gelijkenis dan deze Mildadigheit toont tenslotte nog ‘Dankbaarheit’
(blz. 242). Dat zijn nog maar vier van de 35 zinnebeelden; van de overige 31 vond
ik, althans bij Zeeus, geen parallel, die verder gaat dan een volgen door beiden van
Ripa's aanwijzingen. De mogelijkheid bestaat echter zeker dat Vermeulen ook aan
anderen plaatjes ontleende.
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De voorschriften van Ripa zijn, zoals gezegd, met grote nauwkeurigheid opgevolgd,
maar Vermeulen geeft zich moeite het geheel wat op te maken door er een
achtergrond, meest een landschap aan toe te voegen. Ik neem als voorbeeld De
IJdele Glorie (blz. 93). De kentekenen die Ripa opgeeft en die opvallend genoeg
zijn, vindt men alle: een vrouw met ijdel gelaat, op 't hoofd twee horens, waartussen
een bosje hooi, aan de oren inplaats van oorringen bloedzuigers, in de rechterhand
een trompet, in de linker een draad, waaraan een omhoogvliegende hommel is
bevestigd. In Poots Woordenboek staat deze figuur met al haar symbolen in een
verder geheel leeggelaten cirkel; Vermeulen vult de cirkel op met een in bruine tint
gehouden voorlandschap, waarin een rond gebouw staat en een in grijze tint gegeven
achterlandschap met de vage silhouet van burchten en toren. Ander voorbeeld:
Eenzaamheit; kenmerken volgens Ripa: een vrouw in 't wit met een mus in haar
hoofddoek; in de rechterarm een haas, in de linkerarm een boek; ze staat, zegt
Ripa, op een afgescheiden, eenzame plaats. Vermeulen begaat de vrijheid rechteren linkerarm van symbool te laten wisselen, maar hij maakt veel werk van de
eenzame, besloten plaats: een bosweg met oude bomen, die zich weerzijds
krommen, fraai harmoniërend met de ronde lijn van de omsluitende cirkel en de
eenzame vrouwefiguur geheimzinnig omgevend (zie illustratie 4). Vermeulen geeft
ook wel eens een variant. De Matigheit (blz. 101) is een schone vrouw met een lang
toom in de handen, staande vóór een olifant. De vrouw is met laurieren bekranst,
wat Ripa niet vraagt, daarentegen behoort ze volgens hem de toom in de ene hand
te dragen, maar in de andere het onrust van een uurwerk. De Volmaaktheit wordt
naar de traditie voorgesteld als een vrouw wier borsten bloot gelaten zijn, die omringd
is door een soort stalen hoepel met een nagebootste dierenriem en in de linkerhand
een passer houdt waarmee ze een nagenoeg voltooide cirkel trekt. Vermeulen tekent
juist zo de vrouw met de dierenriem-band, maar geeft haar in de rechterhand een
passer en een uithangend vel papier of perkament, waarop een volledige cirkel is
getrokken, in wiens middelpunt de letter omega staat. Maar genoeg van deze
plaatjes; ik merkte al op, dat ze dikwijls door een fijne lijn en vooral door de
vlakverdeling (steeds
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is het vlak cirkelvormig) uitmunten; verscheidene dierfiguren (olifant, haas enz.) zijn
goed getroffen. De, meest 8-regelige, bijschriften bij de plaatjes beschrijven het
afgebeelde en geven aan de hand van Ripa een bondige verklaring der symboliek.
Een vraag, die zich vanzelf stelde, is: welke vertaling van Bona is door V. ‘in
vaerzen uitgebreid’? Een vergelijking van zijn vaerzen met dat proza moet ons
immers een inzicht geven in zijn werkwijze en zijn eventuele originaliteit. Mij kwamen
o

twee prozavertalingen van de Manuductio onder de ogen, nl. 1 Wegh-Wyser na
den Hemel, behelsende het Mergh en Pit der H. Oudt-vaderen, en der Heidense
Oude Wijsen, 't samen gestelt, door de E: Heer Johannes Bona... nu nieulycx uit
het Latijn overgeset en met vaersen (op yder Hooftstuck slaande) vermeerdert,
gedrukt bij Arnold Bon te Delft in 1674, zonder opgave van de vertaler (het kan Arn.
o

Bon zelf zijn). En 2 De Leidsman ten Hemel, Verzien van het Merg der Heilige
Vaderen, en oude Philosophen. Gemaekt door den eerwaardigen Heere Johannes
Bona... Nieuwelijks vertaelt, en met vaerzen op yder Hooftstuk vermeerdert door
F.v.H., uitgegeven door Francois van Hoogstraeten te R'dam, 1670. Bij vergelijking
ziet men snel, dat Vermeulen de vertaling van Fr. van Hoogstraten (want vertaler
en uitgever zijn hier zeker één) volgde. Het doorslaand bewijs daartoe leveren de
‘vaerzen’ van F.v.H., die bij Vermeulen vrijwel letterlijk terugkeren onder de naam
die ze al bij v.H. droegen: Zielzuchten. Slechts een enkele regel heeft V.,
waarschijnlijk terwille van het metrum, wat gladgestreken. In de andere vertaling
staan die Ziel-zuchten, sterk afwijkend, bijeen achter in 't boekje. Een ander bewijst
levert een aanhaling van twee versregels in de Voorreden van Joh. Bona zelf. De
schrijver haalt het woord aan van een wijze, welk citaat in de Delftse vertaling luidt:
Dat ick de wet-steen slacht, die 't yzer wel kan scherpen
Al is sy selver bot, en noyt scherp wort door 't scherpen.

F.v.H. geeft eerst de Latijnse tekst en vertaalt dan:
Ik slacht den slijpsteen, die, al is hij onbedreven
In 't snijden, evenwel het ijzer snê kan geven.

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 69/70

290
En bij Vermeulen leest men:
'k Ben als den slijpsteen, die, al is hij onbedreven
In 't snijden, evenwel het ijzer snê kan geven.

Ook de opschriften der hoofdstukken komen bij F.v.H. en Vermeulen in hoge mate
overeen. Deze Frans van Hoogstraten (1632-1696) was boekhandelaar te Rotterdam
en te Dordrecht, vervaardigde weinig betekenende zegezangen en stichtelijke
liederen (in Dullaerts bundel vindt men een gedicht, dat zijn ‘Voorhof der Ziele’, een
emblematisch werk, R'dam 1668 inleidde), maar vooral vertalingen. De bekendste
zijn die van Erasmus' Laus Stultitiae, van Boëthius' De Consolatione Philosophiae
en van Thomas Morus' Utopia. Daarnaast, alle drie met lofdichten van Dullaert, Het
Leven en Bedrijf van Don Emanuel, een vertaling van Orosius De rebus Emmanuelis
regis Lusitaniae, Col. Agripp. 1574; Leven en Bedrijf van Barlaäm en Josaphat (naar
Joh. Damascenus), R'dam 1672, en een boekje, dat aan onze ‘Leidsman’ verwant
is. De versmading der wereldsche IJdelheden (naar de Franciskaner Didakus Stella),
R'dam 1651. Dat juist deze Van Hoogstraten, wiens familie Vermeulen te Dordrecht
kende, Bona's geschrift vertaald had, is zeker een goede reden geweest om zijn
aandacht op het boekje te vestigen.
Vermeulen spreekt terecht van zijn eigen bewerking als van een die ‘in vaerzen
uitgebreidt’ is. Om een indruk te geven stel ik naast elkaar de eerste zinnen van het
eerste hoofdstuk bij Van Hoogstraten en diezelfde aanvang bij Vermeulen.
Mijn voornemen, waerde Lezer, is u de hand te geven om u ten Hemel te leiden;
ik wil zeggen, tot een goed, waer van het genot volmaektelyk uwe begeerten
vernoegen kan. Dit is het oogmerk en einde, waer na toe het harte van alle menschen
door eene natuurlijke neiging gedreven wort. Een ygelijk wil zalig zijn.
Gij alle, die, door lust tot dezen tocht bevangen,
Met uwen aandacht blijft in mijn bespiegling hangen,
Bereidt u tot de reis; komt, gordt u aan met moed:
Ik zal u leiden tot het Hoogste en eenig Goed;
Tot Godt, de Bron van Heil, de zaligheit der menschen,
Behalven wiens genot, niets anders is te wenschen:
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Hij is het doel, het eind, waar yders hart naar haakt,
Natuurlijk tracht, en door begeerte brandt en blaakt:
Een sterke neiging ons zoo eigen als het Leven;
Want elk wil zalig zijn, en naar den Hemel streven...

Deze begin-passage geeft een indruk van het algemeen karakter dezer verzen. Ze
zijn rustig-eenvoudig en zuiver, het proza op de voet volgend maar lyrisch
verlevendigend, niet verrassend, maar anderszins vrij van de cliché-bombast der
lofdichten. Er is heel wat minder werk in deze jaren geschreven en door de druk
bewaard gebleven. Een enkele maal wordt de dichterlijke paraphrase inderdaad tot
echte poëzie. F.v.H. vertaalt in de 5de afdeling van het 13de hoofdstuk: ‘De natuur
heeft alle dingen als met een keten van liefde aan een gebonden. Deze keten trekt
en voegt te zamen de sterren aen den Hemel, de vogelen in de lucht, de ossen in
de weiden, de lammeren op de bergen, en de wilde dieren in de bosschaedjen’. Dit
inspireerde Vermeulen tot:
De alkweekende natuur, vol wondre minnevonden,
Heeft al de dingen door de liefde aanéén gebonden,
Als met een keten van geklonken diamant.
Dees Liefdeketen trekt, en voegt in d'opperstant
Des Hemels, door de min, de goude starrenreien
Te samen; in de lucht de vooglen; in de weien
De driften paerden, en al 't groote rundervee;
De kudde lammeren op de bergen; in de zee
De snelle visschen; in de bosschen vlugge hinden
En wilde dieren; zelfs de stroomen, en de winden;
En wat er groeit en leeft, in water, aerde en lucht,
Ja, alles in 't Heelal, bint hij door Liefde en zucht. (blz. 135)

Het grote gebonden handschrift bevat nog andere stukken dan de bewerking van
Bona. Achterin schreef Vermeulen drie grote gedichten, van enigszins jongere
datum, nl. ‘Verrukking of den Hemel’, gedateerd Breda 1732, ‘Op de Eeuwigheit’,
Breda 17⅙ 31 en ‘Godts Voorzienigheit en Albestier’, waar onder men leest ‘In 's
Hage 17 8/30 29’. Alle drie zijn met de volle naam van de dichter ondertekend zonder
dat er enige aanduiding is van een origineel, waarvan ze bewerking zouden zijn. Ik
meen dan ook te mogen aannemen, dat deze drie gedichten Vermeulens eigen
werk zijn. De ‘Verrukking’ bestaat uit
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226 paarsgewijs rijmende alexandrijnen; ‘Op de Eeuwigheit’ telt 132 verzen, elk van
5 iamben met wisselend rijm en ‘Godts Voorzienigheit’ 242 verzen, om beurten een
volledige en een halve alexandrijn, op elkander rijmend. In 't bijzonder om deze
gedichten verdient Vermeulens naam uit de vergetelheid te worden opgehaald; zij
maken het ons ook begrijpelijk, dat Vermeulens vrienden hem als dichter op prijs
stelden en dat een Zeeus in hem een nastrever zag van Vondel.
Ik wil geenszins beweren, dat dit nu poëzie van de eerste orde is: De taal is dikwijls
de dichterlijk-geijkte, de beelden zijn zelden verrassend, voor een goed deel door
de bijbeltaal geïnspireerd en keren herhaaldelijk terug, de rijmen zijn ook hier voor
de hand liggend en herhalen zich veelvuldig. Maar er is in alle drie, hoewel het
meest in het eerstgenoemde, een innerlijke gedrevenheid, een zielsverrukking, die
aan het vers iets geeft van de stem van de vates. Er vaart een bewogen, brede
ademtocht door, die zich mededeelt aan het rhythme en beslag legt op de lezer. En
soms is er waarlijk muzikale en beeldende schoonheid, die met het eigen oor is
geproefd en met eigen oog is geschouwd. Dat eerste gedicht vertelt,
lyrisch-beschrijvend, van een hemelvisioen. En al heeft deze hemel, waarin de
dichter zich verzaligd ziet verplaatst en waaruit hij met smartelijk heimwee aan het
einde scheiden moet, vele kentekenen en symbolen aan de bijbeltaal en een
gepatenteerde vrome zeggingswijze ontleend, er is een waarachtig besef van
heiligheid en verhevenheid, er is iets van cosmische grootsheid en vooral: het is
beleefd met een overtuigende echte vroomheid.
Moge ik dit artikel beeindigen door van dit eerste gedicht een tweetal citaten te
geven. Eerst de aanhef:
Zie ik? of droom ik noch? of ben ik wakker? hoe!
Zijn d'oogen open, of is mijn gezicht noch toe?
Hoe ben ik dus bedwelmt? Wat 's dit? Wat voele ik heden?
Wat voerd mijn geest, dus ongevoelig, van beneden
Geduurig hooger op? Hoe! is mijn ziel beroert?
Hoe! ben ik dus verrukt? och! 'k word mijzelf ontvoert
In dees verrukking! o wat Hemelsche gezichten
Beschouwt mijn geest! Ik zie de Bronaer aller Lichten,
En wordt op vleugels van bespiegling van deze aerd'
Vol vreugd staâg opgevoert, en vlieg zoo snel van vaart
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Door alle perssing, als op Cherubijne schachten
Gelijk een bliksempijl, ten Hemel in gedachten!
Daar ik Gods majesteit, in 't ongenaakbaar licht,
Ver boven Zon en Maan, in 't zaligh aangezicht
Beschouwe! ik zie alree den aerdkloot met mijne oogen
Gelijk een enkle stip verdwijnen! 'k zie de boogen,
En Starrenkreitzen, met haar Lichten, Zon en Maan
Allengs verkleinen, en haar glanssen ondergaan!
Waar ben ik? in wat oord? ô welke tintelingen
Van vreugd gevoeld mijn ziel! wat lucht komt mij omzingen
Hoe lieflijk riekt het hier! wat is 't hier stil en zoet!
ô Aangenamen oord, hoe streelt ge mijn gemoedt!
Wat aame ik hier een lucht van nooit gesmaakte geuren!
Hoe wordt mijn oog gestreelt met onuitspreekbre kleuren
Gedommelt ondereen! Gelijk een regenboogh
Van bloemen zich vertoont, aan een naukeurigh oog,
Wanneer de lieve Lente in eeuwig vruchtbre streken
Op eenen stond daar al 't gebloemte heeft uit doen breken......

En tot slot nog een tweede citaat:
Hier is het paradijs! De zaalge Lustwaranden.
Hier voele ik mijne ziel van enkle liefde branden;
Nu weete ik waar ik ben; dit 's Kanaän. Hier bloeit
De Boom des Levens, daar de zaligheit aan groeit:
Dit 's melk, en honighland. Hier kan men 't hart ophalen.
Hier weegt de naght en dagh, in twee gelijke schalen
Zich nimmer. Hier 's geen naght. Hier kent men zelfs geen tijdt
Noch jaarsaisoenen. Hier heerscht laster, haat noch nijdt;
Noch wroeging, zorg noch vrees, noch hoop; die menigmalen
Zoo zwaar valt als de vrees; de dood, de ziekte en kwalen,
De tweedracht, wanlust, rouw, en wat de zielsrust stoort,
Is voor altoos geweert uit dit gelukkig oord.
Maar 't Cherubijnendom, in blijdschap niet te teugelen,
En d' Englen klappen hier hun hagelwitte vleugelen;
Wijl 't zaligh Geestendom, in 't sneeuwit praalgewaad,
Staâg juichende, in triomf, met hen ten reie gaat.
P. MINDERAA
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Beschaafdentaal
Bij het bespreken van het probleem der beschaafdentaal lopen we telkens de kans
in gevaarlijke zones te geraken, die ons het rechte wetenschappelijke pad kunnen
doen verliezen. Kruisinga noemt (in zijn Taal en Maatschappij) de beschaafdentaal
ronduit de taal ener ‘klasse’ en ook al knoopt hij daar toevallig geen verdere
1)
schimpscheuten aan vast , we hebben toch voldoende herinnering aan andere
composita met -klasse (klassementaliteit, klassemoraal, klassejustitie) om ervan
doordrongen te geraken, dat wij ons hier kennelijk in de buurt van schrikdraad
2)
bevinden . Immers de kwesties, die samenhangen met ‘klasse’ en ‘stand’ zijn bij
ons volk altijd zeer delicaat geweest, hetzij in de ouderwetse vorm van al wat met
gewone préséance en soortgelijke dingen samenhangt, hetzij in de meer
gecompliceerde vorm van bewuste reactie-daartegenin. Vooral in het laatste geval
zij de taal-

1)
2)

Zoals later b.v. in NTg, XXX (1936), 15.
Tegen mijn verwachting in zijn eigenlijk-principiële bezwaren (openbare en particuliere) tegen
mijn taxatie van het aantal beschaafden (in de zin van het WNT) op 3% uitgebleven. Ik ben
de kritiek op mijn ‘Gezag en Norm’ te meer erkentelijk, daar het hier gaat om een van die tere
punten waarvan de zakelijke formulering veel hoofdbrekens kost. De Vooys spreekt weliswaar
van een ‘pessimistisch’ percentage (Ts., LXIX, blz. 316), maar wat de uitspraak aangaat
schijnt ook hij wat minder rekkelijk dan ten aanzien van ‘woordvoorraad, woordvorming en
syntaxis’ (uit het betoog dat daarop volgt blijkt echter dat De V. hier meer het oog heeft op
de ‘Gemeinsprache’ (zie beneden blz. 301) dan op de strikte beschaafdentaal). Van Haeringen
wijst op beschaafde winkelmeisjes en verpleegsters met vooropleiding (hoe groot is het
percentage daarvan, berekend op het geheel der Nederlandse bevolking?), maar voor v.H.
is ‘het beschaafde Nederlands, streng fonetisch opgevat zoals Kloeke doet, nog minder
“algemeen” dan voor hem’. Hieruit meen ik te mogen opmaken, dat de waarde van de
uitspraak, voor het doel dat mij voor ogen stond, ook door v.H. hoog wordt aangeslagen
(immers hoe fijner wij kunnen selecteren, hoe groter de kans dat wij de kringen van het
eigenlijke ‘gezag’ benaderen). Men zal overigens begrijpen dat ik aan het getal 3 geen absolute
waarde toeken, maar dat ik het vooral beschouwd wil zien als een aanduiding dat
beschaafdentaal in geen geval als ‘algemeen’ (massaal) verschijnsel kan worden beschouwd
(hetzelfde dus wat Overdiep wilde aanduiden met zijn 1%).
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waarnemer op zijn hoede: niet zelden blijkt de taalhabitus van (naar eigen opinie)
zeer ‘klassebewuste’ Nederlanders te zijn ontleend aan een andere klasse dan
waarvan zij zich ‘bewust’ zijn.
Men heeft de opmerking gemaakt, dat ik in mijn boekje over ‘Gezag en Norm’ bij
de behandeling van het probleem der beschaafdentaal nogal sterk (te sterk) de
3)
nadruk heb gelegd op de uitspraak . Het is inderdaad mijn overtuiging dat de
uitspraak zich goed leent tot het vinden van een e e r s t e h o u v a s t voor
classificatie, al wil ik gaarne toegeven dat hier een systematisch onderzoek van
4)
woordgebruik en syntaxis op zal moeten volgen . Ik had trouwens minder de aspiratie
het door mij aangesneden probleem op te lossen, dan wel te wijzen op enige
hinderlijke struikelblokken van (schijnbaar) terminologische aard, die het vrije uitzicht
in hoge mate belemmeren. Wat trouwens de typerende waarde van de uitspraak
betreft: het is een bekend feit, dat ook toneelspelers zich gaarne van
uitspraaknuances bedienen om het milieu van de dramatis personae aan te duiden.
Dit geeft mij als vanzelf aanleiding tot bespreking van een bizondere
‘klasse’-uitspraak die in Holland min of meer als ‘dialect’ leeft en waarvan nochtans
in de handboeken geen notitie wordt genomen.
Ik vestig hier allereerst de aandacht op de waardevolle opmerkingen die Van
Haeringen heeft gemaakt naar aanleiding van het fenomeen der ‘gedistingeerdheid
in taal’, maar meen dat deze geleerde het accent te zeer laat vallen op het incidentele
en het van de (gevestigde?) ‘norm’ afwijkende. Persoonlijk ben ik veeleer geneigd
hier een oorspronkelijk sterk besloten gedistingeerde taalgemeenschap met geheel
e i g e n ‘norm’ als uitgangspunt aan te nemen. Vraag een bekwaam
voordrachtkunstenaar van Hollandse origine om de uitspraak van een deftige
aristocraat na te bootsen en ge zult dadelijk de fonemen van dit ‘dialect’ bij hem
kunnen horen. Een collega van mij, die zich voor

3)
4)

Bij hen, die aan de absolute autonomie van het AB geloven, is dit verwijt enigszins zonderling.
Immers volgens hun opvatting wordt de taal enkel langs orale weg doorgegeven.
Voor de methode vergelijke men het, beneden nog nader te bespreken, boek van Charles
Carpenter Fries, American English Grammar. Hij baseert zich op schriftelijk materiaal maar...
bij gebrek aan beter en als ‘compromise’ (Fries, 27).

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 69/70

296
dit fenomeen interesseerde, karakteriseerde het niet onaardig als ‘villa’-uitspraak.
Van andere zijde pleegt deze spraak wel als ‘Haegs’ te worden aangeduid, maar
deze naam is in zoverre onnauwkeurig (althans voor de tegenwoordige tijd) dat men
haar evenzeer beluistert bij gedistingeerde Haarlemmers, Dordtenaren, Arnhemmers,
Utrechters, Amsterdammers en Rotterdammers, ook al zijn ze niet in Den Haag
opgevoed.
Wanneer ik constateer dat men deze uitspraak voornamelijk kan waarnemen bij
het stedelijke (Hollandse) patriciaat dan ben ik mij bewust dat ik reeds door het
kiezen van deze ouderwetse en ‘verouderde’ naam in netelige ‘stands’problemen
verzeild dreig te raken. Toch lijdt het m.i. geen twijfel, dat toneelspelers, die b.v.
gezanten, rechters, deftige officieren, douairières en dgl. moeten uitbeelden, zich
onwillekeurig gaan bedienen van deze uitspraak, die dan (vooral in de klucht)
enigszins pleegt te worden gechargeerd. Ziehier enige kenmerken ervan: De aa
5)
wordt nogal ae-achtig uitgesproken. De ee en oo zijn zeer gesloten. De ei, ou en
ui zijn eveneens gesloten en worden naar het schijnt door sommigen in bepaalde
positie enigszins gerekt. De ó en ò zijn samengevallen tot één (open) ò. De korte i
klinkt naar è, de korte è naar ä, de korte u naar ö. In verband met de uvulaire
uitspraak van de r (dit kan nooit missen) ontwikkelt zich de oo voor r meestal tot eu;
eenzelfde soort ‘umlaut’ constateert men veelal bij -oer > -uur (ongeveer) en -or >
-ör. Kortom het vocalisme schijnt wel te voldoen aan de eisen die men redelijkerwijs
aan een gesloten fonologisch systeem kan stellen. Er is te meer reden om van een
apart ‘dialect’ te spreken, daar het zich niet zelden nog door tal van (voorlopig)
imponderabele eigenaardigheden (spreekmelodie, timbre enz.) onderscheidt. Het
is voor degene die het niet van huis uit gebruikt moeilijk na te bootsen zonder in
overdrijving te vervallen. Over 't algemeen kan men zeggen dat het weinig past bij
6)
de aard van ‘de provincie’ . Nooit trof ik b.v. Friezen of Groningers die het zich
hadden

5)

6)

De toneeltraditie vergt hier nog steeds ae, zoals die bij oude patriciërs ook nog wel valt te
beluisteren. Maar het schijnt mij toe, dat hierin bij de jongere generatie verandering is gekomen.
De ae-uitspraak is zó veel geridiculiseerd dat ze blijkbaar langzamerhand is weggehoond.
Deze incompatabilité geldt in mindere mate voor de IJselsteden daar de uvulaire r hier zeer
gebruikelijk is.
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7)

aangewend. Ook de Vlamingen voelen weinig of geen affiniteit met deze uitspraak .
Nu is het m.i. niet juist om uit dit ‘dialect’ enige verschijnselen uit te pikken en die
als individuele ‘geaffecteerdheden’ te brandmerken. Dan zou men nog eerder van
een bepaalde klankleer van het ‘geaffecteerde’ Hollands kunnen spreken, maar ik
vrees dat deze opvatting sterk onder invloed zou staan van de overdreven
voorstelling die toneelspelers en leken ons van de uitspraak geven, wanneer zij
deze gedistingeerde taal trachten na te bootsen. In de milieus, waar deze taal
werkelijk leeft, wordt zij echter volstrekt niet als geaffecteerd gevoeld. Haal ik mij
de personen uit mijn kennissenkring voor de geest, die aldus spreken, dan zou ik
er trouwens dadelijk verscheidene kunnen noemen, wier persoonlijkheid en karakter
op zichzelf reeds alle gedachten aan affectatie uitsluiten.
Hoe is deze taal ontstaan en wanneer is zij gevormd? Het (betrekkelijk) gesloten
fonologisch systeem en een zeker exclusivisme van de milieus die er zich van
bedienen wijzen erop, dat wij hier hebben te maken met een organisch gegroeide,
intercommunaal-geworden taal, niet met een conglomeraat, dat het gevolg zou zijn
van een reeks toevallige nukken in de spreekmode. Ik zou de mogelijkheid willen
8)
opperen, dat de wortelen dezer taal in het regenten-Hollands zijn te zoeken .
Dat deze taal beschaafd genoemd moet worden is buiten kijf, maar

7)

8)

In verband met mijn vermoeden van Franse beïnvloeding (zie noot 8) dient men te bedenken,
dat men van de Vlamingen veeleer kan zeggen, dat ze Frans met Nederlandse mond spreken
dan omgekeerd.
En hoe is dat dan weer ontstaan? Ik vestig er de aandacht op, dat deze potentiële nazaat
van de ‘regententaal’ zich o.a. kenmerkt door eigenaardigheden, die aan Franse articulatie
herinneren. Anders uitgedrukt: de mondstand van de stedelijke Hollander die aldus spreekt,
leent zich beter dan b.v. die van de gemiddelde ‘provinciaal’ tot het aanleren van Frans. Met
de mogelijkheid van indirecte Franse invloed mag men te meer rekening houden, daar vele
families waarin deze uitspraak gecultiveerd wordt (zij prefereren nogal eens de Franse
uitspraak ‘famille’) ‘tweetalig’ waren in die zin, dat aan de ‘Franse gouvernante’ en de ‘Franse
kostschool’ vanouds een voorname rol in de opvoeding werd toebedeeld. [Achteraf zie ik dat
Van Haeringen de term regenten-Hollands ook al eens gebezigd heeft, maar in veel ruimere
zin: ‘Zo zou ons Nederlands regenten-Hollands kunnen heten’ (NTg, XXX (1936), 308).]
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9)

het percentage beschaafden dat zich ervan bedient is gering . De positie van deze
‘gedistingeerde’ taal (voor zover men van een eenheid mag spreken) heeft naar het
schijnt punten van overeenkomst met die van het ‘Oxford accent’ van Engelse
10)
gentlemen of met die van bepaalde spreekgewoonten die kenmerkend waren voor
11)
de Duitse officiersstand van vóór de eerste wereldoorlog . Ook in die zin dat zij
zich bij uitstek leent tot persiflage. De ‘geaffekteerd’ sprekende rechter tegenover
de Amsterdamse ‘man uit het volk’, het taalkundig contrast tussen de douairière en
de werkvrouw of van de aristocratische beroepsofficier tegenover de eenvoudige
boerenzoon: ziedaar nog altijd dankbare stof voor tal van kluchten en komische
hoorspelen.
Als mijn karakterisering van deze speciale milieu-taal als ‘regententaal’ in wezen
juist mocht zijn, vraagt men zich af, waarom deze vorm van Nederlands geen
aanspraak (meer) mag maken op de naam van ‘standaard’-Nederlands. Kan de
geweldige suprematie-verschuiving na de Franse revolutie hiervan de oorzaak zijn?
Na de 18de eeuw komen naast de (stedelijk georiënteerde) Hollandse regenten
grote bevolkingsgroepen aan bod, die zich o.a. ook recruteren uit de bevolking van
het platteland en van ‘de provincie’. Bovendien neemt het volksonderwijs een grote
vlucht en juist bij dit onderwijs aan het volk zijn de regenten zo goed als niet actief
betrokken geweest. In dit licht bezien lijkt het mogelijk, dat de regententaal na 1800
min of meer als ‘relict’ moet worden beschouwd, waarbij de orale bemiddeling van
vader op zoon inderdaad de voornaamste rol heeft gespeeld. Een AB dus in de
12)
ideale vorm zoals Salverda de Grave zich voorstelde. Het is echter zeer wel
denkbaar dat de àndere beschaafdentaal die zich naast dit oude

9)

10)
11)
12)

Ik schat b.v. het percentage onder de Leidse universiteitsdocenten op zijn allerhoogst op
10%. Hieruit zou zijn af te leiden, dat het aantal Nederlanders dat aldus spreekt op het ogenblik
ligt beneden de 0,5%.
Men denke ten onzent aan de oude kostscholen en pensionaten ‘voor jongelieden van goeden
huize’ (zoals de term vanouds luidde).
Alle beroepsofficieren werden uitsluitend opgeleid in exclusieve internaten.
Als ik mij wel herinner was de taalhabitus van S. de G. duidelijk ‘Haags’. De gegevens, die
mej. Wind ons in zijn levensbericht (Jb. Lett., 1947-49, blz. 130-9) heeft verstrekt, wijzen op
sterke contacten, zowel van vaders- als moederszijde, met de oude regentenmilieus. Met
meer recht dan vele anderen kon S. de G. aannemen dat hij zijn taalhabitus langs zuiver orale
weg had verkregen.
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relict heeft ontwikkeld (en die door aanmerkelijk meer personen wordt gesproken),
enige trekken vertoont die associaties wekken aan een nouveau riche. De oude
aristocraat meent, als vanzelf, te weten ‘hoe het hoort’, de nieuwe opkomeling moet
er naar informeren, krijgt er ‘les’ in. Dat de schoolse invloed speciaal hier dus goede
13)
kansen moest krijgen behoeft geen betoog .
Ziedaar enige opmerkingen van sterk speculatief karakter, die nog nader aan de
feiten getoetst zullen moeten worden, maar die ik nodig oordeelde om te doen
uitkomen met welke taalkundige en sociologische complicaties men zoal rekening
dient te houden wanneer men de bronnen van taal‘gezag’ wil opsporen. Het aantal
onbekende factoren is voorlopig nog te groot om tot een werkelijke ‘theorie’ te kunnen
geraken.
Van bizonder belang zou het zijn, te weten of de ‘regenten’taal-als-geheel zich
nog uitbreidt dan wel, of er sprake is van een geleidelijk ombuigen naar het ‘andere’
14)
Beschaafd en omgekeerd . Om dit in bizonderheden na te gaan moeten we
beschikken over stemportretten van verschillende generaties uit éénzelfde familie.
Mijn voorlopige indruk is, dat beide vormen van Beschaafd kalmweg naast elkaar
leven zonder elkaar veel te beïnvloeden. Maar ik moet erbij opmerken dat mij uit
eigen ervaring géén gevallen bekend zijn, dat sprekers in hun jeugd van het
15)
‘regenten’-Hollands zijn overgeschakeld naar het ‘andere’ Beschaafd . Wel doet
zich het omgekeerde voor, maar dan komt

13)

14)

15)

Op de oude regententaal heeft het onderwijs blijkbaar minder vat gehad. Uit de mond van
aristocraten aan wier beschaafdheid niet de minste twijfel kan bestaan tekende ik woordvormen
op als: goeiekoop, peerd, verboje, hij mot, kleremaker, menister. Ik voeg er v. Haeringens
waarnemingen aan toe: ‘Een Nederlands edelman durft in hoog gezelschap zonder aarzelen
een woord als strakkies gebruiken, de onbetwiste aristocraat is verwonderlijk gemakkelijk
met werkwoordsvormen als we magge en ze magge. Men verzekert mij zelfs dat de adel
gevoeglijk leggen voor liggen gebruikt’. Sommige van deze verschijnselen kunnen als ‘relicten’
(uit de 18de eeuw) worden beschouwd, maar de sprekers van de àndere beschaafde taal
zien deze eigenaardigheden niet meer voor vol aan.
Het komt mij voor dat het àndere Beschaafd sterker genuanceerd is, al was het alleen maar
omdat heel (beschaafd) Nederland (en ‘Indisch’-beïnvloed Nederland!) hier ‘een woordje’
meespreekt, terwijl de ‘regenten’-uitspraak in hoofdzaak toch wel tot stedelijk-Hollandse
milieus beperkt is.
Toevallig zijn mij enkele gevallen bekend van (mannelijke) personen bij wie men op grond
van afkomst en milieu ‘regenten’-Hollands zou verwachten, maar die er een uitspraak op na
houden, die men gerust als ‘plat’ kan bestempelen. Men zal hier rekening moeten houden
met het feit, dat de sympathieën der mannelijke jeugd niet altijd bij voorkeur uitgaan naar de
salon en dat de vriendenkring bij jongens een veel bonter samenstelling heeft dan dat bij
meisjes het geval pleegt te zijn.
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doorgaans iets voor den dag, dat gelijkenis vertoont met de boven besproken
caricatuur die toneelspelers van het ‘Haegs’ geven en dat men zonder bezwaar
‘geaffecteerd Hollands’ kan noemen.
De twee besproken varianten van ‘Beschaafd’ zitten elkaar blijkbaar dus niet erg
in de weg. Veeleer schijnt er op het ogenblik sprake te zijn van een ‘getrennt
marschieren, vereint schlagen’. In het volgende betoog zal dan ook geen opzettelijk
verschil meer gemaakt worden tussen beide vormen van Beschaafdentaal. Wel
echter zal deze twee-eenheid duidelijk afgebakend dienen te blijven tegenover dat
wat ik eens, half in scherts, AO heb genoemd. Ik behoef wel niet uitdrukkelijk te
verzekeren dat hierbij niet de gedachte aan een eenheids-AO heeft voorgezeten.
Veeleer sluit ik mij geheel aan bij de duidelijke onderscheiding, die Fries in zijn
American English Grammar maakt tussen het ‘Standard English’ aan de ene kant
tegenover de lagere spreekhabitus van het ‘Common English’ en de laagste trap:
het ‘Vulgar English’. Ik vestig hier met nadruk de aandacht op dit interessante werk
van Fries. Op zoek naar de ‘gezaghebbende’ standaard (waarvan volgens hem de
‘socially acceptable’ de dragers zijn) koos hij als grondslag van zijn statistisch
onderzoek een omvangrijk s c h r i f t e l i j k materiaal. Het trof mij, dat deze Amerikaan,
hoewel hij werkt volgens heel andere methode (de uitspraak komt in zijn betoog
nauwelijks aan bod) en zijn boek betrekking heeft op taaltoestanden die van de
onze ongetwijfeld aanmerkelijk verschillen, niettemin een selectie toepast, die
opvallend overeenkomt met de mijne. Zo horen volgens hem tot de ‘socially
acceptable’: degenen die ‘graduates’ zijn ‘of one of our reputable colleges after
having had at least three years of college life’ en verder ‘college professors,
physicians, lawyers, judges, clergymen, commissioned officers of the United States
Army above the rank of lieutenant, and, from cities of more than 25,000 inhabitants,
the superintendents of schools and the editors of newspapers’ (Fries, 30).
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Wat de (specifiek Hollandse) AB-formule vooral mist, is de mate van selectiviteit,
die nu eenmaal eigen is aan het begrip ‘beschaafd-zijn’ in de zin van het WNT.
Begrijp ik het goed, dan stelt De Vooys het AB niet alleen gelijk met koinè (Royen)
èn standaardtaal (Van Haeringen) maar ook met het ‘naast en boven de streektalen
erkende verkeersmiddel voor de gehele volksgemeenschap’ dat de Duitsers als
16)
Gemeinsprache aanduiden (zie Ts., LXIX, 314).
De gevoelens van de individuele spreker tegenover het massale taalverschijnsel
der ‘Gemeinsprache’ worden echter niet beheerst door een ‘gezags’bewustzijn, op
zijn hoogst door de overtuiging van een zekere traditionele verbondenheid. Van
‘gezag’ dient men reeds hierom niet te spreken, daar de beschaafden (hoewel óók
traditioneel met de gemeenschap verbonden) zich herhaaldelijk en principieel blijken
verzet te hebben (en nog te verzetten) tegen taalverschijnselen die ‘algemeen’
verbreid zijn. Ook de niet-beschaafden richten zich trouwens niet zo zeer naar de
‘algemeenheid’ (zij staan immers slechts met een fractie daarvan in intensief verkeer)
als wel naar hen, die in hun kring ‘toonaangevend’ zijn. Hoe men de zaak ook wendt
of keert: ‘gezag’ kan slechts uitgaan van een geselecteerde minderheid. Wil men
de kern van het gezag benaderen, dan moet men ervan doordrongen zijn, dat men
dient te beginnen met het opzijschuiven van een zéér dikke laag ‘tarra’.
Uit een en ander volgt, dat AB (opgevat als ‘Gemeinsprache’) niet alleen in
geldigheidsomvang, maar ook principieel, verschilt van de ‘beschaafdentaal’ van
Kruisinga. Beschaafdentaal heeft u i t s l u i t e n d betrekking op de taal die door
beschaafden (d.w.z. in ons geval 300.000 Nederlanders) wordt gesproken. De zeer
elastische ‘Gemeinsprache’ daarentegen is het verkeersmiddel van millioenen. Men
houde daarbij in het oog dat het AO (als men common + vulgar even aldus wil
samenvatten) onze volle wetenschappelijke belangstelling verdient. Het is immers
in hoge mate belangwekkend om na te speuren welke de

16)

Men houde wel in het oog dat dit een zeer veel ruimer begrip is dan b.v. de (eclectisch
v a s t g e s t e l d e ) Bühnensprache die men in het dagelijks leven zelden of nooit kan
beluisteren. Tussen beide begrippen in ligt dunkt me de ‘hochdeutsche Umgangssprache’
zoals P. Kretschmer die opvat, nl. als ‘die im täglichen Leben gesprochene Sprache der
g e b i l d e t e n Kreise’, ook aangeduid als ‘die Gemeinsprache der G e b i l d e t e n ’.
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oorzaken zijn van de negativistische houding, die de beschaafde in verschillende
gevallen pleegt aan te nemen, tegenover dat wat ‘common’ en ‘vulgar’ is.
Niet overal is die houding gelijk. In het Duitse taalgebied b.v. speelt de antithese
17)
beschaafd/onbeschaafd (van taal) een geringere rol dan in Engeland (waar de
toestand meer verwantschap met de onze vertoont). Terwijl ten onzent ‘de provincie’
een zekere rekkelijkheid aan den dag legt, pleegt de beschaafde Hollander een
uitermate gevoelig (sommigen zullen zeggen overgevoelig) oor te bezitten voor
taalnuanceringen die onder de schreef zijn. Charivarius was niet de enige, die het
vermogen bezat om zijn gewestgenoten, op grond van hun uitspraak, volgens rang
en stand te classificeren. De vraag of deze gevoeligheid een uitvloeisel is van
loffelijke nationale eigenschappen (m.a.w. of zij ‘wenselijk’ is of niet) blijve hier weer
onbesproken.
De theorie van het Algemeen Beschaafd is, naar we zagen, veelal uitgegaan van
het bijkans als axioma aanvaarde beginsel, dat de ontwikkeling van de beschaafde
spreektaal steeds autonoom is geweest, geheel los van de schrijftaal. Nu meer en
meer blijkt dat dit beginsel niet in allen dele strookt met de feiten, zal de theorie dus
moeten worden herzien. Daarbij is niet te vermijden dat veel-gekoesterde
voorstellingen worden geabandonneerd. Wie in mijn betoog over Gezag en Norm
een ondertoon van negativisme en zelfs van ‘min of meer antithetisch doorgedreven
18)
scepticisme’ meent te kunnen constateren, bedenke dat het ontluisteren van een
door velen geapprecieerd kunstwerk een zeer hachelijke taak is, die vóór alles een
principieelkoele houding vereist. Men verdenke echter de chirurg die het mes in het
vlees zet niet van aangeboren koelhartigheid.
Ik heb er reeds op gewezen hoe uiterst moeilijk het is, om het standpunt van de
taalwaarnemer duidelijk te scheiden van dat van de taalpaedagoog. Uitvoerbaar
zou het zijn, wanneer de taalpaedagoog zich

17)

18)

‘Ungebildet’ spreekt hij die tegen de grammatica zondigt (b.v. de naamvallen verkeerd
aanwendt) d.w.z. die verraadt dat hij een onvoldoende ‘Schulbildung’ heeft gehad. Maar ten
aanzien van de uitspraak toont men meestal een grote tolerantie en spreekt van ‘landschaftliche
Verschiedenheiten’.
NTg, XLIV (1951), 320.
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bij zijn taallessen kon beperken tot het bijbrengen van wetenschappelijk taalinzicht,
m.a.w. als hij bij zijn onderwijs min of meer gepopulariseerde overzichten van
college-stof gaf. Dat wordt ook wel eens gedaan door geestdriftige jonge leraren,
maar op den duur leren zij beseffen, dat zij de gewone schoolse training niet kunnen
missen. Ook ik vermag niet in te zien, hoe taal‘onderwijs’ (dus ook dat in de
moedertaal) ooit tot zijn recht zou kunnen komen zonder dat de leraar het rode
potlood systematisch hanteert of (bij mondelinge voordracht) zijn leerlingen
‘verbetert’.
Maar ieder weet, dat bij de beoordeling van ‘fouten’ in de moedertaal de
maatstaven veel sterker uiteenlopen dan bij die voor andere vakken. Dit hangt
samen met de subjectieve inzichten der docenten omtrent het ‘taalleven’ en meer
in 't bizonder met hun opvattingen omtrent de sociologische functie van de ‘beste’
taal. Wat is menselijker dan dat de docent de tendenties die hij meent te hebben
opgemerkt, ‘bevordert’ en dat hij de taal‘ontwikkeling’ een handje helpt? Laten wij
bekennen dat wij allen op zijn tijd aldus handelen en laten wij er zelfs
verontschuldigend aan toevoegen, dat de door dik en dun gehandhaafde objectieve
houding ten opzichte van de taal iets geforceerds en onnatuurlijks heeft. De
taalgebruikers, en juist degenen die op ‘verzorging’ van hun taal prijs stellen, wensen
immers ‘houvast’. Zij die in zaken van taalgebruik nogal eens als ‘deskundigen’
worden geraadpleegd constateren bij leken trouwens vaak een grote bereidheid om
de ‘deskundige’ op een voetstuk te plaatsen. Gaat het anderen als mij dan zal de
gretige opvijzeling van een gegeven advies tot een Roma locuta, causa finita hen
echter wel eens benauwd hebben. Immers dat advies is niet zelden gebaseerd op
een compilatie van inzichten omtrent de goede smaak, die de taalkenner in eigen
kring heeft menen waar te nemen en waaromtrent duizend anderen dus met evenveel
‘deskundigheid’ kunnen oordelen.
Bij andere onderwijsvakken speelt de antithese tussen ‘waarnemen’ en ‘ingrijpen’
een veel geringere rol. Zo kan b.v. de diersocioloog het leven der bijen in al zijn
interessante details beschrijven zonder dat hij zich daarbij met de nutteloze vraag
hoeft bezig te houden, of misschien de arbeid tussen de luie darren en de nijvere
werkbijen doel-
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matiger verdeeld zou kunnen worden. Pogingen om de biologie tòch in de ethiek te
19)
betrekken zijn onlangs door Koningsberger met stelligheid van de hand gewezen .
20)
Zo veroordeelt hij de ‘Statement of Race’ van de Unesco ‘waarin op
wetenschappelijke, merendeels biologische gronden verklaard wordt, dat
rasdiscriminatie ongegrond is’ ... ‘het gehele geval zou even bedenkelijk zijn, indien
de conclusie omgekeerd zou hebben geluid en rasdiscriminatie op wetenschappelijke
gronden wèl gemotiveerd ware verklaard’. ‘[De Unesco is] teruggevallen op de
absolute wetenschapsbeschouwing van de vorige eeuw, want alleen wanneer de
wetenschap over het gehele gebied van het Zijn de absolute waarheid en wijsheid
in pacht had, zou zij mogen en kunnen optreden als “censor morum”.’ Duidelijk geeft
Koningsberger te kennen dat het beeld dat de w e t e n s c h a p ons van de
werkelijkheid geeft niet anders dan a m o r e e l kan zijn.
‘De’ wetenschap! Dus ook de taalwetenschap? De taaldocent die dit toegeeft, zal
dan echter te dieper overtuigd zijn van de gespletenheid van zijn taak. Immers hij
is, krachtens zijn ambt, niet alléén toeschouwer, maar ook (als hij ten minste niet
een vreemde taal, maar werkelijk zijn moedertaal onderwijst) actief medespeler bij
het taalgebeuren. Er mogen ogenblikken zijn, dat hij zich min of meer als objectief
arbiter ‘au dessus de la mêlée’ voelt, het nageslacht zal hem zèlf als lid van de
mêlée beschouwen en hem vonnissen, zoals onze tijdgenoten alle vroegere
schoolmeestersgeneraties wegens hun ‘onzuiver’ inzicht hebben gevonnist.
Medespeler is en blijft hij dus en zijn actieve rol schijnt zelfs dubbel belangrijk
omdat hij, op zich zelf meestal reeds behorende tot de ‘gezag’hebbende laag der
‘beschaafden’, bovendien nog door deze bovenlaag tot mandataris in zake de
verzorging der moedertaal is uitverkoren. Maar waar ligt nu het zwaartepunt van
zijn ‘gezag’? Is op hem min of meer de regel van toepassing: ‘er glaubt zu schieben
und

19)
20)

V.J. Koningsberger, Biologie en Samenleving, in: Prov. Utr. Gen., Verslag van het verhandelde
in de sectievergaderingen van de algemene vergadering gehouden de 24ste Mei 1951.
De statement is sindsdien ingetrokken omdat de motivering niet wetenschappelijk verantwoord
was.
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er wird geschoben’? Zo ja, vanwaar komt dan de kracht die hèm drijft? Ontleent hij
die uitsluitend aan zijn gezag als contemporain ‘beschaafde’ of is hij (mede)
afhankelijk van ‘de boeken’?
De gewoonte om de, in wezen uiteenliggende, standpunten van taalwaarnemer
en taalpaedagoog tòch te vereenzelvigen kan zozeer tot tweede natuur worden, dat
men voor objectieve waarheid gaat houden, wat in werkelijkheid aesthetische,
paedagogische of zelfs nationalistisch-getinte wensdromen zijn. Nu wil ik geenszins
de betekenis van algemeen-gekoesterde wensdromen voor de tendenties in de
taalontwikkeling wegcijferen (integendeel, ook zij zijn in zekere zin ‘realiteit’), maar
wel lijkt het me gewenst om de feitelijke invloed ervan in zijn juiste proporties te
zien. Dit nu kan niet uitsluitend geschieden door bespiegeling en door
gevoelsoverwegingen maar door voortdurende confrontatie met de reële taalfeiten.
Een van de zwakke plekken van de AB-theorie is wel haar onderschatting van
de b e t e k e n i s der stilistische nuances voor ons taalkundig inzicht. Ik moet hier
de nadruk leggen op het woord ‘betekenis’ omdat mij van een algemene neiging tot
verwaarlozing der nuances-zelf niet is gebleken. Veeleer kan men in dit opzicht een
grote liberaliteit constateren, die de elasticiteit van het begrip AB zelfs vergroot. Nu
moge het massale karakter van het AB een zekere bekoring hebben (met genoegen
zal men, afziende van de weinige nog levende dialecten, constateren: één volk, één
taal), wetenschappelijk is er weinig mee aan te vangen. Taalpaedagogisch bereikt
men ermee dat elke Nederlander erdoor wordt gestijfd in zijn mening, dat hij bij zijn
spreken ‘de’ norm hanteert. Van het standpunt van de taalgebruiker (behorende tot
de ‘spraakmakende gemeente’) is dit standpunt trouwens rationeel. Immers het is
over 't algemeen niet waarschijnlijk, dat iemand met normale en fysieke en
psychische functies welbewust en permanent zou volharden in een taalgebruik dat
zou liggen beneden de normen van beschaving die in zijn milieu plegen te worden
gesteld. Men zou kunnen zeggen: ieder spreekt die taal die hij - gegeven de situatie
en omstandigheden - als de beste beschouwt en die hij (laten we zeggen: aan zijn
kinderen) als norm kan aanbevelen (of zelfs voorschrijven, als ten minste de kinderen
zijn ‘gezag’ aanvaarden).
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Ook de overgrote meerderheid van onze taaldocenten staat op dit standpunt. Een
ervan schreef mij: ‘Eerlijk gezegd neem ik bij m'n synchronische beschrijvingen altijd
m'n eigen taalsysteem als uitgangspunt, en voor het gemak noem ik dat dan ABN.
Zodoende wordt dat begrip, voor die gelegenheid althans, scherp omlijnd.’
Ik ben mijn correspondent dankbaar voor zijn eerlijke mededeling, want de
onhoudbaarheid van het AB-begrip kon nauwelijks beter onder woorden worden
gebracht. Ik ben trouwens, na jarenlange ervaring, tot de overtuiging gekomen dat
verreweg de meeste taaldocenten er over denken als hij. Stilzwijgend wordt dus het
individuele in de plaats geschoven van het massale. Dat voor het individuele andere
wetten gelden en andere methoden van onderzoek vereist worden dan voor het
massale, en dat men hier dus taalwetenschappelijk (en trouwens ook paedagogisch)
vastloopt, behoeft niet uitvoerig te worden betoogd. Het aantal normen van
Nederlands dat men op deze wijze kan waarnemen, is op zijn minst even talrijk als
het aantal locale en sociale taalkringen d.w.z. véél te groot om daaruit ‘de’ (voor het
gehele Nederlandse taalgebied geldige) ‘norm’ volgens objectieve maatstaf te
kunnen construeren. Voortredenerende op mijn statistisch gefundeerd betoog in
Gezag en Norm zou men wellicht zelfs kunnen zeggen dat 97% der taalgebruikers
ten onrechte in de mening verkeren, dat hun spreken aan de (algemene) ‘norm’
beantwoordt. Maar die redenering is in zoverre onjuist, dat een aanzienlijk percentage
van hen die zich van een bizondere vorm van de koinè bedienen, ofschoon zij
overtuigd zijn volgens ‘een norm’ te spreken, volstrekt niet de pretentie hebben van
algemeen-Nederlandse geldigheid van hun taalgebruik. Men houde hierbij steeds
in het oog, dat het bewuste streven naar ‘vaststelling’ (of ‘vastlegging’) van één
standaardtaal ontsproten is aan het reflecterend brein van taalgeleerden.
De wetenschappelijk gevormde taalpaedagoog weet sinds lang, dat de dialecten,
soms snel soms langzaam, verdwijnen en plaats maken voor een
algemeen-begrijpelijk-Nederlands m.a.w. dat er op taalkundig gebied een
nivelleringsproces gaande is. In deze taal-nivellering is, als in alle nivellering, iets
dat tegen de borst stuit en we kunnen dus de droefenis (en eventueel de
verzetshouding) van menig dialectminnaar
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volkomen begrijpen. Maar niettemin: dit verlies moet worden geboekt.
Doch de groot-Nederlands georiënteerde taalpaedagoog ziet vooruit en komt tot
de conclusie dat tegenover de provinciale verliezen, wanneer men de zaak van
centralistisch standpunt beschouwt, ook winst valt te constateren. Met de
toenemende verbreiding der beschaving is, zo meent hij, ook in zuiver geografisch
opzicht, een steeds verder doordringen van de beschaafde cultuurtaal waar te
nemen: het ideaal, één volk één taal, schijnt nabij.
Inderdaad zo zou het zijn, wanneer de taalontwikkeling langs rationele banen
verliep, maar de werkelijkheid is anders. Reeds in 1934 (NTg, XXVIII, 68 vv.) heb
ik erop gewezen, dat rondom onze hoofdstad taaleigenaardigheden (in verrassend
snel tempo) veld winnen, die ook de meest rekkelijke AB-voorstander onmogelijk
voor ‘beschaafd’ kan verslijten. Latere waarnemingen hebben mij in de overtuiging
bevestigd, dat dit proces zich niet beperkt tot enkele toevallige taalverschijnselen,
maar dat hier een geografisch voortschrijdende penetratie gaande is van een taal,
die men wel voorlopig kan aanduiden als Hollands AO. Alles wijst erop dat we hier
te doen hebben met een ontwikkeling van zeer massaal karakter, die zich over een
breed geografisch front voltrekt.
Volledigheidshalve zij opgemerkt, dat er naast deze ontwikkeling op zuiver
geografisch niveau ook tendenties te constateren zijn, die tegen de ‘stroom’ ingaan,
maar men vindt deze voornamelijk in kringen, die hun meeste beschaafd-sprekende
relaties elders hebben en die zich in taalkundig opzicht niet autochthoon gebonden
voelen.
Voorstanders van efficiency en ‘geleide economie’ zullen zich verbazen over de
‘verkeerd-gerichte’ tendenties bij de autochthone bevolking. Immers wanneer b.v.
de bewoners van Laren, Blaricum, Huizen, Marken nu toch eenmaal hun dialecten
prijsgeven waarom stappen zij dan maar niet dadelijk over op de beschaafdentaal?
Tegenover de onweersprekelijke feiten is dit een ijdele vraag. De bewoners handelen
naar hun opvattingen van taalgebruik en niet naar die van de (veel verstandiger)
taalpaedagogen. Zo wordt dus de ‘standaard’-vorm inderdaad door de eenvoudigen
versmaad. Het lijkt wel, of deze autochthonen (nog) niet rijp zijn, althans zich niet
rijp voelen, voor de be-

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 69/70

308
schaafdentaal. Men behoeft zich daarover niet al te zeer te verbazen. Behoudens
weinige uitzonderingen (die m.i. de regel bevestigen) kan men aannemen dat
‘beschaafde taal’ ten nauwste samenhangt met de algemene habitus van de
beschaafde (en dus ook met zijn opleiding). Het in één tempo ‘zich optrekken’ schijnt
niet mogelijk te zijn.
In het bovenstaande is aan de subjectieve rechten en gevoelens der taalgebruikers
niet getornd. Integendeel, ik heb er volle begrip voor, al was het alleen maar uit
wetenschappelijk zelfbehoud. Immers wat heeft de wetenschappelijke waarneming
voor zin, wanneer men retouches aanbrengt of de werkelijkheid fatsoeneert naar
het beeld dat men (om practische of idealistische redenen) wenselijk acht. Men kan
de gemiddelde taalgebruiker in sommige opzichten onverstandig, kortzichtig,
onpractisch, ‘onnatuurlijk’ of eigenwijs noemen, maar men mag zijn ogen niet sluiten
voor het feit dat bij de taalontwikkeling ook negativistische krachten (in
paedagogische ogen althans) werkzaam zijn. Ziet men deze over het hoofd, dan
zouden we onszelf immers beroven van de mogelijkheid om ooit het uiterst
gecompliceerde samenstel van krachten te leren kennen, dat de taalontwikkeling
beheerst.
Door het massale AB-begrip wordt m.i. een verdoezeling van feiten en tendenties
in de hand gewerkt. Het zou mij trouwens weinig passen het bezwaar der vaagheid
van dit begrip breed uit te meten, omdat de door mij voorlopig verkozen term
‘Verzorgd Nederlands’, hoewel stellig veel minder omvattend dan AB, nu ook niet
bepaald uitmunt door exactheid. Niet tegen de vaagheid als zodanig richt zich dus
mijn hoofdbezwaar maar tegen het feit, dat de term AB desondanks vlot en vaardig
wordt gehanteerd als een volkomen zuiver, ongecompliceerd begrip, dat niet voor
21)
meerderlei uitleg vatbaar zou zijn . Moeilijk definieerbare begrippen als ‘Schoonheid’
en ‘Deugd’ zal men toch ook niet afkorten als S en D?
Maar als inderdaad mijn mening juist is dat ‘onder AB-vlag heel wat
schrijftaal-materiaal meezeilt’ (G. en N. blz. 25), dan zal men ook moeten toegeven
dat AB een begrip is met dubbele bodem en dat het gevaar voor misleidend en
tendentieus gebruik niet denkbeeldig is.

21)

Boven werd reeds aangeduid dat ‘men’ veelal geneigd is, zijn eigen taal met ‘het’ AB te
vereenzelvigen.
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Toen men neiging vertoonde tot het opleggen van het fregat ‘schrijftaal’ als zijnde
verouderd en wrak, werd in de vorige eeuw een nieuw zeilschip als vehikel
aangeprezen, dat de letters ABN, BN, BS of kortweg B in zijn ‘standaard’ voerde.
In allen gevalle moest het worden gerekend tot de B-klasse, daarover waren alle
geleerden het wel eens. Ook over tal van deugden (o.a. gemakkelijke
bestuurbaarheid en practische bruikbaarheid) denken allen vrijwel gelijk. Daarentegen
is er nog geen communis opinio omtrent lading en constructie. Over de (m.i.
veelsoortige) lading heb ik reeds uitgeweid. Rest dus slechts nog een enkel woord
over de constructie (die trouwens in onverbrekelijk verband staat met de lading).
Wordt dit beweeglijke scheepje van de B-klasse, dat met zoveel gemak in alle
wateren kan laveren - bij volle wind, bij halve wind en zelfs bij windstilte - wordt dit
kittige vaartuig werkelijk uitsluitend door ‘natuurlijke’ kracht voortbewogen? Er zijn
m.i. redenen te over om dit te betwijfelen. Een dergelijke manoeuvreervaardigheid
22)
voor een gewoon z e i l s chip gaat boven alle begrip . Dit scheepswonder kan m.i.
alleen verklaard worden, wanneer men aanneemt, dat er ergens in het onderschip
een (hulp)motor verborgen zit. Nu kan men de ‘motorische’ kracht van de ‘schrijftaal’
groot of gering achten, het gaat toch niet aan, haar eenvoudig weg te cijferen.
Sommige taalpaedagogen vragen zich echter af, of motorische aandrijving voor
een zeilschip wel g e w e n s t is. Deze vraag is er niet een van wetenschappelijke
o

orde en gaat eigenlijk uit van de (onbewezen) praemissen 1 dat het ‘natuurlijke’
o

(zeilschip-)karakter van het AB vanzelfsprekend is en 2 dat een beschaafdentaal
zich ook zonder de motorische kracht der schriftelijke overlevering wel aan de top
zou kunnen handhaven. Draaft men verder door op dit paedagogische stokpaardje
dan zal men ten slotte bemerken, dat men zich meer en meer heeft verwijderd van
de reële wereld. De beschaafde taalgebruiker blijkt nu eenmaal niet geneigd, zich
door de schrijftaal-boeman te laten

22)

Door Kruisinga is reeds in 1909 met nadruk betoogd ‘dat er verschil bestaat in de wijze van
bestaan en ontwikkeling van een beschaafdentaal en van een d i a l e k t ’.
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23)

intimideren tot een retraîte naar de ‘ongerepte’ natuur. Zo is en blijft de taal der
beschaafden dus van tweeslachtige herkomst: een mengsel van ‘natuur’ en ‘cultuur’.
De scherpe indeling in ‘natuurlijke’ taal enerzijds (d.i. taal die uitsluitend door
bemiddeling van het gehoor tot ons is gekomen) en ‘onnatuurlijke’ aan de andere
kant (d.i. taal, die wij (mede) door het medium van het schrift of op schoolse wijze
hebben geleerd) draagt echter het kenmerk van willekeur, zolang wij niet precies
weten welk materiaal van schoolse of boekerige herkomst is. Wanneer b.v. Hooft
in zijn Historiën schrijft: ‘hij bleef twee uren lang leggen’, dan zal men (mede op
grond van de kennis der taal van andere 17de-eeuwers) geen ogenblik aarzelen
om dit ‘natuurlijke’ taal te noemen. De beschaafden van onze tijd zeggen: hij bleef
liggen. Om deze ‘correctie’ in de gewone taal der beschaafde Hollanders tot stand
te brengen is een niet aflatende schoolse strijd van eeuwen nodig geweest. Maar
desondanks heeft de beschaafde-van-thans geen ogenblik meer het gevoel dat zijn
uitspraak liggen ‘onnatuurlijk’ is.
Wie de drijvende krachten van het taalleven wil leren kennen dient zich
aanvankelijk met een zekere onaandoenlijkheid te pantseren tegenover antithesen
als mooi/lelijk, zuiver/verbasterd, natuurlijk/geaffecteerd, nuttig/onpractisch,
logisch/ongerijmd, systematisch/inconsequent, regelmatig/chaotisch,
gewaardeerd/ongewenst. Hij loopt anders gevaar zich te laten influenceren door
allerlei associaties, die zijn blik vertroebelen. Wel zal de taalwaarnemer er goed aan
doen zich van alle associatieve gevoelens der taalgebruikers ter dege rekenschap
te geven, maar de volledige interpretatie dezer gevoelens is slechts mogelijk in
breed historisch (en geografisch) verband. Herhaaldelijk blijkt immers,

23)

Taaldocenten plachten zich vanouds aan voorbarige bangmakerij te bezondigen en ze gaan
er nog steeds mee voort. Men leze de aardige opmerking van R. Derolez in Ts. v. Lev. Tal.,
XIV, blz. 5, noot 4: ‘Er ligt echter een hemelsbreed verschil tussen deze werkwijze [van Fries]
die begint met een algemeen beschaafd grammaticaal en sociaal op te sporen en te bepalen,
en de bij ons b.v. al te gangbare methode, die erin bestaat zonder voldoende wetenschappelijke
fundering met “Zuidnederlands” en allerlei “-ismen” als met rode doeken te zwaaien.’ Het was
de heer Derolez, die mij op het boek van Fries opmerkzaam heeft gemaakt.
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dat de ene ‘mooi’ vindt wat de ander ten enen male verwerpt, dat sommigen
‘onnatuurlijk’ achten, wat anderen als de gewoonste zaak van de wereld beschouwen,
dat ‘lelijke’, ‘verbasterde’ talen door gehele volkeren worden aanvaard, dat
‘onpractische’ (en ‘onlogische’) systemen algemeen worden gevolgd, dat d e z e l f d e
klanken tegelijk ‘mooi’ en ‘lelijk’ kunnen zijn al naar de betekenis der woorden die
zij helpen aanduiden, dat allerlei ‘overgangstalen’ die men tot dusverre de aandacht
niet waardig keurde een verrassend licht werpen op de taalontwikkeling; kortom:
dat taaluitingen moeten worden gesavoureerd naar situatie, plaats en tijd. Bij deze
staat van zaken is de enig-mogelijke wetenschappelijke houding die van
‘interesseloses Wohlgefallen’ ten aanzien van àlle taalverschijnselen en wel: zonder
aanzien van milieu en tijd.
Ik kan mij voorstellen, dat de beschaafd-sprekenden zich door een dergelijke
liberale houding tegenover àlle taaluitingen enigszins gefroisseerd zullen voelen.
Komt bij een zo alzijdig verdeelde begrijpende belangstelling de betekenis der
beschaafdentaal wel voldoende tot haar recht? Men kan gerust zijn: juist tegen de
volledige achtergrond van het taalgebeuren zal de beschaafdentaal beter kunnen
uitkomen en zal men pas de volle kracht van haar ‘gezag’ kunnen meten. In een
aantal gevallen kon reeds worden aangetoond dat ‘gezag’ ten behoeve van de
massale ‘Gemeinsprache’ (alias AB) pleegt te worden geaccapareerd dat in
werkelijkheid toekomt aan de selectieve beschaafdentaal, die zich mede onder
schrijftaalinvloed heeft gevormd.
Om betekenis en functie van beschaafdentaal en geschreven taal bij benadering
te kunnen schetsen heb ik mij herhaaldelijk van beeldspraak moeten bedienen: ‘Als
ondanks dit alles sommigen zich verantwoord achten om op de scholen te
propageren dat de leerling zich altijd naar het autonoom gewaande AB m o e t
richten, dan dient de paedagoog zich toch wel even af te vragen of er aan deze
leefregel wellicht iets hapert. Om het gestel van een twintigste-eeuws cultuurmens
goed te doen functionneren zijn behalve voedzame calorieën nu eenmaal ook
vitaminen nodig. Kan het zijn, dat men, al decreterende, bezig is aan onze leerlingen
bij hun spraakoefeningen enkele noodzakelijke vitaminen bewust te onthouden die,
blijkens een ervaring van
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eeuwen in de meest uiteenlopende landen, voor het organisme der cultuurtaal
essentieel zijn gebleken? De pur-sang “spreek”taal in de mond der beschaafden is
dunkt me evenzeer een abstractie als “de” “schrijf”taal’ (Gezag en Norm, 26).
Wanneer ik nu zoëven de beschaafde taal ‘gemotoriseerd’ noemde (en wel door
de schrijftaal) dan komt dat in wezen op hetzelfde neer; door de vergelijking met
vitaminen en met motoren meende ik de stimulerende werking der algemene
schrijftaal nog het best te kunnen aanduiden.
Tot dusver is de Vlamingen van Hollandse zijde meestal voorgehouden, dat wij in
Holland als voertuig onzer gedachten een zeil-jacht (van de B-klasse) ter beschikking
hebben waarmee wij, taalkundig gesproken, àlles aankunnen. Ziet hoe zuiver van
lijn, hoe rank, hoe snel, hoe beweeglijk! En wat het mooiste is, het wordt door zuiver
‘natuurlijke’ kracht voortbewogen. Niemand weet wanneer en in welk tempo het is
gebouwd en van de bouwstoffen is de herkomst lang niet altijd bekend. Genoeg:
het ìs er. Men heeft dit wonder in de 19de eeuw ontdekt, als het ware zo uit de
hemel neergedaald. En met bewondering slaat de Vlaming gade hoe schoon men
met dit Hollandse ‘zeil’-jacht manoeuvreert in alle wateren.
Wanneer ik nu, als wijlen Nurks, een blijde vlootschouw kom bederven met de
opmerking dat er ergens in het favoriete jacht een motor verborgen zit en dat het
met die ‘natuurlijke’ kracht maar zo-zo is gesteld dan ben ik mij bewust dat ik
daarmee een veel gekoesterde illusie op pijnlijke wijze verstoor. Maar mocht b.v.
Van Haeringen gelijk hebben met zijn vermoeden dat de belangstellende Vlaamse
leek door mijn boekje ‘meer ontmoedigd dan gesterkt zal worden in zijn streven
naar een beschaafde omgangstaal in België’, dan hoop ik nochtans dat de
teleurstelling over het door mij min of meer vergruizelde beeld slechts van tijdelijke
aard zal zijn. De waarheid kan tijdelijk teleurstellen, maar zal zij op den duur
ontmoedigen? Integendeel! Zodra bij de Vlamingen het besef is doorgedrongen dat
de legende (inderdaad) van het AB eigenlijk is te beschouwen als een
opplaksel-made-
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in-Holland , zal hun desillusie m.i. plaatsmaken voor het verheffende en
stimulerende gevoel, dat zij hun taal met hart en ziel kunnen verzorgen op dezelfde
wijze en met dezelfde middelen als men dat in het noorden altijd gedaan heeft.
Wanneer zij zich daarbij (evenals in het noorden) aanpassen aan ‘'s landts
gelegenheidt’, dan zal de verzorgde taal in hun vaderland niet meer als corpus
alienum worden gevoeld maar als welgefundeerde, reële en organische bekroning
van hun taalpyramide.
Leiden, Kerstmis 1951.
G. KLOEKE

24)

Ik heb getracht een letterlijke vertaling van ‘Algemeen Beschaafd’ in het Frans, Engels en
Duits te vinden, maar het is mij niet gelukt. De verbinding général (commun, universel) + poli
(cultivé) is uitgesloten (Grootaers vertaalt ‘beschaafde taal’ kortweg met langue littéraire). In
het Engels staat common diametraal tegenover cultivated. In Duitsland is iemand
allgemein-gebildet, wanneer hij een brede algemene ontwikkeling bezit. Maar als aanduiding
van de beschaafde taalhabitus zou men ‘gebildet’ en ‘allgemein’ als onoverkomelijke antithese
voelen.
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Boekbeoordelingen
Prof. Dr G.G. Kloeke, Gezag en Norm bij het gebruik van verzorgd
Nederlands (Amsterdam - J.M. Meulenhoff - 1951).
De problemen die Kloeke in deze studie behandelt, hebben sinds lang mijn levendige
belangstelling. Eenvoudig zijn ze niet: ze hebben tot vrij wat meningsverschil en
misverstand aanleiding gegeven, sedert de simplistische twee-deling in
gezaghebbende ‘schrijftaal’ en minder belangrijke ‘spreektaal’ moest wijken voor
veel ingewikkelder onderscheidingen. ‘Taalkunde is een wonderlijk en veelomvattend
vak, waarin begrippen en categorieën meer vervloeien dan in andere wetenschappen’
schreef Kloeke terecht in zijn Voorrede (blz. V). Dat is duidelijk geworden, sedert
men is gaan beseffen, dat de taal een rijk geschakeerde menselijke samenleving
weerspiegelt. De moeilijkheid om tot scherp omlijnde begrippen, tot onmiddellijk
overtuigende benaming te komen, hangt daarmede ten nauwste samen.
De studie van Kloeke is eigenlijk een uitwerking van de rede, waarmee hij in 1937
de Jaarvergadering van de Maatschappij opende. Hij ontwikkelde toen nadrukkelijk
zijn bezwaren tegen de term Algemeen Beschaafd, en de daarmee verbonden z.i.
minder juiste begrippen en paedagogische beginselen: taal op zich zelf kan niet
1)
‘beschaafd’ zijn, en deze taalsoort is verre van ‘algemeen’ . Dit bezwaar voelt hij
nog steeds; hij zoekt dus naar een beter passende term. ‘Hollands’, dat wel naar
de oorsprong wijst, past niet meer bij de hedendaagse toestand. Meer voelt hij voor
Kruisinga's emendatie beschaafden-taal. Terloops wordt nog het door Gerlach
Royen bevoorrechte koinè genoemd, verder gemeenlandse taal, standaardtaal,
door Van Haeringen gekozen (in overeenstemming met Standard-English), maar
ten slotte valt de keuze op Verzorgd Nederlands, dat als plaatsvervangende term
voor Algemeen Beschaafd Nederlands geen gunstige kans heeft. Het

1)

Daarentegen is aangevoerd dat ‘beschaafd’ een indirekt gebruikt adjektief kan zijn, terwijl
‘algemeen’ kan betekenen: algemeen als norm erkend, of: naast en boven de streektalen
verkeersmiddel voor de gehele volksgemeenschap (vgl. de door Kloeke niet genoemde Duitse
term Gemeinsprache).
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begrip is er onvoldoende door omschreven, want de algemeen-beschaafde
omgangstaal, het standaard-Nederlands kan meer of minder verzorgd zijn. Een
intellektueel zal in zijn gezin, onder vrienden zijn taal minder verzorgen dan bij een
voordracht of in een vergadering. Trouwens, Kloeke gebruikt herhaaldelijk in zijn
2)
studie zelf weer de term ‘beschaafdentaal’ .
Hoofdzaak van Kloeke's betoog, waardoor een polemische draad blijft lopen, is
echter niet de verwerping van een term, maar het ‘te velde trekken tegen de leer
van het absolute primaat van de gesproken taal’ (blz. 52) of, zoals hij het te voren
3)
(blz. 15) uitdrukt: ‘het dogma van het primaat van de klank’ . Tegen de aanhangers
van een zo extreme leer, die alle invloed van de geschreven taal wil uitschakelen,
staat Kloeke sterk als hij ‘het volle licht doet vallen op al wat strijdig is met hun
theorie’ (blz. 18). Daarbij staat hij niet alleen. Hij noemt zelfs medestanders en
vermeldt o.a. deze passage uit mijn artikel van 1914: ‘Een belangrijk en niet te
verwaarlozen punt, juist bij het meer vormelike spreken, is de invloed van de
geschreven taal, of liever van de schrijfwijze, het schriftelike voorbeeld’ (blz. 13),
waarop ik nog liet volgen: ‘Ook dit dient voor onze taal onbevooroordeeld onderzocht
4)
te worden’ . De verdienste, dit onderzoek aanbevolen en ter hand genomen te
hebben, komt naast Van Haeringen en Hellinga ook aan Kloeke toe, die reeds
menige bijdrage geleverd heeft ‘om de geschiedenis der gesproken beschaafdentaal
te reconstrueren’ (blz. 19). Daarvan getuigt ook dit laatste geschrift, dat ook in andere
opzichten aanspraak mag maken op waardering. Met instemming lazen wij zijn
waarschuwing tegen eenzijdige synchronistische taalbeschouwing, die ‘kan leiden
tot vervlakking van ons taalkundig inzicht’ (blz. 4). Wij kiezen de zijde van Kloeke,
als hij het oneens is met Van Haeringen, die Jespersen's definitie aanvaardt: ‘goed
d.w.z. beschaafd Nederlands spreekt hij, aan wie men niet horen kan, uit welk
gewest hij afkomstig is’ (blz. 8). Die eis mag m.i. alleen aan voordracht- of toneeltaal
gesteld

2)
3)
4)

Zie blz. 19, 25, 50.
Als hij daarbij met name Salverda de Grave en Hesseling noemt, dan betwijfel ik of deze
geleerden niet dichter bij zijn standpunt staan dan hij meent.
Verz. Taalk. Opstellen I, 116.

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 69/70

316
worden. Daarentegen hebben wij tegen Kloeke's beroep op de statistiek hetzelfde
5)
bezwaar dat Van Haeringen onlangs in zijn beoordeling opperde . Men trekt de
grens te eng, als men aanneemt dat alle Nederlanders die slechts lager onderwijs
genoten hebben, buiten de kring van de beschaafd-sprekenden gesloten blijven. In
dat geval zou ‘het aantal “beschaafden” 3% nauwelijks te boven gaan’ (blz. 28). De
dagelijkse waarneming kan leren dat tal van personen, vooral vrouwelijke die door
hun werkkring in geregelde aanraking komen met beschaafd-sprekenden, door
nabootsing en aanpassing van een taalgebruik dat als voorbeeldig beschouwd
wordt, het in toepassing van verzorgde taal ver kunnen brengen. Rekening moet
ook gehouden worden met het passief bezit van voorbeeldig-gesproken Nederlands.
Een arbeider spreekt op een vergadering, met een patroon meer ‘verzorgd’ dan
onder kameraden; een bediende weet meestal hoe hij een klant moet toespreken,
al is dat niet zijn gebruikelijke ‘onverzorgde’ uitspraak. Maar ook al zou Kloeke's
pessimistisch percentage, bij eventuele toetsing aan de werkelijkheid, aanzienlijk
verhoogd kunnen worden, dan moeten wij het, om billijk te zijn, beschouwen in het
licht van zijn betoog, dat meer de nadruk legt op de norm dan op het gezag, dat
bijna uitsluitend de ‘uitspraak’ behandelt, al worden woordvoorraad, woordvorming
en syntaxis terloops genoemd. Dat hij het grote belang van een bovengewestelijke
eenheidstaal - als waarborg voor nationale eenheid - ten volle erkent, spreekt vanzelf:
men behoeft daarvoor blz. 6 maar op te slaan. Dat algemene Nederlands ‘spreekt
hij, die de woordenschat van een normaal Nederlands schoolwoordenboek over 't
geheel als de zijne herkent en zich er actief van bedient in het dagelijks verkeer met
zijn landgenoten’. Mijns inziens is de eerste en gewichtigste stap tot taaleenheid de
aanpassing van de woordvoorraad, gevolgd door de eenheid van grammatisch
systeem. Deze beide factoren waarborgen een grote mate van verstaanbaarheid,
die volkomen wordt, wanneer ook de uitspraak zozeer aangepast is, dat van één
6)
fonologisch stelsel, zij het met lichte schakeringen, gesproken kan worden’ . Als

5)
6)

NTg XLIX, 316).
Aanhaling uit mijn artikel van 1938 Over het begrip ‘Algemeen Beschaafd’ (Verz. Taalk. Opst.
III, 180).
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Kloeke er duidelijker op gewezen had, dat eenheid van verzorgde uitspraak de
bekroning is bij de wording van nationale taaleenheid, dan zou ook mogelijk
misverstaan van zijn betoog in Zuid-Nederland, waarop Van Haeringen in zijn
recensie terecht gewezen heeft, voorkomen zijn. Zijn verdienste blijft echter, dat hij
belangrijke problemen, op grond van degelijke studie, opnieuw aan de orde gesteld
heeft.
Utrecht.
C.G.N. DE VOOYS

Mayke Jakkelis, mei ynlieding en oantekeningen fan W.L. Brandsma (=
nr 5 van de Magnus-Rige) Boalsert 1951.
Behalve drie stukjes over Mayke Jakkelis (het eerste gedateerd op 1778, de andere
twee op 1779) bevat dit boekje als bijlagen nog drie Friese gedichten uit diezelfde
tijd. De letterkundige waarde is niet zo heel groot, al kan de uitgever het verhaal
van M.J. met recht als ‘ien fan de aerdichste út de 18de ieu’ bestempelen. Voor de
algemene kennis van die tijd zijn deze stukjes belangwekkend en de uitgever heeft
zich bovendien moeite gegeven om door zorgvuldige ‘oantekeningen’ het tijdbeeld
nog wat te acheveren en de taal te verklaren.
Als auteur van M.J. staat de predikant Feike van der Ploeg te boek, maar
Brandsma is van dit auteurschap niet zo zeker (blz. 12). Vermoedelijk niet ten
onrechte. Bij de lectuur trokken de volgende woorden van Mayke mijn aandacht:
‘Dit sil ik allegjerre oon ien Schoalmáster fortelle / der hem het Boersk forstiet / lit
dy het schrieuwe’ (blz. 26). Het ligt dus voor de hand om aan te nemen, dat dit alles
door een schoolmeester is neergeschreven en niet door een dominee. Op blz. 32
wordt dit nog eens bevestigd door de mededeling: ‘Dit is ney 't Hânschruft fin dy
Master, det het oor scheun het, rjeugtfuddig drukt’.
Voor een inzicht in de taalgeschiedenis zijn deze teksten van niet te onderschatten
waarde. In mijn uitgave van een gedicht van Eelke Meinderts, dat juist uit dezelfde
tijd stamt en zelfs op dezelfde gebeurtenis (het bezoek van Willem V in 1777)
betrekking heeft (zie Ts LXI 170-201) heb ik er reeds op gewezen, dat uit deze
naieve 18de-eeuwse Friese gedichten vaak een veel kleuriger en meer natuur-

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 69/70

318
getrouwe taal te voorschijn komt, dan uit de 19de-eeuwse met hun algemene
tendentie tot normaliseren en hyper-verfriesing.
Evenals bij Meinderts vindt men in M.J. spellingen als doebelstoer, boesse, zoepe,
toezen, hoes, Moele, Moessen naast uis Jan, Zuiker, Juinjes (Juni), Juiljes (Juli),
uit (de ui uit te spreken als ü). Eenmaal gebruikt Mayke in de beleefdheids-aanspraak
nog het verouderende y (Binne y nen Domeni?), maar daarnaast ook Je (Het mat
Je nou ha) en het moderne jou (al woene jou toussen ha, Tel jou 't jield mar). Vroeger
heb ik reeds trachten aan te tonen, dat deze jou-vorm (die men in de zuiver Friese
literatuur van vóór 1750 tevergeefs zal zoeken) als vertaling van het Hollandse U
in de 18de eeuw via het Stadsfries in het Boerenfries is doorgedrongen. Inderdaad
zegt de Stadsfries-sprekende omroeper: met de Vinder moet jou het maken, de
‘Burger’: jou mutte an de andre kant loope, de ‘Vreemdeling of Kleinsteeder’: Ik weet
het net zoo min als jou / Vrouwtje. Interessant is Mayke's possessief jens (jens Hoed
en Proek), hetzelfde beleefde poss. dat ook Meinderts (naast jins) gebruikt. Het is
de genitief van ien ‘een’ en werd blijkbaar als uiterst beleefd pron. beschouwd. Tot
dusver vond ik het slechts aangewend tegenover God en de Prins, hier wordt een
dominee aangesproken. Dit pron. moet (althans in de betekenis van ‘uw’) een
ephemeer bestaan hebben gehad, ongeveer te vergelijken met dat van uwe(e)s (de
verbinding jens Proek is haast als omen te beschouwen). Dat de schrijver zich
redelijke moeite gegeven heeft om de juiste uitspraak weer te geven, moge blijken
uit schrijfwijzen als oos (anders), wudde, bud (baard), fladden (flarden), poate (poort),
greut, grutte, joer (duur), fut enz.
Uit teksten als deze valt meer te halen voor de historische grammatica van het
Fries dan uit tientallen andere waarin schrijver (of uitgever) zich aangepast hebben
aan een gerenommeerd systeem ('t zij à-la-Gysbert Japicx of ‘modern’). Wellicht
zal juister inzicht leiden tot een definitieve bevrijding van het dogma, dat de
taalontwikkeling in Friesland zich in ‘splendid isolation’ van alle andere gewesten
heeft voltrokken.
Het is daarom te hopen, dat men op deze wijze voort zal gaan met het algemeen
toegankelijk maken van diplomatisch uitgegeven Friese
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teksten, meer in het bizonder uit het tijdvak 1600-1800. Wanneer dat, evenals hier,
gebeurt zònder enige spellingnormalisering en met een goede commentaar, dan
zal de taalwetenschap (en niet alleen de Friese) daarmee ten zeerste zijn gebaat.
Leiden, September 1951.
G. KLOEKE

o

H.W. van Tricht, P.C. Hooft, Arnhem 1951. 8 .
Het is mij een genoegen in dit tijdschrift de aandacht te vestigen op het werk van
Dr H.W. van Tricht over P.C. Hooft, waarvan het eerste gedeelte, als antwoord op
de prijsvraag 1948: Het Leven van P.C. Hooft tot aan het einde van zijn huwelijk
met Christina van Erp, met de gouden medaille van Teyler's Tweede Genootschap
werd bekroond. Deze uitgave is door de schrijver vermeerderd met hetgeen nog
over Hoofts later leven te zeggen viel.
Het heeft mij altijd verwonderd dat, terwijl aan Vondel zoveel aandacht is
geschonken, zowel door de uitgave van zijn werken als door levensbeschrijvingen,
ná Gerard Brandt die over Hooft èn Vondel een nog steeds zeer leesbare
verhandeling schreef, alleen Busken Huet en Van Tricht belangstelling voor Hooft
bleken te hebben, aan wie ik zelf altijd de voorkeur boven Vondel gaf, zowel om zijn
artisticiteit als om zijn levensbeschouwing. Bij Vondel overheerst steeds de
secundaire functie, het ethische, bij Hooft de primaire functie, de schoonheid, en
daarop komt het in de kunst toch aan.
Achtereenvolgens schetst schrijver Hoofts verhouding tot Cornelis Plemp, Bredero,
Vondel, Reael, Roemer Visscher, Huygens, Mostaert, Joost Baek en Tesselschade.
De inleiding, de eerste 20 bladzijden, zijn voor de gewone lezer, d.w.z. de
niet-philologisch geschoolde, nog al moeilijk. Van Tricht geeft in vogelvlucht de
ontwikkeling van de Nederlandse Renaissance van Germanen en Romeinen in
Vlaanderen, Brabant en Henegouwen met Brussel als middelpunt tot het aan de
periferie gelegen Hollandse Waterland, waarbij aandacht geschonken wordt aan
de betekenis der regulieren, de 16de eeuwse Franse uitstraling en zelfs het
Calvinisme en geconstateerd wordt, dat Hoofts Italiaanse reis van zijn 18de tot
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zijn 20ste levensjaar (1598-1601) de doorslaggevende factor is. Hoofts
Reisheuchenis en Zendbrief aan de Kamer In Liefde Bloeiende, blz. 12/13, hadden
dan ook wel wat uitvoeriger bespreking en ontleding verdiend. Zij behoren tot de
gewichtigste documenten voor de kennis van Hoofts persoonlijkheid.
De voltooiing van dit werk, dat getuigt van diepgaand onderzoek, is een gelukwens
waard.
A.A. VAN RIJNBACH

Ingekomen boeken
o

Album Dr Louise Kaiser. N. Samson N.V. - Alphen aan den Rijn - 1951. 8 . 97
blz. (niet in de handel; prijs ing. ƒ 10,-, te bestellen bij G.L. Meinsma, p/a
Jodenbreestraat 72, Amsterdam-C.).
CELEN, VITAL, Het Nederlands te Duinkerke door de Eeuwen heen. Uitgeverij
o

Sanderus, Oudenaarde - Vlaamse Toeristenbond, Antwerpen - z.j. 8 . 86 blz.
Prijs gekart. fr. 55,-.
KEYSER, S., Dr., Het Tessels. Inleiding, Vocabulaire en Teksten. Leiden. E.J.
o

Brill. 1951. 8 . 250 blz. Prijs geb. ƒ 14,75.
RONDOM FORUM. Een tijdsbeeld in documenten uit het werk van J. Slauerhoff,
H. Marsman, E. du Perron, Menno ter Braak, S. Vestdijk (Meulenhoff's
o

bibliotheek van Nederlandse schrijvers n 37), samengesteld door W.L.M.E.
o

van Leeuwen. M. Meulenhoff. Amsterdam. 1951. 8 . 152 blz. Prijs ing. ƒ 3.-,
geb. ƒ 3,50.

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 69/70

1

In memoriam Arie Zijderveld
(Hendrik-Ido-Ambacht, 11 November 1875-Amsterdam, 4 April 1952)
Wederom is aan de kring der Redactie een harer trouwste medewerkers ontvallen.
Al maakte Dr. Zijderveld na het afsluiten van de 64e jaargang in 1946 geen deel
meer uit van de Commissie voor Taalen Letterkunde, als gewaardeerde gast bezocht
hij de redactievergaderingen aanvankelijk nog vrij geregeld, later minder. Hij had te
kennen gegeven voortaan vrij te willen zijn. Na een welbesteed leven van plichten
had hij behoefte aan een rustige levensavond die hij nog nuttig hoopte te besteden
voor eigen studie. Zoals in alles was hij ook in zijn afscheid harmonisch, niet abrupt,
maar met steeds grotere tussenpozen terugkomende, wende hij zijn vrienden als
het ware aan zijn afwezigheid. Nog in de kracht van zijn kunnen verliet hij hun midden
als actief lid. Dat bewees hij door in 1945 nog zijn degelijke studie Cesare Ripa's
Iconologia in ons land tijdens een Redactievergadering ten doop te houden. Dat
deze bijdrage niet in het Tijdschrift geplaatst werd, vond zijn oorzaak in de stof zelve.
De vele illustraties die het opstel vereiste, maakten het geschikter voor een
kunsthistorisch tijdschrift als Oud Holland, waar het dan ook geplaatst is in de
jaargang van 1949.
In het Tijdschrift zelf vindt men overigens in de laatste jaargangen nog meer dan
eens zijn van grote kennis en critische zin getuigende boekbesprekingen. Als een
krachtige grijzaard is hij uit het leven gescheiden, zonder ziekbed, na een kleine
inzinking rustig ingeslapen. Hij heeft een dood gevonden, zoals men die voor hem,
de evenwichtige, gelukkige mens gewenst had, in harmonie met heel zijn leven.
Dr. Zijderveld, die door zijn late universitaire studie - hij kwam uit het Lager
Onderwijs - eerst op rijpe leeftijd is gaan publiceren, debuteerde in het Tijdschrift in
Jrg. 43 (1924) met een litterair-philosophisch opstel over de betekenis van Gemoed
bij de schrijvers
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van vóór de Romantiek en in hoofdzaak is dit debuut wel een richtingaanwijzer
geweest voor het gebied van zijn werkzaamheid in de geschiedenis der letteren.
De geestesgeschiedenis van Nederland in de 16e en 17e eeuw, met name die van
de van het humanisme doordrenkte protestanten - of moeten wij zeggen met de
bijbel grootgebrachte humanisten? - vond in hem een harer beste beoefenaars. Zijn
opstellen over Spiegels Hertspieghel en over Hooft's Granida, die in het Tijdschrift
verschenen zijn in de jaren 1925 en '28, behoren nog steeds tot het beste, wat over
deze werken verschenen is en het lag in de rede dat men hem in 1932, toen er een
plaats vrij kwam door het bedanken van Dr. R. van der Meulen, aanbood zitting te
nemen in de Commissie voor Taal- en Letterkunde der Maatschappij. In de ruim 15
jaar dat Dr. Zijderveld, afgezien van de gebruikelijke periodieke onderbrekingen,
deel heeft gehad aan het werk van de Redactie, heeft deze ruimschoots mogen
profiteren van zijn rijke gaven en helder critisch inzicht. Ook in deze jaren werden
belangrijke studies van zijn hand in het Tijdschrift gepubliceerd, waarvan die over
De poëzie der Tachtigers in het licht van het symbolisme, zijn polemieken tegen
Molkenboer's inleidingen in de grote Vondeleditie, waarvan ook hij een der
redactieleden was (Heeft Vondel Spinoza bestreden? (1937), Vondel in zijn
Bespiegelingen (1938)) en tenslotte die over Coornhert's bekering (Coornherts
A.B.C. (1944)) wel de belangrijkste zijn.
Met weemoed herdenkt de Redactie het heengaan van haar trouwe vriend en
medewerker.
DE REDACTIE.
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Teruggevonden fragmenten van een ‘Roman van Iechemas’ (?)
De Universiteitsbibliotheek te Leiden is onlangs in het bezit gekomen van een aantal
handschriftfragmenten, oorspronkelijk berustende in het Rijksarchief in
Noord-Brabant, maar door de vriendelijke bereidwilligheid van de rijksarchivaris
Mej. E.H. Korvezee aan haar afgestaan. Daaronder bevinden zich twee bladen
*)
perkament die tezamen het omslag hebben gevormd van een der bewaard gebleven
1)
protocollen, lopende over de jaren 1546 tot 1557 , van Matthias filius Walteri Heys,
destijds notaris te Geertruidenberg, door Dr G.I. Lieftinck als volgt beschreven:
‘4 fragmenten, samen deel uitmakende van 2 dubbelbladen perkament
van c. 1350(?). Het ene is vrijwel gaaf overgeleverd, het andere is
geschonden tot nadeel van de tekst. De oorspronkelijke maten der bladen
van het hs. zullen 238 × c. 160 zijn geweest. Bladspiegel 175 × 135,
afgeschreven in 2 kolommen van 31 rr. Geen signaturen of reclamen.
SCHRIFT. Fraaie littera textualis in voortreffelijke inkt. Beginletters, slechts
zelden capitalen, in aparte kolom. Afwisselend diep groenblauwe en rode
hoofdletters (2 rr. hoog), die niet bijzonder fraai van factuur zijn. Geen
ra

va

rab

rubrieken. De beginletters zijn onregelmatig gerubriceerd: ff. 1 , 1 , 2
rb

vb

3 ,4

vb

ra

vb

,

rb

niet; ff. 1 , 2 (1e deel), 3 , 4 met een vluchtige rode lijn door
va

ra

de letters en ff. 3 en 4 met een blauwe lijn rechts langs de letters
gerubriceerd. De toestand van de tekst is als volgt:
F. 1 is gaaf.
F. 2: de kolommen recto a en verso b zijn gaaf; de kolommen recto b en
verso a zijn doorgesneden, doch het toeval heeft de weggesneden helft
dier kolommen bewaard, een reep van c. 34 mm. breedte en
oorspronkelijke hoogte (F. 2bis). Alleen de bovenste 2 à 3 rr. zijn in het
midden geschonden.
va

F. 3: sterk besnoeid, met geringe schade aan de tekst (f. 3 , begin der
laatste regels).

*)
1)

Inmiddels genummerd B.P.L. 2552-37.
's-Hertogenbosch, Rijksarchief, R. Geertruidenberg 54 en 55.
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F. 4: bovenkant en buitenmarges zeer beschadigd. Door de snipper f.
ra

4bis is de bovenste regel van f. 4 bewaard gebleven en r. 2 aan te vullen,
vb

zo ook van f. 4 . De andere bovenhoek van het blad is reddeloos verloren
rb

va

en van de buitenkolommen f. 4 , 4

is nog ¾ over, resp. leesbaar.’

Het handschrift, waarvan de teruggevonden bladen deel hebben uitgemaakt, is
in het bezit geweest, heeft althans ter beschikking gestaan van Mr. Matthijs Woutersz.
Heys. Reeds op 22-jarige leeftijd - hij is in 1524 geboren - fungeerde deze priester
als notaris van het kapittel van Geertruidenberg. Als kanunnik van dit kapittel werd
2)
hij op 20 Januari 1549 door het Hof van Holland als notaris geadmitteerd . Van
3)
1552 tot 1555 was hij pastoor van Geertruidenberg . ‘Daar onder de kanunniken
een scholarch wordt vermeld’, schrijft mij Mej. Korvezee, ‘lijkt het mij niet
onwaarschijnlijk, dat notaris Heys in de kapittelschool vervaardigde afschriften van
romans als omslagen voor zijn protocollen gebruikte. Ik vrees echter, dat slechts
deze afschriften daardoor ontkwamen aan de vernieling door de in 1573 te
Geertruidenberg beeldenstormende soldaten.’ Haar vrees is helaas bewaarheid.
Nòch de Nassause domeinarchieven nòch de archieven van de abdij Thorn bleken
bij navraag nog handschriften of gedeelten van handschriften met middelnederlandse
4)
litteraire teksten te bevatten .
Dit is des te spijtiger, daar wij er nu wellicht nooit meer in zullen slagen de roman,
die wij uit het viertal fragmenten leren kennen, volledig te identificeren. Zoveel is
slechts zeker, dat wij te doen hebben met een bewerking van de
5)
Eustachius-legende . Het tamelijk uit-

2)
3)

4)

5)

Verslagen omtrent 's Rijks Oude Archieven 1910, bl. 130.
Ik dank deze levensbijzonderheden van Heys aan de vriendelijke inlichtingen van Dr. P.C.
Boeren, Mej. E.H. Korvezee en de heer A. van der Poest Clement, die bovendien het eerst
mijn aandacht op de fragmenten heeft gevestigd.
Gaarne betuig ik hier mijn hartelijke dank aan de heren Hardenberg en Panhuysen,
rijksarchivarissen resp. aan het Algemeen Rijksarchief en het Rijksarchief in Limburg voor
hun informaties.
Vg. H. Delehaye La légende de saint Eustache in Bulletin de l'Academie Royale de Belgique,
Classe des lettres et des sciences morales et politiques, 1919 (Bruxelles 1920) p. 175 suiv.,
H. Petersen Les origines de la légende de saint Eustache in Neuphilologische Mitteilungen
26 (1925), S. 65 ff., R. Kapp Heiligen und Heiligenlegenden etc. I (Halle/Saale 1934) S. 322
(met rijke literatuuropgaven).
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6)

gebreide variantenapparaat van Philip Ogden wees duidelijk in de richting van de
Guillaume d'Angleterre van Chrestien de Troyes en aanvankelijk meende ik dan
ook in onze fragmenten een verdietsing van deze roman te mogen herkennen. Bij
nader toezien bleek het middelnederlands echter tenminste één variant te bevatten,
die afwijkt van de Guillaume d'Angleterre en trouwens van alle mij bekende
bewerkingen van de Eustachius-legende. Worden hier de twee kinderen - bij
Chrestien de Troyes is dit één kind geworden - a f z o n d e r l i j k door wilde dieren
geroofd en vrijwel onmiddellijk daarna bevrijd, de Nederlandse dichter laat de beide
kinderen t e z a m e n door een wolf en een wolvin wegvoeren en vervolgens geruime
tijd door deze dieren verzorgen. Verder bestrijken onze fragmenten helaas vrijwel
nooit díe episoden, waaraan Ogden zijn determinatieven heeft ontleend.
Het eerste fragment bevat het slot van de proloog (r. 1-42) en het begin van de
eigenlijke roman (r. 43-124). De proloog, waaraan slechts weinig schijnt te ontbreken,
is opgebouwd uit de bekende motieven en biedt dus naar de inhoud geen gegevens
ter karakterisering van het werk. Dit wordt anders, zodra de dichter in r. 43 met zijn
verhaal begint. Dan voert hij al spoedig Judas Macchabaeus ten tonele als de pionier
van de ridderschap. In r. 78 e.v. verwart hij hem met Konstantijn of kent hij hem
doodleuk eenzelfde belevenis toe.
Het tweede fragment begint kort na de aankomst van onze held met zijn gezin bij
zijn schoonvader ‘een prince rike/vanden lande van iericho’. De hemel verbiedt hem
zijn aanvankelijk voornemen uit te voeren om stiekum (?) alleen terug te keren en
zijn land te verpanden. Elk paard, dat hij bestijgt, breekt onmiddellijk de nek en wat
hij beetpakt, vergaat onder zijn handen. Dan moet hij wel officieel afscheid gaan
nemen, waardoor zijn vrouw gelegenheid krijgt haar wens kenbaar te maken om
lief en leed met hem te delen. De kinderen, die nog maar zeven jaar zijn, beseffen
gelukkig niets van de ellende, die hun wacht. De familie trekt van land tot land,
terend op het goed, dat de vrouw van haar vader had meegekregen. Wanneer dit
op is en ze ten einde raad zijn, komen ze in een bos aan een driesprong. Ze slaan

6)

A comparative study of the poem Guillaume d'Angleterre etc. (Baltimore 1900).
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rechts af, dalen een berg af en staan voor de zee. Er vaart een schip dicht bij de
kust en de schipper heeft hen al opgemerkt.
Het derde fragment verhaalt de roof van de kinderen door een wolvenpaar, dat
hen als weleer Romulus en Remus goed verzorgt. Intussen dwaalt onze held nu
alleen rond - blijkens het slot van dit gedeelte (r. 120 e.v.) heeft hij zijn vrouw aan
de schipper verkocht - trachtend door het bedelen van brood in leven te blijven.
Gewoonlijk wordt hij daarbij afgesnauwd en het lukt hem dan ook nauwelijks in een
week tijds zoveel op te doen, als hij voor één maaltijd nodig heeft.
Het vierde fragment, waarvan helaas heel wat tekst verloren is gegaan, verplaatst
ons in de episode van het gedwongen(?) huwelijk van de heldin met de heer van
het land, waar zij door de schipper is gebracht. De hertog is ernstig ziek en zij betreurt
het, dat ze hem geen zoon heeft geschonken, die als rechtmatige erfgenaam zou
kunnen optreden. Nu zal ze bij 's hertogen eventueel overlijden door de machtige
leenmannen worden verdreven of gedwongen worden opnieuw te huwen. De hertog
laat daarop zijn mannen ontbieden en hen zweren, dat ze haar trouw zullen blijven,
indien het ergste mocht gebeuren. Ze doen dit en kort daarop sterft hij. In r. 28 horen
we, dat de held van onze roman Iechemas heet. Jammer genoeg heb ik die naam
nergens teruggevonden. Langlois in zijn Table des noms propres etc. vermeldt hem
niet en ook Prof. Gustave Cohen's nasporingen te mijnen believe bleven
7)
vruchteloos .
Voor plaats en tijd van ontstaan leveren onze fragmenten slechts vage gegevens.
De roman zal vérmoedelijk door een Vlaming in de 2e helft van de 13e eeuw zijn
gedicht. Mocht de merkwaardige vermelding van Ons heren wraken in de proloog
(r. 17) betrekking hebben op het uit Maerlant's Merlijn bekende dichtwerk Van ons
Heren Wrake van een ‘pape in Vlanderlant’, dan zou 1260 de terminus ante quem
8)
zijn . De dichter zou dan in de proloog hebben aangekondigd, dat hij in aansluiting
op de lotgevallen van Iechemas de verwoesting van Jeruzalem zal verhalen. Vreemd
is dit niet, want ook de roman

7)
8)

Je remercie vivement le prof. Gustave Cohen de Paris, qui a bien voulu rechercher pour moi
la source française eventuelle de notre roman.
Ts. 1881, bl. 342 e.v.
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speelt in het H. Land, althans ten dele. Iechemas' schoonvader is immers ‘een prince
rike vanden lande van Iericho’.
Nadere aanwijzingen bevatten de fragmenten helaas niet. Bijzonder opvallend is
dunkt mij alleen de neiging van de schrijver tot moralisatie en hekeling (vg. 1, r.
48-51; 2, r. 42-53), zoals ons dat bijvoorbeeld ook treft in Levene ons heren, waarmee
onze roman trouwens meer gemeen heeft, afgezien van de formeel-stilistische
kenmerken o.a. de liefde voor realistische toneeltjes (vg. 3, r. 70-85).
Taal en rijmen geven geen aanleiding tot bijzondere opmerkingen. Vermelding
verdienen alleen de van elders(?) via afschrijvers(?) binnengedrongen ie-vormen
van het handschrift (t.w. hier = Heer: 1, r. 38, 71, scien: 1, r. 63, ienich: 1, r. 70,
wegeschieden: 2, r. 93, lielijc: 3, r. 115 en omgekeerd eet = iet: 4, r. 14, tenzij het
voorafgaande eer voor deze vorm aansprakelijk gesteld moet worden) en misschien
de voorliefde voor de gesyncopeerde vormen van het geinverteerde imperf. plur.
(hadsi: 2, r. 60, ghingsi: 2, r. 84, enz.). Eenmaal trof ik de vrij ongewone vorm hin
(dat. plur. van het pron. pers.) aan: 2, r. 3. De rijmen zijn over het algemeen zuiver.
Tweemaal werd het schema aabb verbroken door aaaa: 1, r. 63-66; 3, r. 87-90.
Tenslotte wijs ik nog op de rijmen done: coene (1, r. 64), do: iericho (2, r. 3), genooch:
ploech (3, r. 76), werc: starc (3, r. 79), verderf: starf (3, r. 85), bede: dade (4, r. 107),
leet: gheet (2, r. 28).
Wij laten nu de tekst van de fragmenten volgen, diplomatisch naar het hs.; slechts
de afkortingen zijn opgelost in cursieve druk. Eigen toevoegingen zijn tussen
teksthaken geplaatst.

Eerste fragment
+

mi(?) enen ghepense hoe ic moghe
jet ghemaken dat mi doghe
te dezen voerseiden pointen waert
nu willic dichten onghespaert
5 ene auentue ende leggen voren
van den riddre uutuercoren
dat ic int latijn vant bescreuen
9)
ende es van ouden tiden bleuen
die reden verstaet ende doget mint
10 je zegghe v dat hi daer in vint

9)

Hs.: bliuen met bovengeschreven e.
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ridderscap ende oec trouwe
die hi vant an ene vrouwe
ende auenture suaer ende goede
rijcheit ende oec armoede.
ende na bliscap rouwe groot
ende na onwille verwinnen noot.
ende oec ons heren wraken
dit dinken mi welscone zaken
des hebic nu hier dit begonnen
wil mi god der eren ionnen
daer elc man mach exemple bi
nemen wie dat hi si.
Nu biddic gode doer sine goede
ende onser vrouwen doer haer omoede
dat si mi gheue helpe ende raet
te wolbringene deze daet
so dat ons allen moete vromen
ende te groten baten comen
ende daer an doeghet moete leren
sijn si vrouwen ofte heren
daer deze boec zal sijn gelezen
+
oec en moeter nemmer wezen
bede quaet clap ende nijt
dat si ne gheen verwijt
mi hier doen in enigen stonden
daer si bi comen in sonden
dat beuele ic alle tenen gader
gode onzen hier den zoeten vader
dat hi dat voerwachten moete
ende maria die maget zoete
dat hem dit moet zijn bequame
nu beghinc ic en goets name
Bi ouden tiden hier te voren
eer god menschlic wert geboren
van sire moeder der maget marien
ende wilde onse wet daer mede vernien
hadde hi gezet die oude wet
10)
an den ghenen diese bet
hilden alse ic versta daer an
danse menich kerstijn man
nv hout oec moechdi merken

10)

De regel springt in ter vermijding van een genaaide scheur.
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*1

v

Leiden, U.B.B.P.L. 2552-37. Fragment ridderroman (Eustachius-legende). F. 1 en
blad 1.
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dat so god oec woude sterken
die gene die hem getrouwe waren
want hi hem zeluen woude openbaren
dicke wile te menigher stede
te troesten ende te helpen mede
die ghene die hem hilden trouwe
brochte hi gerne vte allen rouwe
die den sinen oec iet mesdaden
waest in doene waest in raden
die tormente hi met plaghen
daert die sine met ogen zagen.
+
dat scien dauid ende salomone
die beyde waren van hogen done
Jonathas ende absalone
die vromich waren ende coene
onse heer was hem altoes bi
waer si vochten so dat si
den zege hadden in elke stede
maer als haer ienich iet mesdede
wrac onse hier dat openbaer
dat mens worden mochte gewaer
des gelijcs so was here iudas
die machabeus geheten was
hi was deerste die ontfinc
ridders name ende hinc
scilt om hals dat quam bi dien
god hadde hem laten sien
11)
een goudine cruce in sinen drome
ende geboet hem als ic gome.
ende seide hem als ic can bekinnen
In desen zo soutu verwinnen
daer om dede hi een cruce draghen
voer alt heer alse dat zaghen
sine viande worden si ondaen
welc tijt hi vechten zoude gaen
dede hi.i.cruce dragen voren
daer na dede hi als ghi moget horen
elken man een cruce draghen
dat ne scermen zoude van slagen
daer hi dat cruce voer hem hilt
daer nv of comen es die scilt

11)

me van drome bovengeschreven ter vermijding van de scheur.
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Daer na docht hem wel gedaen.
+
dat hi met vogelen leerde vaen
ander vogele in rieuieren
doe begonste hi oec fisieren
hoemen met honden iagen zoude
bede in busschen ende in woude
daer na leerde hi die liede vechten
ende elken man hem verrechten
metten scilde ende metten spere
ende metten zwerde hem ter were
setten manlic iegen andren.
ende leerde die liede aldus wandren
ende instride hebben ioie
hier of quamen eerste tornoye
daer na makede hi ene dinc
die hem talre doeget verginc
eer hi verstarf wetic wale
want hi stichte eerste hospitale
12)
ende huse daer men inne gaf.
almosne ic weet daer af.
hospitale comen sijn
dit dede al die ridder fijn
des verdiende hi indit leuen
dat al die liede hem noch gheuen
prijs ende ere ende zeggen mede
dat hi was die alre eersten dede
dat ridderscap eerste up quam.
ende tornoy als ic vernam.
dit dede hi als dor dere ons heren
ende hi hilt met groten eren.
jegen die heydine menigen strijt
die des droeghen groten nijt.

+

1vb

Tweede fragment
+

want hij was .i.prince rike
vanden lande van iericho
ende si seiden hin beiden do
haer auenture van ende toerde
5 alsmen hier te voren hoerde
ende hi antwoerde houeschlike

12)

Tussen inne en gaf in het hs: wach (verbeterd tot gach) geëxpungeerd.
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danckets gode van hemelrike
van allen dat es sijn geuoech
kinder hier es goets genoech.
ic salt v gherne deelne mede
hout uwen pays ende uwen vrede
Die vrowe bleef met horen vader
entie kinder beide gader
ende hi voer wech te sinen lande
om te setten datte pande
maer wat paerde hi bescreet
brac den hals al ghereet.
waer an hi sloech sine hant
ghinc te niete altehant.
do hi dat zach hi hadts rouwe
do keerde hi weder toter vrouwe
om orlof an haer te nemen
hine can langer niet getemen
daer te sine inder armoede
als hi quam ter vrouwen goede
ende hi orlof waende ontfaen
woude si emmer met hem gaen.
ende dogen met hem lief ende leet
aldus si met hem hene gheet
uten lande in vremder stede
ende leedden haer kinder mede.
+
die ionc war [en] ende lettel wisten
dat si so grote r[ijch]eit misten
sine wisten go[et] noch quaet
ende sine hadden ghenen raet
van .vii.iaren waren si
out van dagen of daer bi
kinder die so ionc sie waren
van zeuen iof .viii. iaren
wisten wilen lettel quaets
ende hadden an hem lettel raets
al wilsi nv connen vele
alsi nv comen tenen spele
13)
si bringen so oude viten voert
dat mens luttel heuet ghehoert.
men machse cume verscalken iet.
men hoert dicken ende siet

13)

Tussen so en oude in het hs. een geëxpungeerde l.
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enen kinde trecken treken
die ouden lieden dic ghebreken
willen ionge kinder vechten
die maghe willen dat berechten
ende maker omme grote clage
dus arghet die werelt alle dage
alwaren des ridders kinder groot.
van horen daghen die grote noot.
die hem naecten ontsagen si niet
ende haddens int herte groot verdriet
si daden alse kinder pleghen
14)
bede in straten ende in weghen
hadsi bliscap sonder rouwe
des weende dicke die goede vrouwe
entie ridder alsi dat zaghen.
+
die van vrienden [ende v]an maghen
elendich sere w[orde]n waren
wat wonder est da[t] si mesbaren
ende driuen also groten rouwe
daer mochtmen sien grote trouwe
die si droech te haren here
si mochte sijn bleuen in groter ere
te haers vader huus alhaer leuen
maer sine woude niet begheuen
haren man doer enige noot.
si doechde menigen hongher groot
doer haren man ende menich verdriet.
sine wouden emmer begheuen niet
Dus ghingen si so lange stonde
dat haerlijc and[er] nietne conde
getroesten noch gheuen raet
wat si best doen nadat hem staet
si hadden verteert altenen gader
dat si brochten van hare vader
ende haer beste cleder die si droech
dat was seer haer ongeuoech
dus ghingsi van lande te lande
so sere vruchten si die scande
van haren vrienden dat si hem maecten
emmer voert so dat si naecten
enen woude up enen tiden
daer si doer zouden liden

14)

in later met een invoegteken bovengeschreven.
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90 alsi binden woude quamen
do verzaghen si ende vernamen
inden woude tere steden
daer lagen drie weghescieden
+
doene wisten si welken gaen
95 jof welc te gangen bestaen
doch si droeghen si ouer een
datter vrouwen best do sceen
dat si ghingen ter rechter hant
daer hoeptsi te vinden enich lant
100 daer hem gelucke mochte gescien
doe quamen si ghegaen mettien
beneden an enen berghes voet.
do dochte hem beiden wezen goet.
dat sire up gingen dor sien dor horen
105 si hoepten hem zoude comen te voren
dat si vonden enige stede
daer si rusten ende oec mede
daer si mochten bidden broot
si hadden den honger groot.
110 der kinder hongher dede hem toren
meer dan haer selues te uoren
do si ten berge beneden quamen
daer versagen si [ende vernamen]
die zee beneden an den voet
115 doe docht si in haren moet
dat si ter zee doe neder clommen
menigen wech lanc ende crommen
so lange dat si neder quamen
daer versaechsi ende vernamen
120 do si quamen upten zande
datter seilde voerden lande
een scip dat van verren quam
als die scipman dat vernam
ende hi der liede wart geware

+

2vb

Derde fragment
+

sach hi comen ene wolwinne.
ende enen wolf die met sinne
die kinder droegen hare straten
done wiste hi hoe ghelaten
5 hi riep dicke ha ha ha
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ende liep den woluen na
laet hier die kinder beide gader
ende scoert mi ic bin hoer vader
ende laet mi steruen metten kinden
sine woudens hem niet onderwinden
ende liepen wech hare straten
sodat si den ridder laten
allene bliuen inden woude
ende liepen te hole also houde
alsi te haren hole quamen.
die kinder si doe beide namen
ende deedse liggen bi haren kinden
nu hoert wes si hem onderwinden
si waren der kinder also blide
dat si saten bi hare side
ende speelder mede vriendelike
dat woude god van hemelrike
hier moechdi horen wonder groot
die woluinne haelde hem broot.
alsi mochte ende leyd hem bi
ende alsi vernam so dat si
drinken wouden ghenc si leggen
bi hem dat wonder es te zeggen
ende lietse zughen hare mamme
somwilen van enen iongen lamme
most si eten doer den noot.
+
want selden mocht si hebben broot
si mosten leuen bi zulker spisen
als si hadden in zulker wisen
alse wolue inden woude plegen
maer sine mosten in geenre wegen
gangen dor die wolvinne
si toechde hem so grote minne
dat icket qualike dar gezeggen
jof oec in ghescrifte leggen
maer dat vindic voren
int latijn die wil horen
hi mocht horen scone tale
god die vermocht dat wale
en was hem niet zwaer
dus bleuen die kinder daer
wonen inden wilden danne
dat si van wiue noch van manne
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hadden helpe noch ander troest.
50 lange tijt eer si verloest
worden als ghi zult verstaen
maer hier moet eerste voren gaen
ene reden van haren vader
ende vander moeder beyde gader
55 sijn versceden harde verre
des si dicke waren erre.
Alse die vader hadde verloren
sine kinder hadde hijs toren
done wiste hi wat bestaen
60 doch pensede hi soude gaen
ouer in enige goede stede
ende hem generen metter bede.
+
Iemene zoude sijns ontfermen
als men zaghen sine kermen
65 broot te bidden was sijn gedochte
dus ghinc hi aldat hi mochte
waer hi quam ofte sat
ofte carmede ofte bat
men gaf hem lettel ofte niet
70 dene seide siet hier siet
dese cockijn es so groot
wie zoude hem geuen broot
gaet wintet met allen scanden
wildijt niet winnen metten handen
75 eert ende trecket ene ploech.
trouwen ghi sijt groot genooch
v broot te winnen waerdi vrome
ghi siet selden welle come
spade bate ende lettel werc.
80 gaet cockijn ghi sijt so starc
Ic zoude eer vechten om mijn broot.
ende slaen liede toter doot.
eer ic dus liepe achter lande
gaet ribaut god geue u scande
85 sprac die ander groot verderf
dat hi van rouwen niene starf
dat was wonder alte groot.
hi wenschede dicke om den doot
harde selden at hi broot.
90 dus was hi in groter noot
want men dede hem grote scande
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[d]us was hi daer inden lande
[i]n weet hoe lange hire was.
+
van scaemten vloech hi als icket las
verre in een ander mans lantstede.
hadde hi in dene gehad onurede
15)
hi hads inder ander also vele.
het ghinc met hem al uten spele
cume conste hi binder weke biiagen
broots so uele in zeuen dagen
als hi wel ghegeten hadde tenen male.
hi wart bleec ende oec vale
ende magher ende keytijf.
ende leedde een harde droeue lijf.
van dage te dage ielancso mee.
des was sire herten harde wee.
hi most emmer also gedogen
hine wiste hoet gebetren mogen
dus bleef hi daer so hi lancste mochte
maer alst hem daer verdochte
ende hi den honger hadde so groot.
ghinc hi ouer al omme broot.
bidden dus in elke stede
daer men hem vele scanden dede.
hi wart so lielijc ende so vuul
dat men recht hiet grote guul.
groot verderf ende cost verloren
dus was hi in desen toren
lange tijt ende lange wile
nu eist tijt alsonder ghile
dat ic kere ter scoenre vrouwen
die wech voer in groten rouwen.
metten scipman diese cochte
dies hem harde werde bedochte.

+

vb

+

ra

3

Vierde fragment
+

sprac die vrouwe lieue here
des ic mi ontsach van v
vruchtic dat mi sal comen nu
te groten vernoye ende te miswende
5 dat ic niet bleuen inne met kinde
daer u lant here up mochte eruen

15)

der van ander bovengeschreven.
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gheuallet here dat ghi moet steruen
dat mi god moete verbieden
so salic van uwen lieden
haestelike verdreuen sijn
dat sijn alle die sorge mijn
so ben ic .i. ellendich wijf.
oec vructic alsonder blijf
dat ic moet an minen danc
nemen man eer eet lanc
bi mire wet bi mire trouwen
sprac die ouer scone vrouwe
sone trouwic man ontsteruedi mi
bi minen wille ende bi di
ontsie ic mi daeraf wel sere
stont an mi in enigen kere
troudic man bi minen wille
dus sprac si maer alstille
pensde si dat wareyt ware
ic soude wel node openbare
hebben geseit wat si meende
metten woerde si sere weende
ende pensde doe om iechemas
dic haer man warachtich was
mocht sine hebben sine begeerde
elnegene bouen der erde.
+
..........................................
+

4rb

35 do waeren............................
datter auonture.....................
do sprac hi al openba[re]
minne ghine doen (?) ............
ic salt v vele wel..................
40 moetic v leuen enige do (?) ......
sodat ghijs sonder sone (?) ......
ic sal u laten in mine [rike]
ende doen v zweren vaste[like]
minen baroenen alsmen.........
45 daer die macht meest a[ne leghet] (?)
dat si v bliuen voert g[hetrouwe]
dat lone u god sprac die [vrouwe]
dat ghi mijns dus wege.........
do sende hi wt vp ne............
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50 lettren endè boden beide
ende gheboot dat elc se[ide]
den genoten vanden lan[de]
dat si te houe haesteli[ke] .........
quamen haer hier wa...............
55 hi woude bi hare alre d............
sijn lant besetten ende............
sone dorfter niemen on............
Si voeren te houe mettien
alst haer here hem...............
60 ic zegghe u dat daer qu[amen]
menich ridder van grote[n name]
menich prince menich g[raue] (?)
+
........................................
+
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75

80

85

90

va

4

65
................................. stonden
.............................. ontwonden
............... quamen toten here
.........chden sine siecheit sere
.........en volkome sijn ende wesen
.........hem toe met dezen
......... ende lieue vrient
............ vele hebdi mi dient
......... vilen te meniger stont
[Bedi] willic v maken cont
[d]at ghi onboden sijt
.................. op deser tijt
[danc]ber alre houeschede
[g]hi mi geuet ene bede
[In sal] hier niet lange wezen
............e nemmermeer genezen
......... deden ene bede hier
......... worden alle scier
......... vrouwe wi doent gerne
......ldaet des niet tonberne
............ wi doot gereet
.........ede hem den eet
......... ghetrouwelike houden
......... doen ende doen zouden
............ zoude bidden daer
............ nemmermeer daer naer
......... en daden noch souden spreken
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............ men te vinden enige treken
+
daer bi verachtert mochte sijn
dat nu sal sijn die bede mijn
si seiden alle vte enen monde
si dadent gerne in elke stonde
ende zworent alle vaste te houden
dat elkerlic bi sinen scouden
nemmermeer daerna nebrake
heren nu zegic v die zake
hieres mijn wijf vwer alre vrouwe
die mi van herten es getrouwe
ic wil dat si vrouwe bliue
steruic nv na minen liue
ende ghi haer sijt onderdaen
alsi dit hadden verstaen
dat dat was dattie here bede.
seide elke dat hijt gerne dade
met houeschen woerden met zoter tale
ende seiden si waers wardich wale
te houden te haren fine
meerre heerscap dan die sine
Dus es die vrouwe ontfangen daer
in corten tiden aldaer naer
sterftie hertoge het moste sijn
nu hoert van dede die vrouwe fijn
si dede sine wtuaert daerter stede
16)
nader wet ende na daer zede
dat men in den lande plach
dat noyt man nochtan en sach
brengen oec in derde.
man met so groter werde
si was so wetende ende so vroet.

Leiden
J.J. MAK

16)

Lees der.
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Nog eens ‘Karel ende Elegast’.
1)

In mijn artikel over Karel ende Elegast (Ts. LXIX, 1951, 81 vv.) heb ik op blz. 88
een paar opmerkingen gemaakt over het ploegkouter, dat Karel bij de inbraak in
Eggeric's slot gebruiken wil. Ik noemde een kouter weinig geschikt om een muur te
doorbreken en vond het begrijpelijk, dat de koning er dan ook door Elegast om
uitgelachen werd; bovendien werd - meende ik - door het meenemen er van de
‘ploegvrede’ gebroken en was de auteur dus wel niet iemand, die tot de boerenstand
behoorde. - Toch is het plan van Karel niet zo gek, als het er op het eerste gezicht
uitziet.
Een opmerking van Prof. L.C. Michels (Nijmegen) bracht mij er toe, het boek van
Dr. Wilhelm Gierlichs ‘De geschiedenis der Bokkerijders in het voormalig land van
's Hertogenrode’ (Roermond, J.J. Romeyn 1939) eens door te zien, waarin de
beruchte inbraken van die bende tussen 1734 en 1774 en de processen daarover
behandeld worden. Het bleek mij spoedig, dat ploegkouters daar verschillende
malen als inbrekerswerktuigen genoemd staan. Zo bijv. op blz. 22: Willem Qu. bracht
met een ploegkouter, dat hij op het veld weggenomen had, een gat in de muur aan,
kroop er door, opende de huisdeur en liet de andere kameraden binnen.
Natuurlijk is hier aan de muur van een eenvoudig boerenhuis te denken, die wel
voornamelijk uit leem of uit veldstenen en leem opgetrokken was. Het belachelijke
aan Karel's plan is dus alleen, dat hij een kouter voor de zware muur van een slot
denkt te gebruikeen.
Inbrekers zullen zich te allen tijde wel weinig van de ploegvrede aangetrokken
hebben. Mijn opmerking daarover snijdt dus ook geen hout. Veeleer wijst het
wegnemen van het kouter op kennis van toestanden op het platte land.
Den Haag.
H.W.J. KROES.

1)

Ik maak gebruik van de gelegenheid om nog twee verbeteringen in dat artikel aan te brengen.
Niet Eggeric's maar Elegast's wapen breekt (blz. 85); voor ‘witte’ wapenrustingen op blz. 86
lees ‘blanke’.

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 69/70

21

Jan van den Dale's ‘De wre vander doot’ en het boek Job
1)

In zijn uitgave van de werken van de Zuidnederlandse rederijker Jan van den Dale
wijst Gilbert Degroote er op, dat de dichter bij het schrijven van ‘De Wre vander
2)
doot’ geïnspireerd of tenminste beinvloed is door de Schriftuur . Deze opmerking
is ongetwijfeld juist. Degroote vergist zich evenwel, wanneer hij voor deze invloed
van de Schriftuur - die hij bovendien, naar het schijnt, meer onbewust dan bewust
aanwezig acht - uitsluitend verwijst naar de psalmen. Invloed van de psalmen is
zeker aanwezig. Maar meer dan enig ander boek van de Schriftuur heeft het boek
Job de dichter geïnspireerd bij een gedeelte van ‘De Wre vander doot’, nl. strofe
68-75 (vers 938-1049). En dit niet vaag of onbewust. Integendeel. De dichter heeft
de gewijde tekst voor zich gehad en heeft getracht, met de vrijheid die hem toekwam
en met de beperkingen die de strofenbouw hem oplegde, een vertaling te leveren
van bepaalde gedeelten van genoemd boek. Van bepaalde gedeelten, die hij niet
zelf naar believen had gekozen, maar die al gekozen waren en die hij zó en in deze
volgorde klaar vond. De strofen immers, waar het om gaat, beantwoorden, de een
meer de ander minder, aan de lessen uit het boek Job, zoals deze voorkomen in
het Officium Defunctorum van het Romeins Brevier, en wel zo, dat elke strofe
overeenkomt met een les. Wel worden de lessen niet volledig vertaald. Soms laat
de dichter iets weg, soms voegt hij iets toe. Maar bij het begin van elke strofe grijpt
hij telkens weer terug naar de letterlijke tekst van het Dodenofficie.
Ook de volgorde van de strofen in de ‘Wre’ is die van de lessen in het brevier.
Het is echter opmerkelijk, dat Van den Dale slechts acht

1)

2)

Jan Van den Dale, Gekende werken met inleiding, bronnenstudie, aanteekeningen en
glossarium door Dr. Gilbert Degroote, Antwerpen, 1944 (uitgave van de Vereeniging der
Antwerpsche Bibliophielen, tweede reeks, nr. 2).
Blz. 48 en 111 noot bij v. 972.
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van de negen lessen heeft vertaald. De derde les ontbreekt in de ‘Wre’. Hoe is dit
te verklaren? Het is niet aan te nemen, dat zijn dichterlijk vermogen hier is te kort
geschoten. Immers, de ‘vrij krachtige bewogenheid’, die Degroote in strofe 69
meende te bespeuren, is wellicht niet zozeer te danken aan Van den Dale's poëtisch
talent als wel aan de ontroering, die uitgaat van de gewijde tekst en ook in deze
bewerking niet geheel is verloren gegaan.
Bewerkte de dichter een tekst van het Dodenofficie, waarin slechts acht lessen
uit het boek Job waren opgenomen? Dergelijke teksten bestonden ongetwijfeld. Zo
bevat de door Geert Groote vervaardigde vertaling van het Dodenofficie, de
zogenaamde ‘langhe vighelie’, die een ruime verspreiding vond, ook slechts acht
lessen uit Job. De negende les is hier genomen uit de eerste brief aan de Corinthiërs
3)
(5, 19-28) . Maar Groote's Dodenvigilie heeft wel de in onze tekst ontbrekende
pericope uit Job, en mist de door Van den Dale wel vertaalde pericope, die in het
tegenwoordige Dodenofficie de negende les vormt. Bestond er dan een tekst, waarin
de tegenwoordige derde les niet voorkwam? Heeft het stellen van deze vraag wel
enig nut? Want, hoe men de hiaat, om het zo maar te noemen, ook wil verklaren,
de tekst van de bewuste derde les is onze dichter niet onbekend geweest. Dit kunnen
we opmaken uit de eerste verzen van strofe 88, v. 1218-1219:
V handen heere hebben mi ghemaect seer wel.
Hoe soudi mi verworpen / haestelijck snel.

die een vertaling zijn van de eerste regels van lectio 3 (Job, 10, 8): Manus tuae
fecerunt me, et plasmaverunt me totum in circuitu: et sic repente praecipitas me?
Het zou dus zeer goed mogelijk zijn, dat Van den Dale wel degelijk een tekst van
het Dodenofficie heeft bewerkt, waarvan alle negen lessen uit het boek Job waren
genomen, maar dat hij om ons niet bekende redenen een er van heeft weggelaten
om ze later toch weer te pas te brengen. We kunnen nu eenmaal niet over de
schouder van een zestiende-eeuwse dichter kijken, om te zien hoe hij bij de
samenstelling van zijn gedichten te werk ging.

3)

Cfr. N. van Wijk, Het Getijdenboek van Geert Grote, Leiden, 1940, blz. 186.
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Uit het voorgaande blijkt al voldoende, dat Van den Dale een brevier of getijdenboek
heeft gebruikt voor zijn bewerking en voor de betreffende pericopen niet een bijbel
heeft nageslagen. Zijn tekst biedt hiervoor nog enkele andere aanwijzingen.
V. 938: ‘heere’ (Domine) staat niet in de Vulgaattekst; is een toevoeging van
het brevier.
V. 957 bevat misschien tevens een reminiscentie aan de antifoon bij de 5e
psalm van de Vespers van het Dodenofficie: Opera manuum tuarum, Domine,
ne despicias.
V. 958-959: is een vrije bewerking van het onmiddellijk aan de 2e les
voorafgaande responsorium: Credo quod redemptor meus vivit, et in novissimo
die de terra surrecturus sum. Deze tekst, die ook voorkomt in de 8e les, is
ontleend aan Job, 19, 25, maar i.p.v. Credo heeft de Vulgaattekst Scio. V. 1033
wordt deze tekst nauwkeuriger vertaald, maar zonder Scio of Credo.
V. 962 is een vertaling van de 4e antifoon van de Lauden bij het Canticum
Ezechiae (Is. 38, 10-20): A porta inferi erue, Domine, animam meam. Vgl. ook
vers en responsorie na de psalmen van de eerste nocturn: A porta inferi. Erue,
Domine, animas eorum.
V. 973 ‘Machtich prince’ is misschien een vertaling van ‘Deus’, dat voorkomt
in het responsorie bij de 4e les. Dit responsorie is ontleend aan Job 7, 7, waar
‘Deus’ niet voorkomt.
V. 1044-1045 beantwoorden aan het responsorie bij de 9e les.

Wij geven nu de tekst uit ‘De Wre vander doot’ met daar naast de daaraan
beantwoordende delen uit de lessen van het Dodenofficie. Eventuele opmerkingen
worden in de noten gegeven.
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De Wre, 938-951
Ghespaert mijns heere ter noot doch iet.
Minen tijt es cort mijn daghen niet
940 Wat es een mensche dien ghi grootheyt iont
Oft waerom steldi v hertte comt en besiet.
Daer aue/ dien ghi proeft doer verdriet
En visiteert onversien/ in zeer vroeghe stont
Ick hebbe ghesondicht wat sel ick v doen orcont.
945 O bewaerder des menschen/ om uwen lof.
Waerom hebdi mi ghestelt heel onghesont.
Contrarie v/ en hoe sal v den mont
Louen/ ick ga slapen int ghestof
Al roepti mi vroech/ heere/ onbereet en grof.
950 Om volghen/ ick en mach/ oft en sal stille staen.
Het minste moet na des meesten wille gaen

De Wre, 952-965

955

960

965

Tverdriet mijn siele van minen leuene
Tes tijt/ ick moet pinen te begheuene.
Ick sal spreken in bitterheyt mijnder sielen
En segghen god met grooten beuene
En wilt mi doch niet oerdeelen in sneuene
Dwerck uwer handen wilt niet vernielen.
Ick ghelooue dat ick verresen sal cnielen
Voer v leuende verlosser ten oerdeele bloot
Daert vol van minen vianden sal krielen.
En logeert mi doch niet met hem die vielen
Vander poerten der hellen verlost mi ter noot.
Noyt niemant die uwen handen ontvloot
Oft worde verlost ghi en hadter ghebodt
Die teghen sijn ouerhoot wilt steken es sodt

V. 957-959 en V. 962: Cfr. Inleiding.

De Wre, 966-979
Antwoert mi heere wat ick hebbe mesdaden
Minen tijt es cort/ om wel beraden.
En wilt doch v aensicht van mi niet keeren
Noch en wilt mi als v viant niet versmaden
970 Oft baren v macht met onghenaden
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Lectio 1 (Job, 7, 16-21)
16 Parce mihi, Domine;
nihil enim sunt dies mei.
17 Quid est homo, quia magnificas eum?
aut quid apponis erga eum cor tuum?
18 Visitas eum diluculo et subito probas illum;
20 Peccavi, quid faciam tibi
o custos hominum?
quare posuisti me
contrarium tibi,
21 ecce, nunc in pulvere dormiam:
et si mane me quaesieris
non subsistam.

Lectio 2 (Job, 10, 1-7)
1 Taedet animam meam vitae meae,
dimittam adversum me eloquium meum,
loquar in amaritudine animae meae.
2 Dicam Deo:
Noli me condemnare;
3 ... et opprimas me opus manuum tuarum,
7 cum sit nemo qui de manu tua possit eruere.

Lectio 4 (Job, 13, 22-28)
22 Responde mihi: 23 Quantas habeo iniquitates et peccata,
24 Cur faciem tuam abscondis,
et arbitraris me inimicum tuum?
25 Contra folium, quod vento rapitur,
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Teghen een arm blayken/ dat de wint doet keeren.
Oft een drooghe stoppele/ wilt niet verzeeren.
Machtich prince/ wilt memorie draghen
Dat mijn leuen maer wint es/ heere der heeren.
975 Ende en wilt mijn leet nv niet vermeeren
Met den sonden van minen kinschen daghen
Als een cleet ongheacht/ dat de motten cnaghen
Moet ick sonder appel/ haest met der spoet sijn
Dat wesen mach/ mach werden/ maer dat sijn moet/ moet sijn.

V. 966: Is ‘mesdaden’ part. praet. van mesdoen (Degroote, Glossarium) of gen.
plur. van mesdaet, afhankelijk van ‘wat’? Dit laatste lijkt ons op grond van de
Latijnse tekst meer waarschijnlijk.
V. 968: Om de samenhang met de tekst uit Job denken we niet zoals Degroote
op de eerste plaats aan ps. 26, 9: Ne avertas faciem tuam a me, ofschoon
deze tekst, voorkomende in de psalm, die onmiddellijk aan de 4e les voorafgaat,
wel invloed kan hebben gehad.
V. 972: zeker geen echo van: arundinem quassatam non confringes (Degr.
t.p.).
V. 973-974: Uit resp. bij de 4e les: Memento mei, Deus, quia ventus est vita
mea.

De Wre, 980-993
980 Een mensche gheboren vander vrouwen
Onlanck leuende/ vervult met rouwen
Wast als een arm bloemken/ en vergheet.
En als een scaduwe/ elck maecht bescouwen
Nemmermeer in eenen staet ghehouwen.
985 In onsuuer saet ontfaen/ hoe dat mesteet
Wie mach van onreyn saet/ suuer maken ghereet.
Dan ghi heere die set elcx termijn
Die niemant en mach ouergaen/ tsi lief oft leet
Wee mi arm mensche/ waer salick/ en weet.
990 Mi berghen ten wtersten voer v aenschijn.
Mijn siele es gheturbeert wilt doch mi sijn
Een bescermer/ voer de verdoemde fossen
Want inde helle en es gheen verlossen.
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ostendis potentiam tuam,
et stipulam siccam persequeris:
26 et consumere me vis
peccatis adolescentiae meae.
28 qui quasi putredo consumendus sum, et quasi vestimentum, quod
comeditur a tinea.

Lectio 5 (Job, 14, 1-6)
1 Homo natus de muliere,
brevi vivens tempore, repletur multis miseriis.
2 Qui quasi flos egreditur et conteritur,
et fugit velut umbra,
et numquam in eodem statu permanet.
4 Quis potest facere mundum de immundo conceptum semine?
Nonne tu qui solus es? 5 constituisti terminos ejus,
qui praeteriri non poterunt.
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V. 989-992: Resp. bij 5e les: Hei mihi...Quid faciam, miser? ubi fugiam...Miserere
mei, dum veneris in novissimo die. (vermengd met resp. bij 3e les: ubi me abscondam
a vultu irae tuae?). Anima mea turbata est valde, sed tu, Domine, succurre ei.
V. 993: Resp. bij 7e les: Quia in inferno nulla est redemptio.

De Wre, 994-1007
Wie sal mi gheuen auont oft merghen
995 Dat ghi mi inde helle beschermt selt berghen.
Tot dat ghi uwen toren hebt laten sincken
Al ben ick int stuck niet om vererghen.
Wilt mi heere/ na v ontfermen verghen.
Eenen tijt wanneer ghi mijns selt ghedincken
1000 Ick weet dat ick doot/ weer leuende sal blincken.
Och waerom en heb ick dan niet ghewacht in tijts.
In mijn iuecht/ dit sop/ dat ick moet drincken.
O heere ghi roept mi/ en ick en mach v wincken
Niet ontgaen/ maer antwoerden/ met lutter iolijts
1005 Spaert mijnder sonden/ sonder veel verwijts.
Voer mijn sonden groot/ stelt v bitter lien.
Niemant so droeue hi en mocht wel verblien

De Wre, 1008-1021
4)

Minen gheest die duynt / tijt/ wre gaet af.
En niet en verwachtick sekers/ dan tgraf.
1010 Mijn daghen ghecort/ sijn ouerleden
Mijn ghedachten ghebroken/ verstroyt als caf
Tperst mi al therte/ dat mi vruecht oyt gaf
Den schoonen dach/ verkeert in duysterheden.
Ancxt cruyst mi/ hope beloeft veel zeden.
1015 Na duyster het licht/ noyt selck bestormen

4)

Degroote heeft tevergeefs naar dit woord gezocht in Mnl. Wdb. en W.N.T.; in Oudemans vond
hij de betekenis ‘inslapen, sluimeren’, die hij bruikbaar acht voor deze plaats. De Latijnse
tekst van het ‘Officium Defunctorum’ Spiritus meus attenuabitur en de vertaling hiervan in Het
Getijdenboek van Geert Groote (ed. N. van Wijk) ‘Mijn gheist sal werden ghedunnet’ is een
aanwijzing dat we hier met een letterlijke vertaling van attenuari te doen hebben. Het is
denkbaar dat Jan van den Dale het getijdenboek van Groote gekend en gebruikt heeft, al
heeft het dan niet gediend als directe bron voor De Wre vander doot. (N o o t v a n C.C. d e
B r u i n ).
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Lectio 6 (Job, 14, 13-16)
13 Quis mihi tribuat,
ut in inferno protegas me et abscondas me,
donec pertranseat furor tuus,
et constituas mihi
tempus, in quo recorderis mei?
14 Putasne mortuus homo rursum vivat?
Cunctis diebus, quibus nunc milito, exspecto
donec veniat immutatio mea
15 Vocabis me, et ego
respondebo tibi:
16 sed parce peccatis meis.

Lectio 7 (Job, 17, 1-3; 11-15)
1 Spiritus meus attenuabitur, dies mei breviabuntur,
et solum mihi superest sepulcrum.
11 Dies mei transierunt,
cogitationes meae dissipatae sunt,
torquentes cor meum.
12 Noctem verterunt in diem, et rursum
post tenebras spero lucem.
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Mijn bedde moetick stellen gaen beneden
Int doncker/ ter vuylheyt/ en segghen ter steden.
Ghi sijt mijn vaer/ en moer/ en suster den wormen
Och waer es nv mijn beyen/ broosch van vormen.
1020 Waer si hope/ waer si morgen/ waer eere waer prijs.
Hi es sodt die temmert op een broosch ijs

De Wre, 1022-1035
Mijn vleesch half verteert wt vreesen achermen
So hanct den velle/ ane flau int verwermen
Den mont/ en de lippen/ om baren gheween.
1025 Ghelaten bi de tanden/ o wilt ontfermen
Bisonder mijn vrienden/ aenhoort mijn kermen.
Hier sijnde int persequeren alleneen.
Och wie sal mi gheuen dat groot en cleen
Mijn woerden ghescreuen worden/ slicht van ghisen
1030 Met ijser/ oft loot/ na mijn verscheen.
Oft met stale ghegrauen inden steen
Want ick moet wech de wormen spisen
Maer mijn verlosser leeft/ dien ick na mijn verrisen
Sal sien met dit selue vel ghecleet
1035 Tversaemt wel met vruechden/ dat droeflijck scheet.

De Wre, 1036-1049
Och god/ waerom hebdi mi gheleyt arm dracht.
Wten lichaem mijns moers/ waerom en wasic versmacht
Op dat mi nie oghe/ en ha moghen vaten.
Oft als niet gheweest/ ten graue ghebracht
1040 Want de lutterheyt mijns tijts/ onversien ghewacht.
Wort so cort gheint met cleynder maten,
O heere wilt mi wat claghen laten
Eer ick ga/ och doch minen swaren druck.
En als selen berueren alle staten,
1045 Hemel/ eerde/ sijt mi dan in baten.
Voer de ombre des doots/ het vreeselijck stuck
De eerde der duysterheyt/ daer hope noch gheluck
En es/ maer daer eewighen gruwel woont
Tes quaet met quayen loone tsine gheloont.
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13 in tenebris stravi lectulum meum.
14 Putredini dixi:
Pater meus es, mater mea et soror mea vermibus.
15 Ubi est ergo nunc praestolatio mea,
et patientiam meam quis considerat?

Lectio 8 (Job, 19, 20-27)
20 Pelli meae, consumptis carnibus, adhaesit
os meum, et derelicta sunt tantummodo labia circa dentes meos.
21 Miseremini mei, miseremini mei, saltem vos, amici mei,
22 Quare persequimini me
23 Quis mihi tribuat ut
scribantur sermones mei? quis mihi det ut exarentur
in libro, 24 stylo ferreo et plumbi lamina,
vel celte sculpantur in silice?
25 Scio enim quod redemptor meus vivit,
et in novissimo die de terra surrecturus sum;
25 et rurusum circumdabor pelle mea, et in carne mea videbo Deum
meum. 27 Quem visurus sum ego ipse

Lectio 9 (Job, 10, 18-22)
18 Quare de vulva eduxisti me?
qui utinam consumptus essem
ne oculus me videret!
19 Fuissem quasi non essem, de utero translatus ad tumulum.
20 Numquid non paucitas dierum meorum
finietur brevi?
Dimitte ergo me, ut plangam paululum
dolorem meum, 21 Antequam vadam,
22 ad terram miseriae et tenebrarum
ubi umbra mortis et nullus ordo
sed sempiternus horror inhabitat.
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V. 1044-1045: Uit resp. bij 9e les: Quando caeli movendi sunt et terra (Cfr. Joël, 3,
16).
In de volgende strofe maakt de dichter dan via het responsorie bij de 9e les en
enkele psalmteksten een geleidelijke overgang naar het vervolg van zijn gedicht.
1050 Och ick vreese al beuende arm scaep verloren
Heere teghen uwen toecomenden toren.
Als mi v scerp ondersueck sal nopen.
Och heere ghedinct dan/ hoe ick ben gheboren
En ontfaen van mijnder moeder hier voren.
1055 Sonder mijn schult/ in schult/ ter werelt ghecropen
En willet werck/ van uwen handen gheslopen
Niet versmaen/ heere doer ignorancie.
Maer aenmerct/ met ontfermeghen ooghen open
Wie ick ben die in v moet hopen
1060 En wat dat es mijn broosche substancie
Ghi en hebt niet te vergheefs dabondancie.
Ghesticht heere/ vanden kindren der menschen.
Sulck waer wel anders mocht hijt hem wenschen.
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Resp. Tremens factus sum ego et timeo,
dum discussio venerit atque ventura ira.
Ps. 137, 8 Opera manuum tuarum
ne despicias.
Ps. 88, 48 Memorare
quae mea substantia:
numquid enim vane
constituisti omnes filios hominum?

Nijmegen.
P. JULIUS, O.F.M. Cap.
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1)

Filologische opmerkingen over Multatuli's blijspelfragmenten

Zoals men weet, heeft Dekker tussen 1872 en '76 getracht een comedie te schrijven
die aan de hoogste eisen zou voldoen. Men weet tevens dat deze poging niet gelukt
is. Van het ongetwijfeld vele dat Dekker op papier gezet heeft, zijn slechts 24
kladbladen bewaard gebleven, die zich thans in het Multatuli-Museum te Amsterdam
2)
bevinden . Nadat in 1891 een van Dekkers beste vrienden, de Rotterdamse
toneelspeler en schouwburg-directeur Jacob Marinus Haspels, deze fragmenten
3)
had doen opvoeren, verscheen een door Dekkers weduwe Mimi verzorgd uitgaafje.
Hiervan bevindt zich een exemplaar met correcties van de hand der uitgeefster in
het Multatuli-Museum, terwijl mij voorts nog een enkel exemplaar daarvan bekend
4)
is (wij zullen deze uitgave A noemen) . Vlak daarna, dus nog in hetzelfde jaar 1891,
verscheen een verbeterde ‘eerste’ druk, die nog hier en daar in de boekhandel
5)
aangetroffen wordt (B) . Een kleine twintig jaar later, in 1908, gaf Mimi opnieuw, en
wederom buiten de reeks der verzamelde werken om, een uitgave van Aleid in het
6)
licht, ditmaal voorzien van een inleiding (C) . Hiervan verscheen dan, na verdere
acht jaren in 1916 een herdruk, aangeduid, als 7de, 8ste en 9de

1)

2)
3)
4)
5)
6)

Dit artikel is een stuk voorbereidend werk voor de uitgave van de blijspelfragmenten van
Multatuli, die onder de naam Aleid bekend zijn geworden; deze fragmenten zullen worden
opgenomen in deel 7 van het volledig werk dat uitgegeven wordt door G.A. van Oorschot te
Amsterdam, en verzorgd door Stuiveling, bijgestaan door Batten, Ett, De Leeuwe en Spigt.
Zeven delen Werken, vijf à zes delen Brieven en Documenten. Deel I t/m IV zijn thans (April
1952) verschenen. Deel V is ter perse.
Vgl. H.H.J. de Leeuwe, Multatuli, het drama en het toneel, diss. Amsterdam 1949, vooral hst.
VI, VII en de bijlage: Diplomatische weergave van Multatulis blijspelfragmenten.
M.F.C. Douwes Dekker-Hamminck Schepel (1840-1930).
Aleid, Twee fragmenten uit een onafgewerkt blijspel van Multatuli, Amsterdam, 1891, W.
Versluys.
Als voren.
Nederlandsche Bibliotheek onder leiding van L. Simons. Uitgegeven door de Maatschappij
voor goede en goedkoope lectuur. Amsterdam.
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7)

duizendtal (D) . Wanneer men deze edities onderling èn met het handschrift
vergelijkt, dan blijkt dat A, C en D meestal overeenstemmen en dat B het dichtst bij
het origineel staat. Enkele voorbeelden mogen dit illustreren.
ACD:

Dat is wel mogelyk - B en handschrift:
Dat is wel mooglyk.

ACD:

Wordt dan dol! - B en hs: Word dan dol!

ACD:

moordgekerm - B en hs: moord, gekerm

ACD:

Aleid valt op 'n stoel neer als ademloos.
- B en hs: Aleid valt als ademloos op 'n
stoel neer.

Het is niet onaannemelijk, dat Mimi bij het verzorgen van C en D van A is uitgegaan
zonder nog eens het manuscript te raadplegen. Hoewel een nader onderzoek naar
het verband tussen de drukken achterwege kan blijven - het manuscript staat immers
ter beschikking en de schrijver zelf heeft aan de drukken part noch deel gehad komt het ons toch om principiële redenen dienstig voor, althans de drukken en het
handschrift op sommige punten met elkaar te vergelijken.
Over het algemeen moet men helaas zeggen, dat de editrix het handschrift niet
goed gelezen heeft. Dit begint reeds bij de namen der personen. Graaf de Keltenaar
schrijft zijn naam met aa en niet met ae, Lise heet Lise met een s en niet met een
8)
z. Aleid wordt (op bl. 51) krachtig toegesproken met Aleide (niet Aleid), waarvoor
zij zich revancheert met Bob (niet Rob: bl. 52). Op bl. 10 staat: Je vroeg me; niet:
je vraagt me; op bl. 24: Meid, wat ben je wild! niet: Aleid, wat ben je wild! Multatuli
spelt: Iezegrim, niet Isigrim (ACD) of Isegrim (B, bl. 50). Er zou terecht op bl. 12
moeten staan: 'n stuk papier vertonende, niet: overgevende. Het is de kiesheid
waarop zich Frits beroept (bl. 80), niet de kuisheid. De voor Multatuli zo gewichtige
accenttekens zijn vrijwel alle over het hoofd gezien, de juiste volgorde van woorden
of regels is niet in acht genomen. Vrouw Slummer is: die goeie lieve hoogbejaarde
engel, en niet: die lieve goeie... (bl. 79). Een dialoogfragment luidt strikt in het
metrum:

7)
8)

Als voren.
Bladzijden geciteerd volgens C.
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Robert:
Zeer goed. Wat meer nog?
Aleid:
Een... Lucretia!

En niet: Zeer goed. En wat nog meer? Een... Lucretia! (bl. 56/57). ACD lezen Temia's
oordeel over Frits aldus (bl. 20):
Hy is een plaag,
Hy is 'n plaag, 'n stokebrand!

Mèt het handschrift leest B beter:
Ik zeg je: 'n draak.
'n Stokebrand! Ik zeg je: 'n draak.

De juiste rangschikking der verzen op bl. 31 is als volgt:
Aleid:
Ik heb het waar gevoel niet, Teempielief!
Temia:
Ja, ja, dat heb je wel! Je bent niet dom!
Aleid:
Ik heb geen offerzucht!
Temia:
Jawel, jawel,
Dat heb je wel! Toe, spreek. Hoe weet je dat
Er hier of daar een hart voor myn hart klopt?

In ACD staan deze regels niet op de plaats die hun toekomt:
Temia:
Ja, ja, dat heb je wel! Je bent niet dom!
Dat heb je wel. Toe spreek!
Aleid:
Ik heb geen offerzucht.
Temia:
Jawel, jawel.
Hoe weet je dat een hart voor myn hart klopt?

B, kennelijk bezorgd over het juiste aantal versvoeten, heeft de woorden: Dat heb
je wel, geschrapt. Een blik in het handschrift had beter resultaat gehad. Al met al
zijn dit vergissingen. Bedenkelijker wordt het, wanneer er woorden of uitdrukkingen
van eigen maaksel de oorspronkelijke verdringen. In het hs staat: De K. maakt 'n
gebaar van ontevreden. Het is begrijpelijk dat een uitgever dit aanvult als
ontevredenheid, maar niet als misnoegen (bl. 43).
Het manuscript dat op enkele bladzijden beschadigd is, laat nog het lezen toe
der woorden: de vrede, de alge. ACD verwringen die tot: de vrede, de
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menschelykheid... Toen B de tekst corrigeerde, was er klaarblijkelijk nog te lezen:
De vrede, de algemeene vrede... Het is aan te nemen dat dit de juiste tekst is (bl.
29).
Reeds uit deze verzameling voorbeelden zal het duidelijk geworden zijn dat een
nieuwe editie van Multatulis blijspelfragmenten nodig en
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gewenst is. Onze filologische taak klemt echter te meer, waar het enkele plaatsen
betreft die door de schrijver zelf niet in een definitieve vorm zijn gegoten. Naar eigen
goeddunken is door de uitgeefster indertijd een regel samengesteld, die ons thans
echter niet meer bevredigt. Wij hebben een andere oplossing beproefd door mede
gebruik te maken van hetgeen Multatuli doorgehaald heeft, m.a.w. door alle gegevens
van het manuscript te benutten.
De eerste plaats die wij willen beschouwen luidt - vereenvoudigd - in het hs als
9)
volgt :
Nicht Temia, ik weet wel, 't is haar schuld niet
Ze is ziek, maar toch... ook zy verveelt ons allen
[Het mensch is ziek, geloof me - zeker... maar toch, ook zy]
[Verveelt ons allen]
[Zy is vervelend met haar] Vreeverbond [en dieren]
En met haar dieren en korrespondentie.

ACD geven deze regels als volgt (bl. 46):
Ze is ziek, maar toch, ook zy verveelt ons allen
Met haar dieren en korrespondentie.

Door het weglaten van ‘En’ is de laatste regel trocheïsch geworden. B maakt ervan:
Ze is ziek, maar toch, ook zy verveelt ons allen
En met haar dieren en korrespondentie.

Dit is wel volgens het hs, maar de regel sluit niet goed aan door het onverwachte
‘En’ (tenzij men ‘En - - en’ zou dienen op te vatten als ‘zowel - als ook’). In onze
nieuwe versie willen wij gebruik maken van enkele door Multatuli overwogen
mogelijkheden en stellen dus voor:
Geloof me, het mens is ziek... maar toch, ook zy
Verveelt ons allen met haar Vreeverbond
En met haar dieren en korrespondentie.

De tweede plaats die bij de reconstructie nadere overweging verdient, ziet er in het
hs als volgt uit:

9)

Wat tussen [ ] staat, is in het hs doorgehaald.
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De K.
En zy,
Ze berst in tranen uit! Je was te ruw
[Robert]
[Ik was wat ruw]
De K.
O zeker, maar zoo gauw te schreien! Dat
Was vroeger toch haar zwak niet, dunkt me.
Robert.
't Komt alles van nicht Temia!

ABCD maken hiervan (bl. 45):
Graaf de Keltenaer:
En zy,
Ze berst in tranen uit! Je was te ruw.
Robert:
O zeker, maar zoo gauw te schreien! Dat
Was vroeger toch haar zwak niet, dunkt me.
't Komt alles van nicht Temia!

Wij zouden thans daarvoor in de plaats willen geven:
Graaf:
En zy,
Ze berst in tranen uit!
Robert:
Ik was wat ruw.
Graaf:
O zeker, maar zo gauw te schreien! Dat
Was vroeger toch haar zwak niet, dunkt me.
Robert:
't Komt alles van nicht Temia!

Het hs. is onbevredigend. De uitgeefster heeft de plaats hardhandig aangepakt door
Robert regels te laten spreken die de Graaf toebedeeld waren en die ook geheel in
diens mond passen; hij verwondert er zich immers over dat Elise schreit. Dat Robert
‘te ruw’ was, heeft de Graaf al eerder gezegd, herhaling door hèm lijkt dus overbodig
en het herstellen van Roberts woorden ‘Ik was wat ruw’ is niet ongerechtvaardigd,
wanneer we in aanmerking nemen dat hij vlak tevoren verklaard heeft: ‘- - 't spyt
me.’ (bl. 44).
Al heeft het er de schijn van dat wij hier het woord van de schrijver enig geweld
hebben aangedaan door een halve regel te schrappen en een doorgehaalde te
herstellen, toch menen wij dat er op deze wijze een aanvaardbare tekst is ontstaan,
aanvaardbaarder in elk geval dan de vorige. Maar het blijft een moeilijk te ontwarren
puzzle.

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 69/70

Het mag als bekend worden verondersteld dat Multatuli's blijspelfragmenten van
huis uit geen titel dragen. Daar hij niet tot publicatie ervan wenste over te gaan, was
het noteren-achteraf van een definitieve titel voor hem overbodig werk. De
aankondiging van de eerste opvoe-
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ring te Rotterdam op 17 Februari 1891 vermeldt dan ook eenvoudig: ‘Twee
fragmenten uit een onafgewerkt blijspel van Multatuli’. Eerst bij de tweede vertoning
verschijnt de naam Aleid als titel in de advertentie - misschien op voorstel van de
10)
toneelrecensent en letterkundige L. Simons Mzn . Wij beschikken tegenwoordig
echter over meer gegevens dan Multatuli's tijdgenoten, dank zij de publicatie van
een uitgebreid aantal brieven.
Op Zaterdag 6 October 1872 schreef Dekker uit Wiesbaden aan zijn uitgever G.L.
Funke te Amsterdem: ‘Ik wurm over 'n blijspel, moet je weten, maar geloof niet dat
ik 't kan (ernstig gemeend!). 't Komt me moeilijker voor dan een serieus stuk. - - De
11)
titel zou zijn: Deugdjes!’
Hier hebben wij dus het opschrift waarmee deze brokstukken in het vervolg zouden
moeten worden aangeduid. De vlag dekt de lading. Multatuli hekelt in dit schijnbare
parergon inderdaad handelingen en eigenschappen die door de conventie als
deugden worden geprezen, doch het niettemin niet zijn. Het zijn de kleine zusters
die de grote oneer aandoen. De nieuw ontdekte titel sluit overigens aan bij de wijze
waarop de auteur de naam van zijn voltóóide toneelspel vond. Zonder veel bezwaar
had dit immers ook wel ‘Koningin Louise’ kunnen heten. In beide gevallen werd een
programmatisch begrip als titel gekozen. Of het evenwel zal gelukken de gebruikelijke
aanduiding te vervangen, staat te bezien: oude titels hebben burgerrecht.
Utrecht
H.H.J. DE LEEUWE

10)

11)

Later stichter van de Wereldbibliotheek. Hij was een van de eersten die de blijspelfragmenten
na Dekkers dood onder ogen kreeg en schreef op 10 December 1890 aan Mimi: ‘Is er al een
titel gevonden? - Wat zou U denken van: Aleida!’ (Multatuli-Museum).
Briefwisseling tussen Multatuli en G.L. Funke, uitgegeven door Dr. G.L. Funke,
Amsterdam-Antwerpen 1947, bl. 79/80.
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Laan en verwanten
De gewone betekenis van het Nederlandse woord laan is tegenwoordig ‘weg die
aan beide zijden met bomen is beplant’, maar deze betekenis is stellig niet de
oorspronkelijke. Dichter bij de oorsprong is men bij de samenstelling oprijlaan, ‘weg
die van de hoofdweg naar een kasteel of buitenplaats leidt’. Evenzo heeft men
dikwijls een kerkelaan in dorpen waar de kerk een eind van de hoofdweg afligt. In
de gewestelijke taal kan ook een toepad dat een boerderij met een hoofdweg verbindt
een laan heten. De uitdrukking iemand de laan uitsturen bewaart wellicht nog de
herinnering aan deze lanen die toegang gaven tot boerderijen en buitenplaatsen.
Iemand die zijn ontslag kreeg, werd inderdaad de laan uitgestuurd en aan de dijk
(= hoofdweg) gezet. In het Gronings is laan meer speciaal ‘het pad langs elke heerd
land, waar de boer langs kan met paard en wagen’ (Ter Laan). Hier zit weer een
nieuwe nuance in. Terwijl oprijlaan, kerkelaan en de laan die naar een boerderij
voert zijn samen te vatten als ‘zijweg (dikwijls met bomen aan de kant) die op een
bepaald punt eindigt of een bepaald punt met de hoofdweg verbindt’, is de Groningse
laan meer een perceelscheidende landweg. Stallaert vermeldt uit een oude
Westvlaamse bron nog een woord laan met de betekenis ‘rij bomen langs een stuk
land’. Hier heeft men dus eveneens een perceelscheiding, wel met bomen, maar
1)
zonder weg. Van hier naar het Afrikaanse laning ‘rij bomen, heining’ is nauwelijks
meer een stap. De perceelscheiding vinden we ook in het Westvlaamse laan ‘kleine
2)
gracht tussen twee stukken land’ (Schuermans) . De sloot is in het kustgebied bij
uitstek het middel om percelen te scheiden en wij mogen dus aannemen dat hierom
eveneens in Noord-Holland vele sloten laan zijn genoemd. (Of

1)
2)

Volgens het Verkl. Afr. Wdb. is laning een ‘digte ry bome, opening tussen twee rye bome’.
Voor Westvlaanderen worden ook als bet. vermeld ‘grazige dreef, lange en smalle weide;
ondiepe gracht of lange smalle laagte dwars door de bilken of weiden’ (Pollet en Helsen,
Toponymie van Varsenare 82).
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moet men soms denken aan ‘zijsloot’ of ‘verbindingssloot’?) Bij de toepassing ‘dijkje
op een kwelder aangelegd’ zal wel het begrip ‘zijweg van de zeedijk’ domineren.
De uitsluitend door Van Dale vermelde betekenis ‘uitgestrektheid water waarin men
de zalm- en elftnetten laat afdrijven’ staat apart. Men kan hierbij wellicht denken
aan een grondbetekenis ‘afgepaald gedeelte’. Ook de betekenis ‘perceelscheiding’
kan zich ontwikkeld hebben uit die van ‘perceel, vak’.
Het Engelse woord lane is etymologisch stellig identiek met Nederlands laan. De
gewone betekenis in het Engels is ‘smalle weg tussen de velden, zijweg’. Lane
wordt ook wel gebruikt om een smalle doorgang te water aan te duiden, maar dit
maakt geen zeer oorspronkelijke indruk en is waarschijnlijk een oneigenlijke
toepassing van ‘smalle weg te land’. Het element van de scheiding der percelen is
in het Engelse woord òf nooit aanwezig geweest òf op de achtergrond geraakt. De
‘landname’ heeft zich daar ook op een andere wijze voltrokken dan in de lage landen
bij de zee. In ieder geval zal men wel mogen besluiten, dat de betekenis ‘zijweg’,
met welke bijinhoud dan ook eventueel geladen, reeds Ingweoons is. In Nederland
is laan (waarnaast in niet-apocoperende gebieden ook lane) beperkt tot de
bovenmoerdijkse taal met het Zeeuws en Westvlaams, dus het Ingweoonse
relictgebied in zijn grootste uitbreiding. Buiten Nederlands, Fries en Engels is laan,
‘zijweg’, onbekend. Is niet alleen de betekenis ‘zijweg’ maar ook het woord laan zelf
een Ingweoonse vernieuwing? Het Oudnoors kent een woord lǫn, ‘huizenrij’, het
Zweeds lana of låno, ‘ruimte voor een stal’. Dit zou ervoor kunnen pleiten dat de
grondvorm van laan al Oergermaans is geweest en de betekenis ‘zijweg’ een jongere
specialisatie in een deel van de Westgermaanse dialecten. Ik moet echter bekennen
dat ik de verhouding tussen ‘perceelscheiding’ of ‘perceel, vak’, die men eventueel
als oudere betekenissen in het Ingweoonse taalgebied zou kunnen onderscheiden,
en ‘huizenrij’ of ‘ruimte voor een stal’, die op Noordgermaans gebied de
voortzettingen zouden moeten zijn van de Oergermaanse grondbetekenis, niet
duidelijk voor mij zie. De etymologie wordt hier wel zeer speculatief.
Veel meer houvast geeft ons het tweede woord laan dat de Neder-

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 69/70

42
landse woordenboeken vermelden en dat zou betekenen ‘los gedeelte van de
bevloering van een botter, een bedstee’ (zo bij Van Dale). Dit tweede laan heeft een
bijvorm laning naast zich met dezelfde betekenissen (Van Dale geeft op ‘losse vloer
in een schuit’ en ‘onderlaag in een bedstede’). Zowel laan als laning worden vrijwel
alleen in het meervoud gebruikt en de door Van Dale opgegeven betekenissen
hebben, zonder dat het er bij wordt gezegd, betrekking op dit meervoud. Laan of
laning in het enkelvoud moet een benaming zijn geweest voor een onderdeel waaruit
een los vloertje of een onderlaag in een bedstee is samengesteld. De
dialectwoordenboeken bevestigen dit, zij het dat ze niet volkomen eenstemmig zijn
over de precieze betekenis van de enkele laning. Molema stelt de loanings gelijk
met de tielens en omschrijft ze als ‘planken ener bedstede waarop het bed rust,
onderleggers’. Bij Ter Laan liggen de tielns echter op de loanns en zijn de laatste
speciaal ‘dwarsbalkjes onder de planken van de bedstee’. Boekenoogen en Karsten
kennen in de bedstee alleen lanings of lanissen, waarvan de betekenis dan natuurlijk
is ‘losse planken waarop het beddegoed of het stro ligt’. Het komt mij voor dat Ter
Laan de meest oorspronkelijke toestand beschrijft en dat de lanings dus de
dwarsliggende steunbalkjes zijn geweest en de tielings de planken die in de lengte
daarop gelegd werden. Wanneer men de planken later dwars gaat leggen, ligt het
voor de hand dat de dwarsbalkjes verdwijnen en dat de planken de benaming van
de dwarsbalkjes overnemen. Ik vermoed dat dit in Noord-Holland gebeurd is.
Ook het losse vloertje in het schip heeft oorspronkelijk waarschijnlijk wel uit twee
lagen bestaan, een bovenlaag van in de lengte gelegde plankjes en een onderlaag
van dwarse balkjes of planken. Verdam geeft i.v. laninge het volgende citaat uit de
Hollandse Rek. d. Gr. 1, 412: ‘12 planken totter laninghe ende totter deylinghe (van
mijns heren baerdze)’. Over de betekenis zegt hij: ‘Vermoedelijk is het woord verwant
met lane in den zin van leuning... en bet. het woord borstwering of kampanje’. Dit
klinkt wel zeer onwaarschijnlijk. Als deylinge ‘bevloering, planken vloer’ heeft
betekend (aldus Verdam; ik zou liever zeggen: ‘de gezamenlijke planken van de
vloer’), dan zal laninge wel de benaming zijn geweest voor ‘de gezamenlijke dwars-
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houten onder de planken’. De deylinge en laninge van ‘mijns heren baerdze’
corresponderen dan met de tielns en loanns van Ter Laan's bedstee, structureel en
etymologisch. Het Friesch Woordenboek geeft i.v. ladingshouten de volgende
omschrijving: ‘bodemplanken van vooren achteronder van een schip; niet van 't
3)
ruim, dat is de bûkdelling’. Hier treden laning (ladingshout) en deling (delling) dus
weer samen op, maar niet in één constructie: elk heeft zich gespecialiseerd op een
bepaald deel van het scheepsruim. De andere dialectwoordenboeken geven alleen
lanings (Urk, Wieringen, Zaanland) of lanen (Marken, Katwijk, Westvlaamse kust,
Scheldestreek), die beurtelings in het vooronder (Meertens, Daan) en ‘achter in de
vissersschuit’ (Boekenoogen) worden gelocaliseerd en een enkele maal ook, evenals
in het Fries, ‘in den vooronder en achteronder van het schip’ (Joos). De hele
constructie van planken en onderleggers is in de moderne dialecten dus samengevat
in één benaming, waarschijnlijk doordat zij inderdaad een zeer hecht verbonden
eenheid vormden. Dit is dus anders dan bij de bedstee, waar de nieuwe
eenheidsbenaming vermoedelijk een veranderde, vereenvoudigde constructie dekt.
Overigens is er oorspronkelijk wellicht een directe samenhang geweest tussen de
constructie van de onderlaag van de bedstee en die van de scheepsvloer, in zoverre
de eerste een navolging was van de tweede. Schuermans geeft als voorbeeld bij
lanen (= ‘houten vloer in de woning eens schippers aan boord’) het volgende zinnetje:
‘Hij ligt met zijn bed op de lanen’ waaruit men kan opmaken dat deze wijze van
ligging toch bij de schippers op de Schelde geenszins ongewoon, en wellicht
oorspronkelijk de algemeen gebruikelijke was. Wanneer men gewend was aan
boord zijn bed op een dergelijke houtconstructie te leggen, kan men dat vervolgens
ook in zijn huis aan de wal hebben gedaan. Groningen en Noord-Holland waren
zeevarende streken, waar de combinatie zeeman-boer zeer gewoon was. Ik vestig
tenslotte nog de aandacht op de samenstelling laanruim, die het WNT i.v. lading
vermeldt met de betekenisomschrijving ‘elk der beide ruimten onder het dek waarin
de haring valt bij 't uitschudden van 't net nadat dit over de geestrol is gehaald’.
Bron-

3)

Delling is wellicht een mengvorm van deling en den(ning). Ook buikdenning komt voor (zie
WNT).

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 69/70

44
vermelding ontbreekt, maar men mag wel oude Katwijkse herkomst aannemen,
daar Overdiep voor het moderne Katwijk een vorm laeruim met gelijke betekenis
opgeeft. De redactie van het WNT heeft zich kennelijk vergist door in laan- een
samentrekking van lading- te zien, maar de vergissing lag inderdaad wel zeer voor
de hand gezien het feit dat in het Katwijkse dialect zelf het woord later eveneens is
‘aangepast’ tot laeruim (verg. ook de Friese ladingshouten).
Behalve in bedsteden en schepen is er nog een derde toepassing van lanen
geweest en wel aan bruggetjes. Verdam geeft i.v. lane uit de R.v. Harderw. 54 het
volgende citaat: ‘Nyemant en sal... netten off eenigherhande dinck hangen op die
stakette ende lane van den brugge’ en vat lane hierin op als ‘leuning’. Dit lijkt mij
bepaald onjuist. De constructie van een brug is in wezen dezelfde als die van een
onderlaag van een bedstede: in de lengterichting gelegde planken rusten op
dwarsbalken. In het Gronings heet een brug dan ook nog steeds til, wat oorspronkelijk
de benaming moet zijn geweest van zo'n in de lengterichting gelegde brugplank
(verg. de tielings van de bedstee). De dwarsbalken waarop de planken van de brug
rustten zullen dus oorspronkelijk ook lanen hebben geheten en deze lanen vindt
men nog in de geciteerde plaats. De stakette die daar worden genoemd zijn dan
de palen waar de lanen op hun beurt weer op rustten. De constructie van stakette
en lane onder de brug werd door de Harderwijkse vissers blijkbaar gebruikt om er
hun netten te drogen te hangen en dat zal hinderlijk zijn geweest voor de doorvaart.
De delen (= tillen, tielings) van de brug vindt men genoemd in een keur van Oostzaan
uit 1636, die in het WNT i.v. leen II geciteerd wordt: ‘Alsoo onderwijlen dickmael
bevonden wert eenige vervallen en reddeloose plaetsen inde Breggen..., Soo is't,
dat... soo wanneer daer eenigh parck soo van leenen ende deelen, ofte onderleggers
is komen te vervallen, tot onbequame wegh, ... den Eygenaer (dat sal moeten
herstellen)’. Deze plaats gaat kennelijk over het wegdek van de bruggen, over de
planken en onderleggers. Helemaal duidelijk is de verhouding tussen de begrippen
‘leenen’, ‘deelen’ en ‘onderleggers’ overigens niet. Wanneer deelen een andere
naam voor onderleggers is, moet men aannemen, dat de planken-inlengterichting
dienden als een onderlaag voor dwarsliggende planken.
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Wanneer deelen iets anders is dan onderleggers, zijn er drie mogelijkheden: 1.
leenen zijn dwarsplanken, liggende op deelen = lengteplanken, die weer steunen
op onderleggers = steunbalken; 2. leenen = deelen = lengteplanken en de
onderleggers zijn de steunbalken; 3. leenen = onderleggers en de deelen zijn de
lengteplanken die daarop liggen. In het laatste geval zouden de leenen en de deelen
aan de brug zich op dezelfde wijze verhouden als de loanns en tielns aan de bedstee
en de laninge en deylinge aan het grafelijke schip. Of inderdaad deze opvatting van
de plaats in de Oostzaanse keur de juiste is, wil ik in het midden laten, omdat er
allerlei verschuivingen in de betekenissen der woorden kunnen zijn opgetreden.
Wel meen ik dat men leenen hier niet, met het WNT, moet opvatten als ‘leuningen’,
maar dat leen etymologisch identiek is met laan.
Men mag bij de etymologie van laan en laning nl. wel zeker uitgaan van een
grondbetekenis ‘steun’. Ofschoon Verdam de Middelnederlandse citaten waarin hij
deze woorden aantrof m.i. verkeerd heeft geinterpreteerd, acht ik zijn gedachte om
ze in verband te brengen met de woordgroep waartoe leuning behoort, alleszins
aannemelijk. Het gebied waarin laan en laning in gebruik zijn of geweest zijn, omvat
Groningen, Friesland, Holland, Urk, de Veluwe, Westvlaanderen en verder wordt
laan als schipperswoord opgegeven voor de streek aan de benedenloop van de
Schelde (Land van Waas, Klein-Brabant, Antwerpen). Dit geeft alle aanleiding om
laan als een ingweonisme op te vatten (vergelijk het verbreidingsgebied van het
voornaamwoord jou, joe, waartoe ook Westvlaanderen, de Veluwe en Urk behoren).
In de Scheldestreek zijn wel meer ingweonismen gesignaleerd, die daar door
schippers geïmporteerd kunnen zijn. Als laan een Ingweoonse vorm is, kan de aa
de voortzetting zijn van gm. ai. Vat men laan op als ontstaan uit gm. *hlain-, dan
zou het volkomen beantwoorden aan Oudengels hlæ̂n. Schuermans vermeldt voor
Zuid-Nederland uitdrukkelijk dat leen ook met een ‘scherplange ee’ wordt
uitgesproken, wat wijst op een grondvorm *hlain-. Dit leen betekent over 't algemeen
‘leuning’, een betekenis die laan, voorzover ik zie, nooit heeft gehad. Toen het
Ingweoonse gebied gefrankiseerd werd, werd laan, dat ‘steun, steunbalk,
onderlegger’ betekende, dus niet door leen vervangen, maar
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kon zich als zelfstandig woord in de oude vorm handhaven. Leen op de hierboven
vermelde plaats in de keur van Oostzaan beschouw ik als een late, incidentele
‘frankisering’ in kanselarijtaal, d.w.z. het als dialectisch gevoelde laan werd formeel
aangepast aan het uit de schrijftaal bekende leen ‘leuning’, maar behield zijn
betekenis ‘plank’ of ‘onderlegger’. De ‘gefrankiseerde’ vorm blijft hier dus door zijn
betekenis nog een ingweonisme.
Het suffix in laning lijkt mij enkel ornamentaal. Bij benamingen voor planken of
houtconstructies treft men herhaaldelijk een bijvorm met suffix -ing aan zonder enig
betekenisverschil. Ik noem hier Gronings batting naast bat ‘brug’ (het WNT vermeldt
badding ‘plaat van Noors dennenhout’ en batting ‘een soort van balken’), glint
‘latwerk’ naast glinting, schut naast schutting, til naast tilling. Het uitgangspunt van
deze vormingen moet natuurlijk wel een afleiding met -ing van een werkwoord zijn
geweest, maar in gevallen als de genoemde is het werkwoordelijk element geheel
op de achtergrond geraakt of nooit aanwezig geweest.
In het algemeen zijn laan ‘zijweg’ en laan ‘steun’ wel duidelijk uit elkaar te houden,
maar bij oneigenlijke toepassingen kan soms twijfel rijzen. Zo vindt men in het WNT
bij het eerste artikel laan (= zijweg) de volgende vragende aanmerking: ‘Behoort
hierbij de zaansche uitdr. hij heeft nog wel een laantje voor: hij heeft nog wel geld
achter de hand, hij heeft nog wel een “achterdeurtje”? Hieruit zou dan misschien 't
gebruik van laan voor bedrijfskapitaal voortgekomen kunnen zijn’. Boekenoogen
zelf, de kenner van het Zaanse dialect bij uitstek, had voor dit laan ‘bedrijfskapitaal’
een andere verklaring gegeven. Hij vatte laan nl. op als de Ingweoonse vorm van
loon en nam voor dit woord in het Noordhollands een bijzondere
betekenisontwikkeling aan. Behalve dat de veronderstelde betekenisontwikkeling
nogal gewrongen is, zou men als bezwaar tegen Boekenoogens verklaring nog
kunnen aanvoeren, dat laan een ‘de-woord’ is en loon in de regel een ‘het-woord’.
Maar ik betwijfel helemaal de juistheid van Boekenoogens betekenisomschrijving.
In de bovengenoemde uitdrukking betekent laantje immers kennelijk ‘sommetje geld
waarop iemand steunen kan’ en deze betekenis voel ik ook in het voorbeeld dat
Boeken-

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 69/70

47
oogen geeft: ‘In 't voorjaar gaat 'et garnalenvrouwtje bij al der klanten rond en ieder
geeft 'er wat; zoo krijgt ze 'en laantje, waarvoor ze der eerste inslag doet’. Het begrip
‘bedrijfskapitaal’ is dunkt mij, veel te technisch, te ‘kapitalistisch’ voor deze
dorpssfeer. Er zit een vrij sterk gevoelselement in het woord laantje en ik vraag mij
dan ook af of men hier niet moet denken aan het beeld van een vloertje of bodempje,
waarop men kan staan of steunen. Men kan ook denken aan een steunbalk waar
een brug of bedstee op rust, en hij heeft nog wel een laantje zou dan betekenen ‘hij
heeft nog wel een steuntje, zijn bed of brug zakt niet zo dadelijk in elkaar’.
Nog moeilijker is het te beoordelen waar men laan in de betekenis ‘dwarsbalk
waarop de kap van een hooiberg rust’ moet onderbrengen. Van Dale beschouwt dit
blijkbaar als een bijzondere toepassing van de betekenis ‘steunbalk’. Het WNT
spreekt zich niet duidelijk uit, want het behandelt het woord in deze betekenis in
een afzonderlijk artikel lan, waarin wel wordt verwezen naar Verdam i.v. lane, maar
niet naar het eigen artikel laan II. Verdam springt met die lanen van een hooiberg
trouwens heel wonderlijk om. In het citaat i.v. lane uit Fruin, Bijdr. 9, 22: ‘Houtzagers,
die de lanen sneden tot den berge’, vat hij lanen als ‘leuningen’ op, maar bij het
citaat i.v. laen uit Rek. d. Gr. 2, 556: ‘6 barchroeden en 6 laen’ geeft hij de
commentaar dat ‘laen waarschijnlijk mv. van la (lae), geapocopeerde (sic) vorm van
lade, in de bet. kist, koffer’ is. Over de juiste betekenis van deze Middelnederlandse
laen en lanen behoeft men niet te twijfelen, want die is stellig dezelfde als die van
lan in het nieuwere Nederlands. Het WNT kent dit lan alleen uit Berkhey, dus uit het
Zuidhollands van ± 1800, maar daarnaast kan men wijzen op Gunnink, die lan een
eeuw later voor het Kampereiland vermeldt. Ook laan, mv. lanen, komt nog heden
ten dage voor. Van Dale vermeldt deze vorm, maar meer houvast heeft men aan
de opgave van Van Doorn, Miland 25: ‘5 of 6 lanen (dikke, dwarsliggende balken)
vormen het 5- of 6-hoekig onderstel van het beweegbare rieten dak of de kap van
een hooiberg’. Een grote moeilijkheid is hoe men de Middelnederlandse en
modern-Zuidhollandse lanen formeel moet verbinden met de lannen van Berkhey
en Gunnink. Ik weet daar geen redenering toe. Het WNT wil in lan ‘een bijvorm
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met in samenstelling verdoften klinker’ zien, wat weinig overtuigend klinkt, aangezien
al Berkhey's gelegenheidssamenstellingen niet kunnen maskeren dat het woord in
de dagelijkse boerenpraktijk in negen van de tien gevallen als simplex gebruikt zal
zijn. Groter moeilijkheid nog baart evenwel de verhouding tussen lan ‘dwarsbalk
onder de kop van de hooiberg’ en lan ‘blok afgestoken hooi’, dat eveneens door
Gunnink wordt vermeld met een daarbij aansluitend werkwoord lannen ‘hooi in
blokken afsteken’.
Ik zie geen kans deze moelijkheden op te lossen en kan enkel op een paar
mogelijkheden wijzen. Als lan een oude bijvorm van laan is, kan dit laan kwalijk
identiek zijn met laan ‘steun’, maar eventueel wel met laan ‘zijweg’ verbonden
worden, aangezien dit een Oudgermaanse korte a heeft. Probeert men echter de
betekenis van lan met die van laan ‘zijweg’ te harmoniseren, dan kan dit alleen via
‘afgepaald gedeelte, perceel, vak’. De lan = balk zou dan eigenlijk de afstand tussen
twee roeden zijn, geconcretiseerd in een stuk hout van die lengte. Lan = blok hooi
levert natuurlijk geen moeilijkheden op, want dat is een vak, een afgegrensd stuk.
Maar die hele betekenis ‘perceel, vak’ van laan blijft een hypothese. De mogelijkheid
moet openblijven dat lan een heel ander woord is dan laan en dat het gebruik van
laan in de zin van lan berust op een volksetymologische aanpassing (verbindingsbalk
= steunbalk, dus lan = laan). Als lan een heel ander woord is dan laan, moet het
dan misschien verbonden worden met Duits lanne? Maar ook hier is de verhouding
der betekenissen verre van helder.
Als positief resultaat van mijn onderzoek beschouw ik wel de vaststelling dat er
twee ingweonismen laan zijn geweest die etymologisch niets met elkaar te maken
hadden en die ook in een verschillende sfeer lagen: het ene in de sfeer van het
land, van de ontginners, het andere in de sfeer van het water, van de vissers en de
schippers.
Djakarta, September 1951.
K. HEEROMA

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 69/70

49

Knoei
In Noord-Holland komt knoei voor als benaming voor ‘een zeer klein schuitje voor
één persoon’. De omschrijving is van Karsten, die trouwens, voor zover ik weet, ook
de enige lexicograaf is die het woord ooit heeft opgetekend. Hij doet geen poging
het te etymologiseren, maar beschouwt het blijkbaar wel als het uitgangspunt van
de uitdrukking in de knoei zitten. Het laatste lijkt weinig waarschijnlijk, omdat deze
uitdrukking ook ver buiten Noord-Holland bekend is (o.a. in de Betuwe, zie het WNT)
en voor het taalgevoel de knoei waarin men kan komen te zitten ten nauwste
verbonden is met de knoei die men kan krijgen. Het WNT heeft dan ook terecht in
de knoei zitten bij knoei = de stam van knoeien behandeld en knoei ‘schuitje’
verbannen naar een ‘aanmerking’ bij dat artikel. In die ‘aanmerking’ wordt wel een
poging tot etymologiseren gedaan, in deze vorm: ‘Het blijkt niet of het westfriesche
knoei voor een zeer klein schuitje voor één persoon hetzelfde woord is; zoo ja, dan
moet het aanvankelijk een minachtende benaming zijn geweest’. Dit klinkt weinig
overtuigend, want het is niet duidelijk hoe knoei ooit een minachtende aanduiding
van een schuitje kan worden. De juiste afleiding van het woord kan men vinden,
zodra men het artikel kano in het WNT gaat raadplegen. Uit de vorm knoo (Daghreg.
Batavia 1673) blijkt duidelijk dat dit woord in het 17de-eeuwse Nederlands, evenals
nog steeds in het Engels, werd uitgesproken met het accent op de tweede syllabe
en dat de vocaal van de onbetoonde eerste syllabe gesyncopeerd kon worden.
Daarnaast vindt men uit geschriften van Hollandse zeevaarders uit het eerste kwart
van de 17de eeuw herhaaldelijk de vorm canoy opgetekend. Uit canoy kon heel
gemakkelijk knooi ontstaan en daaruit weer knoei. Ook het werkwoord knoeien moet
uit een ouder knooien zijn ontstaan, zoals (uit)roeien uit rooien. Een andere
mogelijkheid is de ontwikkeling van kanoe > knoe tot knoei, met achtergevoegde j,
bijvoorbeeld uit een meervoud knoeien < knoeën. De Hollandse zeelui zijn, als ze
weer thuis waren, blijkbaar juist voor een eenmansschuitje de benaming
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gaan gebruiken van de primitieve vaartuigjes die ze op hun verre tochten hadden
leren kennen. Cultuurhistorisch is het interessant, dat dit zeemanswoord juist in het
Noordhollandse dialect is blijven hangen. In Noord-Holland boven het IJ was de
personele unie van zeeman en boer in de 17de eeuw immers heel gewoon (verg.
N.Tg. 37, 56).
K. HEEROMA

Daak, dook
Mijn behandeling van dit woord Ts 68, 89 is niet geheel juist. De zin: ‘Uit het Fries
is het niet bekend, het behoort dus blijkbaar tot de ingweonismen die wel
Hollands-Gronings zijn, maar in Friesland ontbreken’, moet geschrapt worden. Het
Friesch Wdb. vermeldt zowel dokich en dokerich met de bet. ‘nevelachtig’ (‘op de
grens van Gron.’) als daek met de bet. ‘vochtigheid’. Het laatste is voorzien van het
teken ‘weinig gebruikelijk’ en Dijkstra heeft het dus waarschijnlijk alleen gekend uit
het Lexicon Frisicum van Halbertsma. Het citaat: ‘Yn 'e daek fen 'e danwe leit
mannich deade’, maakt met zijn drievoudig stafrijm een zeer gekunstelde en literaire
indruk en de veronderstelling is dus gewettigd dat de schrijver daek uit Kiliaan of
een ander oud boek heeft gehaald. Het blijft een woord om een vraagteken bij te
zetten, maar een zo vergaande conclusie als ik t.a.p. heb getrokken is toch niet te
verantwoorden.
K. HEEROMA.
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Een klankontwikkeling nd>nj in het Nederlands?
Toen destijds in Ts. 64, 44 volg. [1946] Heeroma's artikel ‘Naar aanleiding van
Grunjer’ verscheen, is het mijn bedoeling geweest enige commentaar op de door
schr. aldaar verdedigde overgang nd>nj te leveren; door omstandigheden echter is
het bij de bedoeling gebleven. Waar Heeroma in Ts. 69, 263 volg. [1952] echter
opnieuw aandacht vraagt voor het woord grunjer, dat als hapax bij Van Focquenbroch
voorkomt, is dit voor mij de aanleiding geweest, om het artikel van Heinsius in Ts.
63, 87 volg. [1944] en dat van Heeroma in Ts. 64, 44 volg. [1946] opnieuw te gaan
lezen, en mijn aantekeningen van 1946 voor den dag te halen.
Zoals Heinsius heeft aangetoond, is A. Beets de eerste geweest die in het W.N.T.
V, 1176 [1895] de overgang nd>nj heeft aangenomen. Deze klankovergang meent
Beets te kunnen aantonen in drie woorden, t.w. bander>banjer, ander>anjer en
*grunder>grunjer. Heinsius heeft in zijn in 1944 verschenen artikel de door Beets
in de genoemde voorbeelden gepostuleerde klankovergang in twijfel getrokken.
In 1946 echter heeft Heeroma het opgenomen voor de door Heinsius bestreden
klankontwikkeling nd>nj. De verlegenheidsetymologie van Beets *grunder>grunjer
en de ontwikkeling ander>anjer(?) neemt hij daarbij wijselijk niet voor zijn rekening.
De overgang bander>banjer echter, die hij met het W.N.T. formuleert als een
overgang banderheer>banjerheer>banjer, handhaaft hij niet alleen, doch meent
dezelfde klankontwikkeling bovendien nog te kunnen aantonen in plunje dat uit
plunde, en granje dat uit grande zou zijn ontstaan. Panje, dat Heeroma in 1946 zelf
al twijfelachtig noemde, kan beter buiten beschouwing blijven, evenals de al direct
zeer fantastisch aandoende constructie *granjer (een conjectuur voor Focquenbroch's
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grunjer) bij granter, een constructie trouwens die Heeroma vijf jaar later dan ook
‘gezocht en onhoudbaar’ noemt.
Op grond van Koljer(t), voor de gelegenheid verklaard als een voor de hand
liggende vervorming van kolder, meent Heeroma het recht te hebben zijn ‘klankwet’
ruimer te formuleren, en wel zo, dat ‘niet alleen na n maar ook na l... de d spontaan
1)
gepalataliseerd (blijkt) te kunnen worden’ . M.i. zal men voorzichtig doen om deze
uitbreiding van Heeroma's ‘klankwet’ voorlopig met reserve te bejegenen, niet alleen
omdat een klankwet die op zo weinig voorbeelden steunt, op de naam van ‘wet’
geen aanspraak kan maken, doch ook omdat de lj-verbinding in koljer (II) zich met
Heeroma in W.N.T. VII, 5128 [1939] heel wat ongedwongener laat verklaren uit fr.
collier dan uit kolder.
Per slot van rekening blijkt het aantal pijlers dat Heeroma's klankovergang nd>nj
moet schragen niet groter te zijn dan drie, een aantal dat dus precies even klein
(voor een klankwet wel angstwekkend klein) is als dat van de wel bijzonder dubieuze
voorbeelden die Beets in 1895 in stelling bracht. De vraag of Heeroma's voorbeelden
waardevoller zijn dan die van Beets zou ik niet zonder meer durven te beamen.
Over plunje en granje durf ik me zonder een persoonlijk kritisch onderzoek geen
oordeel aan te meten.
Het voorbeeld dat Kluyver, Beets en Heeroma intussen gemeenschappelijk
beheren, t.w. banderheer>banjerheer lijkt me in elk geval, na de uiteenzetting van
Kruyskamp in Ts. 64, 51 volg. [1946], niettegenstaande Heeroma's commentaar op
blz. 45-46, noot 3, weinig bewijskracht te bezitten. Natuurlijk is Heeroma's
interpretatie van Trip's baanderheertje als ‘grote meneer, opschepper’, dus identiek
met banjer, de juiste en die van Heinsius al te gewrongen. Alleen zie ik in Trip's
baanderheer ‘banjer, opschepper’ slechts een deftige 18de-eeuwse - en dus niet
eens een ‘geleerde’ etymologiserende - schrijfwijze van banjerheer, waarbij het
gevoel dat een g e s p r o k e n j in vele woorden aan een g e s c h r e v e n d
beantwoordt (kwaje: kwade) de

1)

Ts. 64, 47 [1946].
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schrijver Trip, en na hem Kluyver e.a., parten heeft gespeeld. Heeroma's conclusie
(Ts. 64, 46, noot [1946]): ‘banjerheer betekent hetzelfde als banderheer en wordt
in dezelfde tijd, in dezelfde sfeer en in dezelfde syntactische verbinding gebruikt.
Het is dan wel zeer gekunsteld om ze etymologisch te scheiden’ lijkt me een stoute
bewering. Dat ze ongefundeerd is wordt direct duidelijk wanneer men de moeite
neemt zich te verdiepen in de etymologie van baanderheer. Men ziet dan namelijk
vrij gauw, dat Kluyver's artikel B a a n d e r h e e r , in het W.N.T. II, 815 [1895], zeker
niet behoort tot de beste van de vele voortreffelijke woordenboeksartikelen die deze
geleerde op zijn actief heeft. Van de door Heinsius er tegen ingebrachte bezwaren
(Ts. 63, 87 [1944]) zal men, dunkt me, dat van de geheel verschillende sferen
waartoe baanderheer en banjerheer behoren, zeker niet mogen bagatelliseren, en
ook niet verklaren op de manier van Heeroma. De etymologie van baanderheer is
echter niet in een paar regels af te doen; ik wil trouwens niet vooruitlopen op een
aparte studie die ik aan de woorden baanderheer en banjer(heer) wil wijden.
Indien Heeroma voor de klankovergang nd>nj op zichzelf in het krijt wilde treden,
dan had hij zich beter kunnen steunen op materiaal uit de oostelijke (Brabantse en
Limburgse) Zuidnederlandse dialecten, waar Grootaers trouwens in H. Top. Dial.
2)
21, 302 [1947] reeds op gewezen heeft , in plaats van op een angstwekkend klein
aantal, voorlopig nog twijfelachtige Noord-Nederlandse voorbeelden.
Blijft m.i. de door Beets en Heeroma in enkele Noord-Nederlandse woorden
geponeerde klankovergang nd>nj nog problematisch, anders is het gesteld met de
tegenovergestelde ontwikkeling nj of gemouilleerde n [ɲ] tot nd, indien niet in de
algemene taal, dan toch in sommige dialecten. In het Zuid-Oostvlaams is deze
overgang in woorden als kastoonde ‘kastanje’, Spoonde ‘Spanje’ en liende ‘fr. ligne’
be-

2)

Veronderstelt ook de westelijke (Hollands-Zeeuws-Westvlaamse) velarisering (ŋ) het
gemouilleerde tussenstadium dat door Frings, Deutsche Dialektgeographie 5, § 195 [1913];
Schrijnen, Isoglossen van Ramisch 46 [1920]; Grootaers en Grauls, Hasseltsch Dialect § 215
[1930] voor de Brabants-Limburgs-Rijnlandse velarisering wordt aangenomen?
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3)

kend . Deze overgang is echter in het (westelijk) Zuid-Oostvlaams geenszins wat
Heeroma zou noemen een ‘contra-ontwikkeling’ van de door hem voorgestane
ontwikkeling nd>nj.
F. DE TOLLENAERE

3)

Zie I. Teirlinck, Klank- en Vormleer v.h. Zuid-Oostvlaandersch Dialect 85a [1924]. Ook de
gemouilleerde l (ḷj) heeft zich in het Zuid-Oostvlaams (evenals in het Gents trouwens), met
epenthesis van d in de gemouilleerde verbinding (ldj), naderhand gevolgd door verlies van
u

de mouillering, ontwikkeld tot ld (b.v. in famielde, vanielde, grielde (fr. grille), scho lde ‘schalie’).
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Boekbeoordelingen
Virgilius. Facsimile van de oudste druk van het Vlaamse Volksboek,
ingeleid door Jan Gessler, met aantekeningen bij de illustratie van de
Nederlandse uitgaven door Pr. van den Wijngaert. Antwerpen, Uitgeverij
o
‘De Vlijt’, 1950. 8 (16 blz.).
Deze goedverzorgde uitgave van het Volksboek van Vergilius vormt een welkome
en waardevolle vermeerdering der literatuur over de Nederlandse Volksboeken.
Sedert Boekenoogen's Verzameling Volksboeken door de Maatsch. d. Nederl.
Letterkunde voor haar Bibliotheek ter uitbreiding van haar verzameling Volksboeken
werd aangekocht, kan deze een der belangrijkste op dit gebied genoemd worden.
Achtereenvolgens bevat bovengenoemde uitgave een bibliographisch overzicht,
voorts vier hoofdstukken over de Middeleeuwse Virgilius en de boeken aan hem
gewijd, nl. I. Virgilius in de Middeleeuwen: dichter, meester en leidsman, profeet en
tovenaar; II. De Volksboeken van Virgilius: De Franse Volksboeken. Het Vlaamse
Volksboek (16de-19de eeuw). Het Engelse Volksboek. III. Beknopt overzicht van
het oudste Volksboek. IV. Kanttekeningen bij de illustraties van de Vlaamse en
Hollandse uitgaven, door Fr. van den Wijngaert, waarna de facsimile afdruk van de
Londense tekst van het Brits Museum volgt (1525). Het werk van D. Comparetti,
Virgilo nel medio evo. Livorna. 1872 en 1896, waarvan een Duitse en een Engelse
vertaling het meest aanbeveling verdienen (resp. ed. van 1875 en 1908) benevens
een Amerikaanse (1929), is nog steeds het standaardwerk over dit onderwerp.
Op blz. 13 van bovengenoemd werk wordt de wens uitgesproken naar een
volledige lijst der Nederlandse Volksboeken; hiermede stemmen wij gaarne in. Een
bepaald onvergefelijke fout vinden wij het echter, dat de drukken van 1720 en van
c. 1810 van Virgilius uit de Verz. Boekenoogen, die men vermeld vindt in mijn
Catalogus der Verz. Boekenoogen, Leiden 1932, niet genoemd zijn.
A.A. VAN RIJNBACH
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Jan Pertcheval's den Camp vander Doot, met inleiding, aantekeningen
en glossarium uitg. door Dr Gilbert Degroote en een toelichting bij de
houtsneden door A.J.J. Delen (De Seven Sinjoren, Antwerpen - Stichting
‘Onze Oude Letteren’, Amsterdam, MCMXXXXVIII).
Huizinga's Herfsttij der Middeleeuwen, dat aanvankelijk bestemd was te heten ‘De
eeuw van Bourgondië’ en dan ook voornamelijk de Bourgondische samenleving als
een eenheid wilde tekenen, heeft in ons land niet die onmiddellijke opleving der
belangstelling voor de Frans-Bourgondische letteren gaande gemaakt, die men op
grond van het enorme succes van dit boek had mogen verwachten. Hoe is dit te
verklaren? Meende men na G. Doutrepont's La littérature française à la cour des
ducs de Bourgogne (Paris, 1909) geen nieuwe bronnen meer te kunnen aanboren?
En had Huizinga voor zijn Herfsttij de bekende schrijvers al volledig uitgehoord,
zodat men mocht aannemen geen cultuurhistorisch belangrijk nieuws meer bij hen
te zullen vinden? Of was het door Huizinga getekende cultuurbeeld van de stervende
middeleeuwen zo weinig aantrekkelijk, dat men na deze eerste grondige
kennismaking er gelijk genoeg van had? Niettemin kwam Champion na zijn
twee-delige monografie over François Villon, waarvan Huizinga nog kennis had
kunnen nemen, met de Histoire poétique du quinzième siècle in 1923 de litteraire
gegevens nog belangrijk aanvullen en Cartellieri met zijn Am Hofe der Herzoge von
Burgund (1926) het cultuurbeeld verdiepen, wat dan nu onlangs nog is verscherpt
door Jeanne Marix' Histoire de la musique et des musiciens de la cour de Bourgogne
sous Philippe le Bon (Strasbourg 1939, lees 1946). Maar onze landgenoten werden
door deze werken niet wakker geschud. De ware belangstelling voor de
Bourgondische letteren en, naar ik meen, voor de Bourgondisch-Nederlandse
beschaving in het algemeen, bleef sluimeren tot de jaren dertig. Onze tijd staat
eigenlijk eerst recht in het teken van de herleefde belangstelling voor het Herfsttij
der Middeleeuwen. Voor ons land denk ik aan de studie van de letterkundige
werkzaamheid der Moderne Devotie, van het stichtelijk en
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moraliserend proza in het algemeen, van de volksboeken, van de lyrische en
dramatische productie der Rederijkers, en dan ook in verband daarmee van de
Bourgondisch-Nederlandse literatuur.
Onder de jongeren, wier belangstelling inzonderheid naar deze literatuur uitgaat,
is Dr Degroote een actieve figuur. Zijn proefschrift gewijd aan de Brusselse rederijker
Jan van den Dale, gaf er al dadelijk het bewijs van. Sindsdien publiceerde hij nog
een gedicht van een andere Brusselse rederijker, Jan Smeken, namelijk diens
beschrijving van een Guldenvliesfeest, een typisch Bourgondisch rijmwerk, en
schreef hij een studie over het gedicht Van drie blinden dansen, een vertaling van
1)
Pierre Michault's La Danse aux Aveugles . Daarmee was hij reeds in de sfeer
gekomen van de Frans-Bourgondische letteren. En deze sfeer heeft hem blijkbaar
zo bekoord, dat hij het heeft gewaagd - wellicht als pendant of in navolging van Paul
de Keyser's uitgave van Colijn Caillieu's vertaling van Amé de Montgesoie's Pas de
la Mort - de reproductie van Jan Pertcheval's verdietsing van Olivier de la Marche's
Le chevalier délibéré in de Schiedamse postincunabel van 1503 voor ‘De Seven
Sinjoren’ en ‘Onze Oude Letteren’ van een inleiding en ophelderende aantekeningen
te voorzien. Zoals indertijd mogelijk ook Caillieu zelf Jan Pertcheval heeft
geïnspireerd of gestimuleerd tot zijn vertaling, indien tenminste Olivier de la Marche
zijn werk niet zelf in handschrift aan Jan Pertcheval ter lezing heeft gegeven.
Beide werken, Le Pas de la Mort en Le Chevalier Délibéré, lijken trouwens veel
op elkaar. In beide wordt het sterven voorgesteld als een steekspel tegen de Dood.
Het lag daarom voor de hand, dat Dr Degroote de twee moralisaties met elkaar ging
vergelijken. In zijn Inleiding deelt hij ons het resultaat daarvan mee en geeft hij als
zijn eindindruk, dat Le Pas de la Mort wellicht aan Olivier de la Marche het ontwerp
van zijn poëem heeft gesuggereerd, dat hij dan op een hem eigen en uitvoerige
manier heeft ontwikkeld. Verdergaande ver-

1)

In Den Gulden Passer van 1942, bl. 261 e.v. - Dr W.J. Schuyt, die in 1946 promoveerde op
een vertaling van Michault's Doctrinal du temps présent, wijdt ook een aantal bladzijden aan
dit gedicht, zonder evenwel Degroote's artikel te kennen.
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gelijkt Degroote dan nog Le chevalier délibéré met Pierre Michault's La Danse aux
Aveugles, gebouwd op het dansmotief (t.w. de geluks-, de liefde- en de dodendans,
met het accent op de laatste) - dat dáárom niet ouder behoeft te zijn dan Le Pas de
la Mort, evenals Le Chevalier délibéré gebouwd op het thema van de pas d'armes!
- en acht hij het waarschijnlijk, dat Olivier de la Marche ook La Danse gekend heeft.
Strikt genomen had Dr Degroote het vergelijkend motievenonderzoek - als we dit
grote woord hier mogen gebruiken, want schrijvers schets bepaalt zich daarvoor te
uitsluitend tot de grote lijnen - hierbij kunnen laten. Maar hij heeft het wenselijk
geacht nog verder te gaan en een aantal werken, die invloed kunnen hebben
2)
uitgeoefend of ondergaan, mede in het onderzoek te betrekken . Voor de
Nederlandse auteurs had hij daarbij enige steun in J.F. Vanderheyden's Het thema
en de uitbeelding van den Dood; voor de Franse had hij zijn voordeel kunnen doen
met I. Siciliano's François Villon et les thèmes poétiques du Moyen Age (Paris 1934).
Want indien Degroote's doel een vergelijkend motievenonderzoek is geweest - en
men zou dit wel denken, want waarom zou hij er anders werken bijgehaald hebben,
die alleen een verwant thema behandelen zonder enig ander verband - dan zou hij
met vrucht een veel groter aantal werken in het onderzoek hebben kunnen betrekken.
Het lijkt mij een aantrekkelijke taak het thema van de dood, of desnoods alleen de
ars moriendi van de late middeleeuwen, te vergelijken met die van het opkomende
Humanisme en zo tot beter begrip van elk van beide te komen. In Le Chevalier
Délibéré, dat Huizinga blijkbaar niet kende, hebben we dan een typische ridderlijke
‘sterfconste’ en daarom alleen reeds moet elke cultuurhistoricus deze uitgave welkom
heten. Voor de tijdgenoot bezat het bovendien nog een bijzondere actualiteit, omdat
de bedoeling van het gedicht eigenlijk was een indrukwekkend - Bourgondisch - in
memoriam der Bourgondische hertogen, een elegie op de tragedie van deze dynastie.
De belangstelling der Neerlandici voor de dichter van Le Chevalier délibéré, Olivier
de la Marche, is in ons land, zoveel ik weet, het eerst

2)

Voor de afhankelijkheid van Houwaert's Den vreeselijcken Camp der Doot van Pertcheval
moge ik verwijzen naar mijn artikel in de N. Tg. van 1951, bl. 284 e.v.
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gewekt door een opstel van J. Vanderheyden in de 51ste jaargang van dit tijdschrift
en op de vertaler, Jan Steemaer alias Pertcheval, is pas voor goed de aandacht
gevestigd door Prof. De Keyser in de 53ste jaargang van hetzelfde tijdschrift en
door Willem van Eeghem in zijn Rhetores Bruxellenses. Thans heeft Degroote op
beiden het volle licht doen vallen. Of zij dit verdienden? Men kan het nauwelijks
geloven, maar Le Chevalier Délibéré is een werk, dat in de 16de eeuw zeer veel
gelezen werd. Daarvan getuigen de 17 handschriften en de 19 verschillende uitgaven
tussen de jaren 1488 en 1591. Behalve een Engelse en twee Spaanse bewerkingen,
hebben er tenminste twee Nederlandse vertalingen bestaan. Van de tweede, ca.
1508 bij Jan Seversz. te Leiden gedrukt, bleef slechts een fragment van 15 bladen
bewaard, d.w.z. tot 11 Augustus 1944, want toen ging het in de Gemeente-Bibliotheek
te Douai bij een bombardement verloren. Van de vertaler, Pieter Willemsz, is vrijwel
niets bekend. Zoals men kan zien aan de 26 strofen door Dr M.E. Kronenberg in
Ts. 69, [1951], 169 volg. gepubliceerd, wijkt zijn vertaling sterk af van die van
Pertcheval, die in 1493 werd voltooid, doch eerst in 1503 te Schiedam is gedrukt.
De geleerde bibliografe heeft tevens bewezen, dat Steemaer's overzetting wel
degelijk volledig is geweest; de zaak is, dat er van het Hamburgse - het enige
bekende - exemplaar van de postincunabel een blad verloren is gegaan, waardoor
er thans zes strofen ontbreken.
Zijn dus onze indrukken reeds gemengd, wanneer we Degroote's uitgave van de
litterair-historische en bibliografische kant bezien, bepaald ongunstig worden ze bij
een taalkundig en filologisch geïnteresseerde beschouwing. Allereerst vraagt men
zich met enige verbazing af, of een uitgever naar eigen verkiezing het gewenste
onderzoek naar de vormeigenaardigheden, naar de taal en de vertaaltechniek
achterwege mag laten. Ik kan mij echter voorstellen, dat een criticus in een dergelijk
geval toegevend zou kunnen zijn, wanneer hij merkt, dat de uitgever zich met des
te meer ijver op het verklarende apparaat en het glossarium heeft geworpen.
Schijnbaar is dat hier het geval. Een woordenlijst van 44 bladzijden maakt een
imposante indruk. Bij nader toezien blijkt hij echter zo onoordeelkundig te zijn
samengesteld, dat men er nauwelijks meer een goed woord voor over kan hebben.
Allereerst schat
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ik het aantal overbodige woorden op ¾ of meer; indien men immers niet de bedoeling
heeft de volledige copia verborum te geven, is het zinloos woorden op te nemen,
waarvan de betekenis niet noemenswaard afwijkt van de moderne. Ook het alfabet
deugt niet. De c = k vindt men zonder enig systeem op twee plaatsen behandeld
(onder de C en de K); een woord als sacke staat onder sake: woorden met een
proclitisch lidwoord vindt men onder dit lidwoord (zo bijv. doverlijt en dwye onder
de D, i.p.v. resp. onder de O en de W); soms is een woord tweemaal opgenomen
en dan verschillend verklaard (zie bijv. Vrou en Temperance). Van werkwoorden
wordt nu eens de vorm van de infinitief dan weer van het voltooid deelwoord gegeven,
soms ook beide; een enkele maal krijgen we zelfs het werkwoord in vervoegde vorm
(bijv. vermeerden, r. 1074). Herhaaldelijk deugt ook de weergave in formeel opzicht
niet (ik geef één kras voorbeeld uit de aantekening bij r. 1502: ‘Hem seluen
verweerlijc sijn’ = hij verdedigde zichzelf ditmaal niet zoo goed). Kennelijke drukfouten
zijn vaak als zodanig niet herkend; ik noteerde o.a. Fantsoen (r. 1724, 2459, 2588)
lees Fautsoen; Iongelijc (r. 171) lees Iongelijnc (het afkortingsstreepje boven de ij
is vergeten); Ontsemeger (r. 1904) lees Ontfermeger? Sruplus (r. 547) lees Scruplus
(vg. Mnl. W. op Schrupel); Ververmen (r. 1311) lees Verwermen; van Uzeren (met
ʒ = z) maakt Degroote Ugeren. Dan zijn er nog de hinderlijke slordigheden
(Benouwen bijv. staat onder Bevouwen (r. 204), Vlyen onder Vleyen (r. 2402). De
uitgever beloofde alle woorden, die in het Mnl. W. ontbreken, een * te zullen geven;
maar hoeveel ik er tegen ben gekomen zonder *, die niettemin bij Verdam niet te
vinden waren, weet ik niet. Wel heeft de uitgever trouw met die * verwezen naar
zijn aantekeningen, maar dat had hij in verreweg de meeste gevallen beter kunnen
nalaten, want als die aantekeningen niets meer geven dan wat er al in het glossarium
staat, is zo'n verwijzing slechts hinderlijk. Tenslotte om aan de klachtenlijst in zake
de formele tekorten een eind te maken nog dit: de uitgever laat herhaaldelijk na een
gegeven verklaring te verantwoorden; hoe weet hij bijv., dat Dnatste blad =
erfgenaam, of dat instancie = bedoeling?
Ook in materieel opzicht laat het Glossarium zeer veel te wensen.

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 69/70

61
Terwille van het verdere onderzoek lijkt het mij gewenst de voornaamste misvattingen
3)
hier alfabetisch te laten volgen :
A c c i d e n t (pass.): toeval, inz. ongelukkig toeval (zie Dal sonder Wederkeren
84, 145, enz., WNT, Suppl. i.v., bet. 2); als personificatie tegenover Antique
(Ouderdom) krijgt Accident de betekenis van gewelddaad;
A v i j s h e i t (r. 1035): raad (nae hoort dus niet bij avijsheit, maar bij Vraecht);
B e k e n t , in D e m e e s t e - (r. 1937): de hoogste geacht;
B e k i n (r. 942): erkenning;
B e c l a s s e n (r. 765): vermorsen, verknoeien (een betekenis die afgeleid is
van: bezoedelen, enz. in WNT II, 1593-4);
B e l a e y e n (r. 195): verlangend (zie WNT op Beladen sub 9, f, β);
B e r i j t (r. 268): macht, beschikking (zie WNT i. v);
B e s a e m p t (r. 310) lees B e f a e m p t ;
B e s o e v e n (r. 547): helpen of onderrichten (een variant of afleiding van de
bet. bezorgen, verschaffen in Mnl.W en WNT); Degroote is blijkbaar misleid
door de bet. van dit werkwoord bij Jan van den Dale;
B e s t i e r h e i t (r. 1996): macht, heerschappij (zie Mnl.W., waar de verwante
betekenis: leiding, bestuur);
B r a e c k m a e r t (r. 449): ontlening uit ofr. braquemart ‘epée courte et large
à deux tranchants’ (Godefroy);
B r a s s e n (r. 2179): verrichten, aanrichten, uithalen (zie WNT op Brassen (II),
3), doorgaans ongunstig);
D a n g i e r (r. 2036): leed, druk (zie WNT i.v., bet. 1);
D e c l a r e r e n (r. 692): zeggen (een generalisering of verzwakking van de
bet.: uitleggen in WNT i.v., sub A, 3);
D e v o o r in S i j n - d o e n (r. 2569): zijn best doen, doen wat men kan (zie
WNT i.v., sub 2);

3)

De foutieve vertalingen van Degroote herhaal ik niet. Ik neem aan, dat men zijn uitgave bij
de hand heeft; ik verwijs dus alleen naar de vindplaats en geef onmiddellijk daarachter de
betekenis, die mij juister toeschijnt.
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D o c t r i n e (r. 1165): kennis, ontwikkeling (zie L.M.v. Dis, Reformat.
Rederijkerssp., Gloss. i.v., met verwijzing naar het spel van Brugghe r. 6);
E e r b a e r h e y t (r. 312), E e r b a r e (r. 466): resp. edelheid en
achtenswaardige (de gangbare oudere betekenis);
G h e b r a s (r. 502): gemene, stiekeme daad (zie WNT op Brassen (II), bet.
3); evenals in r. 1859 eig.: brouwsel, maar hier gunstig, in r. 502 ongunstig;
G e d i f f a m e e r t (r. 1927): onteerd (zie Colijn van Rijssele Spiegel der Minnen
r. 2379, 2789);
G h e s t a d i c h (r. 232): standvastig (ghestadich houwen standvastig doen
zijn, t.w. in mijn voornemen);
G e s t a e c t in - s i j n (r. 33): er aan toe zijn, gesteld zijn (met), eig.: vastgesteld,
bepaald zijn (zie Mnl.W 7, 1906);
G e s t u c t (r. 542): uit stukken bestaande (zie WNT op Stukken (II);
G r i f f i e n (r. 386): schrijfstift, ‘stilus’ (het gaat over Caesar's dood!);
H e m e l i j c k (r. 1959): heimelijk, verborgen;
I n f e c t (r. 916): giftig, schadelijk (zie A. Bijns 147, 460); idem (r. 1419):
bedorven, verpest (zie A. Bijns 349, 411);
I n f l u e n c i e (r. 1918): grillige, onberekenbare wil (zie WNT i.v., bet. 3) en
verg. Dal sonder wederkeren 302: ‘Nero vol quader influencie’, vertaald uit ofr.
‘plain d'oultraige’);
C a d u y c (r. 589): in slechte conditie (zie WNT op Caduc);
L y n a e d g e (r. 509): geslacht, stam (zie Van Dis a.w., Gloss. op Linagie) en
dan: soortgenoten;
N a e c t e l i j c (r. 1933): openlijk;
N a c i e (r. 123, 1636): natuur, aanleg, aard, soort (zie A. Bijns Nieuwe Ref.
83, e, 15, Spiegel der Minnen 1192, Castelein Const v. Reth. 159);
N e t t e l i j c (r. 170): op nette, keurige wijze;
O n t g r o t e n (r. 478): te groot, te zwaar, te veel zijn (zie Mnl.W i.v.);
O v e r b l i j f (r. 224), evenals in r. 2351: wat overblijft;
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P r a c t i j c k e (r. 1189): truc, knoeierij, bedriegerij (zie WNT i.v., bet. IV, 2);
P r a n g h e n (r. 516): moeilijkheid, benauwdheid (een fig. toepassing van
Mnl.W i.v., bet. I, zie WNT i.v., bet. A, III);
P r e s e n t a t i e (r. 2460): Presentatie (t.w. van Maria in de tempel) ‘allet doen’
is dan: haar verder leven;
R a m o t (r. 1695): ontlening uit ofr. remout, remoute (tumult);
R e s t e n e m e n o p e n e n (r. 1471): op iemand gaan rusten (i.c. zwak, ziek
worden);
R i n g e l e n (r. 872): toetakelen, kwellen, plagen (zie WNT op Ringelen (III),
bet. I, A, 2);
T a n t e l e r e n (r. 1700): ontlening uit ofr. denteler (knagen);
T i n d e n (r. 41) = T e n d e n : aan zijn eind;
V e r i u b i l e r e n (r. 885): zich verheugen (zie Eerste Bliscap r. 1857, Gentse
Sp. (uitg. Erné en Van Dis) bl. 155);
V e r w a t e n (r. 1293). Hoe komt de uitgever aan dit werkwoord? In de tekst
staat verwantene overwon hem;
V e r w e e r t (r. 660): boos, ontstemd (zie Mnl.W op Verwert; de uitgever heeft
blijkbaar de eerste de beste betekenis van Verweert (ald.) genomen;
V e r w o r g e n (r. 519): sterven (zie Mnl. W i.v., sub II de aanhaling uit Vad.
Mus. 2, 407 en vg. A. Bijns 154, Trudo 3513);
V o u w e in I n m e n i g e r l e y - (r. 568): in menig opzicht (zie Mnl.W i.v. Voude,
bet. 1) en 2).
Vreemd en onbehagelijk klinken voor mijn oor woorden als ‘betekenisvol’,
‘volksgeliefde’ (adj.), ‘zelfzeker’. Meer eenheid ware voorts gewenst in de wijze van
citeren (nu eens schrijft Degroote ‘Cfr’, dan weer ‘Vgl.’, nu eens ‘Tijdschr. 1932',
dan weer Tijdschr. LIII’). Op bl. IX, noot 2 wordt aangehaald ‘Kalff, Gesch.’, enz.,
welk deel? En waarom citeert de uitgever het Adieulied van Vrou Maria van
Bourgoengien uit een bloemlezing van Marnix Gijsen?
Le Chevalier Délibéré van Olivier de la Marche is niet alleen - misschien zelfs niet
in de eerste plaats - van belang voor de tekst, maar vooral ook om de uiterst
merkwaardige reeks van houtsneden, waarmede het origineel en de vertaling is
verlucht. Daarover wordt de
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lezer zeer conscientieus ingelicht door de heer A.J.J. Delen, die er trouwens reeds
jaren geleden in Het Boek een artikel aan had gewijd, later opgenomen in zijn Oude
Vlaamsche Graphiek. Deze deskundige medewerker heeft zich niet willen beperken
tot een uitvoerige beschrijving van elk van deze houtsneden afzonderlijk. Hij laat
daaraan voorafgaan een beknopt overzicht van de geschiedenis der (Nederlandse)
houtsneden, om aldus het werk van de onbekende illustrator, als opmerkelijk nieuw
en fris in het gewenste licht te kunnen plaatsen. Op deugdelijke gronden neemt hij
stelling tegen de hypothese van Conway als zou Godevaert van Boloen, en van
Schretlen als zou Jacob Cornelisz van Oostsanen de verluchter zijn geweest. Zelf
komt hij tot de zeer interessante localisering van onze graveur te Schiedam en
meent hij hem nog de houtgravures in verscheiden incunabeltjes van omstreeks de
eeuwwisseling te mogen toeschrijven. Om dan te besluiten met de curieuze latere
lotgevallen van de gravures van Den Camp vander Doot.
J.J. MAK.

Dr Luc Debaene, De Nederlandse Volksboeken. Ontstaan en
geschiedenis van de Nederlandse Prozaromans, gedrukt tussen 1475
en 1550. Antwerpen, Uitgeverij De Vlijt N.V., 1951.
Over de volksboeken is ook ten onzent reeds heel wat geschreven, maar een
bevredigende synthese van de zeer verspreide afzonderlijke studies en gegevens
ontb ak. Het boekje van Van den Bergh (1837), voor zijn tijd niet onverdienstelijk,
is natuurlijk geheel verouderd, en het werk van Schotel (1873-'74) bevredigt nog
minder door zijn volstrekt gebrek aan methode en begrenzing. De bekende studie
van Boekenoogen (1905) is niet meer dan een aanloop gebleven, en de werken
van Van Heurck zijn in hoofdzaak bibliografisch van opzet. Dr. Debaene heeft nu
een poging gedaan tot een breed opgezette samenvatting, maar toch nog met
zekere beperkingen, zoals uit de ondertitel blijkt. ‘Het begrip “volksboeken” is te
ruim om geheel in één studie te worden behandeld’, zegt hij in zijn ‘Verantwoording’,
en aan het eind: ‘Deze studie is een eindpunt en een vertrekpunt. Alles is over de
prozaromans niet gezegd... Alleszins zouden we ge-
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lukkig zijn in de erkenning dat ons werk een veilige basis en gids kan zijn voor allen
die na ons het onderwerp willen aanvatten.’ Dit laatste kan men zeker beamen. Dr.
Debaene heeft in zijn omvangrijk werk met bewonderenswaardige vlijt alles
bijeengebracht wat er over de ter sprake komende werken te vinden was, en de
vele illustraties (hoofdzakelijk reproducties van titelpagina's) verhogen de waarde
er van nog aanmerkelijk. Toch geldt ook voor dit werk het geijkte ‘dankbaar maar
niet voldaan’. Voor zover het een zorgvuldige compilatie is, kunnen we dankbaar
zijn, maar tegen de indelingen en definities van de auteur hebben we wel enige
bezwaren.
Het boek is verdeeld in twee delen, voorafgegaan door een inleiding; het eerste,
met drie bijlagen, behandelt de afzonderlijke prozaromans (‘bibliographie, analyse,
bronnen, eigenaardigheden’), het tweede geeft een ‘litterair-historische studie’ over
het genre. De hoofdschotel, ook volgens de auteur (p. 352) ‘het belangrijkste element
van onze studie’ is de uitvoerige bespreking van 27 verschillende ‘prozaromans’ in
Deel I, waarvan de eerste druk stellig vóór 1541 verschenen is. Zij worden in
alphabetische volgorde behandeld en van elk wordt gegeven een titelbeschrijving
1)
van de oudst bekende druk, vermelding van moderne tekstuitgaven , verdere
literatuur, analyse van de inhoud, herkomst van de tekst en eigenaardigheden
daarvan en een korte aanduiding van de ‘verdere drukken en lotgevallen tot 1600’.
Bijlage I zegt iets over verloren gegane volksboeken, bijlage II geeft een korte
bespreking van 25 prozaromans die waarschijnlijk na 1540 verschenen zijn, en in
bijlage III worden zeer beknopt besproken ‘andere volksboeken in incunabel- en
postincunabelperiode’. Het laatste is, zoals de schrijver op p. 240 zegt, geschied
om ‘de verwijten te voorkomen dat we het een of ander populair geschrift niet bij de
prozaromans hebben gerekend’. Deze formulering duidt al op de moeilijkheid
waarvoor hij is komen te staan, en die hij in zijn inleiding uiteenzet, een moeilijk-

1)

Daar schr. ook facsimile-uitgaven zo veel mogelijk vermeldt, mogen wij er misschien op wijzen
dat er ook facsimile's bestaan van Floris en Blancefleur en van Reynaert, in 1895 door
Enschedé uitgegeven ter gelegenheid van de tentoonstelling ‘Oud-Holland’. Dit zijn evenwel
geen reproducties van de oudste -, maar van latere uitgaven. Maar het zijn, voor zover mij
bekend, de eerste fascimile-uitgaven van volksboeken die in Nederland verschenen zijn.
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heid waarop onvermijdelijk ieder stuit die zich met deze stof bezighoudt: nl. die van
een bevredigende definitie van het begrip volksboek, en van de afbakening van de
te behandelen stof.
De oudere schrijvers vatten het begrip ‘volksboek’ meestal zeer ruim op en
rekenden er niet alleen verhalende werkjes toe, maar ook allerlei populaire
geschriften op het gebied van genees- en weerkunde, almanakken, stichtelijke
lectuur, schoolboeken, enz. Later is men onderscheid gaan maken tussen
volksboeken in ruimere en in engere zin; en wat men onder deze laatste te verstaan
heeft, weet iedere beoefenaar der literatuurgeschiedenis wel ongeveer, al zou het
hem niet gemakkelijk vallen een afgeronde definitie te geven. Het meest bevredigend
lijkt ons nog die welke Dr. Debaene aanhaalt uit Heitz-Ritter, nl. ‘die sogenannten
Historienbücher, d.h. die volkstümlichen, meist prosaischen Bearbeitungen
mittelalterlichen Romane- und Novellenstoffe, die fast immer ohne Nennung des
Verfassers, als Unterhaltungsliteratur verbreitet wurden’. Essentieel is o.i. dan nog
dat zij ook geruime tijd (enige eeuwen) tot de lectuur van het volk zijn b l i j v e n
behoren. Dr. Debaene geeft nu eerst (p. 21/22) een ruim honderd titels tellende lijst
van ‘werken die misschien in aanmerking zouden kunnen komen om als volksboek
in engere zin aangezien te worden’. Dat hij hierbij b.v. ook Elckerlyck en Mariken
van Nieumeghen vermeldt, lijkt ons onjuist: dit zijn oorspronkelijke, primaire litteraire
werken, terwijl het kenmerkende van de volksboeken juist is dat er oudere werken
2)
in geadapteerd worden . Maar Dr. Debaene wil zijn stof nog nauwer beperken en
meent dat de term p r o z a r o m a n het meest geschikt is ter aanduiding van het
‘volksboek in engste zin’. Nu is dit woord prozaroman zeker bruikbaar als aanduiding
van een zeer bepaalde categorie van litteraire werken, maar de wijze waarop Dr.
Debaene deze term definieert en hanteert kan o.i. slechts strekken tot vergroting
van de verwarring die er op het gebied van de volksboeken al heerst. Prozaroman
kan immers uit den aard der zaak niet anders betekenen dan roman, en in dit verband
bepaaldelijk ridderroman, in proza; dus:

2)

Hetzelfde geldt voor het opnemen van Den Camp vander Doot in bijlage III (volksboeken in
ruimere zin): dit kan men in geen geval en onder geen aspect een volksboek noemen; het
behoort tot de hogere literatuur van de tijd.
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prozabewerking van een ridderroman; het is het aequivalent van het Franse ‘mise
en prose’ of ‘dérimage’, zoals die zo voortreffelijk behandeld zijn in Doutrepont's
Mises en prose des Épopées et des Romans chevaleresques (1939), een werk
waarvan ook Dr. Debaene veel gebruik heeft gemaakt. En inderdaad zijn ook de
meeste van onze echte volksboeken dergelijke prozaromans. Maar deze term ook
te bezigen voor de Historie vanden Pastoor te Kalenberghe, de Historie van broeder
Russche, Ulenspieghel, Virgilius en de Seven Wijse Mannen van Romen, lijkt ons
volstrekt misplaatst. Dit zijn novellen- en anecdotenverzamelingen, maar geen
romans. De prozaromans, samen met deze novellen en verhalen, vormen de
categorie der echte volksboeken.
Een ander bezwaar geldt het criterium van het fictieve, waaraan Dr. Debaene
vasthoudt bij zijn indeling in volksboeken in engere en in ruimere zin, en waardoor
hij b.v. de Historie vander Destrucy van Troyen, zeker een der populairste
volksboeken, niet daartoe rekent, ‘omdat het ook voor een deel connecties heeft
met Guido de Columna's Historien van Troyen dat naar middeleeuwse opvatting
nog hoofdzakelijk als een historisch werk mag aangezien worden’ (p. 310). Voor de
schrijvers en zeer stellig voor de lezers van de volksboeken gold dat criterium zeker
niet. Integendeel, men hechtte juist veel waarde aan dat ‘historische’. Voor de lezers
bestond er, wat hun geloof in de authenticiteit van het verhaalde betrof, zeker geen
verschil tussen b.v. de Strijt van Roncevale en de verhalen over Troje en Jeruzalem.
Dr. Debaene zelf zegt (p. 337): ‘Men is zeer bekommerd de histories als waar en
echt gebeurd voor te stellen’ en illustreert dit met de vele verwijzingen naar de ‘oude
chronijcken’, met het vermelden van data.
In beginsel bespreekt schrijver alleen volksboeken die stellig niet na 1540 ontstaan
zijn, en inderdaad is dit wel ongeveer het eind van de ontstaansperiode. Maar het
is toch jammer dat daardoor b.v. een werk als Valentijn en Ourson, een der meest
geliefde en langst gelezen volksboeken, met een zo korte notitie afgedaan wordt.
De oudst bekende druk hiervan is van 1640, maar daar het vertaald is naar de
Franse roman waarvan de oudst bewaarde druk in 1489 verscheen, is het
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toch wel zeer waarschijnlijk dat de Nederlandse bewerking nog in de
postincunabelperiode valt.
In het tweede gedeelte, de ‘litterair-historische studie’ over de volksboeken, wordt
veel aangeroerd en er is veel materiaal in verwerkt, maar heel veel lijn zit er niet in;
het maakt een nogal rommelige indruk. De schrijver ziet wel waar de problemen
liggen, maar tot een overzichtelijke nadere behandeling komt hij zelden (b.v. wat
betreft het ontstaan van het genre, na zijn zeer juiste opmerking dat we ‘moeilijk
(kunnen) zeggen dat vóór 1500 het genre zich heeft losgemaakt uit het geheel van
de profane literatuur’, p. 306). Waar hij over de schrijvers spreekt, geeft hij toe dat
we, ten aanzien van een door hem geopperd auteurschap van Anna Bijns voor
enige volksboeken ‘op zeer wankel terrein’ staan. Zijn voorzichtigheid voert hem
ook wel eens tot formuleringen die sterk aan de ‘vérités de M. de La Palisse’ doen
denken; b.v. waar hij op p. 306 zegt: ‘Aldus zijn de eerste uitgevers zelf, zo ze al
niet de bewerkers zijn, naar onze mening in ieder geval als de promotors van het
genre te aanzien’, of, op p. 347, dat uit de aankondiging dat iets gaat volgen ‘in
schonen dichte’ ‘alleszins de bedoeling der auteurs (schijnt) te blijken er hun litterair
werk mede te verfraaien.’ Ten aanzien van het betrekkelijk snelle verval van de
volksboeken tot lectuur voor de onontwikkelden, het volk in engere zin, meent schr.
(p. 321) dat ‘de ontwikkeling wordt bepaald door de reacties van de meer
ontwikkelden en van de kerkelijke instanties’. Maar toch vooral door het ontstaan
van een nieuwe literatuur met de Renaissance, een literatuur die door haar hele
formatie boven het bereik van de massa kwam te liggen. Anderzijds bepaalde juist
het ontstaan van deze nieuwe literatuur die alleen door gecultiveerden te waarderen
was, het voortbestaan van de volksboeken voor de ongeleerden, die toch behoefte
aan lectuur hadden. De Renaissance heeft die scheiding teweeggebracht tussen
‘literatuur’ in pregnante zin en lectuur, die nog heden bestaat. - Wat schr. meedeelt
over de omwerking van sommige prozaromans tot historieliederen (p. 325), is wel
erg schraal. Op p. 340 vg. tracht hij, onder de titel ‘De atmosfeer der prozaromans’,
ook de nuances aan te geven waardoor deze navertellingen van hun origineel
verschillen, maar veel van wat hij van de volksboeken zegt geldt toch evenzeer
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voor de oorspronkelijke romans, o.a. dat de ridders enerzijds worden voorgesteld
als voorvechters van het geloof, maar anderzijds ‘in hun privaat leven meestal
zedelijk laag staan’ en veel erotische avonturen beleven. In de middeleeuwen zag
men dit nu eenmaal onder een ander aspect.
Deze enkele bezwaren nemen niet weg dat wij voor het werk van Dr. Debaene
dankbaar kunnen zijn. Het bevat een schat van gegevens waar elke verdere
onderzoeker op dit terrein zijn voordeel mee zal kunnen doen. Typografisch is het
boek uitstekend verzorgd.
Jan. '52.
C. KRUYSKAMP

Het Tessels - inleiding, vocabulaire en teksten - door Dr. S. Keyser.
Bovengenoemd boek verscheen bij Brill te Leiden als tweede deel van de ‘Nieuwe
Noord- en Zuid-Nederlandse Dialectbibliotheek’, die onder leiding staat van de
bekende dialectologen Grootaers en Kloeke. Dit kader en de titel zouden eigenlijk
een boek van ander karakter doen verwachten, dan ons hier wordt geboden. Een
streng wetenschappelijke uitgave is het zeker niet. Ook levert het geen taalkundige
beschrijving van ‘Het Tessels’ maar slechts een alphabetisch geschikte verzameling
van woorden uit het dialect van ‘het oude land, de z.g. Dertig Gemeenschappelijke
Polders, waartoe de kern van het eiland behoort’. De schrijver die, als ik mij niet
vergis, gepromoveerd is in de romaanse taal- en letterkunde, blijkt op het gebied
dat hij hier betreedt, in taalkundigen zin geen deskundige te zijn. Wel is hij Tesselaar
van geboorte en heeft hij met grote liefde en aandacht voor zijn jeugdtaal, geholpen
door familieleden en streekgenoten, veel en belangwekkend materiaal
bijeengebracht: het woordenboek omvat ongeveer 200 grote tweekolommige
bladzijden. Zonder twijfel zal dit boek dan ook, zoals de schrijver hoopt ‘de
taalkundigen van nut kunnen zijn’. Maar die taalkundigen zullen het tegelijkertijd
betreuren dat Dr. Keyser, die toch als romanist in het algemeen wel weet wat
taalkunde en dialectologie betekenen, zich in de 16 jaren dat hij met deze
woordverzameling bezig is geweest, niet meer vertrouwd heeft
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gemaakt met den stand van het Nederlandse dialectonderzoek en de eisen die men
in dat opzicht is gaan stellen, of dat hij zich bij de verwerking van zijn materiaal niet
met een geschoolden dialectoloog geassocieerd heeft. Dan had zijn ‘inleiding’ heel
wat doeltreffender kunnen zijn of liever vervangen kunnen worden door een
deskundige beschrijving van de Tesselse taal en woordvoorraad. De taal van een
zo afgeronde en ten dele afgesloten gemeenschap met karakteristieke takken van
bedrijf, moet wel een aantrekkelijk object zijn voor een historisch en sociaal gericht
onderzoek, vooral als de onderzoeker in die gemeenschap zelf geboren en getogen
is. De heer Keyser heeft het belang van een dergelijk onderzoek ook wel min of
meer aangevoeld. Dat blijkt op blz. 6/7 van zijn inleiding, als hij overweegt welke
rubrieken van woorden (minder juist is in dit verband zijn gebruik van den
syntactischen term ‘woordgroepen’) ‘recht zouden hebben op een systematische
behandeling’ om daardoor het Tessels te ‘onderscheiden van de andere Nederlandse
dialecten’. De redenering die hij hierover opzet leidt echter, noodzakelijker wijze,
tot een armoedig resultaat dat beslist een foutieve voorstelling van zaken geeft en
dat mogelijk de oorzaak is dat hij dit onderzoek zelf niet heeft aangepakt. Hij
veronderstelde aanvankelijk dat slechts twee rubrieken van woorden in aanmerking
kwamen, nl. die betrekking hebben op de twee eeuwenoude takken van bedrijf op
Tessel: schapenfokkerij en visserij. Het vocabulaire van ‘bakkers, slagers, loodgieters,
smeden, wagenmakers enz.’ nl. zouden hem geleerd hebben, ‘dat deze beroepen
1)
geen eigen Tessels vocabulaire hebben’. Zelfs meent Dr. Keyser daaruit te moeten
concluderen dat ‘de woorden alle aan het Nederlands ontleend zijn en ten hoogste
enigszins verbasterd worden’. Deze redenering gaat uit van de verouderde maar
nog steeds populaire opvatting, dat de karakteristica van een dialect slechts dáár
te vinden zijn, waar het zich van alle andere (Nederlandse!) dialecten onderscheidt.
De moderne dialectoloog echter acht een onbevooroordeelde, volledige,
systematische behandeling van het woordmateriaal van een begrensde
taalgemeenschap in verband met zijn sociale en economische omstandig-

1)

Cursivering hier en verderop van mij (v.E.).
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heden van groot belang, om die volkstaal te typeren door de gevarieerdheid van
dat hele complex van woorden, onafhankelijk van de feitelijkheid of bepaalde woorden
en categorieën ook in andere,, verwante gemeenschapstalen voorkomen. Dat
overeenkomst tussen Tesselse vakwoorden en ‘Nederlandse’ (wat is dat in zake
vaktalen?) slechts bewijs zou zijn voor ‘ontlening’ of ‘verbastering’ is een eenzijdige
en voorbarige conclusie die ik hier zeker niet uitvoerig hoef te bestrijden. Aan de
mogelijkheid van een speciale rubriek voor benamingen van planten, bloemen en
vogels, waardoor Tessel zo bekend is, heeft de schrijver blijkbaar in het geheel niet
gedacht, evenmin aan woorden die betrekking hebben op geografische
eigenaardigheden en den eeuwen ouden strijd tussen zee en land, aan namen voor
duinen en duinvormen, inhammen en kreken, zandvlakten en duinkommen. Dat ook
de Tesselse visserij-taal aan deze kortzichtige beschouwingswijze ten offer moest
vallen, verbaast ons in het geheel niet. Des te grappiger doet de naieve teleurstelling
van Dr. Keyser aan, als hij zegt: ‘Merkwaardig is, dat ook een toch zo echt Tesselse
bezigheid als scheepvaart en visserij vrijwel een zelfde verschijnsel vertoont’. Hij
grondt deze constatering op een verzekering van een familielid ‘secretaris van de
vereniging Schuttevaer, Tesselaar in hart en nieren’ etc. en op ‘enige steekproeven’
die deze bewering ‘bevestigden’, waarop hij concludeert: ‘Wel is er een aantal
typische zeemansuitdrukkingen, maar deze rechtvaardigen toch niet om, als men
het woordenmateriaal gedeeltelijk (waarom gedeeltelijk? v.E.) systematisch wilde
rangschikken, aan de scheepvaart en de visserij een aparte afdeling te wijden’. De
taalkundige dialectoloog zal echter precies het omgekeerde beweren: ook al zou
het zeemansvocabulaire van een Tesselaar volmaakt gelijk zijn aan dat van andere
zeeën-bevarende volksgemeenschappen binnen Nederland (een op zichzelf
onzinnige onderstelling!), dan nog is systematische beschrijving van deze
woordrubriek nodig, niet slechts om die gelijkheid aan te tonen, maar omdat ze een
zeer wezenlijk, en waarschijnlijk dominerend, bestanddeel van de hele Tesselse
woordenschat uitmaakt. Dr. Keyser houdt voor de systematische behandeling
tenslotte slechts de schapenfokkerij als ‘rechthebbende’ over. Had hij dan tenminste
in zijn inleiding of in
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een apart hoofdstuk een beschrijving gegeven van dit taalmateriaal, zodat de
buitenstaander een indruk gekregen had van het belang van dit bedrijf voor de
vorming van specifieke woorden en termen en het ontstaan van uitdrukkingen wier
gebruikssfeer mogelijk ook door figuurlijke toepassing verruimd is. Maar deze arbeid
laat de schrijver over aan den gebruiker van zijn alphabetische woordenlijst. Heeft
hij dan niet begrepen dat juist hij, als insider, de aangewezen man was geweest,
deze ordening tot stand te brengen, zodat hij tenminste in dit opzicht een
uitgangspunt gegeven had, voor vergelijking met andere volkstalen?
Maar ook bij de samenstelling van de alphabetische lijst, wreekt zich de
ondeskundigheid van den bewerker. Gezond lijkt in eerste instantie zijn standpunt
(blz. 5) dat het woordenboek niet uitsluitend zgn. ‘typisch Tesselse’ woorden moet
bevatten, maar ‘zoveel mogelijk de gehele Tesselse taalschat, m.a.w. ook de
woorden, die slechts iets van het Nederlands aequivalent verschillen (brün - bruin),
en zelfs die, welke volkomen gelijk zijn aan de Nederlandse (taafel - tafel)’. Dit
beginsel heeft hij niet alleen bij zijn boven aangehaalde beschouwing over de
systematische beschrijving over boord gezet, maar ook in zijn alphabetische lijst
slechts gedeeltelijk toegepast. Blijkens de voorbeelden tussen haakjes laat Dr.
Keyser zich voornamelijk leiden door phonetische verschillen. Dat ‘volkomen
gelijk’-heid van klankvorm nog niet gelijkheid van semantische en syntactische
waarde of gebruik behoeft in te houden, schijnt hem te ontgaan. Maar zeer zonderling
is wat hij in dit verband meedeelt over zijn methode van woordverzameling: ‘Ten
einde op dit punt tot een zo groot mogelijke volledigheid te geraken, heb ik het
woordenboek van Koenen-Endepols woord voor woord doorgenomen’. Lag hier het
gevaar voor ‘vertaling’ alias phonetische omzetting niet voor de hand; vooral bij
iemand die toch al jaren lang door zijn studie en aandeel in het Nederlandse
cultuurleven en ook door zijn positie in het Middelbaar onderwijs, ontgroeid is aan
zijn oorspronkelijk milieu? Heeft de taalkundige gebruiker van dit woordenboek nu
wel voldoende zekerheid dat de opgenomen woorden werkelijk behoren tot de
‘taalschat’ van Tessel? Heeft de schrijver ieder opgenomen woord
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ook getoetst aan het reële plaatselijke gebruik? Mogen we dan concluderen dat alle
woorden die wel in Koenen voorkomen, maar niet in Keysers boek zijn vermeld, op
Tessel niet gebruikt worden? Dát blijkbaar toch niet. Want met onbegrijpelijke
inconsequentie deelt Dr. Keyser mee, dat hij ‘de meeste werkwoorden, die bestaan
uit een voorzetsel (?) of bijwoord plus werkwoord niet heeft opgenomen’, eenvoudig
omdat opneming van zulke composita (als overdoen, nakomen, opzetten, neerdruipen
etc.) hem ‘overbodig’ voorkwam en zulke woorden hem ‘trouwens niet belangrijk’
lijken, een opvatting die geen enkele taalkundige met hem delen zal. Waarom dan
sommige samenstellingen wel en andere niet zijn opgenomen, ontgaat de gebruiker
van het boek ook geheel. Na een contrôle van de samengestelde werkwoorden die
wél zijn opgenomen, heb ik den indruk dat de verzamelaar hier zeer willekeurig is
te werk gegaan, of dat hij weer hoofdzakelijk gelet heeft op den klankvorm van het
grondwoord, niet op eigenaardigheden in de betekenis. Een paar voorbeelden. In
den toegevoegden tekst op blz. 232 komt voor de uitdrukking: ‘maar 't kwam nagal
goed af want me eitjes wazze nog heel’. Dit moet betekenen: ‘het (ongelukje) liep
nogal goed af’. Het werkwoord had om dit gebruik alleen reeds vermeld moeten
worden, maar het staat niet in Keysers woordenboek. In denzelfden tekst op blz.
233 leest men: ‘Maar op lest seg ik, vort maar: jee moet er ook deur’ wat betekenen
zal: ‘jij moet de tijd ook door, je moet ook wat verdienen’. Tevergeefs zoekt men
echter ‘er (ook) deur moeten’, een semantisch en syntactisch interessante
woordgroep, in het alphabetisch register. Evenmin is vermeld het werkwoord
deurstáan, hoewel de tekst op blz. 243 het gebruik signaleert: ‘Dan fermagere se
wel, maar toch begriep je niet, hoe die beeste dat den deurstaan kinne’. Het
werkwoord ‘inblikke’ (blz. 244 tekst) heeft Dr. Keyser misschien te ‘modern’
gevonden, maar zijn woordenlijst bevat toch overigens meermalen jonge indringers
uit de algemene cultuurtaal. Wel vermeldt hij het werkwoord ‘opsette’ als specialen
landbouwterm, maar niet den om andere redenen karakteristieken term (al komt die
elders ook wel voor!): de Hollanders sette d'r mond 'r niet op (dwz. eten of lusten
geen schapevlees (in tekst op blz. 244). Het werkwoord ‘opgeve’ ontbreekt bij Keyser
weer geheel,
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hoewel blijkens een tekst op blz. 244 een merkwaardig gebruik mogelijk is als: Den
(nl. ‘as 't lang drougt’) geeft 't meeste land op Tessel 't op mit groeie’.
Niet alleen zijn door dit gebrek aan taalkundig inzicht een groot aantal
samengestelde werkwoorden ‘achter de bank skove’, maar ook de meeste nominale
samenstellingen ‘achteruutset’, met de taalkundig niet acceptabele verontschuldiging
dat ‘de woorden waaruit ze zijn opgebouwd wel zijn opgenomen’! Maar is het Dr.
Keyser dan niet bekend dat ten eerste de betekenis van een samengesteld woord
meermalen, en vooral bij langdurig gebruik, niet gelijk is aan de optelsom van de
betekenissen der componenten; en ten tweede dat zijn woordenboek zodoende
geen overzicht verschaft van aard en frequentie der woordsamenstelling, een
‘taaldaad’ die voor de taal van bepaalde volksgemeenschappen of vakkringen in
die gemeenschappen zeer karakteristiek kan zijn?
Dat hij hier weer niet consequent is, blijkt bv. wanneer hij wel de woorden
skeepevlees, skeepemellek en enkele andere samenstellingen met skeepe- vermeldt,
maar niet skeepevacht. Wat moet nu de taalonderzoeker beginnen met dit onvolledig
arsenaal, als hij systematisch alle woorden bestuderen wil die betrekking hebben
op de voor Tessel zo typerende schapenteelt? Moet hij tot de bizarre conclusie
komen dat op het schapeneiland Tessel geen ‘schapevacht’ bestaat? Of ligt het
tegendeel zo voor de hand, dat hij het ontbrekende woord wel postuleren kan? Maar
nog meer verbaast hij er zich over dat hij in den tekst op blz. 244 wel leest, maar in
de woordenlijst niet verantwoord vindt een technischen term als: 't Tesselse skiep
is meer 'n flijsskiep’; of in hetzelfde verband: ‘Ok 't ferskil fan flijsfurming is tusse die
twij soarte nagal belangroik’ - hoewel Dr. Keyser beide woorden in zijn phonetische
paralleltekst accepteert als ‘fleisskéép’ en ‘fleis-forreming’. Niet minder verontrust
den lezer het ontbreken van ‘skiepeland’ (skèèpelònd) dat kennelijk toch een
gangbaar woord is bij de waardering of onderscheiding van soorten land, zoals blijkt
uit: ‘Den geeft 't meeste land op Tessel 't op mit groeie, foarnameluk 't skiepeland,
want meestal is 't lichste slechte land faor de skiepe’; en ook: ‘'t Skiepeland wordt
altoid kael beweid’. Om nog een ander misschien
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‘karakteristiek’ samengesteld substantief te noemen, in den tekst op blz. 241 trof ik:
‘Voor de Hoore kwam er 'n vrouw mit 'n armmand’. Dit compositum kent het Nedl.
Wdb. niet. Het staat in een artikeltje uit de Tesselsche Courant van 1 Aug. 1942,
maar dit handelt over den ouden tijd. De buitenstaander vraagt zich dus af, of dit
inderdaad een vroeger gebruikelijk woord is geweest, of dat het tegenwoordige
Tessels een dergelijke ‘spontane’ samenstelling toelaat. Dr. Keyser transponeert
het in zijn ‘phonetische’ vertaling door ‘òrremmònd’, maar vond opneming in het
arsenaal blijkbaar onnodig. Evenzo laat hij ‘Zeeuwse landdame’ (lònddaome) weg
als spottende ‘beenaam’ voor deze koopvrouw of boodschaploopster. Op blz. 237
trof ik in een tekst aan: ‘Ik denk wel van zo wat zo groot as 'n hoefiezer van 'n
polderpeerd’. Gezien het voorkomen in een vergelijking moet dit een gangbaar
woord op Tessel zijn, voor een bijzonder groot, fors paard, maar in de woordenlijst
zoek ik het tevergeefs. In het verhaal over de vele vogels (blz. 235) komen woorden
voor als broedtied en feugelwereld die Dr. Keyser het opnemen niet waard acht,
maar zelfs laat hij een typisch locaal substantief als binneflakke schieten, dat moet
betekenen: vlakte binnen de duinen, door duinen omgeven.
Afgezien van zulke samengestelde woorden, heeft Dr. Keyser, dunkt mij, ook vele
andere woorden en gebruikswijzen of betekenisnuancen over het hoofd gezien.
Natuurlijk kan men hem niet kwalijk nemen dat zijn woordenboek niet ‘volledig’ is.
Volledigheid is voor een woordverzameling een onbereikbaar ideaal. Maar het komt
me voor dat hij het dialectmateriaal dat hem ter beschikking stond, niet voldoende
heeft uitgekamd. In den tekst over de ‘Skiepehouweree’ (blz. 242), die slechts één
volle bladzijde beslaat, heb ik behalve de reeds genoemde samenstellingen, nog
de volgende woorden aangestreept, die in het geheel niet of niet in het hier
gesignaleerde gebruik, vermeld staan in het Wdb.: de skiepehouweree bestaet wel
menseheugenis (drukfout: zonder voorzetsel? in paralleltekst idem) - deerdeur:
‘daardoor’ - 't is weest dat: ‘'t is wel eens gebeurd dat’ - deuze brogte meestal ien
lampie: ‘ter wereld brengen, werpen’ - dut soart (skiepe) is al hil hwat jare fan de
baen: niet meer in trek, wordt niet meer gefokt (opvallend is de combinatie met het
concrete subject) - nou ken Tessel
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weer roeme over 'n Tessels ras: trots zijn op, opscheppen over (let op het voorzetsel)
- meestal; in een zin met opvallende woordschikking: meestal in Nederland wiere
Engelse fokt - Tesselaers (!): voor Tesselse schapen. - mit feul soberder kost - dat
se (= schapen) feul kinne ontbere: gebrek lijden - feul kere: door K. vertaald met
veulse in den paralleltekst - ermagere - (een land) kael beweide (beweide zonder
meer is wel opgegeven) - foarraed gras - maer owee as 't lang drougt: droog weer
is (deze betekenis niet vermeld in Wdb.) - de Engelse rasse binne bekend dat se
te fet groeie: twee merkwaardige syntactische gebruikswijzen, die in een Wdb. zeker
vermeldenswaard zijn: ‘bekend zijn’ plus dat-zin; en ‘groeien’ plus praed. attrib. of
praed. nom. (vgl. worden) - dat (nl. dat te fet groeien) sou nou niet feul hindere, dat
'r groat gebrek is an fet: K. vervangt dit vgw. dat eenvoudig door ‘os’ (als), maar dat
is filologisch ongerechtvaardigd) - hierna was feul meer fraeg na in de leste jaare
(herhaling van na is door K. in den paralleltekst weggelaten!) Teminste niet fan
betekenis. - dut is al fan 1926 of mien ik: geloof ik. dut was fan te fore noait noadig:
vroeger.
In het verhaal over eierzoeken uit de Tesselsche Courant van 10/13 April 1929
4(bldz. 230) verontachtzaamde Dr. Keyser: ik gaan ers 'n hoekie omloope: een
2)
eindje omlopen, wandelen - heu!: als uitroep voor ho - heu, wachteris effies, ik hew
'n boeskip an je ('t komt aan de praepositie an) - ik keek achterom en deer was 't
Piet - (steeds achterom, niet kortweg om, ook elders opvallend is ook het pron. subj.
‘t’) - houw je maar niet zo stiekum (stiekum alleen is wel vermeld) - dat seit iederien
zowat op Tessel, kleine kiender die op strit speule en al. - Maar op lest docht ik (dus
niet: op 't lest): tenslotte. - datte der zoveul lampies en skîpe dood ginge (störreve
in Wdb.; alleen van mensen?) - datte de kleine prusboertjes 't kwaad zoowe hewwe
om 't hoofd bove water te houwwe en al zuksewat meer - want van de lampies moet
't op Tessel toch al veul komme - ik hew er ok al twie dood (n. lampies) - maar opiens
kiek ik op mien klokkie: Wdb. vermeldt wel horloosie, niet klokkie - ik zette er skot
achter om

2)

Deze uitdrukking bleek mij onlangs in een gesprek met iemand uit Zuid-Afrika ook gewoon
Afrikaans te zijn.
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beeties tuus te weze - met ien sien ik een kiewietje opgaen - dan hat ik er niet zon
berg ruugte op moete hewwe: gedroogde blaren, hooi, stro etc. ter bescherming
van de bollen in den winter - maar wat ken je besteeje: betalen, hoeveel bied je? doe was ze gauw weer in der hummetje.
Zo zou ik door kunnen gaan met de andere teksten; maar dat zou me teveel
plaatsruimte kosten. Slechts wijs ik nog op enkele in het oog vallende woorden. Het
eigenaardig gebruik van puur als telwoord komt in K's woordenlijst onvoldoende uit
doordat hij gebruikswijzen als de volgende niet citeert: d'r wasse vroeger ok nag al
puur harmelinge - bee de Weel op de Wilde leidde d'r ok puur. - Een speciaal woord
als ‘kerkepiep’ verklaart K. wel op blz. 221, maar hij neemt het niet op in zijn Wdb;
hetzelfde geldt voor den juttersterm ‘klossies’ (blokken aangespoeld hout). - Het
woord pietertjes ‘kwaad’ vindt men wel vermeld in den vorm pietertje, niet in de
karakteristieke verbinding: ik begon doe wel een beetje pietertjes in m'n lief te worre.
- Het woord bôlle (brood) wordt niet afzonderlijk opgegeven; men kan het tenslotte
aantreffen onder boollekriek.
Wanneer men nu bedenkt dat de hier aangehaalde woorden en uitdrukkingen
alle gehaald zijn uit de enkele bladzijden tekst die Dr. Keyser bij wijze van proef
toevoegt aan zijn woordenboek, dan is de onderstelling gewettigd dat zorgvuldiger
analyse van het veel ruimer voor handen tekstmateriaal, dat in werkelijkheid bestaat,
dit Woordenboek heel wat verrijkt zou hebben.
Er is nog een opmerking te maken over het materiaal waarop dit boek steunt. Op
blz. 13 van zijn inleiding zegt de schrijver: ‘Ik heb getracht het taalstadium van
omstreeks 1900 te benaderen’. Dat lijkt me gevaarlijk en ook niet geheel waar. Niet
geheel waar omdat het Wdb. verschillende woorden bevat, die van lateren tijd
moeten zijn, zoals: stoomfiets, radio, siegeret, vliegmezien en dergelijke
‘leenwoorden’; terwijl het bovendien van vele woorden moeilijk te bepalen is wanneer
zij in de Tesselse volkstaal zijn binnengedrongen. Een ogenblik heb ik gedacht, dat
het ontbreken in het Wdb. van allerlei woorden en uitdrukkingen, die wel in de teksten
voorkomen, uit deze ‘benadering van de taal van ± 1900’ zou verklaard moeten
worden.
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Voor de meeste kan dat echter toch niet gelden. Dat terugzetten van de klok naar
1900 is ook niet in overeenstemming met de moderne opvattingen der dialectologie.
Veel beter is het de stand van zaken in het controleerbare heden op te maken, en
in tweede instantie voor zover mogelijk te bepalen en aan te geven welke woorden
in dat huidige materiaal jong zijn, welke oud of welke bij de jongere generatie zijn
uitgestorven of bezig zijn te verdwijnen. Nu loopt de schrijver het gevaar dat hij
zonder daarvoor zekere maatstaven te hebben archaïseert, dat hij sommige woorden
in een ‘ouderwets’ gewaad steekt en andere uitsluit die in het tegenwoordig Tessels
toch gangbaar zijn. Ik gaf in het bovenvermelde materiaal reeds voorbeelden; om
er nog één te noemen: stelselmatig vervangt Dr. K. in zijn transcriptie der teksten
‘vroeger’ of ‘froger’ als bijwoord van tijd door ‘eerder’; ‘heel vroeger’ door ‘'n heel
tiid leede’. Maar ik vraag mij af of deze zucht tot ‘verbetering’ wel gerechtvaardigd
is. Is vroeger werkelijk jonge import? Is het naast elkaar voorkomen van vroeger en
eerder ook in oudere perioden uitgesloten? Uit enkele vbb. boven aangehaald is
gebleken dat Dr. K. zelfs geneigd is typische syntactische verschijnselen uit de
volkstaal weg te werken. Waarom moet, om nog een vb. te noemen, een dubbele
ontkenning in: ‘er is niks niemendól op je an te merke’ vervangen worden door: ‘er
is heelemaal niks op je on te merreke’? En is het zeker dat een oudhollandse term
‘miin moeders bewiis’ voor ‘moederlijk erfdeel’ als on-Tessels moet geschrapt worden,
evenals het woord ‘erfdeel’? (vgl. blz. 227 nr. 4 zin 12). In die vertaling van de
gelijkenis van den verloren zoon is dit ene voorbeeld met vele te vermeerderen. Het
is waar, dat men sceptisch moet zijn tegenover een in dialect vertaalden tekst, omdat
de vertaler verschillende vormen letterlijk kan overgezet hebben; maar het is toch
riskant zomaar allerlei woorden, uitdrukkingen en syntactische vormen uit te bannen,
ook al toetst men die aan eigen taalgevoel en dat van enkele autochthone
taalgebruikers. Gerechtvaardigd lijkt eerst wel Keysers critiek op de verzameling
van S. de Boer, die als Fries introuwde op Tessel. En toch - de buitenstaander
aarzelt, als hij Dr. K. De Boer hoort beschuldigen van een vrij groot aantal Frisismen,
terwijl hij later zelf het Tessels een ‘Fries dialect’ noemt. Hoe herkent men
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‘Frisismen’ in een ‘Fries’ dialect? Overigens moet men natuurlijk tegenover deze
kenmerking ‘Fries dialect’ uiterst gereserveerd staan. Dr. K. zegt ten bewijze van
zijn stelling alleen: ‘Op grond van een jarenlang verblijf, zowel in Noord-Holland als
in Friesland, meen ik, na vergelijking van allerlei syntactische en phonetische
verschijnselen, te mogen concluderen, dat het Tessels een Fries dialect is. Ook de
aard van de autochthone bevolking, de levenswijze en de gewoonten zijn meer
Fries dan Hollands’. Bedoelt Dr. K. dat er tussen de talen van Friesland en
Noord-holland een onoverbrugbare kloof bestaat? Is Hollands hetzelfde als
Noord-hollands? Is men gerechtigd op grond van overeenkomsten, die verder niet
worden aangeduid, te spreken van een Fries dialect? Wat verstaat Dr. K daar
eigenlijk onder? Mij dunkt, hij had hier wat voorzichtiger moeten zijn. Zijn inleiding
en woordenboek bewijzen nu niet bepaald dat hij hier kan optreden als deskundig
rechter. Laat hij dan eerst eens voor den dag komen met die ‘vergelijking van allerlei
syntactische en phonetische verschijnselen’.
Ik wil met deze critiek het positieve werk van Dr. Keyser niet afbreken. Die critiek
verraadt juist mijn belangstelling voor dit woordenboek. Die critiek is voor den
taalkundige ook nodig, omdat hij vóor het gebruik van dit boek zich rekenschap
moet geven van de waarde, die de gegevens van Dr. Keyser voor verder
wetenschappelijk onderzoek kunnen hebben. Ondanks de opgesomde
tekortkomingen, bevat zijn verzameling veel boeiend en belangrijk materiaal. Als
men dit woordenboek doorbladert, krijgt men grote lust de gegevens anders te
groeperen om een sprekender beeld van Tessels taalschat te verkrijgen. Graag had
men het deskundiger bewerkt gezien, ook historisch en etymologisch belicht. Maar
het materiaal ligt hier dan toch maar opgehoopt, vol verrassende woorden. De
verzameling daarvan heeft veel tijd en moeite gekost. Dat Dr. Keyser die er aan
wilde besteden, bewijst zijn liefde voor zijn volkstaal en geeft hem recht op den dank
van allen die zich voor het onderzoek der streektalen interesseren.
Groningen.
G.A. VAN ES
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o
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o

1951. Groningen-Djakarta. J.B. Wolters. 8 . 372 blz. Prijs geb. ƒ 4.50.
Blijde Inkomst. Vier Vlaams-Bourgondische Gedichten, uitgegeven door Dr.
G. Degroote (Klassieke Galerij no. 59). 1951. Wereldbibliotheek N.V.
o

Amsterdam-Antwerpen. 8 . 20 blz. Prijs gecart. ƒ 2.25.
KERKHOFF, Dr. EMMY, De Kunst der Stijlinterpretatie. Een pleidooi voor
functionele stilistiek. Openbare les gegeven op 11 December 1951. J.M.
o

Meulenhoff - Amsterdam. 8 . 21 blz. Prijs ing. ƒ 1. -.
Het Dumbar Handschrift. Idioticon van het Overijsels in het einde der achttiende
eeuw samengesteld door Gerhard Dumbar - Deventer e.a. Uitgegeven door
o

Dr. H.L. Bezoen. Deventer. N.V. Uitg.-Mij. AE.E. Kluwer. 1952. 8 . 56 blz. Prijs
ing. ƒ 3.25.
VIEU-KUIK, Dr. H.J., Het gebruik van Franse Woorden door Wolff en Deken.
Een bijdrage tot de cultuurgeschiedenis der 18e eeuw. Deel I Woorden, die
betrekking hebben op den mens in zijn verhouding tot den evenmens. Arnhem.
o

G.W. van der Wiel & Co. - Uitgevers - 8 . 269 blz. Prijs ing. ƒ 5.90.

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 69/70

81
*

De etymologie van wrevel, wreef en wressem

Op blz. 68 en volg. van de 68ste jaargang van ons tijdschrift heeft de heer
Stapelkamp de aandacht gevestigd op een interessant mnl. en dialectisch nog thans
bestaand woord vressem, dat de naam is voor meer dan één ziekte. Hij houdt dit
voor het gesubstantiveerde mnl. adj. vressam ‘vreeselijk’, dat met -zaam is afgeleid
van het grondwoord vrees. Het lijkt er dus op, of men die ziekten aanduidde met
een euphemisme, of althans met een vage benaming, waarschijnlijk omdat men er
zoveel angst voor had, dat men ze niet hardop of zonder omwegen durfde benoemen.
Het waardevolle materiaal dat de schrijver bijeenbrengt geeft inderdaad aanleiding
om tot zijn conclusie te komen, doch hij is zo vriendelijk geweest ook het formele
bezwaar dat ik er tegen heb ingebracht, in zijn stuk te noemen: er zijn nl. drie
1)
2)
3)
dialectische vormen, twents wressem , oostfries wressem en westfaals vrissen ,
die wijzen op een grondvorm met wr- in ‘anlaut’, en die ‘anlaut’ kennen vrees en
zijn afleidingen niet. De heer Stapelkamp heeft daarop getracht mijn bezwaar te
ontzenuwen, door te wijzen op ndl. wrevel, dat door alle etymologen voor identiek
wordt gehouden met hd. frevel. Ik moet bekennen dat ik, toen ik opponeerde, aan
dit geval niet had gedacht, ja sterker, dat ik niet wist dat onze philologen zo zonder
enige argwaan aan deze identiciteit geloofden. Toch is dit het geval: zowel

*

1)
2)
3)

Over dit onderwerp heeft Mej. J.H. van Lessen een lezing gehouden - het zou haar laatste
zijn - in de commissievergadering van 20 September 1950. Het was haar bedoeling dat deze
lezing in ons tijdschrift zou verschijnen. De tekst er van heeft de schrijfster praktisch geheel
persklaar nagelaten. De titel is echter afkomstig van ondergetekende, die tevens
verantwoordelijk is voor de correctie; een proef werd eveneens gelezen door Mevrouw Kloeke
en de heren G.G. Kloeke en A.J. Persijn. F. de T.
Bezoen, Taal en Volk van Twente 86; Klank- en vormleer v.h. dialect der gemeente Enschede
51; Wanink, Twents-Achterhoeks Wdb. 207.
Ten Doornkaat Koolman 3, 575.
Woeste 309.
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4)

Vercoullie, Franck, Van Wijk en Van Haeringen als Verdam, De Vooys , V.d. Meer,
5)
W. de Vries en Schönfeld, bovendien Sarauw in zijn Niederd. Forschungen (1,
361) en Zwaan in zijn proefschrift Uit de Geschiedenis der Nederl. Spraakkunst
(pag. 329) accepteren de etymologie zonder de minste aarzeling. De enige bedenking
die is geuit, nl. door Verdam in Ts 18, 51 (noot 1), dat de overgang van vr- tot wrvreemd is (hij meent wr- als een hypercorrecte spelling te moeten verklaren, doordat
zoveel woorden die met wr- beginnen met vr- werden uitgesproken), heeft later aan
kracht verloren, toen A.C. de Jong in zijn dissertatie H.L. Spiegels Hertspiegel andere
voorbeelden van wr- voor vr- kon aanwijzen: bij De Brune moeten wreckaerd en
wreten voor vrekaard en vreten, bij Schouten in zijn Voyagie, wreckheyt voor vrekheid
te vinden zijn. De situatie lijkt dus hachelijk voor degene die tegen zoveel
eensgezindheid te velde wil trekken. Ik wil het echter toch proberen, omdat ik de
overtuiging heb, dat een oude misvatting kans heeft gezien drie en een halve eeuw
stand te houden en dat het tijd wordt haar uit de wereld te helpen.
De etymologie die ons wrevel gelijkstelt met hd. frevel is nl. naar alle
waarschijnlijkheid afkomstig van Kiliaan. Immers, terwijl in Plantijns woordenboek
niets anders staat te lezen dan ‘w r e u e l , w e d e r b o r s t i c h e y t . Despit.
Stomachus’ (waarnaast dan nog de afleidingen wreuelich en wreuelen respective
door ‘wederborstich’ en ‘wederborstich zijn’ worden verklaard), terwijl Kiliaan het
*)
woord in zijn eerste druk van 1574 nog niet op had genomen geeft hij in 1599 op
de f bij het artikel F r e u e l , w r e u e l (met de toevoeging Ger. Sax. Fris. Sicamb.)
een reeks van elf lat. woorden ter verklaring. Opmerkelijk is daarbij allereerst dat
de vormen met f en w zonder enige commentaar als gelijk en gelijkwaardig worden
aanvaard, verder de dialectische localisering, die niet overeenkomt met wat wij
omtrent wrevel weten (het is voor ons gevoel immers geen oostelijk gekleurd woord)
en eindelijk het feit dat er onder de vijf latijnse woorden die

4)
5)
*)

In Med VA 1943, blz. 746.
In Ts 44, 194 volg.
In de tweede druk van 1588 komt het woord reeds voor, echter alleen op de W: ‘W r e u e l
fris. Stomachus, iracūdia: & Temeritas’ (F. de T.).
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het adjectief wrevel omschrijven niet een is dat ‘misnoegd, ontstemd of knorrig’
betekent, de opvatting die het bnw. wrevel, enigszins archaïsch nog wel bekend
naast wrevelig, toch juist heeft. Van de omschrijvingen die Kiliaan inderdaad geeft,
is frivolus mijns inziens niets anders dan een poging tot etymologiseren, moet vanus
als een synoniem daarvan worden opgevat en geven temerarius en audax enerzijds,
malus anderzijds de opvattingen weer die aan het verouderde hd. adjectief frevel
(gelijkbetekenend met frevelhaft) eigen zijn. Voor het zelfstandig gebruikte freuel,
wreuel echter geeft Kiliaan behalve de lat. substantiva die parallel gaan met de juist
genoemde adjectiva nog stomachus en iracundia die goed van pas komen om ons
begrip van wrevel te definiëren.
In de afleidingen, f r e u e l i c h ; f r e u e l e n en f r e u e l e r , en de samenstellende
afleiding f r e u e l - m o e d i g h komt dat dualisme in de betekenissen in meerdere
of mindere mate weer aan het licht: f r e u e l - m o e d i g h (dat als een synoniem
wordt gegeven van f r e u e l i g h ) omschrijft Kiliaan met temerarius, audax (friuolus
en vanus ontbreken hier) en door stomachosus, morosus, rebellis, arrogans,
contentiosus en cupidus vindictae. Daarvan zijn de eerste beide weer van pas als
definitie voor hd. freflich, de zes overige voor ons wrevelig. Mutatis mutandis geldt
hetzelfde van de omschrijvingen bij f r e u e l e n : enerzijds malefacere, delinquere,
perturbare, anderzijds stomachari, terwijl die bij f r e u e l e r in drie groepen worden
o

o

o

gescheiden: 1 . maleficus, 2 . contentiosus, perturbator en 3 . Vanus, temerarius,
friuolus, audax. Op V r e u e l ten slotte verwijst de schrijver naar f r e u e l en
w r e u e l , op w r e u e l , w r e u e l e n naar f r e u e l , f r e u e l e n , zodat die beide
lemmata zonder schade kunnen worden verwaarloosd. Alleen vermeldt hij bij
v r e u e l de lat. omschrijving petulans, die nergens anders te voorschijn is gekomen,
maar die hij waarschijnlijk wel als een synoniem van temerarius heeft bedoeld.
Hoe moet men nu dit exposé van Kiliaan beschouwen? Is het alleen zijn kennis
van het Duits geweest die hem parten heeft gespeeld, en was er geen enkele
aanleiding om die hd. vormen en betekenissen in zijn woordenboek te vermelden?
Of waren daarvan sporen in het Nederlands van toen te vinden? Dit laatste is stellig
het geval. Reeds
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in het Mnl W komt een plaats voor van het znw. vrevel, nl. uit de Publ. Limb. 16,
200: ‘Is het saecke dat dergene verliest die men doet gestaen (doet verschijnen
voor het gerecht), so is hy op ein vrevel (hetgeen Verdam omschrijft met:
‘boetschuldig als voor een gewelddaad) dat is te weten viertich denaris tweewerve’.
Ook drie andere plaatsen, t.w. uit De Duitsche Orde, liggen in de juridische sfeer:
er is s.v. vrevelike nl. sprake van het geval dat een broeder zich ‘op overmoedige
wijze’ verzet tegen zijn superieuren, inzonderheid tegen de overste van het huis,
bv. ‘Of een broeder dat ghebot sijns oversten wederspreect vrevelike, dat hij niet
en houde noch doen en wille’. Met de overige citaten, t.w. s.vv. v r e v e l h e i t ,
v r e v e l i j c en v r e v e l i k e komt men op het terrein van het godsdienstige: ze zijn
uit de Limb. Serm. en uit een mnl. paraphrase van het Hooglied. In al die gevallen
is sprake van overmoed, driestheid of schaamteloosheid, en overmoed tegenover
God staat gelijk met zonde. Het is zonder meer duidelijk dat het gebruik van vrevel
en zijn derivaten op al de genoemde plaatsen onder Duitse invloed staat en met
ons Nederlandse wrevel niets te maken heeft; de vorm met wr- komt er trouwens
6)
ook niet onder voor . Berust de verwarring aanvankelijk dan alleen in het brein van
Kiliaan en is ze door hem gepropageerd? Ook dat kan men niet volhouden, al is het
moeilijk zijn invloed in dezen te peilen. Het is duidelijk dat het Duitse woord met de
daaraan eigene betekenissen in de godsdienstige sfeer is blijven voortleven, ook
na de Middeleeuwen, en daarbij heeft de Bijbel ongetwijfeld grote invloed gehad.
Overal waar men daar het woord aantreft, heeft het echter niet de vorm met vr-,
zoals op de Mnl. plaatsen, maar die met wr-.
Nu zijn twee bijbelvertalingen, afgezien van de Statenbijbel, van meer belang
geweest dan alle overige: de bijbel van Van Liesveldt en

6)

Even scherpzinnig als opmerkelijk is de poging die Verdam doet om ons wrevel semantisch
toch in verband te brengen met de aan het Duits ontleende betekenissen van vrevel. In Mnl
W 9, 1308, s.v. V r e v e l , bnw., schrijft hij: ‘De beteekenis van ndl. znw. wrevel, “wrok” heeft
zich ontwikkeld uit die van “kwaadaardig” (eig. “kwaad van aard”; vgl. de beide beteekenissen
van “kwaad” en “boos”)’.
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die van Deux Aes. Dr. De Bruin heeft in zijn werk De Statenbijbel en zijn voorgangers
(Leiden, 1937) alle aandacht besteed aan de taal van deze overzettingen, en hij
7)
komt tot de conclusie dat beide een groot aantal aan het Hd. van Luther ontleende
woorden aan onze taal hebben geschonken, woorden die ons voor het grootste
deel nu doodgewoon voorkomen. Afvallig, beroemd, burgerrecht, dankzegging,
diensthuis, dierbaar, eersteling, godzalig en nog zoveel andere uit de Liesveldt-bijbel,
afgodisch, bestendig, bezoedelen, boetvaardig, bondgenoot, bouwvallig, dagloner,
dankoffer, diefstal enz. enz. uit de bijbel van Deux Aes hebben voor ons niets
vreemds of uitheems' meer. Waarom deze woorden wèl en andere niet in onze taal
zijn aanvaard, zal wel nooit worden opgelost. Uit de bijbel van Deux Aes noemt De
8)
Bruin bv. dannoch, ghelijckwel, hader en haderen, onghestalt, tzaerlick, wterweelden
(uitverkoren), veronglimpen, versmetteren en verwalter, die geen van alle op den
duur geaccepteerd zijn. Wel hebben sommige er van in de literatuur een korte bloei
gekend: hader en haderen zijn daar interessante voorbeelden van. Behalve dat
Plantijn en Kiliaan ze vermelden, geeft WNT van hader bewijsplaatsen uit het
o

Landrecht van Averissel (a . 1546), uit Marnix' Geschriften (1, 159), uit Spieghels
Hertspieghel (288), en, in de gecontraheerde vorm haer, uit Huygens' Korenbloemen
(1, 651); van haderen eveneens een plaats uit Marnix (Geschr. 1, 158) en verder
het bekende voorbeeld uit Bredero's Aendachtigh Gebedt: O Heer! ick kyve niet,
9)
noch hadder niet met u . Iets dergelijks nu moet men aannemen dat met het Hd.
frevel is gebeurd. Trommius geeft acht plaatsen uit het Oude Testament van de
10)
Statenbijbel , waar het znw. wrevel voorkomt en drie, óók uit het O.T., van
11)
wrevelig . In het Nieuwe Testament van de Statenbijbel komt het niet voor. Afgezien
van Ps. 27, 12, blijkbaar een ‘crux interpretum’, heeft Luther op al de genoemde
plaatsen het

7)
8)
9)
10)
11)

Zie a.w. blz. 244.
a.w. blz. 243.
Bredero 3, 570.
Gen. 6, vs. 11 en vs. 13 - 1 Chron. 12, 17 - Job 16, 17, Ps. 27, 12 en 55, 10, Jes. 59, 6 en
Mal. 2, 16.
Deut. 19, 16, Ps. 25, 19 en 38, 11.

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 69/70

86
hd. subst. freuel gebruikt, waar de Statenvertaling wrevel heeft en het adj. freuel,
waar in het Nederlands wreuelig staat. Alleen vertaalt Luther Ps. 25, 19 door ‘vnd
hassen mich aus freuel’, terwijl de overzetters van de Statenbijbel schrijven ‘met
eenen wreveligen haat’.
Men mene echter niet dat de Statenvertalers dit germanisme zonder bedenkingen
hebben geaccepteerd. Juist bij Ps. 25 maken zij bij ‘wreveligen haat’ de aantekening
‘haet des wreuels, ofte, gewelts’, bij Ps. 27, 12, de zoëven genoemde moeilijke
plaats wordt ‘die wrevel uytblaest’ nader verklaard met ‘die niet en snorckt als van
enckel gewelt’. Bij Jes. 59, 6 ‘een maecksel des wreuels’ wordt in margine als
alternatief gegeven ‘Of, des gewelts’, terwijl wrevel bij Mal. 2, 16 wordt verklaard
met ‘het gewelt aen sijne huysvrouwe begaen’. De beide plaatsen eindelijk, waar
de verbinding wrevelig(e) getuyge(n) voorkomt, t.w. Deut. 19, 16 en Ps. 35, 11,
worden in margine verklaard met resp. ‘een getuyge des wrevels of des moetwils’
en ‘getuygen des wrevels, ofte, gewelts’. Bovendien blijkt uit de Resolutien van de
beijde collegien der oversetters, tsamen vergadert Anno 1628 in Jul. aengaende
12)
de Duijtsche tale , dat aanvankelijk onzekerheid heerste over de spelling van het
woord, totdat besloten werd ‘w r e v e l scribendum, non w r e f e l , nec v r e w e l ’,
waarachter door de revisoren wordt opgemerkt ‘manet. praefertur à quibusdam
g e w e l t ’. In bijbelse zin nu betekent geweld, naar men weet, ‘eene uiting van macht
waarbij het recht van anderen opzettelijk wordt geschonden, waarbij de dader gebruik
13)
maakt van ‘het recht van den sterkste’ .
Vergelijkt men de genoemde plaatsen vervolgens met de corresponderende uit
de bijbel van Van Liesveldt van 1526 en met die van Deux Aes van 1562, dan blijkt
Van Liesveldt wrevel nergens te gebruiken. Afgezien van de plaats in Ps. 27, 12,
die Van Liesveldt blijkbaar totaal niet heeft begrepen, geeft hij het bedoelde begrip
afwisselend weer door quaetheden (Gen. 6, 11; 6, 13), boosheit (1 Chron. 12, 17;
Job 16, 17; Mal. 2, 16), met onrechten hate (Ps. 25, 19), ongherechticheyt

12)
13)

o

Aangehaald bij Zwaan, Uit de Geschiedenis der Nederl. Spraakkunst 205 (a . 1939).
WNT IV, 2037.
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(Ps. 55, 10) en roof (Jes. 59, 6), het adjectief met luegenachtich (Deut. 19, 16) en
met ongerecht (Ps. 35, 11), terwijl Deux Aes vijfmaal wreuel heeft in
overeenstemming met de Statenbijbel (Job 16, 17; Ps. 25, 19; Ps. 55, 10; Jes. 59,
6 en Mal. 2, 16) en althans eenmaal (Joël 3, 19), waar de Statenbijbel gewelt
gebruikt. Op de beide plaatsen van wrevelig (Deut. 19, 16 en Ps. 35, 11)
correspondeert Deux Aes met de Statenbijbel. In de overige gevallen heeft deze
vertaling moet-willen (Gen. 6, 11), boosheyt (Gen. 6, 13), onbillicheyt (1 Chron. 12,
17) of onrecht (Ps. 27, 12). Dat wreuel ook voor Deux Aes geen alledaags woord
was, blijkt ten slotte ook daar uit de verklarende aantekeningen.
Overziet men nu het materiaal dat de literatuur oplevert (want een litterair woord
is dit wrevel en zijn zijn afleidingen in de allereerste plaats), dan blijkt het bijbelse
o

znw. wrevel ‘gewelddadigheid’ behalve bij Kiliaan (a . 1599) althans tweemaal voor
14)

te komen bij Vondel, nl. eenmaal in de Maeghdebrieven
15)

en eens in de Harpzangen

o

(W.B. 4, 447; a . 1642)

o

(W.B. 8, 412; a . 1657), en eenmaal bij Simon Stijl, in
16)

o

diens Opkomst en bloei der Vereenigde Nederlanden (blz. 233; a . 1774). Bij de
eerste beide bewijsplaatsen kan men stellig directe invloed van de bijbel onderstellen;
bij de laatste is dat zeer onwaarschijnlijk. Wrevelig, in de zin van ‘zondig, boosaardig’,
komt behalve in de genoemde bijbelplaatsen voor in Dirk Smits' gedicht in drie
zangen: Israëls Baälfegorsdienst (blz. 71), dat men stellig in bijbelse trant geschreven
mag achten: ‘Het wrevelig geslacht blyft even stug en boos. Of ik bedreiging, straf
en strenge tucht verkoos, Opdat het zich bekeer', het blyft myn wetten haten’ spreekt
Jahwe.
Maar ook het adj. wrevel kon de betekenis hebben van ‘zondig, misdadig,
boosaardig, vermetel’; ik heb voorbeelden uit Vondel, Hooft, Smits, Feitama, Van
Merken, Boxman en zelfs nog uit Staring, waar

14)
15)
16)

Hy... pooght met lycken... Te stoppen eene wel, die t'elckens op komt wellen, En perssen
tegens hem en zynen wrevel aen.
Gedenck... Hoe reuckloos zaet uw' naem onteert, ... In zijnen wrevel onverzadigh.
Het was Leicester, die, door het omwroeten van den burgerstaat, het gemeenebest tot in zijn
binnenste wist te beroeren, en een langdurig geheugen naliet van den wrevel der uitheemsche
vrienden.
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die betekenis ondubbelzinnig is. Van wrevelen ‘een misdaad begaan, frauderen’
(verg. hd. freveln) is, behalve uit Kiliaan, een bewijsplaats uit Soetebooms
Zaanlandze Arcadia (blz. 393), waarin gesproken wordt over een pachter, ‘willende
wrevelen’ bij het nemen van de tiende korenschoof als zijn pacht. Van wrevelaar
17)
‘boosdoener’ (hd. freveler, frevler) geeft Vondel twee plaatsen (ed. W.B. 8, 549
18)
en 9, 949 ); de verklarende aantekening van Dr. Moller bij de tweede daarvan luidt
nl., volgens mij ten onrechte: ‘wrevelige mensen, kankeraars’. Wrevelheid (hd.
o

frevelheit, frevelnheit) komt in Six' Medea (blz. 30; a . 1648) in het meervoud voor,
19)
in de zin van ‘gewelddadigheden’ , en het enkelvoud geeft Hooft met de bet.
‘opstandigheid, overmoed’. Coornhert heeft een voorbeeld van wreventlijc (Wercken
o
2, 170 b; a . 1590), dat met huid en haar uit het Duits (hd. freventlich) lijkt
overgenomen. Het is trouwens bekend dat Coornherts taal veel germanismen bevat:
op dezelfde bladzijde gebruikt hij b.v. hencker. Van Moock vermeldt in zijn
woordenboek wreveldaad (hd. freveltat), dat hij vertaalt door ‘forfait, attentat, délit’,
terwijl van wrevelgeest (bij Luther frevelgeist) in de zin van ‘boze geest’ zes
o
17de-eeuwse bewijsplaatsen aanwezig zijn: Huygens, Korenbloemen 1, 443 (a .
o
o
1622), Vondel (ed. W.B.) 3, 319 (a . 1630) en 4, 494 (a . 1642), Hooft, Nederl. Hist.
o
o
157 en 1196 (a . 1642 en ± 1645) en De Decker, Rymoeffeningen 1, 19 (a . 1656).
o
Bredero (ed. Binger) 1, 168 (a . 1616) gebruikt wrevel-hartich in de zin van
‘boosaardig’, terwijl wrevelmoed (hd. frevelmut) in de zin van ‘opstandigheid,
overmoed’ door Revius wordt gebezigd (Over-Ysselsche Sangen 21), viermaal door
Bilderdijk (1, 4; 1, 366; 4, 296; 7, 175) en eens door Wiselius (Mengel- en
o
Tooneelpoëzij 5, 26; a . 1819), in de zin van ‘misdadige gezindheid’ eenmaal door
Bilderdijk (12, 288). Wrevelmoedig (hd. frevelmütig) kan de betekenis ‘zondig’ hebben

17)
18)
19)

De wrevlaers spannen netten Al stil. men hangt de stricken op de baen, Daer ick koom gaen
(uit: Harpzangen 139, 18).
Dus straft Nasike en heer Opimius de Gracchen, Gebroeders, wrevelaers, die 's raets bewint
belachen.
Welk' onbescheidenheid! zowd' ik die wrevelheden, Den inval in mijn Rijk, zo zonder goede
reden, Verdragen?
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o

(Vondel, ed. W.B. 2, 600; a . 1625 en Bilderdijk 14, 6), maar ook die van ‘overmoedig’
(Kiliaan); wrevelmoedigheid (hd. frevelmütigkeit) die van ‘opstandigheid’ (Van der
Palm, Redevoeringen 4, 21; er is op die plaats sprake van Jobs wrevelmoedigheid
tegenover God). Bilderdijk gebruikt de uitdrukking 't wrevelvoedend hart, waarvan
het adj. waarschijnlijk wel met ‘zondig’ moet worden omschreven, het door Van
o

o

Beresteyn gesmede wrevelwrakich (in zijn Marcus Aurelius 162 v ; a . 1562) is niet
bijzonder helder, maar misschien is er mee bedoeld ‘zondige wraakgevoelens
koesterend’. Wrevelzin (hd. frevelsinn) bij Bilderdijk (11, 398; 14, 42) kan men
weergeven door ‘misdadige gezindheid’. Ook wrevelzucht ‘misdadigheid’ en
wrevelzuchtig ‘misdadig’ staan op naam van deze woordkunstenaar (resp. 2, 357
en 7, 363).
Daarnaast echter ontmoet men wrevel in de zin van ‘nors, verstoord, misnoegd,
geprikkeld’ op tal van plaatsen in de literatuur: Bredero, Hooft, Hoogvliet, Van der
Palm, Bilderdijk, Van Lennep en Bogaers leveren overtuigende voorbeelden en ook
bij Hexham komt het voor. Deze woordenaar, die het in één adem met wrevelig
noemt en het door ‘angry’ en ‘tetchy’ vertaalt, onderscheidt het, terecht, van Vrevel
(Frevel ofte Wrevel), dat hij van Kiliaan heeft overgeschreven, blijkens de vertaling
‘lascivious or wanton’, die kennelijk Kiliaans frivolus moeten weergeven. Op dezelfde
manier schrijft Mellema ‘lascif’ als vertaling achter Vrevel (Frevel, Wrevel) en verwijst
dan naar Broodtdroncken. Dat wij hier met niets dan onvruchtbare
woordenboeksmaaksels te doen hebben, is dunkt mij boven alle twijfel.
Om nog even op wrevel ‘nors’ terug te komen: een geliefde verbinding was,
blijkens de voorbeelden, het wrevel lot ‘het onvriendelijke, ongunstige lot’; Hooft
gebruikt het wrevle luck voor ‘het ongeluk’.
Van wrevel ‘misnoegdheid’ heb ik merkwaardigerwijze geen oude voorbeelden
aangetroffen behalve in de woordenboeken van Plantijn en Kiliaan. Maar de
humeurige Bilderdijk heeft er een zeer ruim gebruik van gemaakt en tot op de huidige
dag is het een gewoon woord gebleven.
Veel minder bekend is tegenwoordig wrevelen voor ‘nors, humeurig,
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wrevelig zijn’. Behalve de plaatsen uit Plantijn en Kiliaan en een niet ondubbelzinnige
uit Rodenburghs Casandra levert Bilderdijk ook hier weer een aantal vindplaatsen.
Van het verouderde wrevelheid ‘misnoegen’ is een mooi voorbeeld te vinden in
20)
21)
Spieghels Hertspieghel en twee bij Hooft (uit Henrik de Groote en uit Nederl.
22)
Historien ), van wrevelig, afgezien van vele woordenboeksbewijzen, een aardige
23)
plaats uit Vondels Warande der Dieren , een tekenachtige uit De Brunes
24)

o

Bankket-werk en een uit Bilderdijk (8, 222; a . 1820).
Aan samenstellingen en samenstellende afleidingen zijn gevonden: wrevelaard
(Vondel), wrevelaartig (Bilderdijk), wrevelbloedig (Westerman), wreveldaadt (bij
o
Halma (a . 1710) en aldaar omschreven door ‘wrevelig bedryf. Action révéche’, doch
het bestaan daarvan lijkt mij twijfelachtig; het zal wel door wreveldaad ‘misdaad’
geïnspireerd zijn), wrevelgeestig (Hooft), wrevelhoofdig (Crous), wrevelkoorts
(Bilderdijk), wrevelkop (Anslo), wrevelmoed (Hooft, Halma, Marin, Bilderdijk),
wrevelmoedig (Van Beresteyn, Kiliaan, Halma, Marin), wrevelvol (Bilderdijk),
wrevelwoord (Van Moock), wrevelwrok, wrevelziek en wrevelzin (alle drie bij
Bilderdijk).
Vraagt men zich af, hoe het mogelijk is dat het woord in zijn Duitse betekenissen
van ‘opstandigheid’ en ‘misdadigheid’ zich zomaar in de vorm heeft aangevlijd tegen
wrevel ‘misnoegdheid, norsheid’ dan moet het antwoord luiden, dat de betekenis
‘opstandig, temerarius’ de brug heeft gevormd. Bij het schiften van het materiaal
ben ik herhaal-

20)
21)
22)

23)
24)

Duer gramschap, wrevelheid, door hatenijd, door wreken Wert ghy van 't ware ghoed, van
zalicheid versteken, 123.
Binnen de Bastille... Alwaar hy zich onvertzaaghdelijk, maar vol wrevelheidts, ende niet rustigh,
ter doodt begeevende, het leeven liet, 151.
Geen' kleene konst... is 't den bewindshoofden, als 't geluk den voet dwers zet, het morren
des graauws t'ontstaan: wiens wreevelheit in weederspoedt voor een' wyze heeft, haar' gal
door verwyt te loozen, 399.
Den hongherighen Wolf een Echel juyst ontmoeten, En wist niet hoe hij mocht zijn honger
aen haer boeten, Vermits zij wrevligh stack haer borstels overeynd, (ed. W.B.) 1, 637.
Men vind menschen die alles op het wrevelighste nemen, en op het schots duyden, wat haer
voor-komt...: die beternis van 't minste onghelijck begheeren, 2, 330
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delijk plaatsen tegengekomen, waarbij ik omtrent de betekenis weifelde. Als
Rodenburgh schrijft (Poëtens Borst weringh 244): ‘Swijght nu doodt-vyandin, die
immer zo verzaeght..., my morrich hebt gheplaeght: Dijn wrevelich gezint, dijn fellich
teghen stryden, Niet dartelt meer in lust’, dan aarzel ik bij de interpretatie tussen
‘nors’ en ‘opstandig, overmoedig’, en evenzo kan men onzeker zijn van de betekenis
bij de volgende plaats uit Hoofts Nederl. Hist. 314: ‘Hasselaar (plagh) te vermaanen,
hoe hem sint meenighmaals moeide, dat hy Meester Quiryn, in 't gaan ter doodt,
wreevelmoedelyk afgevraaght had, oft hem wel heughde zyn pooghen om Dirk
Hasselaar zynen vader... om 't leeven te helpen’. Zowel ‘korzelig’ als ‘boosaardig’
kunnen hier nl. bedoeld zijn.
Trouwens er is nog een andere oorzaak waardoor men vaak in het duister tast
bij de interpretatie: veel van de genoemde afleidingen en samenstellingen zijn puur
litteraire woorden. Des te merkwaardiger is het dat het taalgevoel zó zuiver zijn weg
25)
heeft gevonden dat het na een gebruik van enige eeuwen het Duitse bastaardwoord
heeft laten vallen en alleen het inheemse znw. wrevel met de afl. wrevelig heeft
vastgehouden tot op de huidige dag. Want al is wrevel geen woord uit de gewone
spreektaal (de uitspraak met w is er om dit te bewijzen), het is toch stellig meer dan
een papieren woord, en wrevelig heeft dunkt mij een nog iets ruimer gebruikssfeer.
Nadat ik het tot nu toe als een postulaat of althans op puur semantische gronden
heb aangenomen, wil ik nu trachten formeel te bewijzen dat wrevel inderdaad van
Nederlandse oorsprong is. Ik meen daartoe het best te kunnen uitgaan van een
paar plaatsen, waar wrevelen voorkomt in een andere betekenis dan ‘wrokken, nors
zijn’. In de eerste plaats geeft Mellema in zijn editie van 1618 wrevelen als equivalent
van krevelen, naar welk laatste woord hij verwijst. En krevelen vertaalt hij door se
o

démanger ‘zich krabben, jeuken’. Hexham (a . 1658)

25)

o

De jongste voorbeelden die van het adj. wrevel zijn gevonden zijn uit Staring (1, 70; a . 1827
o

en 2, 180; a . 1832); van de samenstellingen komen wreveldaad en -woord nog bij Van Moock
o

(a . 1846) voor, terwijl Bilderdijk uit de jaren twintig nog wrevelmoed en -moedig,
wrevelvoedend en -wrok, -zin en -zuchtig oplevert en v.d. Palm wrevelmoedigheid.
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heeft deze gelijkstelling van Mellema overgenomen. Men moet aannemen dat deze
opgaven beantwoorden aan de taal hunner dagen, want aan Kiliaan, wiens
woordenboek Mellema en Hexham anders op de voet volgen, hebben zij deze kennis
niet te danken. Verder is er een merkwaardige plaats uit Rodenburghs Poëtens
Borst-weringh, nl. waar hij op blz. 244 schrijft: ‘Beswymelt niet uw' hert... als ick
gheboeydt in uw herts borne legh? Ia wrevel met gheweldt om uyt mijn kluys te
wroet'len’. De beste interpretatie van dit wrevelen is, meen ik, ‘zich inspannen, zijn
uiterste best doen, zich weren’. Opmerkelijk is verder hetgeen A. Valentijn schrijft
26)
ter vertaling van een regel uit Ovidius' Remedia amoris : ‘Siet gij niet, hoe stugger
o

de stieren eerst onder 't ploeg-juk wrevel-staarten?’ (Dl. 1, 233; a . 1678). Letterlijk
zal dit laatste ww. betekenen ‘de staart in heftige beweging hebben, met de staart
slaan’ en het hele begrip dient om een ‘zich verzetten’ weer te geven. Meer
oneigenlijk gebruikt Bilderdijk het als hij dicht: ‘Trots, den kop om hoog geheven, 't
o

Voorhoofd door den spijt gesteven, Mort en wrevelt tegen 't leed’ (Dl. 8, 223; a .
1820). Ook hier een ‘zich verzetten’, maar alleen in de geest, en datzelfde begrip
drukt hij elders uit door tegenwrevelen: ‘Deze (t.w. de “Dichter van natuur”) zingt
niet voor een wareld, die, tot enkel slijk verlaagd, 't Engelaartig Hemelsche uitdooft,
o

dat zy tegenwreevlend (dat is: tegen haar zin) draagt’ (Dl. 12, 253, a . 1825). Naast
dit wrevelen is een adjectief wrevel denkbaar op dezelfde manier als wankel naast
wankelen bestaat, en de betekenis er van moet dan zijn ‘geneigd te wrevelen, zich
te verzetten’. Doch wrevel kan men zich ook op dezelfde manier naast wrijven
27)
denken als kregel naast krijgen staat . Men moet dan echter aannemen dat de
oudste betekenis van wrijven ook is geweest ‘zich krachtig bewegen’. Het subst.
wrevel kan later naast wrevelen zijn gemaakt naar analogie van haat naast haten,
wrok naast wrokken, hoop naast hopen enz. En het bnw. is ten slotte tot wrevelig
verlengd, misschien ook om homonymie te vermijden; verg. echter vormen als
wankelig, kregelig, korzelig, poezelig.

26)
27)

Vs. 235: Aspicis, ut prensos urant iuga prima iuvencos.
4

3

Zie Schönfeld, Hist. Gramm. 188 (§ 136, c); Kluge, Nominale Stammbildungslehre 95 (§
192).
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Naast wrevelen en wrijven komt ook een vorm met gegemineerde consonant voor:
wribbelen (verg. evenzo kibbelen naast kijven), waarvan De Jager in zijn Wdb. der
28)
Frequentatieven enige bewijsplaatsen geeft, o.a. uit Bredero's Lucelle : ‘Daar leyt
yet in mijn harsen En 't wemelt door mijn bloet Dat my dees quelling doet..., Ja 't
wribbelt sich soo vart Tot midden in mijn hart’, waar zich wribbelen moet betekenen
‘al bewegende binnendringen, zich naar binnen wrikken’. Op de tweede plaats in
Lucelle leest men ‘Ick slacht 't gewonde hart, dat met zijn snelle voeten Zyn eygen
doot verhaast, of wanneer alst met vroeten De welgetroffen pijl wil wriblen uyt zijn
sy, En drucktse dieper in’. Hier moet wribbelen uit de zin hebben van ‘al wrikkende
29)
trekken uit’. Bewribbelen komt in de Klucht van den Molenaar voor, waar de
molenaarsvrouw (vs. 171 volg.) zegt: ‘Ick moet de roo-kuwen (van de vis) Selfs
bewribbelen en schoon maken (d.i. al wrijvende schoonwassen) en 't bloet daer uyt
duwen’.
Ook het Nederd. kent wribbeln voor ‘zwischen den Fingern reiben oder zerreiben’;
aldus wordt het opgegeven in Brem.-Ns. Wtb. 5, 297, en op dezelfde bladzijde treft
men ook het adj. wrevel aan: ‘een wreveln Keerl’ wil zeggen ‘ein rauher, grober
30)
Kerl’ . Misschien mag die betekenis in verband worden gebracht met ‘grimmig’ en
‘nors’ die het Nederlands kent; dat lijkt althans aannemelijker dan de combinatie
met frevelhaft die het Wtb. zelf geeft. Maar nog moeilijker is een andere nd. opvatting
van wrevel thuis te brengen. Men kan daar nl. zeggen: een wrevel Eten voor
‘widerliche Speise, die sich wehret’ en Dat rukt wrevel voor ‘das riecht widerlich’.
Mijns inziens heeft het woord hier eenzelfde causatieve betekenis gekregen van
‘wrevel, tegenzin, walging verwekkend’ als ik een paar jaar geleden heb aangetoond
voor beu: ‘Een spijs wert beu in't eten’ zegt Bredero (2, 369) in zijn Angeniet, en
bedoelt daarmee ‘als men altijd dezelfde spijs eet, gaat ze tegenstaan’.

28)
29)
30)

Bredero 1, 330 en 1, 378.
Bredero 1, 275.
Bij het subst. tekent het Wtb. aan: ‘wir sprechen diesz Wort mit einem w aus: und unsere
Vorfahren haben es auch so geschrieben’. Het ziet er dus naar uit dat in Nederduitsland
dezelfde verwarring heeft plaatsgehad als bij ons.
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31)

Merkwaardig is ook nog hetgeen Mensing in zijn woordenboek over wrewel en
wrewelig zegt. Als eerste betekenissen van het substantief vermeldt hij ‘Frevel’,
‘Übermut’, ‘Kühnheit’, ‘Trotz’, bv. ‘dat is jo'n Wrewel (wenn man unglückbedeutende
Vorzeichen nicht beachtet)’. Doch daarop laat hij volgen: ‘Gewöhnlich abgeschwächt
zu der Bedeutung “Miszstimmung”, “üble Laune”. Evenzo komt bij wrewelig na een
opvatting “aufsätzig”, “widerharig”, “streitsüchtig”, “gewalttätig” een tweede “in
abgeschwächter Bedeutung...: “mürrisch”, “ärgerlich”, “verdrieszlich”, miszmutig”’.
Mensing houdt dus, evenals de Nederlands etymologen, de woorden die ‘misnoegd’
en ‘misnoegdheid’ betekenen voor identiek met hd. Frevel.
Kiliaan geeft een frequentativum wremelen op, in de zin van ‘motitare, palpitare’,
dat op dezelfde manier naast nd. wrîmen ‘wrijven’ staat (zie Franck-Van Wijk) als
wrevelen naast wrijven. Ons wriemelen houd ik in principe voor dezelfde vorm als
wremelen, maar met een andere ontwikkeling van de korte ogerm. ĭ. (Vergelijk
tiepelen naast tepelen, kietelen naast ketelen, die soortgelijke vormenparen te zien
geven.) Ook gutturale ‘inlautende’ consonanten komen voor: De Jager heeft bij zijn
Frequentatieven onder wrevelen al gewezen op een vorm vregelen die bij
Schuermans te vinden is, en die ‘kouwelijk zijn’ betekent. Deze opvatting zal
misschien zijn afgeleid uit ‘rillen, bibberen, sidderen’. Daarnaast, met een opvatting
die dichter bij wrevelen komt, vriegelen ‘moeilijkheden opwerpen, in een gesprek
niet willen toegeven’. De stamvocaal hiervan zou misschien met de ie van wriemelen
en tiepelen op één lijn mogen worden gebracht. Schuermans zelf houdt de vr-‘anlaut’
blijkbaar voor secundair ontstaan uit wr-. Dat dit juist zal zijn, blijkt uit enige vormen
32)
die Mensing geeft, nl. een ww. wregeln in de zin van ‘nörgeln’, ‘murren’, ‘brummen’
(waarbij de samenst. wregelpott ‘murrkopf’) en een adj. wregeli(g) ‘mürrisch’,
‘ärgerlich’, ‘unzufrieden’, ‘brummig’. Ook zal een mnl. adj. wrijch, mnd. wrîch ‘stijf,
eigenzinnig, onbuigzaam, trots’ hierbij kunnen horen, evenals met ‘ablaut’ meng.
wrâh ‘ver-

31)
32)

Schleswig-Holsteinisches Wörterbuch 5, 710 volg.
a.w. 5, 709.
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keerd, halsstarrig’. Al die woorden staan in betekenis niet al te ver af van wrevelig.
Dat al de tot dusver genoemde vormen met wr- ‘anlauten’, zal geen toeval zijn.
33)
Mensing zegt daarover het volgende: ‘In fast allen mit wr- anlautenden Stämmen
kommt die Überwindung eines Widerstandes durch Stoszen, Drehen oder Winden
zum Ausdruck; es wird damit wohl ursprünglich das Geräusch nachgeahmt, das der
von der Handlung betroffene Gegenstand von sich gibt. Die lautmalende Kraft wird
noch heute in vielen Fällen deutlich empfunden (vgl. wrickeln, wringen, wrucken,
wrangeln, wrasseln), und zwar nicht blosz bei Verwendung in eigentlicher sinnlicher
Bedeutung, sondern auch bei Übertragung auf das Gebiet des Gemütslebens. So
bezeichnen zahlreiche mit wr- anlautende Adjektive Menschen, die infolge ihrer
Charakteranlage andern gern Widerstand entgegensetzen, querköpfig, eigensinnig,
mürrisch sind’. Deze opmerkingen zijn dunkt mij voor het Nederlands van even veel
waarde als voor de Sleeswijk-Holsteinse dialecten, want de betekenissen ‘draaien’,
‘buigen’ en ‘winden’ verdienen ook voor het Nederlands de aandacht, zoals uit het
volgende zal blijken.
Het mnl. kent nl. naast het adj. wrijch een homoniem zelfstandig naamw. voor
‘wreef van de voet’, waarvoor Kiliaan een vorm wrijf opgeeft. Waarom men algemeen
de vormen met labiaal (wrijf en wreef) bepaald voor jongere vervormingen houdt
van die met gutturaal, is mij niet duidelijk. Er is in het m o d e r n e Nederlands nl.
geen reden om wreef met wrijven in verband te brengen, zoals Van Wijk meent dat
gebeurd is. En de verklaring die spreekt van assimilatie van ‘auslaut’ aan ‘anlaut’
zegt iets dat onbewezen en onbewijsbaar is. In een o u d e r e periode van het
Germaans of Indogermaans is het verband van wrijven met wreef en wrijf via
betekenissen als ‘buigen’ en ‘draaien’ (de wreef is het gebogen deel van de voet)
echter evengoed mogelijk als die van mnl. wrijch met bv. eng. wry, dat ‘scheef’ of
‘gedraaid’ betekent. Voor wrijven neemt men nl.

33)

a.w. 7, 695.
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ook wel een begrip ‘door draaiende beweging stukmaken’ (bv. in een mortier of
vijzel) als oorspronkelijk aan.
Met een gutturale consonant aan het einde van de woordstam kan men ten slotte
34)
nog wrikken en wriggelen noemen, die in betekenis zeer dicht bij wribbelen staan,
en wringen waarin soms ook het begrip van draaiing aan het licht komt. In de mnl.
35)
Sassenspiegel komt bovendien nog wrigen voor in de zin van ‘draaien, winden’ .
Als de hier gegeven rapprochementen deugdelijk mochten blijken (en ikzelf heb
daar wel enig vertrouwen in), dan zou wrevel in zijn Nederlandse betekenissen dus
in oorsprong ver afstaan van het hd. adj. frevel dat men sedert Kluge algemeen
voor een samentrekking houdt van het ogerm. praefix fra- en een stam die nog te
vinden is in md. evel ‘vermetel’ en in ohd. avalôn, afalôn ‘in ijverige arbeid bezig
zijn’, on. afl ‘kracht, sterkte’ en in got abrs ‘sterk’.
Dat de verstrooide parallellen waarin wr- in plaats van vr- is geschreven, door
A.C. de Jong in zijn proefschrift over Spieghel bijeengebracht (wreckaerd, wreten
en wreckheyt), maar een povere steun zijn voor de etymologie die wrevel uit vrevel
en dit uit frevel verklaart, is duidelijk voor ieder die op het verschil in importantie van
beide verschijnselen let. Wrek en wreten zijn niets dan hypercorrecte s p e l l i n g e n
van vrek en vreten, zogenaamde ‘graphies inverses’, maar ze beantwoorden aan
geen enkele levende realiteit in onze taal, waarin ze even onbestaanbaar zijn als
*wrolijk, *wrij of *wreselijk.
Als *wreselijk inderdaad een onmogelijke vorm is, dan moet men het evenzeer
36)
voor onmogelijk houden dat de door de heer Stapelkamp genoemde vormen
Twents en Oostfries wressem, Westfaals vrissen (v is daar in oorsprong w), identiek
zijn met vreessam (een in het mnl. bestaand adj. met de betekenis ‘vreselijk’).
Immers, een overgang van wr- tot vr- is heel gewoon en in de dagelijkse spreektaal
gemakkelijk te observeren: vrijven, vringen, vreed zijn natuurlijker

34)
35)
36)

Bij Weiland voor ‘wrikken’; in het Gronings vriggen̥ ‘met kracht, maar met moeite heen en
weer bewegen’ (Ter Laan).
De Jager geeft in zijn Frequentatieven 1, 926 ook een ww. wrygen ‘draaien’ uit de Geld.
Volksalmanak van 1874.
Ts 68, 72.
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vormen dan die met wr-. Het Gronings gaat met franterg (geneigd tot mopperen)
en frantern̥ (mopperen, met een nors gezicht rondlopen) zelfs nog een stap verder;
deze woorden zijn nl. stellig identiek met nd. wranterg, zodat een overgang wr- >
vr- > fr- moet worden aangenomen. De Jager (in zijn Frequentatieven) geeft trouwens
ook enige voorbeelden van fribbelen naast wribbelen, die op eenzelfde overgang
wijzen. De omgekeerde gang is echter nog nooit aangetoond en is m.i. ook
onbewijsbaar.
De vraag is dan echter, of er een andere verklaring voor wressem (en vrissen) is
te vinden dan die van de heer Stapelkamp. Ik wil daartoe een poging wagen.
Opgemerkt dient allereerst dat de naam van de ziekte maar heel zelden de volle
uitgang -sam vertoont, nl. eenmaal in Diefenbachs Glossarium, waar vressam naast
37)
vressem wordt gegeven , en eens in het Neu vollkommen Kräuter-Buch van
38)
Tabernaemontanus, waarin Freysamkraut voor Viola tricolor is aangetroffen. Overal
39)
elders is de uitgang -sem, -sen, of zelfs -sm of -smen. Het adj. vreessam echter
heeft onveranderlijk -sam als tweede lid. Uit een en ander volgt dat het substantief
wellicht niet met het suffix -zaam is gevormd, en het moet zelfs voor mogelijk worden
gehouden dat oorspronkelijk tussen s en m geen vocaal heeft gestaan. Dit gevoegd
bij een wr- in ‘anlaut’ (want hieraan moet men m.i. bepaald vasthouden) zou leiden
tot een stamvorm *wresma-, casu quo (men denke aan de vorm vresmen bij Lübben
en Walther) *wresman. Nu kent het Ogerm. abstracta van adjectiva op -man, waarvan
40)
Kluge in zijn Stammb. voorbeelden geeft uit het Ohd. en de Skandinavische talen.
Het lijkt niet al te gewaagd ze dan ook aan het Nederd., bv. aan het Os. toe te
schrijven. Stel dat die s ontstaan was uit ss en die uit þþ, een geminatie van þ, dan
zou men misschien kunnen komen tot een stamvorm *wraiþman-. Daarbij zou men
dan echter tevens een verkorting van ê < ai hebben verondersteld, want de naam
van de

37)
38)
39)
40)

Mnl W 9, 1282.
Ts 68, 70.
Fresm ‘kleines Geschwürr’ in het Eemsland (Papenburg-Meppen); zie Ts 68, 69. Vresmen
bij Lübben u. Walther, Mnd. Handwtb. 540.
§ 154, Anm. 1.
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ziekte heeft bijna onveranderlijk ĕ, een enkele maal ĭ als stamvocaal. Doch daarvan
zijn meer voorbeelden in onze taal: men denke aan vet < faitid, dial. ledder < hlaidra,
41)
elf < ênlif .
*Wraiþman- zou het abstractum zijn van het adj. *wraiþa- dat in het os. wrêð luidde
en bij ons wreed. Dit west- en noordgerm. bnw. heeft een grote verscheidenheid
42)
van betekenissen gekend; voor het Os. geeft Sehrt op ‘sorgenvoll, kummervoll’
en ‘zornig, feindselig, böse’. Hiervan komt de eerste betekenis het meest in
aanmerking. *Wraiþman- zou zijn ‘de toestand van in zorg en verdriet te zijn’ of,
indien men met Van Wijk voor wreed als oudste betekenis mocht aannemen, ‘(door
aandoeningen) gewrongen, gekneld, geprangd’; dan betekent het abstractum dus
‘de toestand van benauwdheid of beknelling’ en dit zou als naam voor diverse ziekten
denkbaar zijn. Of moet men voor de huidziekten aan een nog concretere
grondbetekenis denken? In het Gronings betekent vraid ook ‘ruw, oneffen van
43)
oppervlakte’ ; zoiets zou als naam voor een dermatologische aandoening niet
kwaad passen.
Wressem, dat dus misschien ontstaan is uit *wraiþman-, stond echter in jonger
tijd naar vorm en oorsprong geïsoleerd in de taal. Daarbij komt dat de spreektaal
de neiging had de ‘anlaut’ te verscherpen tot vr- en toen die verandering eenmaal
had plaatsgehad kwam het woord formeel dichter te staan bij het adj. vreessam.
Dat men beide later ging identificeren is begrijpelijk en toen dat gebeurd was kon
ook het hd. adj. freiszlich als naam voor de (of een) ziekte in zwang komen en
daarmee was het proces van gelijkmaking voltooid.
Tot slot nog een opmerking. Aangezien de heer Stapelkamp er geen melding van
maakt, neem ik aan dat hem het artikel freissem in het WNT ontgaan is. Dr. Knuttel
geeft daarvan plaatsen uit Kiliaan, Bredero en Dodonaeus en heeft drie betekenissen
o

o

onderscheiden: 1 . Vallende ziekte, het lijden aan toevallen of stuipen, 2 . Schuim
dat iemand bij een aanval van vallende ziekte of andere ziekten of bij het

41)
42)
43)

2

Franck, Mnl. Gramm. § 42.
Sehrt, Vollst. Wtb. zum Heliand.
Ter Laan geeft vraide hann̥; hann̥ zo vraid as keesrievm̥ (kaasraspen).
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o

sterven op den mond komt, en 3 . Zekere soort van uitslag. Die tweede opvatting,
die gestaafd wordt door een vindplaats uit Bredero en misschien uit Kiliaan (indien
men daar nl. in plaats van freyssel freyssem mag lezen, zoals Knuttel vragenderwijs
poneert), komt ook tot uiting in de afl. befreissemd ‘met het doodschuim op de mond’
die óók bij Bredero is aangetroffen.
Knuttel houdt het woord voor een ontlening uit hd. freissam. Er zou wegens de
anlaut enige reden zijn, om dit waarschijnlijk te achten, maar een verscherping van
wr- > vr- > fr- is hierboven al eerder gesignaleerd, zodat men gerechtvaardigd is
ook deze vormen voor inheems te houden. Men moet dan echter aannemen, dat
een woord dat thans nog alleen in het oosten een verborgen bestaan leidt, in de
17de eeuw tot in Holland, Antwerpen en Brabant bekend is geweest.
Leiden.
† J.H. VAN LESSEN
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Fries oes, uis
Stapelkamp heeft in Ts 68, 74 (1950) de aandacht gevestigd op het merkwaardige
woord ooshout, dat in Zuid-Holland, Utrecht en de westelijke Veluwe gebruikt wordt
als benaming voor het dwarshout waar de zelen van een trekpaard met lussen of
stroppen aan vastgemaakt worden. Het eerste lid oos- identificeert hij terecht met
Nederduits en Hoogduits öse, dat hij, met de etymologische woordenboeken, afleidt
uit Germaans *aus-. Na geconstateerd te hebben dat het woord in het
Middelnederduits ook zonder umlaut voorkwam, dus als ose, gaat hij verder: ‘In het
tegenwoordige Fries treffen we 't substantief, ook zonder Umlaut, zij 't met andere
vocaal, aan als oes, uis’. Over die ‘andere vocaal’ in het Fries geeft hij verder geen
opheldering. Toch was dit niet overbodig geweest, want het is niet duidelijk hoe
Fries oes, uis uit een Germaans *aus- kan ontstaan, met of zonder umlaut. We
zouden regelmatig in het Oudfries *âse of *êse, en in het moderne Fries *eas of *ies
verwachten. Als Fries oes inderdaad een Germaans *aus- representeert, moet de
au eerst in een Frankisch dialect tot oo geworden zijn en moet dit *oos vervolgens
in het Fries geïmporteerd zijn in een periode voor de Oudfriese ô zich tot oe had
ontwikkeld. Een vrij ingewikkelde constructie! Maar groter bezwaar dan de
ingewikkeldheid is dat het bestaan van *oos als Frankisch woord ervoor verzekerd
moet zijn. Dit laatste nu lijkt mij moeilijk aannemelijk te maken.
Stapelkamp vermeldt Fries oes in twee betekenissen, ten eerste ‘lus, strop aan
de strengen van een paardentuig’ (de betekenis die oos- in ooshout ook moet
hebben) en ten tweede ‘oog om een haak in te doen’. Hij vertelt er niet bij dat de
laatstgenoemde betekenis ook bij overeenkomstige Groningse en Twentse woorden
voorkomt. Ter Laan geeft het woord dat met Fries oes correspondeert op in twee
vormen, uitsluitend in het meervoud, nl. ouzn en houzn. De h in de tweede vorm is
natuurlijk secundair en Ter Laan zal wel gelijk hebben als hij hem aan de invloed
van hoakn toeschrijft, het woord waarmee ouzn steeds verbonden voorkomt. Als
Gronings ous een regelmatig ontwik-
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kelde vorm is, kan hij evenmin als Fries oes uit een Germaans *aus- zijn ontstaan,
wel echter uit *ôs-. Bezoen vermeldt in Dial. Enschede 19 het woord in de vorm
euzn, eveneens uitsluitend in de verbinding haakn en euzn. Uit het feit dat hij het
behandelt onder de gevallen van gm. ô met umlaut blijkt dat men ook buiten het
Fries en Gronings om tot een grondvorm *ôs- kan komen. Naast Fries heakken en
oezen, Gronings hoakn en ouzn en Twents haakn en euzn kan men wellicht ook
nog een Noordhollands haken en (n)ozen stellen, weliswaar niet in het moderne
maar in het 14de eeuwse Noordhollands. Verdam plaatst MnlW 4, 2550, i.v. nose
(d.i. ‘neus’), het volgende citaat uit Rek. v. Egm. 26: ‘An haken ende an noosen xxiiii
o

pont yserwercs’ (a 1388). Het ligt voor de hand hier aan ‘haken en ogen’ van groot
formaat te denken. De voorgevoegde n in noosen kan evenals de voorgevoegde h
in Gronings houzn verklaard worden uit de geïsoleerde positie van het woord in het
lexicale systeem. Ondoorzichtige woorden staan aan allerlei spontane veranderingen
bloot. De uitspraak van de oo in noosen blijft onzeker en kan dus oe zijn geweest
als in Fries oes of oo als in Zuid-hollands ooshout. Voor de etymologie is dit echter
van geen belang. Aangezien Holland, Utrecht en de westelijke Veluwe meermalen
als Ingweoons relictgebied optreden (men denke bijvoorbeeld aan de pronominale
vorm joe of jou) zou een representatie van Germaans ô door oo hier immers
geenszins onverklaarbaar zijn. Samenvattend kan men zeggen dat het gebied waarin
de verbinding haken en ozen (oezen, ouzen, euzen) optreedt (Noord-Holland,
Friesland, Groningen, Twente) samen met het gebied waar ooshout voorkomt een
Ingweoons relictgebied in ruimere zin vormt; dat althans in Friesland en Groningen
de vormen wijzen op een Germaans *ôs-; en dat de vormen in Holland, Utrecht, de
westelijke Veluwe en Twente zich niet tegen een verklaring uit een grondvorm *ôsverzetten. Voor een Frankisch *oos uit een Germaanse grondvorm *aus- zijn
daarentegen in het Nederlandse taalgebied geen aanwijzingen te vinden.
Aan het Nederduitse materiaal dat Stapelkamp in het geciteerde artikel bijeen
heeft gebracht ‘kan ik niets toevoegen. Aangezien de Nederduitse dialecten een
Ingweoons substraat bezitten, kunnen ose of öse zonder bezwaar verklaard worden
als Ingweoonse relictwoorden. De vorm van ose, öse verzet zich niet tegen een
grondvorm *ôs-.
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Wat het Hoogduitse öse betreft, dit is in het Oudhoogduits niet overgeleverd en
treedt in het Middelhoogduits pas laat op. De hypothese is dus toelaatbaar dat het
woord uit het Nederduits in het Hoogduits is binnengedrongen. In dit geval zou men
dus uit een Ingweoonse grondvorm *ôs- alle latere vormen kunnen verklaren.
Wanneer men inderdaad van Ingweoons *ôs- mag uitgaan, zou deze vorm niet
geheel geïsoleerd staan in het Germaans, maar verbonden kunnen worden met
Oudijslands aes ‘gat in de rand van een schoen waardoor een riem gestoken kan
worden’ (uit *ansi-). Buiten het Germaans behoren hier o.a. bij Litauws ąsà ‘hengsel,
oor, lus’ en Latijn ansa ‘hengsel, oor, oog in de schoenzolen waardoor de riemen
getrokken worden’. De betekenissen van deze woorden uit zeer uiteenlopende talen
zijn merkwaardig gelijk aan elkaar en ook merkwaardig gelijk aan die van Nederlands
en Fries oes, ous, uis, oos-, Nederduits en Hoogduits öse.
Met deze betrekkingen moge het intussen zijn zoals het wil, de constructie van
een Ingweoonse grondvorm *ôs-, hoe dan ook verder te etymologiseren, verdient
vooral met het oog op Fries oes en Gronings ous toch wel ernstige overweging. Hij
kan ons ook helpen de zonderlinge vorm uis te verklaren, die we tot dusver buiten
bespreking hebben gelaten. Een Oudfries *ôse ‘oog, lus’ moest namelijk samenvallen
met een ander, wel overgeleverd, Oudfries woord ôse ‘overstekende rand van een
dak’ (uit een Germaanse grondvorm uƀisu̯o, Gotisch ubizwa). Ook dit woord luidt
in het moderne Fries oes en heeft naast de klankwettig ontwikkelde vorm eveneens
een bijvorm uis. Dit laatste uis kan zonder veel moeite verklaard worden en wel als
een ontlening aan het hollands. Uit de citaten die Verdam geeft i.v. ose kies ik enkele
Hollandse: ‘Een ladder... alsoo lanc... datse ii voet boven der oeysen van sinen
huyse gaen sal’ (R.v. Brielle); ‘Een ladder also lanc daer hi mede op sijns selves
oysen van sinen huse climmen mach’ (Wfri. Stadr.). Deze voorbeelden wijzen erop
dat *ove- (in het woord *ovese) zich in het Hollands kon ontwikkelen tot een diftong
2

die, als hij zich handhaafde, in de vergaarbak van het foneem ui terecht moest
2

komen. Hoewel de vorm uis, met ui , in het Hollands niet is overgeleverd, heeft hij
er dus zeer waarschijnlijk wel bestaan. Een overeenkomstige ontwikkeling
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als uis vertonen haik, Zuidhollandse bijvorm van havik (het MnlW geeft voorbeelden
van haik uit Bartholomeus Engelsman en van de afleiding haikier uit rekeningen
van Gerart Potter) en de Zuidhollandse dialectvorm heit voor heeft (uit hevet). De
palatalisering, of althans vocalisering, van intervocalische v is blijkbaar een
klankontwikkeling geweest die soms in het minder verzorgde Hollands van de 14de
of 15de eeuw is opgetreden, maar die zich maar bij uitzondering heeft kunnen
handhaven en in geschrifte demonstreren, doordat hij in de meer verzorgde taal
werd weggecorrigeerd. Daardoor ontbreken in het latere Hollands zowel voorbeelden
van haik als van uis. In het Fries heeft uis zich wel gehandhaafd, omdat deze vorm
daar niet als incorrect werd gevoeld. En niet alleen dat uis zich heeft kunnen
handhaven, het heeft er zelfs een betekenis bijgekregen! Toen uis als bijvorm van
het inheemse oes in het Fries ontleend werd, betekende oes er zowel ‘uitstekende
rand’ als ‘oog, lus’. Het lag dus voor de hand dat het nieuwe uis er, naast de
betekenis ‘uitstekende rand’ die het uit zijn land van herkomst had meegebracht,
ook die van ‘oog, lus’ zou aannemen. Deze constructie steunt op twee premissen:
ten eerste dat er inderdaad vroege (15de- of 16de-eeuwse) taalkundige Hollandse
invloed in Friesland is geweest (zie argumenten hiervoor Ts 64, 137 en noot 15) en
ten tweede dat de grondvorm van Fries oes ‘oog, lus’ vóór deze invloed is
samengevallen met de grondvorm van Fries oes ‘uitstekende rand’. Het laatste kan
alleen, wanneer beide ôse hebben geluid in het Oudfries. En dat sluit *aus- als
Germaanse grondvorm voor oos-, oes, ous ‘oog, lus’ uit. Zo bevestigt de etymologie
van uis die van oes.
Loont deze peuterige redenering over een zo gering detail wetenschappelijk wel
de moeite? Ik meen van wel. Wij komen er immers waarschijnlijk een interessant
ingweonisme door op het spoor - ieder ingweonisme is nog interessant in dit stadium
van het onderzoek - en, als de verdere aanknopingen juist mochten blijken te zijn,
vinden we er bovendien een representant van een Indogermaans woord mee dat
verder maar zeer schaars in de Germaanse talen vertegenwoordigd is. Daar kan
men wel wat etymologische heakken en oezen voor over hebben!
Djakarta, October 1951.
K. HEEROMA
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Duynen (?)
In het artikel van P. Julius O.F.M. Cap. over Jan van den Dale's ‘De wre vander
doot’ en het boek Job in de laatste aflevering (Ts. LXX, blz. 21 e.v.) heeft Dr C.C.
de Bruin een noot geplaatst (blz. 28, n. 4), die enige commentaar behoeft. Het gaat
over het ww duynen in Wre vander doot r. 1008: ‘Minen gheest die duynt / tijt / wre
gaet af’. Allereerst merkt De Bruin op, dat Dr G. Degroote tevergeefs naar dit ww
heeft gezocht in Mnl W en WNT, maar dat hij in Oudemans de betekenis ‘inslapen,
sluimeren’ vond, die hij bruikbaar acht voor deze plaats. Inderdaad schrijft Degroote
op blz. 112 van zijn uitgave van Jan van den Dale's Werken ‘duynen inslapen
sluimeren; komt niet voor in Mnl. noch Ned. Wdb, wel in Oudemans II, 170’. Slaat
men Oudemans echter op, dan vindt men daar geen ww duynen, wel echter een
ww duimen ‘sluimerig of vadsig zijn. Meyer’. Degroote heeft dus duinen voor duimen
gelezen. Dit ww duimen is bovendien door Oudemans of Meyer onjuist verklaard.
Omdat duimen gewoonlijk in combinatie met sluimen (opgevat als sluimeren, dus
als Sluimen (III) in plaats van Sluimen (II)) voorkomt, is er doodleuk een betekenis
‘slapen’ aan toegekend; men zie voor de juiste betekenis, t.w. ‘pret maken’, enz.
WNT op Duimen (II).
Naast Degroote's ‘inslapen, sluimeren’, waarvan hij de juistheid in het midden
laat, pleit Dr De Bruin voor een andere opvatting van duynen. Hij wil dit ww
gelijkstellen aan dunnen, dat in Het Getijdenboek van Geert Groote voorkomt als
letterlijke weergave van lat. attenuare; Jan van den Dale zou dan dat getijdenboek
gekend en gebruikt kunnen hebben. Dit zijn twee veronderstellingen, die op zijn
minst zeer gewaagd zijn en in elk geval door niets worden gesteund. Voor duinen
= dunnen is mij geen parallel bekend en het gebruik van Geert Groote's getijdenboek
is, nu dit niet als bron heeft gediend, volstrekt onzeker.
Gelukkig hebben we deze hypothese ook helemaal niet nodig. De waarheid blijkt
ook hier, zoals zo vaak, zeer simpel te zijn. Met het raadselachtige duynen is namelijk
niets anders bedoeld dan dwynen (met de niet onbekende verwisseling van u en
w) en met dit destijds zeer courante werkwoord is het latijnse attenuari voortreffelijk
verdietst (zie Mnl W op Dwinen, WNT op Dwijnen); de variant van Wre 1008 heeft
trouwens verdwynt.
J.J. MAK

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 69/70

105

Het zedelijk en godsdienstig leven van J.J. Starter
I. De Menniste Vryagie als criterium
Voor vele literatuurbeoefenaars is tegenwoordig Starters Menniste Vryagie een van
zijn beste aanbevelingsbrieven, maar datzelfde gedicht moet in het verleden, zelfs
voor mensen die zich als ruimdenkend bij uitstek beschouwden, een steen des
aanstoots geweest zijn. Het vermoeden is zelfs gewettigd dat het juist deze pakkende
satire geweest is, waardoor Starter lange tijd gebrandmerkt is als de zedeloze auteur
van het beruchte liedeboek.
In de veelgelezen roman Het Leven van Maurits Lijnslager heeft de Doopsgezinde
A. Loosjes Pz. revanche genomen voor de smaad, het Menniste zusje eeuwen te
voren door Starter aangedaan. Niet dat hij nu juist veel ophad met de vroomheid
van de z.g. fijnen, zoals blijkt uit zijn zedespel De Vroome en caricaturale figuren
als de galmende Gereformeerde ‘wawelaar’ Ds L** en de bemoeizieke, hoogmoedige
dweper Ds S**, benevens de biddende ouderling en zijn kwade wijf, die hij in de
1)
genoemde roman ten tonele voert . De Mennisten echter golden aan het einde van
de 18e en het begin van de 19e eeuw als uiterst verlichte en deugdzame mensen,
en het moet Loosjes gestoken hebben dat juist een Menniste meisje door Starter
als een toonbeeld van huichelarij was voorgesteld. Weliswaar noemt hij de Menn.
Vr. niet, maar het lijdt geen twijfel dat hij het gerangschikt heeft onder die gezangen,
welker dartelheid hij laakt.
Het is meer dan een merkwaardige speling van het lot dat het een Mennist was,
die de reputatie van Starter in een voor dergelijke zedelijke veroordelingen gevoelige
eeuw een gevoelige knauw gaf, waar Starters beroemdste gedicht twee eeuwen te
voren de pijnlijkste satire van Menniste vroomheid was geweest die men zich denken
kan. De

1)

Tweede druk (1814) IV, 23 e.v.; 260 e.v.; 164 e.v.
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scherpe woorden waarmee Loosjes de dichter Camphuysen en het deugdzame
jonge meisje Maria van Vliet in het begin van zijn roman het liedeboek van Starter
laat veroordelen, zijn vernietigend voor deze. Camphuysen houdt het de jonge
Lijnslager voor ‘dat hij, die als Starter, door zijne gezangen de driften der jeugd, en
bijzonder die der liefde, welke geene opwekking noodig heeft, de sterkste prikkels
geeft, eene zeer zorgelijke zaak bij de hand neemt; ja dat hij zich tegen de
maatschappij bezondigt, wanneer hij door de vonken, die hij verspreidt, de
gemoederen in lichte laaije vlam zet; de hersenen der jonge lieden met dartele
beelden vervult; den geest voor wezenlijke bezigheden ongeschikt en het hart voor
waarlijk edele en groote indruksels minder vatbaar maakt’. En hij houdt hem die de
hartstocht ‘onschuldig opwekt, reeds voor een onvoorzigtig, maar die dezelve door
ongeoorloofde middelen, door betooverende schilderijen doet opbruisen, voor een
2)
gevaarlijk, zoo al niet voor een ondeugend, mensch’ .
Dat Loosjes bij voorkeur Starter onder de vele dartele kluchten- en minnedichters
der 17e eeuw als zondebok uitkiest, verwondert mij niet, gegeven de, misschien
onbewuste, kerkelijke geprikkeldheid die ik bij hem meen te moeten veronderstellen;
dat het juist Camphuysen is die als kroongetuige tegen hem in het geding wordt
gebracht, is, gelijk men weet, te danken aan het feit dat men hem heeft laten
doorgaan voor de auteur van Klachte van Ian Iansen Starter als uyt het graf ghedaen,
over syn dertel en ontuchtigh Liedt-boeck: om te lesen en oock om te zinghen. Op
de wyse: Ick vryde op een tijdt een zoet Menniste Susje, met een afbeelding van
een naakte man, wiens lichaam wordt uitgeknaagd door een worm. Een ex. van
3)
een afzonderlijke (oorspronkelijke) uitgave daarvan is ingeplakt achter een ex. van
de 1e

2)
3)

a.w. l, 16, 17.
Niet vermeld in M.M. Kleerkooper's Bibliographie van Starter's Werken, 's-Gravenhage, 1911.
Ook elders vond ik deze uitgave niet vermeld. De wijsaanduiding behoeft niet serieus bedoeld
te zijn. Starters gedicht (men lette op de enjambementen) is bezwaarlijk in coupletten van
vier regels te verdelen. Brouwer in zijn Jan Jansz. Starter (Assen, 1940), 63, meent dat ‘er
pas later een lied van gemaakt is’, maar daarvoor is geen bewijs. Met de spottend bedoelde
wijsaanduiding richt de criticus zich tegen het z.i. meest goddeloze gedicht van de bundel.
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druk van de Friesche Lusthof (1621), berustend in de Groningse Univ. Bibl. Hoe
treffend sluit bij de lugubere gravure de eerste strophe aan:
Hier leg' ick nu in 't graf, die met myn geyle dichten
En Fieltsche Liedtjens plagh gantsch Nederlandt t'ontstichten,
Hier leg' ic nu in 't graf, der wormen spijs en spel,
En wacht den jonghsten dagh, die my voor 't oordeel stel.

De auteur is blijkens str. 11 geen Doopsgezinde:
Ghy Overheyt, die 'tswaerdt ghekreghen hebt in handen,
Om selfs door schrick en straf te weeren uyt u Landen
Godloosheyt, schendery, onkuysheyt en al 't quaet,
Dat een verdurven ziel door slimme lust begaet,...

maar moet blijkens str. 13 een Remonstrant zijn:
Daer wordt wel menigh Boeck tyrannighlijck verboden
En sulcken smet moet zijn van u met ernst ghevloden:
Maer oock wordt menigh Boeck godlooselijck ghedooght,
En zulcken smet ghy oock met recht wel vlieden mooght.
4)

De dichter is Ds Christophorus van Langerack, naar Van Vloten terecht heeft
opgemaakt uit een 17e couplet, dat in bovengenoemde separate uitgave niet
voorkomt, waarschijnlijk omdat de schrijver, toen hij het in of kort na 1623 (het jaar
waarin de 2e druk van de Fr. Lusth. met de toegevoegde Menn. Vr. verscheen)
uitgaf, liever als zodanig onbekend wenste te blijven. In Apollo's Harp, bestaende
in Nederduytsche Mengelrymen van byzondere stoffen... by een verzamelt door
N.H.A.I.M. (= Geeraard Brandt), t'Amsterdam, 1658, luidt dit 17e couplet als volgt:
Die dit Liedt zingt of leest, wilt na de naam niet vragen
Des Dichters; ziet op 't eindt; schept gy daar in behagen,
Ik, die 't u geef, geef 't u tot stichting en vermaak,
Eer ik in 't graf, 't welk niet zal lijden Lange, raak.

De laatste regel zou er op kunnen wijzen dat de Remonstrantse predikant Van
Langerack deze str. in of kort voor 1658 heeft gerijmd.

4)

In De Dietsche Warande VII (1866), 91-94, 276.
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want in dat jaar ‘legde hij wegens ongesteldheid grootendeels zijn bediening te
5)
Waddingsveen neder’ .
Dat Van Langerack openlijk voor zijn vaderschap uitkwam, is het gevolg van een
hem min of meer tartende voorrede van zijn Remonstrantse geestverwant, de
bekende Rotterdamse uitgever Joannes Naeranus: ‘De drukker aan den Lezer’ vóór
het 4e deel van D.R. Kamphuyzens Stichtelyke Rymen (1658). Een vroegere uitgever
van Camphuysens poëzie (1647) had nl. het anonieme gedicht van Van Langerack
onder de titel Starters Boeck-bestraffing ten onrechte onder diens werk gerangschikt.
Deze al te ijverige en merkwaardigerwijze weer Doopsgezinde uitgever was Jacob
6)
Aerts Colom, in 1622 gedoopt bij de Waterlandse Doopsgezinden . Colom had er
zelfs nog een schepje opgelegd door een eigengemaakt vierregelig bijschrift te
plaatsen bij een gravure, die heel wat minder luguber is dan de bovenvermelde in
de originele uitgave:
Het wroegende gemoet, wat ist een wreede Beul.
Te spade vindt men troost, noch hulp, noch heyl, noch heul.
't Verwecke een yder dan zich selven wel te quijten
In deugdes baen te gaen, noyt vrucht'loos tijdt verslijten.

Naeranus, die het door Colom ingevoegde strafdicht overnam, verklaart: ‘Het zevende
en achtste Lied... als ook 't Grafdicht op Starter, spreken van zelfs datmenze eenen
onrechten Vader toewijst, en is te verwonderen dat d'Autheur die noch leeft dit zoo
geduldig aanziet, of zouw hij zig wel kittelen met die eerachting, dat jets van 't zijne
voor Kamphuyzens genomen word? is dit zijn oogwit, hy is verdoold, of vermaakt
7)
zich in 't oordeel van onbedreeve luiden, en dien Drukker, die om gewins wil
d'eerstemaal hem zoodanige dienst gedaan heeft’. Blijkbaar heeft de auteur kort
daarna het stilzwijgen verbroken.

5)
6)
7)

Biogr. Wdb. v. Prot. Godgeleerden V (1943), 545. Van Langerack † 1660.
N. Ned. Biogr. Wdb. IX (1933), 156-160.
Deze insinuatie bewijst hoe dit sensationele gedicht insloeg. Volgens mij is het motief van
Colom vooral: kerkelijke geprikkeldheid; dat de bij velen geliefde Camphuysen Starter
gestriemd zou hebben, was een schitterende tegenzet.
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Het is niet aan twijfel onderhevig dat deze twee ernstige ethische veroordelingen,
de eerste in het begin van een populaire roman, de tweede in vele drukken van een
der populairste geestelijke liedbundels der 17e eeuw, Starters reputatie ontzaglijk
geschaad hebben. Geheel onbevooroordeeld acht ik noch Colom en Loosjes noch
Van Langerack. De Mennisten hadden iets met Starter als satiricus te vereffenen.
Voor de Remonstrantse dominee zal Starter, hoezeer hij ook de geest van diens
werk zal hebben afgekeurd, bijzaak geweest zijn. Des Pudels Kern schuilt voor mij
in str. 13. Hij wil de Gereformeerde overheid er eens op attent maken, wat voor
goddeloosheden ze vrijelijk laat drukken, terwijl ze de geschriften van zijn
medebroeders verbiedt. Zijn zedelijke verontwaardiging behoeft nog niet geveinsd
te zijn, ze heeft wel een stimulans gekregen door het leed dat in de jaren 1619-1625
berokkend werd.
De overheid had zich trouwens enigszins tegen deze beschuldiging van het meten
met twee maten kunnen verweren. Ze heeft geaarzeld om het consent tot drukken
te verlenen. Op 19 Juni 1621 wordt het voor de Fr. Lusth. gevraagde octrooi kortweg
afgeslagen. Op 24 Sept. 1621 kiest men een tussenweg: in het algemeen wordt
verboden, binnen vier jaar ‘eenige gedichten Poemata Emblemata ofte eenige
andere Rymeryen door Jan Janssz. Starter Legum Studiosus tot Franeker gemaeckt’
na te drukken. Op 8 Sept. 1625 wordt de verlenging van het octrooi evenwel
8)
afgewezen .
Tegenover de afkeuring van sommigen stond in de 17e eeuw de waardering van
9)
velen . Jacob Colom verklaart in 1647 dat Starters liedboek ‘meest over al gevonden
wert, oock selfs dick-wils in seer treffelijcke ende ('t welck te beklagen is) andersins
Godt-vruchtige huysgesinnen’. J.H. Brouwer, Starters biograaf, acht het ‘begrijpelijk,
dat de rechtgeaarde Calvinist zich moeilijk kon vereenigen met’ Starters werk. Het
is mogelijk, maar afgezien van de Calvinistische

8)
9)

Naar de Resol. der St.-Gen., afgedrukt door Kleerkooper, a.w., 49-50. Merkwaardig is dat de
Staten van Friesland 13 Aug. 1621 het privilege wèl verleenden (a.w., 29).
J.H. Brouwer, a.w., 122-123.
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10)

tegenwerking ten aanzien van de Leeuwarder Rederijkerskamer zijn er geen
bewijzen voor. De ‘erge’ passages die Brouwer uit het liedboek aanhaalt, lijken mij
minder aanstotelijk dan hij voorgeeft. De vermaning van Starter om onder het genot
van de wijn niet te redekavelen over ‘goddelijke zaken’, zijn mening dat het
prijzenswaardig is ‘dat een man is wijs in zijn beroep en vrolijk bij de kan’ lijkt mij,
wanneer ik b.v. denk aan de schuttersmaaltijden, niet zo onverdraaglijk voor menig
toenmalig ‘rechtgeaard Calvinist’. Alle Calvinisten waren zeker niet puriteins en de
‘puriteinen’ waren veelal niet Calvinist. Het feit dat Starter de gezelschapsdichter is
geweest van de Friese magistraatskringen, wijst in tegenovergestelde richting.
Na een eeuw waarin over Starter weinig of niet gesproken wordt, een houding,
11)
volgens Eekhoff te wijten aan het z.g. vers van Camphuysen, volgens mij mede
toe te schrijven aan de veranderde zedelijke begrippen, komt hij in de 19e eeuw
weer in ere. Zonder te overdrijven kan men zeggen dat sindsdien algemeen de
Menn. Vr. als zijn beste gedicht, althans als een zijner beste gedichten beschouwd
wordt.
Merkwaardig is de opvatting van de 19e-eeuwse Doopsgzinde C.N. Wybrands
12)
in zijn studie over Het Menniste Zusje . Hij acht het ‘een juweeltje onzer Letteren,
zoowel om den vorm als om de uitbeelding van personen en toestanden’. ‘Ik geloof
niet’ zegt hij, ‘dat iemand de lezing zal mishagen, of hij moest een neefje van
13)
Droogstoppel zijn’ . Evenwel laat hij bij het afdrukken van het gedicht r. 47-50
14)
achterwege . In zijn nog altijd lezenswaardige fraaie studie erkent hij mèt de
Doopsgez. Hoogleraar De Hoop Scheffer dat Starters verwijt van schijnheiligheid
t.o.v. enkele Menniste zusjes ‘mis-

10)
11)
12)
13)
14)

De afwijzende houding van de Gereformeerden tegenover het toneel is een hoofdstuk op
zichzelf; in het geval van Starter was er trouwens wel reden voor verzet, gelijk we zullen zien.
Bloeml. uit den Friesche Lusthof (1862), 127.
In het 55e Jaarverslag van het Kon. Oudheidk. Genootschap (1913), 27-107.
a.w., 69 e.v.
Busken Huet laat, terwille van het grote publiek, de laatste tien regels weg! (De Gids 1862 II,
944).
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15)

schien wel gegrond’ was . In zijn milde slotconclusïe is men van Doopsgezind
standpunt met Starters felle satire in het reine gekomen: ‘Het Menniste Zusje in
ongunstigen zin was het ware Zusje niet, maar een terecht gegispte nabootsing,
een diabolische karikatuur, van ons lieve, reine en vrome Doopsgezinde Zusje, dat
16)
door niemand inniger vereerd wordt dan door mij’ .
Anderen, die zich niet hadden te bekommeren om de reputatie van het Menniste
17)
Zusje, prezen onvoorwaardelijk. Had Jonckbloet nog enige reserves vanwege ‘de
al te groote dartelheid, die sommige zijner gedichten - en daaronder niet de minst
geestige, men denke aan zijne Menniste vryagie - in onze dagen, met zoo geheel
veranderde kieschheidsbegrippen, niet voor een iegelijk even genietbaar zal maken’,
18)
Ten Brink is verrukt over dit ‘allergeestigste’ gedicht . In zijn bekende novelle Jan
Starter en zijn Wijf (1890) laat hij het door de dichter zelf zingen in het logement De
Koning van Frankrijk: ‘Geen enkel gedicht van den Frieschen bruiloftszanger is zoo
bekend geworden. De Amsterdamsche kooplieden hoorden met eene eerbiedige
stilte, totdat aan het slot daverende toejuichingen klonken - toejuichingen, waarvan
de echo nog in onze dagen heeft nagetrild’ (bl. 203). Prinsen, Te Winkel en Kalff
zijn eenstemmig in hun lof; de laatste acht het ‘Breero ten volle waard’ en verzekert
19)
zelfs dat het publiek er ‘zich’ in ‘verkneuterde’ .
De algemene waardering van dit gedicht, ook nu nog, ondanks het feit dat het
een bewerking van een Engels origineel is gebleken, maakt het aantrekkelijk, een
poging te wagen, te doorgronden uit welke geestesgesteldheid het is voortgevloeid.
Is het mogelijk, er achter te komen, hoe Starter het er op gewaagd heeft, zich de
haat van een destijds sterke bevolkingsgroep op de hals te halen?
Deze vraag bracht mij op een probleem van nog algemener strekking, nl. dat van
Starters religieuze persoonlijkheid. Wel zegt Brouwer:

15)
16)
17)
18)
19)

a.w., 42-43.
a.w., 107.
Gesch. der Ned. Lett. III (1889), 97.
Gerbrand Adriaensen Brederoô (1871), 266.
Gesch. der Ned. Lett. IV, 180-182.
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‘Slechts met toegefelijkheid kan men een drietal (142, 177, 249) als godsdienstige
20)
verzen, of tenminste als verzen met een godsdienstigen inslag betitelen’ , zodat
het onderzoek weinig positiefs schijnt te zullen opleveren. Hiermee is de zaak echter
niet afgedaan: het blijkt dat er zelfs een zekere ontwikkeling in zijn religieus leven
is te constateren. Bovendien zijn er behalve positief-godsdienstige uitingen nog
negatief-gerichte, als b.v. hekelingen van schijnheiligheid.

II. Starters Afkomst
Starters leven is, evenals dat van Bredero, in de loop van de 19e eeuw omringd
met legenden, die te danken zijn aan het feit dat men zo bitter weinig van hun leven
afweet. Al de lagen vernis die Ten Brink, Eekhoff e.a. over het tafereel van zijn leven
hebben gelegd, moeten zorgvuldig verwijderd worden, en met al de bekende,
vaststaande feiten moet tot het uiterste gewoekerd worden.
De Duitse emigrant Gerth Schreiner heeft, mede zich beroepend op de Geref.
hoogleraar in kerkgeschiedenis D. Nauta, al gepoogd, de legende van zijn
21)
Brownistische afkomst te weerleggen . Hij betoogt: ‘Bij de Starternavorsingen is
het tot nu toe weinig opgevallen, in welk een felle tegenstelling het latere leven van
Starter en zijn werk staat tot de strenge puriteinse levensopvattingen der Brownisten
en dissenters’ (bl. 184). Ongetwijfeld juist opgemerkt, al kan men de daarop volgende
redeneringen over het ‘levensgevoel van het Elisabethiaanse Engeland’, ‘waarmee
hij zich onder de Calvinisten in Holland zoveel vijanden maakte’ en over ‘de vrolijke
late glans van “merry old England” die over Starters kinderkamer gelegen heeft’ (bl.
188) als pure fantasie beschouwen. Starter neemt in het land van Roemer Visscher,
Bredero en Frans Hals niet zo'n buitengewone positie in als hier gesuggereerd
wordt.
Om de Brownistische legende afdoende te weerleggen, is het noodzakelijk nog
eens alle gegevens over Starters jeugd bij elkaar te zetten.

20)
21)

a.w., 46. Brouwer verwijst naar de ed.-Van Vloten van de Fr. Lusth.
De Gids 1936 III, 180-195.
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1. Onder de ‘Marriage Licenses issued by the Bishop of London’ (1520-1610)22)
23)
staat opgetekend: Nov. 18 (1592) John Startutt, Weaver, & Alice Robynson,
of St. Bride's, London, widow of Edward Robynson, late of same, Haberdasher;
Gen(eral) Lic(ense).
2. Het omschrift van het portret in de tussen 13 Aug. en 24 Sept. 1621 gedrukte
24)
1e uitg. van de Fr. Lusth. luidt: Ioannes Starterus Anglo Brittannus Aeta 27 .
3. In het Album der Franeker Academie werd hij ingeschreven als: Ioannes
25)
Starterus Londin. Jurisprud. .
4. In de naamlijst van huwelijken, gesloten of geproclameerd in de Herv. Kerk
van Leeuwarden staat vermeld: Jan Jansz. Starter Boeckverkoper gebortich
26)
Bijnen Amsterlerdamme .
Uit deze gegevens vallen de volgende conclusies te trekken:
1. De familie Startutt heeft niet behoord tot de z.g. Brownisten. Immers de
Brownisten, of Barrowisten, zoals men de in de jaren 1586 tot 1593 ten bloede
toe vervolgden en voor een deel in 1593 en volgende jaren naar Nederland
uitgewekenen noemde, waren volstrekte separatisten. Ze vermeden elke relatie
met de Established Church; ze beschouwden de ‘parish churches’ als tempels
van de Antichrist en synagogen des Satans, zodat wie deze (vroeger Roomse)
gebouwen bezocht, zich blootstelde aan excommunicatie; ze zagen in de
bisschoppen vervolgers van de gemeente Christi; en ze doopten, vierden
Avond-

22)

Deze plaats is door Kleerkooper geciteerd naar de uitg. van de Harleian Society (1887), a.w.,
XIX. Ten onrechte meent hij dat de naam Robynson en het beroep van wever ‘wat meer
vastheid (geven) aan de gissing dat des dichters familie tot de Brownisten behoord zou
o

hebben, welke wegens de vervolgingen van Jacob I naar ons land vluchtten’. Immers: 1 er
o

waren niet zoveel wevers onder de Brownisten; 2 de bekende Brownistenleidsman John
Robinson is geboortig uit een gegoede plattelandsfamilie in de Midlands (Sturton le Steeple,
Notts). Vgl. Champlin Burrage, The early English Dissenters in the light of recent research
o

(1550-1641), Cambridge (1912) I, xi en 376-377; 3 de naam Robinson komt verder (evenmin
trouwens de naam Starter of Startutt) niet voor onder de honderden met name bekende
o

23)
24)
25)
26)

Brownisten; 4 het is onjuist om in verband met Starter aan de emigratie van 1607-08 te
denken.
Oude Stijl.
Kleerkooper a.w., 29.
a.w., XV.
J.H. Brouwer, a.w., 14.
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maal en trouwden in de geheime vergaderingen of conventikels van de door
een ‘covenant’ aan elkander verbonden broeders. De door Champlin Burrage
geciteerde verklaringen van gevangen genomen Barrowisten laten daar geen
27)
twijfel over bestaan . Zozeer zat de vrees voor bemoeiingen van geestelijke
en wereldlijke overheden met huwelijken van de gelovigen er in, dat in de eerste
tijd de Barrowisten te Amsterdam er zelfs afkerig van schijnen geweest te zijn,
huwelijken uit hun kring te laten registreren door de Commissarissen voor
28)
Huwelijkse Zaken . Als John en Alice Startutt Barrowisten waren geweest,
zouden zij voor hun huwelijk geen toestemming hebben gevraagd aan de
bisschop van Londen, ambtsdrager van een gehate kerk en notoir vervolger
van de broeders. Hoogstens zouden zij sympathiserend kunnen zijn geweest.
2. Als John en Alice de ouders van onze dichter zijn geweest - en er is geen
reden, deze hypothese te verwerpen - dan zijn ze in 1593, tegelijk met,
29)
misschien wel in gezelschap van de Barrowisten of ‘falsely called Brownists’
naar Holland geëmigreerd. Hun zoon werd immers in 1594 (op zijn vroegst
ultimo 1593) te Amsterdam geboren.
3. Dat Jan Jansz. Starter een geboren Amsterdammer was, is veel aannemelijker
- gezien zijn volkomen vertrouwd zijn met het Hollandse milieu, zijn Nederlandse
patriottische gezindheid en het ontbreken in zijn geschriften van elke
persoonlijke relatie met de vele Engelsen die in Amsterdam woonden - dan de
vroeger aanvaarde hypothese dat zijn ouders zouden hebben deelgenomen
aan de tweede

27)

28)

29)

a.w. I, 127, 144; II, 31, 37, 41, 54, 56. Zo verklaart de bekende ‘pastor’ Francis Iohnson: ‘for
marriage he doth not accompt that an ecclesiasticall matter, nor laid uppon the minister of
god as a dewetie of his ministerie’.
J.G. de Hoop Scheffer, De Brownisten te Amsterdam, Versl. en Med. Kon. Ac., Lett., 2e R X
(1881), 228. Jean de l'Escluse, een boekdrukker geboortig uit Rouaan, die in 1594 aansluiting
zocht bij de Amsterdamse Barrowisten en later ouderling bij hen werd, raakte in 1595 in grote
moeilijkheden gewikkeld met de Waalse kerkeraad, omdat het huwelijk van zijn stiefdochter
‘avoit esté faict domestiquement entre les amis’, zonder kennisgeving aan commissarissen
bovengenoemd.
H.M. Dexter, The Congregationalism of the last three hundred years (1879), 271.
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Brownistische emigratie uit Scrooby en Gainsborough in Noord-Engeland onder
leiding van Robinson en Brewster in 1607.
4. Dat de dichter zich in bepaalde gevallen Engelsman en zelfs Londenaar noemt,
behoeft slechts op zijn afkomst, niet op zijn geboorte te wijzen. Zelfs in ons
kleine land kan iemand zich vol trots een Fries of een Groninger noemen,
zonder in Friesland of Groningen geboren te zijn, alleen omdat zijn ouders er
geboren en getogen zijn.
Bovenstaande reconstructie laat twee vragen open: 1. Welke motieven kunnen John
en Alice genoopt hebben, naar Amsterdam te emigreren? 2. Is er te Amsterdam in
en na 1593 een groep Engelsen aan te wijzen die zich niet hebben afgescheiden
van de Church of England, en dus niet behoord hebben tot de ‘Brownistische’
gemeente(n) aldaar?
Ad 1. Het jaar 1593 is in Londen een jaar geweest van religieuze onrust. De
kerkelijke autoriteiten vonden dat het nu maar eens afgelopen moest zijn met het
gevaarlijke separatisme. Het gevangen nemen van tientallen in hagepreken en
huiselijke conventikels bijeengekomen Brownisten had niet geholpen; evenmin de
30)
schandelijke behandeling, hun in de gevangenis aangedaan . Er moesten
voorbeelden gesteld worden: op 6 April werden de leidslieden John Greenwood en
Henry Barrowe gerechtelijk geëxecuteerd door ophanging; 29 Mei deelde John
Penry dit lot. In een land, waarin men geen Roomsen meer terechtstelde, werden
drie gelovige Protestanten opgehangen, omdat ze zich hadden afgescheiden van
de publieke kerk! Men kan zich voorstellen, wat een beroering dit gegeven heeft.
31)
Wie niet ter kerke kwam, kon zich als suspect beschouwen .
Emigratie is veelal, wanneer zij niet onder dwang geschiedt als bij de Brownisten,
een gevolg van ontevredenheid of onbehaaglijkheid.

30)
31)

In de jaren vóór 1593 kwamen er alleen in de City van Londen 24 met name bekende
Brownisten in de gevangenis om, vgl. Burrage a.w. I, 153.
‘A still more stringent measure was passed in 1593, enacting imprisonment for those over
sixteen years of age who refused to attend the Established Church, with a further provision
of banishment if they persisted, and a final sentence of death if they returned from exile’: A.M.
Myers, Representation and Misrepresentation of the Puritan in Elizabethan Drama, Philadelphia
(1931), 72.
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Men kan zich voorstellen dat vrijheidlievende geesten, verontwaardigd over
geloofsvervolging, hun stadgenoten aangedaan, de drang in zich voelden opkomen,
liever naar een land te gaan waar niemand om zijn geloof werd vervolgd. Als onze
dichter in die vrijheidlievende geest door zijn ouders is opgevoed, wordt zijn fel de
intolerantie bestrijdende Geuzenpoëzie begrijpelijker.
John Startutt was een ambachtsman, en juist onder de ambachtslieden zaten de
Brownisten. Hun voorbeeld kan het jonge echtpaar hebben aangemoedigd. Ook
avonturenzucht kan een rol hebben gespeeld: de zoons Jan en Frans werden later
ook typische avonturiers. Amsterdam, dat juist weer begon met een nieuwe
stadsuitleg, bood gaarne plaats aan honderden gezinnen, van heinde en verre
32)
samengestroomd . Ten slotte, de wever John Startutt kan al jong in aanraking
33)
geweest zijn met Hollanders. In Engeland woonden veel Hollandse wevers , en
elke Nederlandse patroon was verplicht, een Engelse leerjongen in dienst te nemen
‘and thus the sphere of their religious and material influence was extended in the
34)
most effective personal way’ .
Ad 2. Er zijn in die jaren niet alleen Brownisten onder de Engelse emigranten
geweest. Zo heeft er te Amsterdam een merkwaardig persoon gewoond: Henoch
35)
Clapham, naar zijn voornaam te oordelen een Presbyteriaan . Over hem wisten
De Hoop Scheffer en Dexter weinig licht te verspreiden, maar Burrage zoveel te
meer. ‘As he loved his liberty’ ging deze Engelse geestelijke zonder vaste
standplaats, wsch. in 1593, naar Amsterdam. Hij reisde geregeld heen en weer van
die stad naar Schotland, wat op Presbyteriaanse sympathieën wijst, en noemt zich
in 1597: dienaar van ‘that poore English Congregation in Amstelredam’, in 1598
door hem aangeduid als ‘a Remnant of the

32)

33)
34)
35)

De Hoop Scheffer a.w., 221, 225: de Engelsen vestigden zich vooral in het nieuwe
stadsgedeelte dat begrensd werd door Amstel, Munt, Reguliersdwarsstr., Amsterstr.,
Blauwbrug. Vgl. ook Dexter a.w., 269.
J. Lindeboom, Austin Friars (1950), 104.
Myers a.w., 70.
Herbert Schöffler, Abendland und Altes Testament (1937), 48: deze voornaam werd gegeven
onder invloed van de Geneefse Bijbel.
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36)

ever visible Catholike and Apostolicke Church’ . Hij was een onafhankelijke geest,
die daardoor blijkbaar enig gehoor vond bij sommigen, want hij schreef minstens
15 boeken.
Een andere belangrijke aanwijzing voor een tussengroep, niet-Anglikaans en
niet-Barrowist, biedt ons John Paget in zijn An Arrow against the Separation of the
Brownists, Amst. 1618. Deze Paget was de eerste predikant van de in Febr. 1607
na enige strubbelingen in de voorafgaande jaren tot openbaring gekomen Engelse
Gereformeerde kerk van Amsterdam. Hij noemt als de door Ainsworth en zijn
Amsterdamse Brownistengemeente aangerichte schade: ‘First, the mindes of many
are troubled and distracted hereby; even of such as do not separate, but have some
liking thereof... Secondly, for those that separate but do not yet joyne unto them, or
being joyned do withhold from actual communion, living alone and hearing the word
37)
of God in no church, as some do’ .
Men ziet het, er was genoeg geestelijke differentiatie onder de Engelse kolonisten,
en men behoeft ook daarom niet Starters ouders onder de Barrowisten te zoeken.
Ik voor mij zou hen het liefst zoeken onder diegenen waarvan Burrage (I, 194) zegt
dat zij ‘for purposes of business’ naar vreemde landen togen, en die ‘in the
atmosphere of greater freedom... undoubtedly became more liberal than would have
been the case, had they remained in England’. Deze mensen, min of meer op zichzelf
staand, moeten zich al spoedig aangepast hebben aan de Hollandse verhoudingen,
wat te geredelijker kon, daar ze als niet-Brownisten kerkelijk niet gescheiden waren
van de Gereformeerden. Volgens de in de Ned. Geref. kerken geldende opvattingen
38)
was de Church of England de Gereformeerde Kerk van God in Engeland ; de
‘Brownisten’ daarentegen golden als schismatieken. Leerden ze de Hollandse taal
spreken (de mogelijkheid bestaat dat Starter Sr die taal al in Londen geleerd had,
gelijk we boven zagen), dan was hun, ondanks het feit dat ze immigrant waren, de
weg geopend tot een

36)
37)
38)

Burrage a.w. I, 196.
Burrage a.w. I, 171.
Reitsma-Van Veen, Acta der Prov. en Partic. Synoden I (N. Holl.), 306.
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39)

behoorlijke broodwinning . Geregeld Engels-Geref. leven was er in Amsterdam
niet vóór 1607. Vermoedelijk hebben de Starters zich al vrij vroeg aangesloten bij
de heersende kerk. Het feit dat hun zoon Frans in 1623 trouwde in de Grote Kerk
te 's-Gravenhage met een meisje uit Vianen, dat hun (vermoedelijke) zoon Rogier
40)
in 1626 in dezelfde kerk met een meisje uit Utrecht trouwde , en dat het huwelijk
van de dichter zelf op 14 Aug. 1614 te Leeuwarden in de Geref. kerk werd bevestigd,
wijst er op dat de familie Starter een Ned.-Geref. gezin heeft gevormd, zij het van
Engels origine.

III. Opleidingsjaren
Brouwer (bl. 9) merkt terecht op dat Starter de indruk maakt, goed thuis te zijn in
de klassieken. Het feit dat hij meest Latijnse werken uitgaf en zich later aan de
Franeker hogeschool als juridisch student kon laten inschrijven, wijst op
vertrouwdheid met het Latijn. De keuze van zijn beroep wijst in dezelfde richting.
Van oudsher waren drukkers en uitgevers geleerden geweest, die de klassieke talen
en/of de natuurwetenschappen beheersten.
Waar kan deze dichter, zoon van een Engelse wever en broer van een
‘toubacvercoper’ deze kennis hebben opgedaan? Hieromtrent valt niets te bewijzen,
maar een hypothese is op te stellen.
Er is één figuur in de Engelse kolonie te Amsterdam geweest, die tot nog toe, wel
41)
in verband met Vondel , maar niet met Starter, genoemd is. Waarschijnlijk in 1596
arriveerde te Amsterdam, in gezelschap van enige andere uit de gevangenis
ontslagen ‘Brownisten’: Mathew Slade (Sladus of Sladius). Door zijn benoeming tot
ouderling werd hij een der eerste ambtsdragers van de Engelse af-

39)
40)
41)

Iets wat zelfs sommige Brownisten deed afvallen van hun geloof. De overigen bleven meestal
arm en werden bedeeld: De Hoop Scheffer a.w. 226, 231, 375.
Kleerkooper a.w., VI-VII.
Vgl. B.H. Molkenboer, De Jonge Vondel, Amst. (1950), 310; de hypothese dat Sladus Vondels
leermeester in het Latijn is geweest, is volgens hem losgelaten. Toch lijkt het mij niet onwsch.
dat hij de door Brandt bedoelde is: rector Slade kan de lessen om de een of andere reden
overgedaan hebben aan zijn conrector Hayo Gabbema.
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gescheiden gemeente. Met de ‘teacher’, de andere ouderling en de diaken ging hij
‘from house to house, examined how they profited in Religion and instructed them,
42)
so that the blessing... was gracious and wondrous’ . Reeds in 1598 ging hij echter
over naar de Nederlandse Gereformeerde kerk en op 1 Juli van dat jaar werd hij
43)
benoemd tot conrector van de Latijnse School aan de Oude Zijde (in de Koestraat) .
Slade, die later rector aan deze school werd, was de man die in 1605 ter wille van
‘een aensienlyck getal van Engelschen..., die de Nederduytsche taele niet verstaen’
44)
de stoot gaf tot stichting van de Eng. Geref. kerk op het Begijnhof . Deze
vernederlandste Engelse geleerde, die blijkbaar de relaties met zijn landgenoten
onderhield en de Starters zeker gekend zal hebben, als zij, evenals hij, tot de
geassimileerde niet-Brownistische Engelsen behoorden, heeft mogelijk de begaafde
jongen opgemerkt en op de een of andere wijze tot zijn ontwikkeling bijgedragen.
Met meer zekerheid kunnen wij spreken over de resultaten van zijn godsdienstige
opvoeding. Een belangrijke aanwijzing daarvoor vinden we in een van de oudste
gedichten die we van zijn hand hebben, een gedicht dat niet door hem is opgenomen
in de Fr. Lusth. Het is uitgegeven door M.M. Kleerkooper in Taal en Letteren (1899),
367-370 onder de titel Een onbekend lied van Jan Jansz. Starter. Het staat in de
Nieuw-Iaar Lieden: Wtghegheven by de Nederduytsche Academi (1618) en is gedicht
op de wijze van Hooft's ‘Ghy Haillichheidtjens die in bloemen en in cruiden’ (1610).
Het is een fraai gedicht, dat in elke bundel Protestantse geestelijke poëzie een plaats
zou kunnen vinden. In verband met mijn betoog citeer ik de volgende strophen:
6 Dit nieu gheboren Kint verkondicht ons de vrede:
Maer onder ons, helaes! en werdt de felle twist
Vermindert noch gheslist,
Ach! menschen staeckt betyts u goddeloose zeden...

42)
43)
44)

Dexter a.w., 278.
De Hoop Scheffer a.w., 251.
a.w., 313.
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9 Dus keert u tot den Heer met een inwendich haken:
Maer 'theylich veynsen acht den Heer in 't minste niet
Want hy de herten siet:
Maer droevich en oprecht den armen wilt genaken,
10 Die uytghespannen zijn voor ellick die beladen
Met sware sonden is: hy roept doch komt tot my,
Ick sal u maken vry:
Ick wensche dat ghy leeft, en laet u boose daden.
11 O opper Prince wilt doch ons ghebeen verhooren,
En u verkoren volck van sonden overheert,
Ghenadelyck bekeert,
En leyt haer op den pat van u volmaecte sporen.
o

Op de volgende trekjes valt te wijzen: 1 afschuw van godsdiensttwisten, begrijpelijk
bij iemand die in zijn jonge jaren veel gehoord moet hebben van de uiterst heftige
godsdienstgeschillen in de Engelse kolonie, een afkeer die in zijn later werk
o

voortdurend weer zal opklinken; 2 een afkeer van hypocrisie, die eenmaal in de
o

Menn. Vr. zijn verbeeldingskracht zou inspireren; 3 een toon van oprechte
vroomheid, die niet een conventionele aangelegenheid schijnt te zijn, gelijk zijn
o
latere godsdienstige uitingen; 4 de uitdrukking ‘verkoren volck’ zou op invloed van
de Gereformeerde verkiezingsleer kunnen wijzen.
45)
Kleerkooper veronderstelt dat het gedicht van oudere datum is dan van 1618,
mogelijk zelfs van vóór 1614. Het feit dat men een dergelijk godsdienstig lied in de
46)
Fr. Lusth. niet aantreft, versterkt dit vermoeden. Kleerkooper vindt dat dit vroege
gedicht volkomen dezelfde strekking heeft als het Nieuwjaarslied dat wel in de Fr
Lusth. (v. Vl. 142) is opgenomen en dat dit laatste bovendien technisch hoger staat.
Het schijnt, meent hij, dat Starter het heeft omgewerkt, omdat hij om technische
redenen ontevreden was over eigen werk. Wie echter de omwerking (niet veel meer
dan een kreupeldicht overigens) aandachtig leest, zal bemerken dat de vier
bovengenoemde trekjes daar niet voorkomen, dat de toon er conventioneel-Christelijk
is en dat de warmte er aan ontbreekt. De dichter is in de tussentijd ge-

45)
46)

Bibliographie, 23.
Taal en Letteren, t.a.p., 369.
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evolueerd naar de conventionele gezelschapstoon die zo kenmerkend is voor de
Fr. Lusth. Uit het vroege gedicht leid ik af dat de dichter vroom is opgevoed, uit het
latere dat door zijn leven als artist-bohémien de vroomheid in hem is verflauwd en
verworden tot een plichtmatige uiting, een concessie aan de wereld waarin hij leefde.
Het andere Nieuwjaarslied, opgenomen in de Fr. Lusth. (v. Vl. 249), schijnt een
iets positiever geluid te laten horen, maar ook hier is de toon niet direct genoeg. Het
bevat de aansporing, ‘met Zijn Woord uw geile lusten’ te ‘teugelen’ en spreekt over
de rekenschap, in de Dag des Oordeels af te leggen voor ‘ijdle wulpse reden’, maar
hoever staat dit alles af van Bredero's verterend schuldgevoel.
Indien ergens, dan had dit gevoel moeten spreken in het gedicht dat door Van
Vloten betiteld is als Boet-sangh (177), een bewerking van een uitvoerig Engels
47)
gedicht en als niet veel meer dan een dichtoefening te beschouwen. Het is een
algemene moralisatie over de wisselvalligheden der Fortuin en de er in verkondigde
opvatting dat de deugd zalig maakt, is allesbehalve Calvinistisch.
Starter mag een fel patriot geweest zijn, een Oranjeklant, anti-Spaans en
48)
anti-Rooms , in het godsdienstige kan hij in de periode, waaruit zijn meeste poëzie
stamt, niet anders dan lauw genoemd worden.
Met deze opmerking bevinden we ons echter al in een volgende phase van zijn
leven.

47)
48)

Kleerkooper, Engelsche Gedichten, door Starter nagevolgd, T. en Lett. (1902), 421-435.
Zonder het te weten is St. als polemist der Geuzen aangevallen door een andere
vernederlandste Engelsman, ook ‘courantier’ en polemist, maar dan aan Zuidned. zijde:
Richard Verstegen. Het betreft hier de anoniem uitgegeven schimpdichten over de
brandschatting van Brabant door Frederik Hendrik in 1622. Maurits Sabbe heeft het Noordned.
gedicht, zonder te weten van wie het was, (onnauwkeurig) afgedrukt in Brabant in 't Verweer
(1933), 119-124, naar het ex. in het Rijksmus. Dit moet het gedicht zijn dat Kleerkooper (Bibl.,
14-15), onder voorbehoud, op grond van de Rekeningen van 's-Gravenhage (terecht) aan
Starter toekende. Het tegendicht is door mij (Het Calvinisme in de spiegel van de Zuidned.
Lit. der Contra-Reformatie, Gron. 1942, 220-222) toegeschreven aan de Katholieke
aartspolemist R. Verstegen.
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IV. Opgang en Neergang
Door de biographie van J.H. Brouwer met zijn vele Leeuwarder archivalia is onze
kennis van Starter zeer verrijkt. De gegevens zijn echter niet voor de volle honderd
procent door hem uitgebuit. Door een chronologische ordening van het verspreide
materiaal kan een helderder licht op het karakter en de persoonlijkheid van Starter
geworpen worden.
In 1612 zien we de ongeveer achttienjarige jongeman als uitgever te Amsterdam.
Hij geeft er blijkens de door Gustav Schwetschke gepubliceerde Codex Nundinarius
49)
Germaniae Literatae Bisecularis (Halle, 1850) (een overzicht van de Frankfortse
en Leipziger Mesz-Kataloge) twee werken uit, tezamen met Wilh. Jansonius, d.i.
Vondels bekende vriend Willem Jansz. Blaeu, die sedert 1606 gevestigd was in den
Vergulden Sonnewijser op 't Water. Het volgende jaar vinden we hem in het
belangrijke uitgeverscentrum Leiden, waar hij vier werken uitgeeft. Maar ook te
Amsterdam heeft hij in 1613 drie werken in het licht gegeven. Aan het einde van
dat jaar woont hij te Amsterdam, want als hij op 31 Dec. 1613 zijn handtekening
plaatst onder het huurcontract van het huis bij de Brol in Leeuwarden dat hij tegen
50)
1 Mei 1614 huurt, noemt hij zich: ‘Boeckvercoper wonende binnen Amstelredam’ .
In 1614 verschijnen er geen boeken van hem op de Frankfortse Jaarbeurs: misschien
had hij het te druk met zijn installatie als boekverkoper en zijn
huwelijksvoorbereidingen te Leeuwarden. Reeds op 24 Juli 1614 gaan J.J. Starter
en Nieske Hendricksdr Harderwyck, geboren te Leeuwarden, in ondertrouw en op
14 Aug. wordt hun huwelijk bevestigd door Ds Harmannus, d.i. blijkbaar Ds
Hermannus Kolde of Colde, pred. te Leeuwarden sedert 1590, ‘gezond in leer en
51)
opregt in leven’ volgens Menso Alting .
Er is geen reden, Nieske als een Mennist meisje te beschouwen.

49)
50)
51)

Kleerkooper, Bibliogr., 58 (Bijvoegsels) citeert deze bron, zonder er goed raad mee te weten.
Brouwer a.w., 128. Aan de door Brouwer gepubliceerde actestukken zijn de meeste volgende
gegevens ontleend.
T.A. Romein, Naamlijst der Predikanten... in de Herv. Gemeenten van Friesland, Leeuw.
(1886), 14 en 15n.
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Een beroep op het actestuk van 23 Aug. 1615, waarin Nieske een belofte doet ‘als
een vrouw met eeren bij waere woorden in eedes plaetse’, snijdt geen hout, zoals
52)
Brouwer (bl. 12) ten onrechte meent. N. van der Laan heeft betoogd dat een
dergelijke formule gebruikelijk was zowel t.o.v. Katholieken en Doopsgezinden als
Hervormden en Israëlieten. Wie trouwens de strenge opvattingen van de
Doopsgezinden in zake de z.g. buitentrouw kent, moet het wel zeer onwaarschijnlijk
achten, dat zij ooit van haar ouders toestemming gekregen zou hebben tot een
huwelijk, te bevestigen in een Geref. kerk, met een Amsterdamse artist van
Gereformeerden huize. Theoretisch zou het mogelijk geweest zijn dat zij met haar
milieu gebroken had, maar het feit dat zij financieel solider werd geacht dan haar
man, ontneemt aan deze veronderstelling de grond.
Op 20 Juli tekent hij een schuldbekentenis ten gunste van A. van Londerseel te
Rotterdam voor de levering van ‘const ende printen’ ten bedrage van f. 282 en op
26 Sept. een aan J. Saskersz., papierverkoper te Leeuwarden, voor ‘seeckere
quantiteit van pampijeren’ ter waarde van f. 323. Reeds in het eerste jaar van zijn
vestiging als zakenman begint het traineren met betalingen. Op 29 Nov. verklaart
de schoenmaker, van wie hij het huis in huur heeft overgenomen, dat hij nog niets
ontvangen heeft, ‘vertrouwende dat Jan Starter ende zijn huijsfre (betekenisvolle
toevoeging!) hem comparant deze belooffde huijshuijre wel sullen betalen’. Op 4
Jan. 1615 verklaart ook J. Saskersz., nog niets ontvangen te hebben, ondanks het
verlopen van de betalingstermijn. Pas 7 Febr. bevestigt hij de ontvangst van het
verschuldigde.
In 1615 verschijnen er weer vijf Latijnse werken (werkjes?) van de uitgever Starter
53)
op de Frankfortse jaarbeurs . Eén daarvan is de Oratio anniversaria, dicta honori
Isaaci Casauboni, Leovard. Joan.

52)
53)

Uit Roemer Visscher's Brabbeling I (1918), viii; vgl. J.F.M. Sterck, Aanvullingen tot het leven
van Roemer Visscher, Oud-Holland XXXIII (1915), 239 en Ts XXXIV, 81.
De naam Sartorius, door Schwetschke vermeld, is niet bevreemdend, zoals Kleerkooper
meent: in de actestukken komt hij ook wel als Sarter voor (Brouwer a.w., 132).
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o54)

Starterus, 1615, 4 door Hector Bouricius, advocaat van het Friese Hof; een ander
de Epistola ad Fratres Belgas in qua calumnia diluitur recens sparsa de Logo creato
van Joh. Drusius, prof. theol. te Franeker († 12 Febr. 1616).
Op 23 Aug. 1615 koopt het echtpaar Starter een rijpaard van kwartiermeester
Hans Rijcken voor ƒ 128,50. Deze persoon laat ‘tot meer der securite’ Starters vrouw
mede de obligatie ondertekenen. Dit paard wordt op tijd betaald.
Dat Starters omzet groot was (of dat hij zijn zaak te grootscheeps had opgezet)
blijkt uit de aankoop, eind 1615, van 50 exx. van Paulus Merula's Tydt-thresoor, in
1614 te Leiden uitgegeven door J. Claesz. van Dorp, voor ƒ 200. Dit boekwerk telt
55)
1016 blz. folio . Voorwaar geen kleinigheid voor een provinciale boekhandel. Op
2 Febr. 1616 moest de helft betaald zijn, op 1 Aug. van dat jaar de rest.
Inmiddels koopt hij op 11 Jan. 1616 van Dr Hero van Hottinga, Raad en
Advocaat-fiscaal van de Admiraliteit te Dokkum een bruine hengst met bles voor 91
daalder à 30 st., voor ⅔ met boeken te betalen. Het overige derde deel hoopt hij te
voldoen, als hij in het voorjaar van de ‘messe van Francfort’ terugkeert, waartoe hij
dit paard heeft aangekocht. Wij zien op de jaarbeurs van 1616 (en nu voor het laatst!)
weer Latijnse werken (werkjes?) van Starters uitgeverij verschijnen, ditmaal een
56)
vijftal .
Uit de nu volgende acten meen ik te mogen opmaken dat de maatschappelijke
neergang van Starter al begonnen is in de zomer van 1616, dus ruim twee jaar na
zijn vestiging, waarschijnlijk door een leefwijze op te grote voet. De schuld aan Dr
H. van Hottinga is pas afgedaan op 15 Nov. 1616. Dan is er de grote schuld van
300 rijksdaalders aan Eelcke Lanckerts, die procuratie heeft van de koopman
Gregorius Ketwich te Bremen. Hoe deze ontstaan is, weten we niet, maar de

54)
55)
56)

Paquot, Memoires II, 92.
Paquot a.w., I, 31.
In 1616 verschenen bij Starter o.a. twee herdrukken van kleine compilatiewerkjes van H. de
o

Bra: De curandis Venenis 16 en Catalogus Medicamentorum... Pestilentiae veneno
o

adversantium 16 (Paquot a.w.; II, 247). De opgaven van Brouwer (bl. 15) zijn niet geheel
juist.
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afbetaling is een lange lijdensgeschiedenis geworden. Op 10 Juni 1616 worden er
50 rijksdaalders aan de schoonmoeder van Lanckerts betaald; tevens wordt met
haar afgesproken dat in halfjaarlijkse termijnen achtereenvolgens 50, 100 en 100
rijksdaalders betaald zouden worden. Lanckerts procedeert eind 1616 tegen Starter,
daar deze onwillig blijft de rest te voldoen. Starter wordt veroordeeld, het resterende
bedrag met rente en onkosten te betalen (24 Dec.). Op 1 Juni 1617 blijkt evenwel
de helft van de 300 rijksd. nog niet vereffend te zijn. De echtelieden verklaren dat
het hun ‘niet mogelijcken is denselffden nu datelijcken te betalen’. Er wordt een
minnelijke schikking getroffen: er zal in termijnen betaald worden, en op Allerheiligen
1618 moet de hele schuld afgedaan zijn.
Intussen is er nog de schuld voor de 50 Tydt-thresoren. Ook hier komt een proces
van, dat Starter 12 April 1617 volledig verliest; uit de bewoordingen van het vonnis
blijkt dat dit het eerste rechtsgeding is waarbij hij chicaneert.
Door zo de gegevens uit de archieven te combineren, constateren we dat er medio
1616 drie zware schulden op het gezin drukken, waarvan Starter zich niet dan met
de grootste moeite weet te ontslaan. Het lijkt geen toevallige coïncidentie dat hij in
diezelfde tijd de weg van het dichten om den brode opgaat. Op 3 Juli 1616 huwen
Erich Brahe en Licia van Eysinga. De bruiloftsdichten, te hunner ere door Starter
gemaakt, vormen tezamen de eerste afzonderlijke uitgave van door hem gemaakte
57)
poëzie: Epithalamium, gedrukt bij Abr. van den Rade te Leeuwarden, 1616 . Op
29 Dec. 1616 volgt het tweede bezongen bruidspaar, op 16 Maart 1617 het derde.
Het jaar 1617 schijnt vrij rustig verlopen te zijn, afgezien van de verloren
processen. Op 28 Dec. van dat jaar wordt Willem Lodewijk bij zijn terugkeer in de
58)
stad door de Leeuwarder Kamer met een Welkomstdicht van Starter begroet . Nog
eenmaal ziet er een Latijns werk van zijn uitgeverij het licht: Ausonii Popmae liber
de ordine et usu Iudiciorum, bezorgd door de historicus Petrus Winse-

57)
58)

Kleerkooper, Bibliogr., 1.
Brouwer a.w., 23.
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mius. Ook dit had weer een proces als nasleep. Starter had zich verplicht aan de
drukker Abr. van den Rade ƒ 104,15 te betalen ‘eer hy eenige exemplairen lichte’.
Op 28 Maart 1618 blijkt uit door Van den Rade afgelegde verklaringen dat slechts
ƒ 22,10 betaald is. Ondanks het feit dat Starter verzekert dat hij alle exemplaren had
betaald die hij ontvangen had, trekt hij aan het kortste eind.
Nog dieper blijkt hij gezonken op 1 Juli 1618, als Van den Rade hem in rechten
aanspreekt voor de luttele som van ƒ 18,80 wegens drukloon en geleverd papier.
Ook nu zoekt hij zijn heil in uitvluchten, maar zijn tegenpartij toont onder ede de
rechtmatigheid van zijn vordering aan, en Starter wordt veroordeeld.
In datzelfde jaar geeft de dichter zijn eerste toneelwerk uit, de tragicomedie Timbre
de Cardone (Voor Jan Jansen Starter, Boeckvercooper by de Brol in d'Engelsche
Bybel Anno 1618). In het gedicht ‘Tot de Kunst-vroede Lesers’ zegt hij:
En dit heb ick, om re'en, die ick verswygh gheschreven
So spoedich als het my de pen heeft opghegheven.

Was die verzwegen reden de berooide staat van zijn geldmiddelen? Moest hij door
verkoop van het door enkele Friese lofdichters hemelhoog geprezen stuk aan geld
zien te komen? En was zijn satire op de advocaten in het comische tussenspel
Sotte-Clucht van een Advocaat ende een Boer een wraakneming op mensen waarvan
hij vond dat ze hem financieel uitkleedden? Wel laat hij uit voorzorg als
‘Waerschouwinghe tot den Leser’ afdrukken de regels:
So hier Doctoor of Boer u raeckt, denckt (zijt ghy schrander),
Daer meent hy my niet met, dat schiet hy op een ander.

maar wie het stukje over ‘die Deaels Abbecact’ leest in het licht van bovenstaande
tegenslagen bij de rechtbank, denkt toch het zijne van de slotwoorden van de boer:
‘Nu, ick silder jytte reverencie (revanche) fen hebbe... hie ick hem reys op ons fenne
herne (in onze veenhoek), ick sou him mey so yen kaad limmen (koud lemmet) sitte
ney sijn kerne’.
Op 21 Sept. 1618 wordt zijn tweede stuk, de Daraide, voor het eerst vertoond op
de Leeuwarder kamer ‘Och mocht het rysen!’ In Jan.
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daarop is het met de kortstondige toneelglorie alweer gedaan. Op de 9e van die
maand nl. krijgt Jan Starter cum socijs van Gedeputeerde Staten aanzegging, 's
Lands Tuchthuis te ontruimen. De geschiedenis van de min of meer mislukte verkoop
van de toneelinventaris aan Samuel Coster is algemeen bekend.
Het dieptepunt in de Leeuwarder periode moet nog komen. Vier processen, op
24 Dec. 1619 gevoerd wegens burenruzie en vechtpartij tonen tot welk
maatschappelijk peil Starter is gezonken. De ruzie had plaats op 18 Juni 1619, de
vechtpartij op 19 Juli. De hele historie werpt een schril licht op zijn karakter. Hij toont
zich wraakzuchtig en onbeheerst. Het is mogelijk dat de tegenspoeden des levens
hem zo verbitterd hadden dat hij zichzelf spoedig vergat.
De gebeurtenissen zijn uit de sententiën wegens de elkaar soms weersprekende
59)
getuigenissen niet gemakkelijk te reconstrueren .
Evert Gerryts, een kleermaker, had op 18 Juni ‘met een vrouspersoon zijnde een
appeltoit’ kwestie gehad; deze was bij Starters vrouw in de stoep gekomen om het
haar te vertellen. Gerryts zag dat en riep dat ‘de eene flotse hieldet met d'ander’.
Nieske zweeg, waarop hij haar toen verder uitgescholden had voor ‘een flardse
motte teve rijdtvarcken carongie’ e.d. Nieske vroeg of hij haar daarmee bedoelde.
Gerryts antwoordde ongeveer: ‘Jae du (besucte) deals flotse du Sacramentse caronie
dy meen ick, bruy nae de Galeysterkercke (Galileeërkerk) toe ende sie hoe du het
daer gemaeckt heste, kanstu dy daer verdedige, du biste dijn eere wel vandoen’.
Starter riep hem hiervoor ter verantwoording. Evert zei: ‘d'schroor by
Galeijsterkerke heeft het gesecht’. Starter ontbood de ‘schroor’, maar deze ontkende,
dit ooit gezegd te hebben.
Met de ‘schroor’ ging Starter op 19 Juli naar Gerryts' huis. Deze zag ze aankomen
en zette (volgens Starter) de bezemstok gereed. Toen hem belet werd, hiermee te
slaan, dreigde hij Starter met een kleermakersschaar, zodat deze niet wist, hoe hij
ongekwetst zou ontkomen. Starter rende de deur uit; Trijn Simons, de vrouw van
Evert, wilde

59)

Brouwer recapituleert de door hem afgedrukte processtukken, maar reconstrueert de feiten
niet.
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haar man tegenhouden en kreeg (volgens Starter) waarschijnlijk van haar eigen
man klappen met de bezemstok.
Volgens de lezing van de tegenpartij zat Gerryts rustig te werken, toen hij Starter
kwaad zag binnenkomen. Deze sloeg hem op de slaap van zijn hoofd, trok zijn mes,
daagde hem uit en noemde hem: ‘schellem, bedelaer, hondtsvot, esel bengel
landtloper’. Verder zou hij een bezemstok gepakt hebben en vervolgens Trijn zo op
het hoofd geslagen hebben dat ze zich nauwelijks bewegen kon, en uitgescholden
voor ‘caronie flardse motte’ e.d. Vier vonnissen werden gewezen. Daar Nieske ‘een
vrou met eeren’ was, werd Gerryts veroordeeld wegens belediging tot een
60)
schadevergoeding van 8 goudguldens , benevens betaling van de kosten van het
geding. Ook aan Starter zelf moest hij 8 goudguldens + kosten betalen voor deze
belediging zijn vrouw aangedaan ‘soo hij... ten hoogsten mede geiniurieert was’.
Voor het gebeurde op 18 Juni kreeg het echtpaar Starter dus volledig genoegdoening,
en men vraagt zich in gemoede af, waarom Starter ruim een maand na dato zo
heethoofdig rechter in eigen zaak heeft gespeeld.
Voor het voorgevallene op 19 Juli werd nl. Starter in hoofdzaak in het ongelijk
gesteld. Wel werd van de vermeende geweldpleging niet meer gerept (ze zullen
beiden evenveel schuld gehad hebben) en ook werd Trijns eis niet ontvankelijk
verklaard, weshalve zij veroordeeld werd tot betaling van de kosten van het door
haar aanhangig gemaakte geding. Voor de belediging, die blijkbaar van ernstige
aard geacht werd (immers in feite samengaande met huisvredebreuk), moest Starter
echter betalen 12 carolusguldens ‘in een (parthie)’ en 8 goudgulrens ‘in een ander
parthie’, benevens de kosten van het geding. De eis van Gerryts was geweest: 100
goudguldens en revocatie in forma. Niet minder dan elf getuigen traden in dit
rechtsgeding op.
Na deze geruchtmakende zaak horen we van de uitgeverij niets meer. Misschien
dat de boekhandel nog iets opleverde. Een belangrijke broodwinning lijkt voortaan
het maken van bruiloftsdichten: van 7 Nov. 1619 tot 21 April 1620 worden niet minder
dan zeven deftige Friese bruidsparen door de ‘grote Bruilofthymen’ bezongen.

60)

Goudguldens te Leeuwarden geslagen golden 3 gld. 3 stuivers: WNT V. 480.
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Op 22 Juni 1620 wordt hij als juridisch student te Franeker ingeschreven, voor welk
feit nog geen bevredigende verklaring gevonden werd. Ik zou op een merkwaardige
coïncidentie willen wijzen. Hector Bouricius, de Leeuwarder advocaat, van wie hij
zoals we zagen in 1615 een oratie had uitgegeven, werd op 29 Juni 1620, dus één
61)
week later, professor in de Rechten aan dezelfde hogeschool . Heeft deze geleerde
- die even oud was als Starter (geb. 1593) en die een tijdlang in Engeland geweest
was, waar hij vriendschap gesloten had met Casaubonus, en die een vriend der
letteren was - misschien uit vriendschap Starter aan het Leeuwarder milieu willen
onttrekken en hem een kans willen geven, een ambt te verwerven door
62)
rechtenstudie ? Indien dit de bedoeling is geweest, dan is deze opzet allerminst
geslaagd. Sedert Juli van ditzelfde jaar leurt hij overal met gedichten op Willem
Lodewijk (‘presenteren’ noemde men dat euphemistisch). De studie zal, als het
studie mag genoemd worden, op zijn hoogst een half jaar geduurd hebben. Op 25
Febr. 1621 is hij aanwezig bij de opvoering van Daraide op de Nederduitsche
Academie en schrijft hij aan zijn vriend Dirk Graswinckel: ‘ick leef en sweef in
moeyelijcke onrusten’. Op 13 April 1621 is hij te Haarlem, waar hij in een bruiloftsdicht
de berouwvolle woorden uitspreekt:
Heb ick het strengh bevel van Themis niet ontfanghen,
Dat ick mijn soete Lier met haer cieraet soud' hanghen
Aen Veneris Altaer, en laten nu voortaen
't Lust-lockende ghedicht voor and're Dichters staen?
63)

Op 4 Juli 1621 treffen we hem te Leiden aan .
Het dramatisch slot van dit leven is bekend. Als brooddichter en

61)
62)

63)

Paquot a.w. II, 92.
‘Dat hij van plan was zich aan de uitgeverij te wijden’ lijkt mij een bewering zonder grond van
Brouwer (a.w., 34). Het drukkersadres van Hamconius' Frisia luidt: Franekarae, Excudebat
Ioannes Lamrinck Ordinum Frisiae Typographus, suis et Ioannis Starteri Bibliopolae sumptibus.
Anno MDCXX. Lamninck is de drukker, Starter is boekverkoper en draagt vanwege een
vroegere gezamenlijke uitgave van de 50 gravures, mede de kosten. Aan het slot van het
kostbare werk wordt het drukkersadres herhaald zonder de vermelding ‘suis.... sumptibus’.
Het eerste zal gedrukt zijn vóór 22 Juni, het tweede toen Starter zijn zaak aan kant gedaan
had.
Brouwer a.w., 146 (bijlage 45).
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courantier tracht hij zich in leven te houden; 21 Amsterdamse kooplui gaan hem
financieel steunen, opdat hij zijn onafgemaakte werken mag voltooien en zijn vaste
woonplaats te Amsterdam zal houden (25 Aug. 1622). Ook dit heeft niet mogen
baten: ver weg bij de grenzen van Hongarije, marcherend in het vlakke veld, heeft
hij in het najaar van 1626 de dood gevonden als ‘Commissary over the Strangers’
in het leger van Mansfeld.

V. Nogmaals de Menniste Vryagie
Eén belangrijke gebeurtenis heb ik in het bovenstaande relaas met opzet buiten
beschouwing gelaten: de tragedie van het Franeker faillissement. Als er nl. een
aanleiding voor Starters felle Mennistensatire gezocht moet worden, dan zal deze
hier schuilen. De Menn. Vr komt nog niet voor in de 1e druk van de Fr. Lusth. (1621),
wel in de 2e (1623). Als hij het vóór de samenstelling van de 1e druk gemaakt had,
was er geen aanwijsbare reden om het weg te laten. Het is dus aannemelijk dat hij
64)
het tussen 1621 en 1623 gemaakt heeft en dan zou het een wraakneming geweest
kunnen zijn.
Het schijnt dat sommige crediteuren zich als hyena's op de bezittingen van de
afwezige Starter hebben geworpen. In de gegevens die Van Vloten (bl. XIII e.v.) en
Brouwer ons verstrekken ligt genoeg stof voor een geduchte revanche.
In April 1622 geven Dirck Lolcke z., bakker, en Trijntie, de vrouw van de
chirurgijn-barbier-bode-komenijhouder Jan Lamberts aan het gerecht te Franeker
te kennen dat hun een belangrijk bedrag competeert van ‘Jan Starter ende zijn wijff’,
dat zij beslag hebben laten leggen op goederen en meubilair, maar dat de vrouw
van Starter bezig is, deze goederen weg te voeren. Zij verzoeken nu dat de goederen
geïnventariseerd en in goede bewaring mogen worden gesteld. Hiertoe wordt
besloten. Burgem. Doedes inventariseert de boedel en verzegelt hem,

64)

Daar een straks te bespreken tegendicht van 1622 is, vraagt A.E.H. Swaen in Nogmaals de
Menniste Vrijagie, It Beaken IV (1941-42), 138, zich terecht af of er planodrukken of afz.
uitgaven van de Boertigheden zijn geweest. Ze verschenen in de verschillende drukken als
o

afzonderlijk toevoegsel. In de 1e druk staat driemaal ‘Eynde’ onder de bladzijden (B 1 v , C
o

o

2 v , C 4 r ).
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waarvoor hij Trijntie bovengenoemd al vast ƒ 5,75 in rekening brengt, omdat ‘anders
niemant wijlde handt of fijnger aen die oncosten slaen’. Hij schrijft allereerst de
goederen op die Starters schoonmoeder uit het arrest voor haar dochter ten huize
van een zekere Cornelis heeft gedragen, en vervolgens het meubilair en
huishoudgoed ten huize van Barbar Claes Jansdr, bij wie de Starters blijkbaar
ingewoond hadden.
Als men de opsomming leest van hetgeen aan de inbeslagneming heimelijk
onttrokken was, voelt men de verontwaardiging over de behandeling, Starters vrouw
aangedaan, bij zich opkomen: een luiermand, kinderslabbetjes, kinderdoeken,
mutsjes en befjes, een kinderhemdje, een paar vrouwenhandschoenen, beddelakens
en slopen, kortom het allernoodzakelijkste lijf- en huishoudgoed. Wanneer de
schulden nu inderdaad zo exorbitant geweest waren dat men er elke penning moest
afslepen, zou men deze grove behandeling van Starters ‘wijff’, die vroeger toch een
‘vrou met eeren’ was, enigszins kunnen begrijpen. Maar wat gebeurt er? In Nov.
1622 wordt er boelhuis gehouden; de hele inventaris (inclusief een partij boeken)
brengt ƒ 355 op, hetgeen de gemaakte schulden met ƒ 165 overtreft, bij de schuld
inbegrepen ƒ 35 die Jan Lamberts als bodeloon voor de liquidatie in rekening brengt.
De eigenlijke schuld blijkt dus minder dan de helft van de waarde van de inventaris
bedragen te hebben. Met het resterende bedrag van ƒ 165 zit men nu verlegen: op
24 Mei 1624 neemt Burgem. Doedes het in ontvangst en op 9 Jan. 1626 draagt
deze het over aan zijn opvolger. En dat terwijl Starter als brooddichter zijn gedichten
rondvent om aan de kost te geraken. Waarom trouwens werd het geld niet uitbetaald
aan Nieske, die daar in de buurt bleef wonen blijkens de aantekening in het Harlinger
doopboek: ‘Jan Starter en syn vrou tkynt Lysbet gedoopt den 7 January 1625’?
Starter moet geweten hebben, welk drama er zich in Franeker had afgespeeld, en
de Franeker burgemeester zal toch moeite gedaan hebben om het geld aan de
rechtmatige eigenaar te doen toekomen. Ik kan hierin bij Starter niets anders zien
dan gekrenkte trots. Hoe fel hij in zijn woede kon zijn blijkt niet alleen uit zijn gedrag
bij de Leeuwarder burenruzie, maar ook uit zijn voorrede bij de 1e druk van de Fr.
Lusth., waarin hij zich beklaagt over die Utrechtenaar die een deel van zijn werk
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bijeengeschraapt had en onrechtmatig had laten uitgeven: men moet die uitval tegen
65)
de ‘Eer-dief’ met zijn ‘beestigheyd’ en zijn ‘soo snooden voddery’ lezen ! Zijn woede
op de personen die zich op de slabbetjes en mutsjes van zijn kind(eren) geworpen
hadden, moet zo groot geweest zijn dat hij zich op generlei wijze meer met de
Franekers wilde inlaten. Hij zou zijn hand niet ophouden om het bloedgeld in
ontvangst te nemen.
Trijntie en Jan Lamberts waren de hoofdrolspelers in het drama. Hebben zij
misschien tot de Mennisten behoord? Hun voornamen zijn zeer algemeen, maar
toch is het merkwaardig dat hun gecombineerde namen voorkomen in een al
bijzonder hatelijk versje in zijn (wsch. in 1624 voor het eerst uitgegeven)
Steeck-boecxken. Bij een afbeelding van een hart bij een schaap vindt men het
volgende gedichtje:
Menniste-Trijn, die is zo fijn als 't fijnste rag,
Alleen maar in den naam, en van het grofste slag.
66)
Al draagt ze een slechte muts, een keelband onderaan ,
67)
Men ziet ze lijkwel in d'Beniste bruiloft gaan ,
Dat gaat er dan van gat, het schaapshert ziet me blaken:
68)
Wie weet hoe Jan en Trijn dan 't samen niet al maken .

Starter was niet alleen van nature wraakzuchtig, maar ook was hij zich, als een
Pietro Aretino in het klein, bewust van de macht van zijn pen. Dit blijkt heel duidelijk
uit enkele passages in het door hem geschreven gedeelte van Bredero's Angeniet
69)
(1623) .
In vs. 2169 e.v. zegt Starters Kloridon tegen de trouweloze Angeniet:
Vreest ghy dan nergens voor? ontsiet ghy niet mijn pen?
Ick sweer dat ghy eer langh sult speuren wie ick ben:
Jae al de wereld sal met u bescheylijck weten,
Dat niemand te vergeefs mach gecken met Poëten.

65)
66)
67)

68)
69)

Brouwer a.w., 36.
De vorm van mutsen en keelbandjes was bij de Doopsgezinden ook een
onderscheidingsmiddel, vgl. WNT VIIʹ, 1948.
Over de befaamde, overigens keurige, muziekherberg van de Mennist Jan Theunis in de
Oudebrugsteeg te Amsterdam vgl. W.J. Kühler, Gesch. van de Doopsgez. in Ned. IIʹ (1940),
57-58.
Naar de uitg. van 1786, 116. Er zijn nog drie andere versjes met hypocrietensatire op bl. 54
en 116 (ed. v. Vl., 529, 530, 533).
Het verschil met Bredero in dezen is ook door Brouwer aangewezen, waar hij betoogt dat het
geen wraakneming van Bredero was (a.w., 110-111).
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En elders:
Al 't menschelijck gheslacht sou eer zijn zonder spraack,
70)
Eer een bekend Poët sou sterven sonder wraack .

Wie echter de aanleidende oorzaak voor Starters beruchte Mennistensatire geweest
mogen zijn, dat de in het godsdienstige zo verdraagzame dichter in dit geval een
wraakzuchtige bedoeling had, lijdt voor mij geen twijfel.
Zoals men weet, is de Menn. Vr. een vrije navolging van een Engels gedicht dat
is opgenomen in het aan Thomas Heywood toegeschreven toneelstuk A Pleasant
conceited... Comedie Wherein is shewed how a man may chuse a good Wife from
71)
a bad, London, 1602 . Als de door Heywood gegeven lezing die is welke Starter
72)
onder ogen heeft gehad , dan treffen ons enige belangrijke verschillen.
De Engelse minnaar is driester, agressiever (‘[A-Z]... roughly did salute her with
a kisse’); de Hollander is hoffelijker, voorzichtiger, hij trekt zich eerst sneller terug
en wacht later langer. Dit is een gewichtige verbetering. De Engelsman is een
broeder, de Hollander daarentegen is eerst een volslagen wereldling, later wordt
hij een pseudobroeder, evenals Jan Klaasz in Asselijns Kraambedt of Kandeel-Maal
van Zaartje Jans. De Engelse vrijster wordt ternauwernood gekarakteriseerd; het
Hollandse meisje is kwezelachtig (r. 5-6 en 22-24 zijn toegevoegd) en Bijbelvast (r.
11-16 idem). Belangrijke verschillen merken we op in de Menniste en de Puriteinse
kledij: Starters beschrijving past bij de Hollandse manier van zich te kleden, maar
73)
is ook tekenachtiger .

70)

71)
72)
73)

Jan ten Brink e.a., De Werken van G.A. Bredero II, 413 en 423. Ook in de Daraide is de
wraakgedachte, en dat in de meest afschuwelijke vorm aanwezig. Zij is daar zelfs het
hoofdmotief (z. ben.).
Afgedrukt in de ospr. spelling door Swaen in It Beaken IV, 41-42. Een andere versie is door
hem uitgegeven in Ts XXI (1902), 186 e.v.
Brouwer a.w., 87. Starter is wsch. te Frankfort met het Engelse toneel in aanraking gekomen.
‘Het stijfsel al te blauw’: feitelijk mochten kragen in het geheel niet gesteven worden voor de
vromen, vgl. Wybrands a.w., 36, 54. Vgl. ook C.B. Hylkema, Reformateurs II, 88, waar hij
Syvaert Pieters' Corte Aenwysinge (Hoorn, 1624) citeert: deze toornt tegen ‘blauw en andere
ghekleurt stijfsel’, mede wegens het misbruik van ‘een der aldervoornaemste en edelste
kreaturen Gods, genaemt Terruwenbloem of Meel’, door God alleen tot spijze geschapen.
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De eigenlijke verleidingsscène is in beide gedichten gelijk; bij Starter is ze beter
voorbereid (‘ick wierd metter tijd wat stouter en wat vryer’); en het meisje legt het
wat kalmer aan: pas in r. 52 spreekt ze de man aan als ‘broeder’. Ten onrechte
74)
noemt Busken Huet het meisje ‘Lady Tartuffe’ . In werkelijkheid is de ik van het
gedicht de Tartuffe. Bij hem is een opzettelijke geveinsheid, om daardoor zijn lusten
75)
te bevredigen, bij het meisje is sprake van onbewuste schijnheiligheid . Haar
hartstocht (vooral in Starters gedicht) is ingetoomd door de vroomheid; de list van
de minnaar breekt haar weerstand. Hij vangt haar door een der meest
geprononceerde principes van Brownisten en Mennisten beide toe te passen: hun
76)
verwerping van eden en stellige beweringen . Zij voert deze eedsbeschouwing
door tot in de uiterste consequentie, om een voorwendsel - de psychische ‘drogreden’
- te hebben, haar lusten bot te vieren.
Myers karakteriseert het Engelse gedicht als volgt (bl. 97): het is een ‘shocking
but truly ingenious “jest” regarding the fall from grace of a “sister”’. ‘Like others of
these libellous accounts, this one is enlivened with genuine humour; and even the
accusation of unchastity is so ridiculous as to become ineffective. Not so pardonable
is the Puritan's hypocritical wavering, her fears lest “the long-tongu'd men would
tell” and her endeavour to an unwillingness to break a scruple. She is the twofold
77)
hypocrite , and hypocrisy, because it at least is probable, is more disgusting than
the always doubtful charge of licentiousness’. In de Nederlandse verhoudingen
zullen de zaken niet anders gelegen hebben. De beschuldigingen van losbandigheid
waren

74)
75)
76)

77)

De Gids (1862) II, 944.
Voor dgl. verschillen: Schijnheiligen in de Literatuur in mijn Op de keper beschouwd (1951),
67 e.v. Voor de ‘drogreden’, vgl. bl. 75.
Het meisje wijst hem direct af met de uitdrukking ‘by yea and nay’, een terminologie, later
door de man in zijn schijnheilige phase overgenomen. De Brownisten hadden een grote angst
om iets pertinent te bevestigen of te ontkennen. Vandaar deze methode om zich op de vlakte
te houden. Starter heeft dit waarschijnlijk niet geweten: het ‘ja’ in vs 55 en het ‘trouwen’ in vs.
45 valt bij hem uit de toon; de Eng. tekst heeft dit dan ook niet.
o

o

1 haar angst dat anderen er iets van zullen zeggen; 2 haar goedpraten van wat verkeerd
is.
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uit de lucht gegrepen, maar de hypocrisie lag bij al te strenge vroomheid op de loer.
Potentieel was de transfiguratie van het Engelse ‘zusje’ in een Hollands Mennistje
gegeven in de wezenlijke gelijkheid van de grondtrekken der Brownistische en
78)
Mennonietische geesteshouding . Reeds vóór 1597 gingen een aantal Amsterdamse
79)
‘Brownisten’ tot de Doopsgezinden over , en ook later hadden er dergelijke
aansluitingen plaats, zoals in 1615, toen ongeveer 25 Engelsen tot de Waterlanders
overgingen. Zeer belangrijk is in dit verband de satire op de Brownistische en
Menniste ‘uniform’. Starter moet in zijn jeugd de echo vernomen hebben van de
ongehoord heftige kledingtwisten die de Engelse gesepareerde kerk te Amsterdam
omstreeks 1598 verscheurd hebben. Een hoed, een japon e.a. opzichtige
kledingstukken van de vrouw van de voorganger Francis Johnson leidden zelfs tot
80)
excommunicaties . In de Doopsgezinde kerken was het hiermee al niet anders
81)
gesteld .
De vraag mag gesteld worden of Starter, die zo goed de schijnheiligheid van het
Menniste zusje heeft getekend, zelf een hypocriet is geweest. Deze vraag hangt
ten nauwste samen met de kwestie of het Steeck-boecxken, zoals wij dat kennen
in 18e-eeuwse uitgaven, een ongewijzigde herdruk is van de ospr. editie van 1624.
De voorrede druipt van vroomheid, terwijl de versjes soms zeer obsceen zijn.
Passages als ‘bewaar uwen Zaligmaker Jesum Christum getrouwelijk in uwe Herten’
enz. klinken bepaald huichelachtig, als men de lichtzinnige versjes daarna (b.v. op
82)
blz. 130 en 132) leest. Swaen is van mening dat dit alles niet van Starter kan zijn:
‘hij verlaagt zich niet tot de vuilheden van sommige der versjes in het steekboekje’
en: ‘Er kan mijns inziens ook geen twijfel aan bestaan dat de Voorreden

78)

79)
80)
81)
82)

Al werden in de caricatuur de verschillende groeperingen door elkaar gehaald, de Puriteinen
(non-conformisten van allerlei schakering) mogen niet verward worden met de ‘Brownisten’
(separatisten), vgl. Burrage a.w., 34 e.v. Het zusje van Heywood vertoont Brownistische
trekken (by yea and nay).
De Hoop Scheffer a.w., 231.
a.w., 258-266; Dexter a.w., 271-276, 283-296.
Wybrands a.w., 35 e.v.
It Beaken IV, 143.
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verhanseld is’. Weten doen we het in elk geval niet. Pas de vondst van een der
oudste drukken kan ons licht schenken over de vraag of Starter inderdaad in zijn
laatste levensjaren tot dit peil is gezonken.
Wie hem als een snode huichelaar beschouwd heeft, althans schijnbaar, is de
persoon die het Antwoort op de Meniste-Vryage geschreven heeft. Het is o.a.
opgenomen in de bundel drink- en minneliederen Venus Minne-gifjens (1622), waarin
o.a. gedichten zijn opgenomen van Rosaeus, Matthijs v. Velden, Meyndert Voskuyl
(een van Starters lofdichters), W.D. Hooft, Jan Robbertsz., J.P. Roosendael, A.M.
Panneel, Joh. de Neeff en Bredero, en die uitgegeven is door Cornelis Willemsz
Blau-Laecken (Amsterdam).
Swaen, die het gedicht volledig heeft afgedrukt in It Beaken (IV, 138 e.v.),
constateert: het past niet bijzonder in deze omgeving. Zou het misschien zo zijn dat
het een tegendicht, quasi verontwaardigd, van een van Starters vrienden is, of
althans van een dergelijke vrolijke snaak? Starters gedicht is een ‘Rollengedicht’:
de dichter neemt de rol aan van de listige vrijer. De tegendichter speelt nu de rol
van het verontwaardigde bedrogen meisje. Een dergelijk spel moet zeker tot groot
vermaak van de luchthartige zangers van drink- en minneliedjes geweest zijn.
De inhoud komt op het volgende neer. De jongedochters moeten rouwdragen
daar de jongelingen hen van hun eer beroven. ‘Hier brengt een Bloet wat voort, en
noemt 't Meniste vryen / Om ons foey! met dien naem soo schandich te betyen’. De
meisjes spreken het niet tegen, maar lachen er om en roepen spottend: ‘Ha, dat is
wel ghedaen’. En daardoor wordt ‘den snooden mensch’ nog in het kwaad gestijfd.
Misschien zegt gij, meisjes, nog: dit raakt mij niet, ‘het is tot schimpe van 't
schyn-heylich volck ghemaeckt’. O neen, hoe hij het ook bemantelt, hij bedoelt ons
allemaal. Ik zal het nu voor u tegen ‘den herseloose Bloet’ opnemen. ‘Goddinnen
kuysch’, help mij dat ik ‘met een verheven stem’ en zonder krenking van het ‘adelyck
ghemoet’ zijn leugens mag afmalen. Ik spreek uit naam van degene die zo smadelijk
door hem is bejegend. - Gij kwaamt mij met een geile kus zo onbeschoft begroeten,
met wulpse praatjes er bij. Verontwaardigd heb ik u verzocht heen te gaan. Ik zeg
u dat ‘ghy 't rechte spoor van red'lijck-
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heyt en eer / Verlaten hebt, en dwaelt daer af hoe langhs hoe meer’. Toen u van
uw smart sprak, heb ik u met ‘het Goddelijcke schilt’ weerstaan. U spotte met Gods
Woord en met Zijn wetten. Balsturig liep u daarop weg, om mij een andere keer
‘door een heyligh schijn’ te bedriegen. Gij deedt dat door kleding en
gelaatsuitdrukking, ‘o snoode huychgelaer’. Gij naamt de houding van Stephanus
aan en steldet u aan als een wolf in een schapenvacht. Zo goed wist ge de ware
godsdienst na te bootsen dat ik me aan u toevertrouwde. Gij genoot van de tekenen
ener eerlijke liefde. Door uw schijnheiligheid werd ik in slaap gesust, tot ik op 't
onverwachtst door u werd aangerand. Ik gebood u dit te laten, en toen gij daar niet
om gaaft, heb ik u gewezen op ‘het snappen van quaed' menschen’. U bezwoer mij
stil te zijn, in de hoop uw zin te krijgen. Dit is echter niet gebeurd, en nu werpt gij
deze smet op mij. ‘'k Weet dat ghy barst van spyt / Om dat oncuyse lust haer nu
niet mach volvoeren’. Houd nu uw mond maar: u smaadt mij niet, maar u zelf. ‘Het
is gheen kleyne schant, onteeren ach een Maeght! Maer noch veel meerder schand'
voor die daer roem af draeght’. Houd u nu maar tevreden met deze berisping ‘Op
dat ghy my niet sart, tot hevigher ick ben / Die die u niet ontsie, noch niet ontzien
en ken’.
Gezien de omgeving, is het als niets anders dan een literair schertsgedicht te
beschouwen. Jammer dat het niet op het peil van het origineel staat.

VI. Godsdienstig Indifferentisme
Zagen wij uit een jeugdvers dat in Starters jeugdjaren het zaad des geloofs in zijn
hart is uitgestrooid, en uit latere godsdienstige verzen dat hij niet dan een
conventioneel geloof op uiterlijke wijze beleed, in het laatst van zijn leven heeft hij
ook dit laten varen. Om dit aan te tonen willen wij nog enkele werken uit de tien
laatste jaren van zijn leven ter sprake brengen: allereerst de twee tragicomedies.
Brouwer (bl. 25) schrijft: ‘Op zichzelf beschouwd lijken Starters tragi-comedies
“Timbre de Cardone ende Fenicie van Messine” en “Daraide” vrij onschuldig, maar
in de tusschenspelen komen toch
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reeds elementen naar voren, die den oprechten Calvinist tot verzet moesten
prikkelen’. Deze onderscheiding tussen de tragi-comedies en hun tussenspelen kan
ik niet aanvaarden. Er is nl. een groot verschil in ethisch gehalte tussen enerzijds
de Timbre de Cardone met haar tussenspel en anderzijds de Daraide met het hare.
Men zou het eerste stuk het drama van de beloonde deugd, het tweede dat van
de tomeloze wraakzucht kunnen noemen. T. de Card. is zo'n degelijk stuk dat men
zich afvraagt of het een proefstuk is geweest om te bewijzen dat het toneel een
leerschool voor de deugd kan zijn. Hij geeft het uit als een leesstuk, maar voegt er
voor de ‘Kunst-vroede Lesers’ aan toe:
Neemt dit dan aen in danck en wilt het gheen doorlesen
Dat u in 'tspelen sou veel aenghenamer wesen.

Fenicie van Messine wil alleen trouwen met de man die haar ouders goed vinden:
Ick volghe doch haer raed, en so ic die versmaden,
Ick sou Godts straf met schand' my op den halse laden...
De vrees des hooghen Godts sal in mijn herte rusten
En royen wt myn hert des werelts yd'le lusten.

Verontwaardigd wijst zij de hand van De Cardone af, als zij denkt dat hij slechts een
onderhoud wil om met haar te minnekozen. In de nu volgende alleenspraak van
Fenicie, de kern van het stuk, blijkt de er dik opgelegde ethische strekking:
Ghy maeghden wilt altsaem aen myn Exempel leeren
Der looser Vryers list stantvastich af te keeren,
Want in een Ionghe Nimph het maeghdelijck cieraet
Ver boven alle schat en 'swerelts rijckdom gaet,
Als d'eere wort ghequetst, als die begint te stooten
Den wilden ontucht wort de poort dan opghesloten.
Al wat sy brenghen voort, 'tzijn lieffelycke re'en
Maer meysies looftse niet, sy dencken daer niet een.
Daer is op dese tijdt (hierom machmen 't wel myen)
Gheen valscher neeringh in de werelt als het vryen.
Dus maegden (zijt ghy wijs) volcht altesaem mijn raet
En van des minnaers tongh u niet verleyden laet.

Als de graaf de Cardone verteerd wordt door wroeging dat hij zijn
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geliefde op een losse beschuldiging van hoererij heeft verstoten, dan richt hij zich
tot de jongelui onder de toeschouwers met deze vermaning: ‘Ghy Ionghmans die
her sit, ghy Eedele Iuffrouwen, Comt spiegelt u aen my en wilt niet licht vertrouwen.’
En om te bewijzen hoe dit stuk bijna druipt van zedelessen, citeer ik nog de volgende
Catsiaanse woorden van Fenicie:
Een Eerbaer dochter volgt altijt haer ouders raedt
En schuwt het heymelyck en het verboden praet.
Na 'tspreken comt de min, na tminnen comt het mallen.
Men moet de plaetsen vlien, moer, daer de plagen vallen.
So wy de gayle lust niet teug'len in 'tbegin
Wy halen met gheneucht ons eyghen plaghen in.
o

Op bl. D1r vinden we een regel die om zijn afwijkende druk als de ‘zin’ van het
drama mag worden beschouwd. Hij luidt: ‘De Rijckdom des gemoets gaet alle schat
te boven’.
Ook met de ingelaste vermaecklijk Sotte-Clucht van een Advocaet ende een Boer
op 't plat Friesch heeft hij kennelijk in een goed blaadje bij het publiek willen komen.
Het was een net specimen van het genre, terwijl de bespotting van het domme
boertje groot succes moet hebben gehad bij de Leeuwarder burgerij.
Hoe gaarne zouden we weten of dit stuk opgevoerd is vóór of na de Synode van
Dockum, die van 2 tot 9 Juni 1618 gehouden is en waar gehandeld werd over het
gravamen ‘hoedat de heydensche comoedien ofte schouspelen, die tot Leeuwarden
ende Boolswerdt tegens verscheydene synodale resolutien wederomme doorbreken,
op het gevoechlijckste voortaen sullen mogen verhindert worden’, waarop ‘is
geresolveert, aengesien tsynodus hope gecregen hadde, dat sulcx welhaest
ophouden soude, dat de respective classes haere beste sullen doen om sulcx mette
83)
beste middelen af te crijgen’ .
Mocht Starter getracht hebben, met dit spel de kerkelijke vergaderingen en de
wereldlijke overheden gunstig voor zich te stemmen, dan heeft hij dat wel geheel
verbroddeld door het stuk dat hij 21 Sept. van hetzelfde jaar liet opvoeren: Daraide.
Hiermee moet hij het laatste greintje good-will verspeeld hebben, en dat terwijl de
overheid blijk-

83)

Reitsma-Van Veen, Acta VI, 258.
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baar aarzelde, het spelen te verbieden. Men kan er de Friese Calvinisten geen
verwijt van maken dat zij tegen dergelijke stukken in het geweer kwamen. De
tragicomedie heeft ondanks het feit dat het stuk gespeeld werd op de schijnbaar
godsdienstige regel:
Seght niet, dit wil ick dus, o Mensch!
Want God schickt alles na syn wensch,

een grove intrigue. Alles draait om het plan van de hysterische, wraakzuchtige
84)
koningin Sidonia, haar ontrouwe vroegere minnaar Florisel te laten onthoofden,
waarbij zij als premie voor hem die dit stuk bestaat, de hand aanbiedt van Diana,
de Dochter van Florisel en haarzelf. Zeer pikant is in dit stuk de vermomming van
twee jongelieden, de prinsen Agesilan en Arlanges, als musicerende Amazonen.
Ze worden beiden verliefd, Agesilan op de schone Diana en Arlanges op Diana's
gezellin: een hartstochtelijke, schijnbaar Lesbische liefdesverhouding, die op de
omstanders begrijpelijk een vreemde indruk maakte. Ten slotte moet in dit stuk de
vermenging van heidense en Christelijke elementen de consciëntieuze toeschouwer
tegen de borst gestuit hebben. Ieder weet, hoever men in die tijd, ook in Christelijke
poëzie, kon gaan in de vermenging van klassieke mythologie en een Christelijke
gedachtenwereld. De mythologische figuren zijn echter meestal niet meer dan een
85)
stereotype versiering van de Renaissance-poëzie . Ook bij Starter doet zich deze
mythologiseringstendenz voor, maar in Daraide treffen we bovendien een slordige
verhaspeling van mono- en polytheïsme aan. d'Opperheer, den hemel, de go'on,
God, de Heere der Heyrscharen doen beurtelings dienst bij de aanroeping van
o

hogere machten. Op bl. H4r lezen we b.v.: ‘Op dat ons niemand kend, voor dat de
tyd sal maken / Met wille vande Go'on een uytkomst onser saken’, maar drie regels
verder zegt dezelfde Daraide: ‘Nu leyd den Held en slaept, o Heere der Heyrscharen!
/ Wild hem van alle quaed bewaren.’ Op de volgende bladzijde staat echter weer:
‘Maer nu ist vande Go'on gansch anders omghekeerd.’ Op

84)

85)

De ontrouw wordt bij Starter door niets gerechtvaardigd, blijkbaar omdat hij boek X van zijn
bron, de Amadis niet gekend of gebruikt heeft; vgl. H.E. Moltzer, Studiën en Schetsen van
Ned. Lett. (1881), 204.
Walter Schirmer, Antike, Renaissance und Puritanismus (1933), 24 e.v.
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o

blz. F1v lezen we, zo Christelijk als 't maar kan: ‘En ondertusschen so beveel ick
o

u den Heere’, maar op H1v : ‘Tot datmen seker weet wat end van uwe saken / De
hooghe Goden door haer wille willen maken.’ Dit syncretisme maakt de indruk,
voortgevloeid te zijn uit een geestesgesteldheid die al heel weinig religieus-bewust
is.
Hoe aanstotelijk dit half-heidense spel ook moest zijn voor overtuigde Christenen,
nog bonter maakte het de auteur met de ingelaste klucht van Jan Soetekauw. De
mening van Brouwer (bl. 116) dat deze te Leeuwarden wsch. niet gespeeld is, kan
ik niet delen. Waarom zou men zich daar niet vermaakt hebben met het grappige
Amsterdamse dialect? Koeterwaals was iets wat het in die eeuw altijd op het toneel
deed. Bovendien heeft de klucht functionele betekenis: het 2e toneel van de klucht
vult een tijdpauze op tussen 1e en 2e toneel van het 2e bedrijf van Daraide, en de
3e scène van de klucht eveneens tussen 2e en 3e scène van het 5e bedrijf, zodat
het stuk van nominaal 5 bedrijven er eigenlijk 7 heeft.
Ook al kon men in de 17e eeuw op dit gebied veel verdragen, zo moesten de
uitlatingen van Jan Soetekauw over zijn moeder (‘die besuckte oude teef’) en de
uiterst plastische beschrijving van zijn sexuele emoties in een landelijk,
streng-godsdienstig milieu als dat van de Friese hoofdstad verontwaardiging wekken.
Een van Starters lofdichters, Renerus Oliva, mocht dan nog zo te keer gaan tegen
de ‘bevrosen Friesen’ die zo ‘ys-koud’ en ‘blind in liefd der konst’ waren en die
‘d'eerbaer kuysch' en Reden-rycke-Maget’ vermoord hadden en ‘verkapt met Heylige
Schyn’ hadden ‘geschopt van 't pronck-Tooneel, al waar sy was gewent / Met vreughd
te leeren deughd, al lachende met lusten’ - zo Starter het al niet eerder had gedaan,
dan heeft hij zeker met zijn Daraide zijn eigen graf als ‘opper-kamer-Hooft’
86)
gedolven .
Als godsdienstig-indifferent komt hij ons ook voor in zijn vaderlandse en politieke
poëzie. In onze opstand tegen Spanje zag hij alleen verzet tegen tyrannie. Een wel
zeer eenzijdige kijk krijgen we op het grootse gebeuren van de vrijheidsstrijd, als
hij in het gedicht Wt-

86)

Fr. Lusth. 1e dr. (1621): Eer-dicht over 't Friesch Vermaack.
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treckinghe van de Borgery van Amsterdam de uitbuiting van de rijken door de koning
als hoofdmotief noemt:
Ja, dat hy Wett'loos deed onthalsen en vermoorden
De rijckste, die hem noyt, met wercken of met woorden,
Misdeden op het minst, alleenighlijck om dat
87)
Hy door haer ondergang verrijcken mocht sijn schat .

In een Prince-lied ter ere van Maurits klinkt met het materiële motief nog een zwakke
godsdienstige toon mede:
Wild Spaengiens hooghmoed buyghen,
Verlossen 't Vaderland
Van lasten // die tasten
In goeden en gemoeden
Vande Vromen // die volkomen
88)
Nu den Tyran niet schromen .

In een figuur als Willem I erkent hij als allerhoogste deugd: ‘de vrees des Heren’.
Maar in al deze gedichten, zoals b.v. dat op 't Ontset van Bergen op den Zoom
89)
(1622) met het refrein ‘Als God ons Staet beschut, gheen Vyand mach ons deeren’
- en dat men eenvoudig niet kan vergelijken met Revius' gloeiende Christocentrische
gedicht op dezelfde gebeurtenis - klinkt ons een plichtmatige religieuze pathetiek
tegemoet.
Geen wonder dat de dichter, hoewel hij er belang bij had de Contraremonstrantse
zijde te kiezen, zeer weinig of in het geheel geen begrip had van wat de
godsdienstige partijen in de woelige jaren rondom 1618 eigenlijk bewoog. Ieder
moet maar op zijn manier zalig worden, en feitelijk wordt de hele strijd ‘om een ding
van niet’ gevoerd. Duidelijk blijkt dat uit het gedicht AMNHΣTIA, een vermaning om
te vergeten ‘al de bitterheden, die onder de naem van Remonstranten, Arminianen,
etc. in hare harten gheherberght zijn gheweest ende noch souden moghen wesen’
90)
(1623) . Dit gedicht kent lang niet die ge-

87)
88)
89)
90)

Fr. Lusth. ed. v. Vloten, 331.
Fr. Lusth. 3e dr. (1624), 206.
ibidem, 175.
Fr. Lusth. ed. v. Vloten, 378. Planodruk Vondelmuseum, C 117. Starter hechtte aan dit vers
veel waarde blijkens de slotwoorden:

God geef, dat dit ghedicht, de menschen sticht in 't leven,
So heb ick nutter dicht mijn daghen niet gheschreven.
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zwollenheid die ons in andere vaderlandse gedichten van hem zo opvalt. Omdat
het oprechter is? Het is een oproep om al het twistgeschrijf in het vuur der liefde te
verbranden. Al dat getwist wordt aangestookt door eerzuchtige lieden, die het toppunt
van hun wensen willen bereiken. In het vuur met al dat lastertuig: die boekjes vol
van gal, en prenten die als roet de bitterheid en haat doen prenten in 't gemoed.
Mede hierom prijst hij tot tweemaal toe de Friese predikanten, dat ze de vrede
bewaard hebben; welke partij ze kozen was blijkbaar van minder belang. De Friese
Maagd zegt ergens:
Mijn dienaers van Gods woord, die trecken eenen lijn,
En soecken in de vreed' en buyten twist te zijn,
91)
Sy houden sich al stil, in 't midden vande baren .
92)

Evenals Vondel in zijn Harpoen heeft Starter ons in Den Nieuwen Kuyper , zijn
bekende satire op het kuipen, de ideale en de verkeerde predikant getekend. Een
van de mannen die meent dat hij vanzelf door zijn bekwaamheid hoger op de
maatschappelijke ladder zal komen, is een ‘pastoor’ (dominee). Hij meent wel uit
zijn dorpje in een grote stadsgemeente te zullen worden beroepen. Hij is een
93)
bekwaam theoloog , heeft een hoge opvatting van zijn herderlijk werk, de eendracht
heeft hij bewaard en zich nooit met de politiek ingelaten, omdat dit het terrein van
de overheid is; maar... hij zal niets bereiken. Vriendengunst is het enige middel.
‘Wat d'heyligheyt belanght, die moet men nu wat recken, / En wilt ghy dat niet doen,
soo blijft ghy onbekent.’ De heren moeten je ongunst vrezen, en steun bij je zoeken
voor hun politiek, bij u ‘als hebbende verstandt / Van 's werelts policy, veel meer als
van de Godtheydt, / Hoewel het maer voor Godt is een oprechte sotheyt.’
Het is geen wonder dat hij zijn vrienden kiest onder de verdraagzamen. In het
Album Amicorum van Petrus Scriverius heeft men een sonnet aangetroffen van ‘sijn
op het hooghste hem toegedanen Vrund’

91)
92)
93)

Fr. Lusth. 1e dr., 23, vgl. 57; ed. v. Vl., 27, vlg. 83.
Fr. Lusth. ed. v. Vl., 510.
Merkwaardig is de opmerking: de dominee had in zijn jeugd ‘beclommen d'hooge bergh van
de philosophy / Om dies te grondigher de Godheyd t'overweghen’. Philosophie als een soort
natuurlijke theologie!
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94)

Jan Starter (1621) . De gevoelens waren wederkerig: had Scriverius niet in een
voordicht voor de 1e druk van de Fr Lusth. verklaard: ‘Jan Starter, soo men my oock
in dees konst gelooft, / Ick sie de Eeuwigheyd u hangen over 't hooft’? Niemand
heeft hij als vriend hoger geprezen dan Theodorus Graswinckel (nl. in Toe-eigen-Brief
vóór Daraide), de originele, geleerde, scherpzinnige, maar materialistische en aan
95)
de drank verslaafde dichter Dirk Graswinckel . Hij noemt hem ‘de waerdste vriend,
dien ick oyt heb gekend’; ‘myn groote vriend daer alle mijn ghedachten / Van mimeren
by daegh, van droomen alle nachten, / Die altyd om myn speeld, blyft altyd oock de
myn, / ghelijck ick d'uwes ben, en eeuwigh hoop te syn.’ Belangrijker voor ons zijn
echter de regels waarin hij verklaart dat hun vriendschap daarom zo ‘bondig’ is ‘mits
wy beyd zijn eenigh inde Geest.’ Deze Graswinckel immers was een volgeling van
Hugo de Groot en stond als zeer verdraagzaam bekend, hoewel hij niet tot de
Remonstranten behoorde.
Zoals het Nieuwjaarslied uit zijn jeugd het eerste stadium van Starters godsdienstig
leven vertegenwoordigt, zo typeert het zeer persoonlijke Pinxster-Liedt door Ian
Iansz Starter aen zijn waerde vriend, Ferdinandus vande Spiegel. Gesonden Dito,
't Jaer 1624, het eindpunt van zijn religieuze ontwikkeling. Hier geen Christelijk
geloofsbesef meer. Het Pinksterwonder is als Christelijk geloofsfeit volkomen zinledig
voor hem geworden; het werd een allegorie van een aristocratischhumanistisch
vriendschapsbegrip.
O, laet ons oock betreden
Het pad van waere vreught,
Geharnascht door de reden,
Gewapent door de deught,
Als ons Voor-Ouders deden,
Juyst op den dagh van heden
Door Godes geest verheught.

Elk Christen ontving de kennis der talen en het spelen met de tong. Laat ons nu
ook ‘tongen spelen’, d.i. converseren op een hoog geestelijk plan:

94)
95)

Brouwer a.w., 146 (bijlage 45).
Vgl. Fruin, Verspr. Geschr. IV, 203, 211 e.v. en Ned. Biogr. Wdb. III, 489.
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Ons lust bestaet in spraken,
Daer mennigh botte beest
Nau yet weet van te maken,
Die nergens is geweest...
Ware Rijckdom vindmen meest
In de gaven vande Geest,
Vuyr, noch swaerd kan die wegh voeren,
Als sy doen den Schat der Boeren;
Sulcken Rijckdom u by staet
Als u alle Schat afgaet.
Daerom gaf, in plaets van haven
God zijn Dienaers dese gaven,
Juyst op desen Pinxster-dagh,
Doen men Tongen dalen sagh;
Daerom zijn oock nu de tongen
96)
Vande Geesten onbedwongen .

Dit is de confessie van de wel aan lager wal geraakte, maar ondanks alles in de
voortreffelijkheid van de geest en de ‘geesten’ gelovende dichter.
Deze man, die de adel des geestes stelt boven tijdelijke have, die gelooft in de
97)
onsterfelijkheid van zijn poëzie (‘wanneer mijn rif verrot’ ), doet uiterst modern aan,
meer dan enig ander Nederlands dichter van die tijd. Naast de uitbundige
levensvreugde treffen we bij hem aan de doodsvrees, die elke vitalist bij de keel
kan grijpen.
Helaes! wat is de mensch? hy schijnt een bel, een veder,
Die met veel moeyten rijst, en daelt van selven neder,
Hoe sterck, hoe jong, hoe schoon, hoe treftig van geboort,
Hoe rijck van geest en goed, hy moet in 't ende voort:
De dood siet niemant aen, de scepter en de spade
De Keyser en de Boer heeft by hem (g)een genade.
Die dan geen naem na-laet door deughden vande geest
98)
Verdwijnt, als of hy noyt in 't leven had geweest .

96)
97)
98)

Fr. Lusth. 3e dr., 204. Cursivering van mij. Vgl. het gedicht voor Scriverius: die ‘doet dagelijx
oprijsen / Veel geesten, dien hij tot een spoor en prickel diend.’
Gedicht op Scriverius.
Fr. Lusth. 3e dr., 196: Lijck-Dicht over d'On-rypen Doodt vanden in alle Deughden en Geestighe
Oeffeninghen uyt-muntenden Jonghman Mathys van Beeck.
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Vele moderne kunstenaars zijn uiterst humaan in hun levensopvattingen, zij willen
door het vuur gaan voor de menselijke waardigheid, maar tegelijk schieten zij vaak
door de zwakheid van hun vlees en van hun wil zo hopeloos tekort in het
gehoorzamen aan de zedelijke normen en de volbrenging van hun alledaagse plicht.
Zo'n bohémien was Starter, strijdend voor verdraagzaamheid, tegen kuiperij en
huichelarij, en daardoor op zijn wijze kampvechter voor de waardigheid van de
mens; zijn zaken verwaarlozend, liefde en drank verheerlijkend, onbeheerst in zijn
persoonlijk levensgedrag. Meer dan Breero modern, want evenals zovelen in de
jongste tijd, het geloof van zijn jeugd verliezend. Meer dan Bredero, die zich als
vaandrig liet invoegen in een zo bij uitstek solide stedelijke corporatie als de schutterij,
was Starter een bohémien avant la lettre: zich losmakend van de georganiseerde
en welgeordende maatschappij, sloot hij zich aan bij de outcasts, de paria's van die
tijd, de vuuraanbidders, en stierf met hen, marcherend in het vlakke veld in een
vergelegen land.
W.J.C. BUITENDIJK
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Boekbeoordelingen
J. Horrent, La Chanson de Roland dans les littératures française et
espagnole au moyen âge. - Id., Roncesvalles, étude sur le fragment de
cantar de gesta conservé à l'Archivo de Navarra (Bibliothèque de la
Faculté de philosophie et lettres de l'université de Liège, fasc. CXX et
CXXII). Paris, Les Belles Lettres 1951 (fr. 1100, - en 500, -).
Dr. J. Horrent, assistent aan de Luikse universiteit, heeft reeds sinds jaren al zijn
aandacht geconcentreerd op het Franse Rolandslied en zijn bewerkingen: in 1946
verscheen van zijn hand Roelantslied et Chanson de Roland; twee jaren later Un
echo de la Chanson de Roland au Portugal en nu geeft hij ons de beide hierboven
vermelde studies.
Over de tweede publicatie kunnen wij kort zijn. Zij bevat van het honderd regels
tellende Spaanse fragment een nieuwe uitgaaf, die niet wezenlijk afwijkt van de
bekende door Menéndez Pidal uitgegeven tekst, een woordenlijst en een uitvoerige
studie over de taal en het karakter van dit epische brokstuk en de plaats die het in
de Rolandtraditie inneemt. De conclusies waartoe schr. komt worden benut in zijn
belangrijk werk La Chanson de Roland dans les littératures fr. et esp. ou moyen
âge.
Hierin laat schr. alle Franse en Spaanse teksten de revue passeren waarin het
gedicht in min of meer gewijzigde vorm, al of niet gecombineerd met andere
elementen, wordt gevonden. Zijn bedoeling is niet de oude, maar steeds actuele,
kwestie van de oorsprong van het epos weer op te rakelen; hij wil de ontwikkeling
van het lied bestuderen, hoe het naar tijd en plaats en naar de aard van de bewerker
werd verkort, verlengd, veranderd en aangepast. De verschillende hss. worden dus
niet benut om de tekst van het lied te emenderen, neen zij nemen hun eigen plaats
in in het proces van adaptatie dat ons gedicht in zo hoge mate heeft ondergaan.
Dr. H. bepaalt zich tot het Frans en het Spaans. De zo belangrijke
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ontwikkeling die Roland in Italië heeft doorgemaakt blijft buiten bespreking. Ook ons
Middelnederlands Roelantslied. Toch niet geheel. Immers, wel wil schr. zich
angstvallig verre houden van de strijd over de oorsprong van het Rolandsepos,
maar bij zijn historische beschrijving moet hij toch bij het begin beginnen. En wat is
dit begin? Welke is de oorspronkelijke vorm van ons gedicht? Is dit de redactie die
wij in het Oxfordhandschrift (O) vinden (Bédier), of vertegenwoordigen het Carmen
de prodicione Guenonis en de Historia Karoli Magni et Rotholandi of Pseudo-Turpinus
een ouder stadium (Gaston Paris) en eveneens de Mnl. fragmenten (van Mierlo)?
Zo is dus H. gedwongen zich een mening te vormen omtrent enige belangrijke
kwesties die met de vraag naar de oorsprong samenhangen, en zo worden ook
andere dan Franse en Spaanse teksten in de discussie betrokken.
Dr H. betoogt nu eerst dat geen der ons bekende redacties hoger opklimt dan O.
Indien passages als die van Baligant, Blancandrin en de schone Aude ontbreken,
dan zijn deze geschrapt door bewerkers die de tekst wilden bekorten, en geen latere
bijvoegsels in O. Er komen namelijk in deze redacties verschillende zinspelingen
op de ontbrekende passages voor, die bewijzen dat zij in hun bron hebben gestaan.
1)
Waarom zou bijv. in het Roelantshed Ganelon verrader worden genoemd en
waarom zou Karel dadelijk, toen Roelant's hoorngeschal weerklonk, aan verraad
van Ganelon hebben gedacht, indien deze altijd aan Karel's zijde was gebleven en
niet als gezant naar Marsile was gegaan? En wat betekenen de beginverzen van
het Volksboek anders?
Mer die valsche Guwelloen hadt al bedreven,
Also wi in die gesten vinden bescreven.

Roelant is dood. Karel komt op het slagveld en achtervolgt de vluchtende Sarracenen,
die voor het merendeel omkomen in de Ebro. Des nachts daarop, terwijl Karel slaapt,
zendt God hem de engel Gabriel:
Par avisun li ad anunciet
D'une bataille ki encuntre lui ert.

Zo droomt hij o.a. dat hij met een leeuw worstelt. Dit slaat duidelijk

1)

Ed. Van Mierlo in Med VA, 1935, bl. 31-166; Nieuwe fragmenten, uitgegeven door Kloeke in
dit Tijdschrift, LIX (1940), bl. 93-120.
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op de Baligant-episode, waarin de keizer in harde tweekamp de emir van Babilonië
verslaat. Welnu de droom komt ook, verkort, in de mnl. tekst voor (1717-1761).
Moeten wij daaruit niet de conclusie trekken dat diens bron ook deze episode
bevatte? Trouwens vers 1814 noemt koningin Bramimonde ‘den amirael’ met name.
Wij zouden voort kunnen gaan, maar het blijkt wel dat het mnl. Roelantslied ons
1)
geen ouder stadium biedt dan de redactie die wij in O vinden . En Dr H. bewijst
hetzelfde ten opzichte van de andere redacties.
Moeten wij dan aannemen dat aan het begin der evolutie de tekst van O staat?
Neen, zegt H., het zou vreemd zijn, indien er wel na 1100 voortdurend aan de tekst
wijzigingen zijn aangebracht en niet vóór die tijd (wij zullen de waarde van deze
redenering dadelijk nader bezien). En hij meent op grond van interne redenen
vroegere stadia van het Rolandslied te kunnen reconstrueren. Het is natuurlijk niet
mogelijk al zijn argumenten onder de loupe te nemen. Alleen twee passages, de
belangrijkste, willen wij hier bespreken.
Tegenover de twaalf christelijke pairs staan twaalf heidense. Tien van hen
sneuvelen; alleen Margariz en Chersuble blijven nog over. Margariz rijdt op Olivier
af, doorboort met zijn lans diens schild, maar ‘Deus le guarit’, God beschermde
2)
Olivier . Margariz rijdt hem voorbij en steekt de trompet om de zijnen te verzamelen.
In de volgende laisses zien wij Roland Chersuble doden en de strijd voortwoeden.
Van Margariz is er in O geen sprake meer. In de andere hss. echter verschijnt hij
verderop weer ten tonele. Door vier speerstoten gewond vlucht hij naar Marsile,
vertelt hem van de strijd en hoe nu de christenen uitgeput en gemakkelijk te
overwinnen zijn. H. meent dat deze verzen in het oorspronkelijke gestaan hebben,
omdat het onaannemelijk is dat de dichter geen verdere melding van Margariz zou
gemaakt hebben. Maar verre van de moeilijkheid op te lossen brengt deze passage
er nieuwe bij. Immers onmiddellijk vóór deze passage lezen wij juist

1)
2)

Ik mag verder wel verwijzen naar mijn bespreking van Van Mierlo's uitgave van het Roelantslied
in O Tt, V (1936), bl. 219-222.
H. denkt blijkbaar dat le op Margariz slaat, en fantaseert dat deze een renegaat was, die door
God beschermd wordt daar hij eenmaal christen is geweest. Voor de naam Margariz zie men
nog Li Fet des Romains, p. 433, reg. 7, en de daarbij gegeven aantekening.
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dat Marsile met zijn leger op het slagveld verschijnt. Het is dus volkomen overbodig
dat Margariz hem bericht komt brengen. En dat de heidenen bij zijn woorden
opspringen (salent en piez) en dus blijkbaar daar gelegerd waren, is daarmede in
flagrante tegenspraak. Ten slotte, indien wij het vreemd vinden dat de dichter ons
niet inlicht omtrent het lot van Margariz, waarom laat hij ons dan in het onzekere
met wat er verder met hem gebeurt? Alles wijst erop dat deze passage een later
invoegsel is. Moeten we nu in O na v. 1319 een lacune van enkele verzen aannemen,
waarin vermeld stond hoe Olivier op zijn beurt Margariz aanvalt en hem dood van
zijn paard werpt? Het is mogelijk, maar niet noodzakelijk. Om op grond van deze
passage tot de slotsom te komen - conclusion grave, zegt H. - dat de archetypus
van alle handschriften ernstige fouten bevatte lijkt mij niet gerechtvaardigd.
Van meer gewicht nog is de Baligant-episode. Het gaat hier om ongeveer
negenhonderd verzen, die na enige aarzeling door Dr H. worden toegeschreven
aan een copiist, maar aan een copiist die tevens een ‘créateur’ was. Inderdaad
kunnen wij ons een gedicht voorstellen zonder deze episode. Inderdaad wordt door
de strijd tussen Karel de Grote en Baligant de aandacht van de persoon van Roland
afgeleid. Maar het is zulk een grootse conceptie om in de persoon van Keizer Karel
en die van de Emir van Babilonie christendom en heidendom tegenover elkander
te stellen; zij is ook zo in overeenstemming met de geest van het gehele gedicht roept ook Roland niet uit: ‘Paien unt tort e chrestien unt dreit’ -, dat wij ons afvragen
waarom de dichter zelf niet de grote kunstenaar kan geweest zijn die bij het scheppen
van zijn gedicht deze visie vorm heeft willen geven, zonder zich er al te zeer om te
bekommeren of daardoor zijn Roelantslied in zekere zin een Karelslied zou worden.
Het lijkt mij dus dat schr. er niet in geslaagd is aan te tonen dat de copiist van O
slechts een ‘rifacitore’ is geweest en dat wij oudere stadia van ons gedicht kunnen
reconstrueren. Zeker, de mogelijkheid dat deze bestaan hebben, ook buiten de
geest van de scheppende kunstenaar, kan men niet ontkennen. Maar wij weten
daar niets van. Natuurlijk heeft de dichter zijn kunstwerk niet uit het niet geschapen.
Natuurlijk heeft hij allerlei uit de legende omtrent Roland ontleend. Maar in
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welke vorm deze legende hem bekend was, nog eens wij weten het niet. Wij moeten
trouwens ons er wel rekenschap van geven dat, terwijl wij oudere stadia van een
gedicht denken te reconstrueren, wij eigenlijk bezig zijn met de legende. En deze
1)
is een ongrijpbaar iets. Hierop heeft nog kort geleden Siciliano terecht gewezen .
Wij zijn ongeveer op de helft van het boek gekomen. In een honderdtal bladzijden
wordt de verdere ontwikkeling nagegaan en worden de verschillende redacties van
Pseudo-Turpinus, van de berijmde Roland, het Carmen de prodicione Guenonis,
en vooral de redactie dié wij in Galien le Restoré vinden, nauwgezet bestudeerd en
gekarakteriseerd en de intenties nagegaan die de bewerkers brachten tot hun
verkortingen en aanvullingen, hun wijzigingen en contaminaties met allerlei vreemde
elementen. De laatste honderd bladzijden zijn gewijd aan de Rolandtraditie in Spanje,
waarbij een francophile en een antifranse stroming zijn te onderscheiden, die beide
merkwaardigerwijs naast elkaar bleven voortbestaan. Tot de eerste behoort het
Roncesvallesfragment, dat o.a. ook Renaud de Montauban aan Roland's zijde laat
strijden en sneuvelen; tot de tweede behoren de teksten waarin een legendarische
held, Bernardo del Carpio, naast en zelfs tegenover de Franse ridders wordt
geplaatst, een merkwaardige uiting van nationale trots.
De Luikse geleerde heeft al de ingewikkelde kwesties die aan dit onderzoek
vastzitten scherpzinnig ontward en helder uiteengezet, waarbij hij voor het Spaanse
gedeelte, zoals hij zelf dankbaar erkent, veel aan de prachtige studies van Menéndez
Pidal verschuldigd is. Wij hopen nog dikwijls werk van hem te lezen dat op hetzelfde
hoge wetenschappelijk niveau staat als beide hier aangekondigde boeken.
Groningen
K. SNEYDERS DE VOGEL

H.J. Vieu-Kuik, Het gebruik van Franse woorden door Wolff en Deken,
een bijdrage tot de cultuurgeschiedenis der 18de eeuw. Deel I: Woorden,
die betrekking hebben op den mens in zijn verhouding tot den evenmens.
Arnhem: Van der Wiel

1)

Italo Siciliano, Les origines des chansons de geste, Paris 1951.
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& Co [1951]. Tevens verschenen als Groninger dissertatie 1951. 269
blz., prijs ƒ 5,90.
Dit boek voert zijn ondertitel met ere; het beperkt zich niet tot een zuiver linguistische
catalogiserende beschrijving der feiten, maar schetst ons tegelijk de cultuurhistorische
achtergrond van het taalkundig gebeuren. Men kan dit slechts prijzen! Met de
wisseling der wetenschappelijke getijden mogen linguisten beurtelings de lof zingen
van de neogrammatische, de geografische, de onomasiologische, de stilistische,
de structurele methode van taalonderzoek, het beeld van de taal kan nu eenmaal
niet duidelijk worden zonder dat we daarbij een beeld van de sprekers (en van hun
doen en laten) voor ogen hebben. Welnu, schr. heeft haar uiterste best gedaan om,
uitgaande van de taalkundige feiten, dit beeld te acheveren. Onder welke noemer
moet ik haar ‘methode’ nu brengen? Laat mij volstaan met de opmerking dat haar
wijze van werken een reële en verstandige indruk maakt en dat haar betoog over
het algemeen overtuigend is. Wat dat aangaat ben ik van mening dat bij taalkundige
bewijsvoeringen de evidentie doorgaans meer gewicht in de schaal legt dan
constructies volgens om 't even welke vernuftige ‘methoden’.
Catalogisering kan bij een dergelijk onderzoek niet worden vermeden, maar door
de heldere indeling der stof blijft de aandacht van de lezer voortdurend geboeid.
Het materiaal wordt trouwens telkens door de schr. gelardeerd met persoonlijke
opmerkingen en conclusies. Het feit dat alle citaten onverkort worden opgenomen
draagt het zijne bij tot verlevendiging van het geheel. Zo breidt schr. op onbekrompen
wijze de schatten van haar materiaal en haar kennis voor ons uit en geeft ons
tenslotte heel wat meer dan door de titel wordt aangeduid. Met bizondere waardering
mogen de 14 illustraties worden vermeld.
Vele excursies en toegiften verhogen nog de waarde van het boek. Zo prijst Prof.
Van Es in zijn voorwoord terecht het levendige hoofdstuk over de mode ‘met al zijn
aardige onderverdelingen, met zijn details over de kleding van mannen en vrouwen,
over sieraden, over kapsels en hoofdbedekking, maar ook over modetypen, fatjes
en modegekjes’.
Een enkele maal constateren we toch ook een overmaat. Zo moge
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een woord als plat (133, 146), dat reeds mnl. was, oorspronkelijk uit het Frans
ontleend zijn, uit niets blijkt dat er nog enige samenhang met het Franse woord
gevoeld werd. Veeleer zijn beide woorden sinds lang eigen wegen gegaan. Zo
kunnen platje (ondeugd) en platvisch (140) toch niet als ‘Franse woorden’ beschouwd
worden. Soortgelijke opmerkingen zou men kunnen maken naar aanleiding van
staat met zijn samenstellingen en afleidingen (33 vv, 154), dammen (116), piesjes
(154) hokus pokus pas (168). De woorden kaatsspelen (122), apenkuren (147) lijken
hier bij vergissing mee opgenomen (ze worden ten minste niet in het register
vermeld). Zomertent (100) maakt eerder de indruk van een soort purisme voor
‘prieel’. Over rarekiek zie WNT.
Dat zoet een ‘zeer oude’ ontlening van het Fra. chut (stil) zou zijn (159) lijkt mij
reeds om formele redenen weinig aannemelijk (het Fra. woord is niet vóór de 17de
eeuw overgeleverd). Verwante betekenissen van soete en soetelike treft men al in
het mnl. aan. Vgl. bovendien zoetjesaan. Naast zoet wat kennen we toch ook zacht
wat (in Zwolle hoorde ik vaak stille wat).
De wijze waarop het woord kabrioleeren op blz. 123 wordt besproken (in het citaat
staat trouwens kabriolen) wekt ten onrechte de suggestie alsof met kabrioleeren
een bepaalde ‘gang’ van paarden bedoeld zou zijn (tegenover galopeeren).
Wat verstaat schr. eigenlijk onder ‘scherpe palatalisering’ (173) ‘nader besproken
bij de taal der verliefden’. Zie ik het goed dan heeft schr. hierbij het oog op blz. 92,
waar het ‘piepen’ en ‘murmelen’ bij liefdesverklaringen wordt besproken. Maar kan
men dit verschijnsel als ‘scherpe[?] palatalisering’ aanduiden? Onwillekeurig dacht
ik hierbij aan een eigenaardige taalhabitus die ik wel eens bij ‘Haagse heertjes’
o

constateerde en waarvan de hoofdkenmerken zijn 1 een opvallend rad spreektempo,
o

o

2 sterke gelaatsmimiek, 3 een veel uitgebreider scala van toonhoogten dan men
o

b.v. bij de gemiddelde ‘provinciaal’ aantreft, 4 het handhaven (vooral bij affect) van
een betrekkelijk hoog toon-niveau dat niet zelden zelfs overgaat tot falset. Is d e z e
taalhabitus een nazaat van het ‘piepen’? Mocht schr. gelijk hebben met haar mening
dat dat ‘piepen’ onder Franse invloed in de mode is gekomen (wat mij volstrekt niet
onwaarschijnlijk lijkt) dan moet althans
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aan de mogelijkheid gedacht worden dat in de taal der huidige ‘Haagse heertjes’
een eigenaardigheid is g e c o n s e r v e e r d die dagtekent uit de 18de eeuw. Ik kan
mij voorstellen dat velen deze taalhabitus als ‘geaffecteerd’ en ‘aanstellerig’ zullen
brandmerken, maar meen dat men met het aanwrijven van deze karakterfout de
‘Haagse heertjes’ onrecht doet. Zij praten slechts zoals zij hun ouders en grootouders
steeds hebben horen spreken. Wel zou er in de waardering door de comtemporaine
niet-‘Haagse’ sprekers een kern van waarheid kunnen schuilen, in zoverre dat men
de eventuele 18de-eeuwse initiatoren niet van geaffecteerdheid vrij zal kunnen
pleiten.
Schr. geeft de noten niet aan de voet der bladzijden, maar laat op elk hoofdstuk
een aparte notenlijst (ieder met eigen nummering) volgen. De lezer die het boek
zorgvuldig wil bestuderen wordt dus feitelijk gedwongen zijn aandacht op twee
plaatsen tegelijk te concentreren. Dit is een weinig geriefelijke methode waarvan
de hinderlijkheid vooral zal worden gevoeld door de (naar we hopen: vele) lezers
die het boek zo nu en dan raadplegen om zich omtrent bepaalde verschijnselen te
oriënteren. Bepaald tijdrovend wordt het naslaan wanneer men, getroffen door een
belangrijke noot, wil uitzoeken bij welke blz. zij behoort. Een grote verbetering zou
het al zijn, wanneer alle noten (en dan doorlopend genummerd) aan het slot zouden
staan. Maar persoonlijk ben ik een overtuigd voorstander van het oude systeem
waarbij de noten staan op de bladzijde waar ze horen. Misschien is het hier
gewraakte systeem van noten-verdeling (waarbij de noten dus geheel en bagatelle
worden behandeld) voor de uitgever wel efficient, maar voor hen die dagelijks
dergelijke boeken moeten gebruiken is ze het zeker niet. De uitgevers zullen moeten
bedenken dat de tijd tegenwoordig niet alleen kostbaar is voor de zetter maar ook
voor de boekgebruiker.
Maar voor het overige slechts woorden van lof voor de ijverige en toegewijde
schrijfster. Men wordt aangenaam getroffen door de zakelijke eenvoud van het
betoog en de dappere wijze waarop schr. haar weg door een overvloed van materiaal
heeft weten te banen. Het is zeer te hopen dat schr. ook haar tweede deel nog mag
voltooien en dat ze de steun zal vinden, die haar werk ten volle verdient.
G. KLOEKE
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Woordeboek van die Afrikaanse Taal [Die Afrikaanse Woordeboek, Deel
I, A-C]. Pretoria, Die Staatsdrukker, 1950.
‘'N so volledig moontlike versameling van ons Afrikaanse woordeskat’ in een groot,
wetenschappelijk woordenboek, dat is het ideaal dat prof. J.J. Smith zich stelde in
zijn opstel van 10 Juli 1920, dat aan het begin van de inleiding tot het voor ons
liggende werk wordt aangehaald. Het is een ideaal zoals sinds de opkomst van de
nieuwere (d.i. niet-klassieke) taalwetenschap alle beoefenaars daarvan voor ogen
zweefde, en welks vervulling, vooral sedert Jakob Grimm met zijn Deutsches
Wörterbuch voor den dag kwam (1837), als een zaak van nationaal belang en een
nationale erezaak werd gezien. Het eerst in Nederland, en na korter of langer tijd
in de overige Germaans sprekende landen, zette men zich aan de arbeid en na
meer of minder strubbelingen kwam een zodanig werk op gang; voltooid is alleen
nog het Engelse woordenboek; het Deense, waarmee het laatst begonnen werd,
heeft de eindstreep in het gezicht. In de meeste gevallen is de woordenboekszaak
een zaak van veel hartzeer en teleurstelling geworden; niettemin is zij nergens
opgegeven. De oorzaken van die teleurstelling zijn tweeërlei: in de eerste plaats
juist dat men zo'n woordenboek als een nationale erezaak zag, en erezaken
verlangen nu eenmaal een regeling op korte termijn, wat bij zo'n werk a priori
uitgesloten is; het enthousiasme, zoals dat in Nederland b.v. bij het verschijnen van
de eerste aflevering in 1864 nog bestond, is geen eeuw gaande te houden. En in
de tweede plaats dat men er van uitging dat zo'n nationaal woordenboek ook nog
1)
‘aan de eischen van wetenschap en practijk’ moest voldoen . De vervulling van die
twee eisen gelijktijdig is immers een onmogelijke zaak. De practijk verlangt een
gemakkelijk hanteerbaar woordenboek van hoogstens drie à vier delen, binnen
enkele jaren verschijnend, up to date en met in de eerste plaats aanwijzingen voor
het verstaan en het hanteren van de woordenschat en de taalvormen van het
ogenblik. De wetenschap daarentegen is alleen te bevredigen met een zo volledig
mogelijk gedocumenteerde, diachronische, etymologisch toegelichte inventaris van
de taal in al haar verschijningsvormen, een

1)

WNT, afl. 1, ‘Een woord aan den lezer’, 2.
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werk dat generaties eist en minstens twintig boekdelen. De meeste
woordenboeksondernemingen hebben de laatste weg gekozen, en terecht. Zij
mochten en moesten dit doen, omdat er in de Europese landen al lang min of meer
betrouwbare handwoordenboeken bestonden; om deze te vervolmaken was echter
een groot wetenschappelijk woordenboek nodig. Voor het Afrikaans lag de zaak
anders. Een gezaghebbend handwoordenboek van enige omvang bestond daar
nog niet. Prof. Smith wilde de weg volgen van zijn Europese voorgangers: eerst een
groot, wetenschappelijk woordenboek; dan, daarop gebaseerd, een
standaard-handwoordenboek. Maar de practijk kon zo lang niet wachten; de snel
evoluerende Afrikaanse taal en het gelijktijdig groeiende taalbesef verlangden zo
spoedig mogelijk de steun van een voor de practijk ingericht en toch zo volledig
mogelijk, door bevoegde taalgeleerden samengesteld woordenboek. Aan dit
verlangen heeft de huidige redactie, onder leiding van Dr. P.C. Schoonees, voldaan
met het werk waarvan het eerste deel in 1950 gereed kwam, en waarvan de
voltooiing binnen afzienbare tijd verzekerd schijnt.
Dit werk is een compromis; het draagt een voorlopig karakter en een groot,
historisch, wetenschappelijk woordenboek wordt alsnog in uitzicht gesteld. Die
tweeslachtigheid blijkt ook uit de ietwat eigenaardige dubbele titel: op de titelpagina
staat ‘Woordeboek van die Afrikaanse taal’, op de band ‘Die Afrikaanse Woordeboek’.
Die dubbele titel is weliswaar niet met dit opzet gekozen (Dr. Schoonees berichtte
mij dat de bandtitel gekozen was omdat het boek bij het publiek nu eenmaal aldus
wordt aangeduid, zoals het WNT ook wel ‘Groot Nederlands Woordenboek’ genoemd
wordt), maar de innerlijke structuur wordt er toch ook wel door gekarakteriseerd:
‘Woordeboek van die Afrikaanse Taal’ is het voor zover het de eigen Afrikaanse
taalschat op grond van directe mondelinge en schriftelijke gegevens registreert, met
zorgvuldige betekenisomschrijvingen, voorbeelden van gebruik (ook, maar niet zeer
veel, citaten), idiomatische uitdrukkingen, gewestelijke benamingen enz.; ‘Die
Afrikaanse Woordeboek’ voor zover het in zijn wijze van bewerking de Afrikaanse
opvatting van een standaardwoordenboek weerspiegelt, een opvatting die het dichtst
staat bij die van de Amerikaanse, nl. dat zulk een werk ook vrij ver gaande
encyclopaedische eisen
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moet bevredigen. Dit blijkt ook uit het uiterlijk aspect, dat met zijn zwarte en gekleurde
illustraties zeer sterk herinnert aan dat van de voortreffelijke Century Dictionary, die
zich echter in zijn ondertitel ook uitdrukkelijk noemt ‘An encyclopedic lexicon of the
english language’. In zijn inleiding zegt Dr. Schoonees dat de gebruikers van het
wdb. een verklaring mogen verwachten van ‘die meeste woorde wat hulle in hul
lektuur of handboeke teëkom’ en ‘met die opneem van vreemde woorde was die
Redaksie vrygewig’, maar ergens moest een grenslijn getrokken worden. Die grens
is zo ruim genomen dat er binnen vallen namen als Acalypha, ‘'n Tropiese
plantegeslag’ enz., Acalyptrata... ‘'n Groep tweevlerkige vlieë beh. t/d superfamilie
Muscoidea’, Acanthocephala, Acanthoceras... ‘'n Geslag uitgestorwe skulpdiere v/d
Ammonietegeslag wat i/d Krytperiode geleef het’, Beenganoïdes... ‘Verouderde
naam vir 'n orde visse met 'n goed ontwikkelde beenstelsel, beh. t/d groep Ganoidei’,
accessorius... ‘Wetensk. benaming vir die elfde harsingsenuwee, wat dien tot
innervasie v/d monnikskapspier en die groot kopknikker’, enz. enz., dus vrijwel alle
latijnse natuurwetenschappelijke, medische, anatomische e.d. benamingen. Naar
onze mening horen deze zeer stellig in een algemeen nationaal woordenboek niet
thuis; deze namen behoren tot de internationale vaktaal der geleerden, niet tot enige
nationale taal. Enkele van die latijnse namen zijn in ruimere kring bekend en
verdienen daarom wel opneming, en men kan dan natuurlijk wel eens aarzelen,
maar het lijkt ons bepaald onjuist de knoop in die zin door te hakken dat men dan
maar alles opneemt. Het geeft ook aanleiding tot overbodige herhalingen en
verwijzingen: zo vindt men hier b.v. een artikel ‘cerebellum. (L., anat.) Kleinharsings,
dié afdeling v/d harsings net agter die breinstam’ enz. (art. van 14 regels). Nu moet
er dus een artikel kleinharsings komen, dat òf hetzelfde herhaalt, òf een verwijzing
bevat naar cerebellum, terwijl het toch in de rede had gelegen, gesteld dát men
cerebellum wilde opnemen, wat ons al overbodig lijkt, het andersom te doen en
cerebellum alleen op te nemen als verwijzing naar kleinharsings. Ook met art. als
calascione. (It., mus.) ‘'n Snaarinstrument, vroeër in Suid-Italië in gebruik; dit lyk na
'n mandoline en het gew. 'n baie lang hals en 2 of 3 metaalsnare’; calata. (It., mus.)
‘Ou Italiaanse dans met rustige ritme
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(omstreeks 1500)’, lijkt ons de grens naar het encyclopaedische zeker overschreden.
In een ander opzicht is dit het geval waar soms op zakelijke bijzonderheden te ver
wordt ingegaan, zoals b.v. in het artikel astigmatisme, dat ruim een halve kolom
omvat; met hetgeen in de eerste negen regels gezegd wordt, had ruimschoots
kunnen worden volstaan. Een woordenboek behandelt per definitionem woorden,
t.w. woorden als delen van de taal, waarbij een nauwkeurige betekenisomschrijving
van het grootste belang is, vooral toegelicht door voorbeelden van de wijze waarop
en het verband waarin ze gebruikt worden, maar niet door het opsommen van en
ingaan op zakelijke bijzonderheden en aspecten. Dat is juist het terrein van de
encyclopaedie, het zaakwoordenboek. Waarschijnlijk is het juist het ontbreken (voor
zover ons bekend) van een encyclopaedie in het Afrikaans, dat de samenstellers
van het WAT verleid heeft zich soms wat ver op het terrein daarvan te begeven en
zich op het standpunt te stellen van het ‘liever te veel dan te weinig’. Wij kunnen
dat standpunt zeker begrijpen, maar wilden slechts even wijzen op het principiële
verschil dat tussen beide soorten van werken toch blijft bestaan, en waarschuwen
voor de vertraging in de voltooiing van het werk die juist door het streven naar
volledigheid in dién zin kan ontstaan.
Verder nog enige losse opmerkingen. De bron van de citaten wordt slechts met
de enkele naam van de auteur aangeduid, zoals ‘Preller’, ‘Langenhoven’, maar een
bronnenlijst ontbreekt. Het is de bedoeling, naar Dr. Schoonees mij berichtte, dat
deze aan het eind van het werk zal verschijnen, omdat er nog steeds geëxcerpeerd
wordt, maar het zou toch wel wenselijk geweest zijn althans een voorlopige lijst te
geven, daar niet ieder dadelijk zal weten welk werk met die namen bedoeld is. Op
den duur kunnen misschien ook wat meer eigenlijke citaten gegeven worden.
Grammaticale bijzonderheden, als het mv. der znw. en de werkwoordsvormen,
worden alleen gegeven als zij onregelmatig zijn, en dan soms nog alleen in de
voorbeelden, niet aan het hoofd van het artikel, maar er zijn wel eens
inconsequenties; zo b.v. als wel bij aankoop het mv. aankope vermeld wordt, en
niet dat van aanloop. Direct na het lemma wordt aangegeven welk rededeel het
behandelde woord is, maar bij de zelfst. nw. alleen dán als het woord ook als ander
rede-
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deel voorkomt. Eenvoudiger, ook voor de bewerkers zelf, lijkt het ons álle zelfst. nw.
als zodanig aan te duiden, en altijd het mv. aan te geven. Voor ‘selfstandige
naamwoord’ wordt de afkorting s. gebruikt, wat niet geheel in overeenstemming is
met de afkorting b.n. voor ‘byvoeglike naamwoord’. Verder valt over de redactionele
afkortingen nog wel het een en ander op te merken: de afkortingen bw. voor ‘bywoord’
en tw. voor ‘tussenwerpsel’ ontbreken, evenals gew. voor ‘gewoonlyk’, tenzij dit
laatste tot de ‘gewone, erkende afkortings’ gerekend wordt, die aan het begin van
de betrokken letter worden verklaard. Er is een afkorting Ind. voor ‘Indies’, zonder
dat aangegeven is wat daarmee precies is bedoeld; de afkorting N.O.I., ‘Nederlands
Oos-Indië’ is verouderd; drukk., ‘drukkuns’, naast boekdr., ‘boekdrukkery,
boekdrukkuns’ lijkt wat overbodig, zonder nadere explicatie. Niet fraai is het gebruik
van afkortingen als m/d, v/d in de voorbeelden en de citaten; deze dienen o.i. in elk
geval beperkt te worden tot het redactionele gedeelte. Bij de afkortingen aan het
begin van de letter C wordt achter cwt alleen de omschrijving ‘sentenaar’ gegeven,
zonder vermelding van het oorspronkelijke woord centweight. Onjuistheden hebben
wij overigens weinig aangetroffen. De twee betekenissen van antifoon hadden wij
liever in afzonderlijke artikelen behandeld gezien, daar zij etymologisch verschillen.
Bij bellettrie wordt alleen verwezen naar belles lettres, maar dit zijn toch niet geheel
synoniemen.
Deze enkele opmerkingen doen niet af aan onze waardering voor dit werk, het
eerste wetenschappelijk gefundeerde Afrikaanse woordenboek van wat ruimer
omvang dan een handwoordenboek, al is het dan nog niet het grote historische
woordenboek waarvan Prof. Smith droomde; wij wensen de redactie geluk met het
verschijnen van dit eerste deel en spreken de hoop uit dat de voltooiing vlot moge
verlopen.
Leiden, Juni '52.
C. KRUYSKAMP
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Over enige vaktermen en begrippen bij Molinet en de Casteleyn
I. Wat is ‘rethorijcke’?
Als Marieken van Nieumeghen en Moenen te Antwerpen Inden Boom de
bankgezellen imponeren met haar geleerdheid horen wij eerst uit de mond van
Moenen:
491 Die vrije consten can si alle sevene:
Astronomia ende geometrica,
Arithmetica, logica ende gramatica,
Musijcke ende rethorijcke, d alderhoutste
495 Si soude derren staen teghen den alderstoutste
Clerck, die in Parijs oft in Loevene studeert.

Als dan de gezellen iets van haar kundigheden willen horen, vervolgt hij:
Dat refereynken, dat ghi ghisteren maectet,
Doen wi ons noenmael deden te Hoochstraten
505 Segt hem lieden datte.

Moenen heeft haar dus volgens zijn belofte de zeven vrije ‘consten’ geleerd, al
noemde hij vroeger (vs. 202-204) alchimisterie in plaats van astronomie, en
bovendien blijkt zijn leerlinge ook zover in de toepassing te zijn dat zij zelf een
refereynken maakte. Nu echter laat zij zich nog even bidden en geeft eerst een
tegenwerping ten beste:
506 In rethorijcken slacht ic al den slechten scolieren,
Al soudic gheere rethorijcke hantieren
Om die seven vri consten daer met te vermeerene.
Rethorijcke en is met crachte niet te leerene,
510 Tes een conste, die van selfs comen moet.
Alle dander consten, alsmen daer neersticheit toe doet,
Die sijn te leerene met sien, met wisene,
Maer rethorijcke es boven al te prisene,
Tes een gave vanden heylighen gheeste...

Maar er zijn veel mensen zonder begrip die dat niet voelen en de
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kunst versmaden ofwel bederven. En dan laat zij haar refereyn horen met de
stocregel: Doer donconstighe gaet die conste verloren.
De dichter van Marieken van Nieumeghen stelt ons hier voor een dubbele
betekenis: rhetorica als leervak, een van de zeven vrije kunsten, en rethorijcke als
scheppende kunst, een persoonlijke gave die men moet hebben meegekregen.
Voor ons begrip is deze tegenstelling maar al te duidelijk. Wij zullen er afstand van
moeten nemen als wij de leermeesters van rethorijcke willen begrijpen. Er is geen
bijzonder historisch gezichtspunt nodig om te onderscheiden dat kunstonderwijs en
oorspronkelijk kunstenaarschap uit verschillende bronnen putten, zelfs als zij zich
in een en dezelfde persoon manifesteren. Er zijn nu eenmaal kunstacademies, die
deze problematiek qualitate qua levend houden. Maar voor elke kunst en voor elke
tijd apart is wel een bepaald historisch inzicht vereist om de krachten van traditie,
smaak, utiliteit, theorie, naast die van talent en persoonlijke aandrift te onderscheiden
en te meten.
In de literair-historische realiteit zijn de producten van de Franse en Nederlandse
rederijkers eenvoudig de dichtkunst van die dagen, min of meer lyrisch, vaak
allegorisch, overwegend didactisch, vertellend of gedramatizeerd, zowel in het
ernstige als in het komische. En naar het criterium van originaliteit en persoonlijke
scherpte of gevoeligheid lijkt ons dan de Nederlandse poezie van dat tijdperk voor
het overgrote deel niet heel belangrijk, althans bedenkelijk dicht bij de grens van
het ambachtelijke maakwerk, niet alleen in vorm maar ook in wezen. Dat zij zo. En
de tijdgenoten zullen ons zelfs dikwijls bijvallen in onze veroordeling, want doer
donconstighe gaet die conste verloren. Maar zij zullen ons toch wel heftig bestrijden
als wij blijk geven de hele conceptie van de edel conste rethorijcke als levende bron
van alle wijsheid en taalschoonheid maar matig te kunnen waarderen. Daar ligt
inderdaad een kloof tussen hun punt van uitgang en het onze.
In Frankrijk en de Bourgondische landen bedient de poezie zich in de
overeenkomstige periode van dezelfde of soortgelijke vormen, die in het Nederlandse
gebruik zijn nagevolgd. Het ligt in de aard van
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deze spraakzame kunst dat haar schrijflustige beoefenaars eerder dan de schilders
of meubelmakers ertoe kwamen handleidingen te boek te stellen met voorbeelden
en aanwijzingen voor de aankomende kunstbroeders. Er zijn een hele reeks
dergelijke Franse tractaten bewaard. Het oudste, L'art de dictier van de grootmeester
Eustache Deschamps, dateert van 1392 (uitg. in Oeuvres complètes de Eustache
Deschamps door G. Raynaud, deel 7, blz. 266-292, Société des anciens textes
français, Paris 1891). Uit de 15e eeuw zijn er een aantal van anonyme en van met
name genoemde auteurs, onder wie Jean Molinet als de meest vermaarde uitblinkt.
In de 16e eeuw gaat de reeks nog voort om met de Art poetique françois van Thomas
Sebillet, verschenen in Parijs 1548, de overgang te leveren naar de Pleïade-dichters
en Joachim du Bellay's Deffence et illustration de la lange francoyse, 1549. Juist
dan is ook in de Nederlandse litteraire wereld Matthijs de Casteleyn toe aan zijn
Const van rhethoriken, gemaeckt in 't iaer ons heeren 1548 en verschenen te Gent
in 1555, vijf jaar na zijn dood. Zijn werk staat inderdaad zowel voor zijn persoonlijk
leven als in het gehele historische verband aan het einde van een belangwekkende
ontwikkeling en het maakt op bijzondere wijze zijn zinspreuk waar: Wacht wel 't slot.
De studie van deze stof is ontgonnen door Ernest Langlois, eerst in zijn proefschrift
De artibus rhetoricae rhythmicae (Paris 1890), dat een sobere beschrijving van de
inhoud en de onderlinge verhouding geeft, en daarna door de zorgvuldige uitgave
van zeven belangrijke teksten in zijn Recueil d'arts de seconde rhétorique (Paris
1902), dat deel uitmaakt van de Collection de documents inédits sur l'histoire de
France. Met de termen rhythmica (d.w.z. berijmde) rhetorica en seconde (dus tweede)
rhétorique tastte Langlois naar een ondubbelzinnige aanduiding voor datgene,
waarvoor het Nederlandse spraakgebruik zich eenvoudig kan bedienen van de oude
benaming rethorijcke of in de latere puristische verhaspeling rederijkkunst. Met de
naam hebben wij dus minder moeite dan Langlois. Maar voor het bepalen van een
begrip is juist het zoeken naar een benaming bijzonder verhelderend.
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Eustache Deschamps op het eind van de 14e eeuw vormt in alle opzichten een
hoogst merkwaardig voorspel. L'art de dictier (d.i. samenstellen) et de fere chançons,
balades, virelais et rondeaulx, behoort volgens hem niet tot de rhetorica maar tot
de muziek. Hij begint zijn verhandeling met een overzicht van de zeven
wetenschappen ‘par lesquelles ce present monde est gouverné ét qui sont appellez
ars liberaulx’. Deze zijn in de tijden van Abraham uitgevonden door Zoroaster en
de eerste onder hen is gramaire, want door middel van de letters van het a b c,
waarmee de kinderen beginnen, komt men tot de kennis van alle andere
wetenschappen. Logique dient om te leren onderscheiden tussen waarheid en
schijn, rethorique om te leren zich juist en duidelijk uit te drukken. Dan volgen
geometrie, waardoor men omvang en inhoud van alle soorten voorwerpen leert
bepalen, arismetique, waardoor men afstanden, de loop van hemellichamen en alle
soorten geldzaken kan uitrekenen, astronomie, die de kennis van sterren en planeten,
hun eigenschappen en invloeden op de gezondheid en dergelijke verschaft, en
tenslotte de muziek, die eigenlijk de remedie is op de zes voorafgaande, doordat
men bij haar de geest kan ontspannen en herstellen van de vermoeienissen. Nu
zijn er twee soorten muziek, waarvan de ene artificiele en de andere naturele wordt
genoemd. De eerste, de kunstmatige, bestaat eenvoudig uit de kennis van de zes
noten us ré mi fa sol la en daarmee kan iedereen leren zingen of, als hij geen goede
stem heeft, tenminste op instrumenten de vereiste tonen voortbrengen. ‘L'autre
musique est appellée naturele pour ce qu'elle ne puet estre aprinse a nul, se son
propre couraige naturelment ne s'i applique, et est une musique de bouche en
proferant paroules métrifiées, aucunefoiz en laiz, autrefoiz en balades’ en nog andere
vormen van verzen. Hij wijst wel op de traditie die meebrengt dat sommige
dichtvormen gezongen behoren te worden, zodat daarbij dus ook de kunstmatige
muziek op noten wordt toegepast, maar voor de makers van verzen is dat bijkomstig
en ook de voordracht met gewone spreekstem heeft het volle recht op de naam
muziek. Als beide soorten muziek samengaan, waarbij de zang dan nog door
meerstemmigheid verfraaid kan worden, is dit inderdaad een prachtig huwelijk van
kunsten, maar elk van beide is onafhankelijk van de andere een
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volkomen zelfstandige kunst. En deze inleiding, met haar wel heel middeleeuwse
systematiek van de menselijke wetenschappen, eindigt dan met de belofte dat de
schrijver nu enige regels en aanwijzingen zal geven over die musique naturele, die
toch niemand, hoe wijs de leermeester of de leerling ook mogen zijn, ooit zal kunnen
leren dan door zijn eigen natuurlijke aanleg. Daarop legt hij telkens en ook in zijn
epiloog nog weer de nadruk; hij heeft dit werk dan ook alleen ondernomen op de
uitdrukkelijke wens van een zeer groot heer en meester die hem dit opdroeg. De
eigenlijke lessen bestaan dan allereerst uit een voor onze begrippen tamelijk
barbaarse beschouwing over klinkers en medeklinkers en daarna uit allerlei
voorbeelden van versvormen en over de verschillende soorten van rijmen, zoals
die ongeveer eender ook in alle latere verhandelingen van dit genre plegen voor te
komen.
De voorstelling van Deschamps heeft dus als punt van uitgang de muziek en
bezorgt ons verder de verrassende wending dat de verskunst als de natuurlijke
muziek naast de kunstmatige van de zang met haar bepaalde tonen wordt gesteld,
en dat dan nog de natuurlijkheid van het verzenmaken niet staat tegenover de
kunstmatigheid van de toonladder, maar dat het hierbij gaat om de natuurlijke
begaafdheid die het dichten eigenlijk aan elk gewoon onderwijs onttrekt. Deze laatste
bijzonderheid schijnt de aandacht van Langlois niet te hebben getrokken. De dichter
van Marieken van Nieumeghen gaf ons iets dergelijks te verstaan. Het lijkt mij
kenmerkend dat de leermeesters van rethorijcke in de 15e en 16e eeuw op deze
reserve ten opzichte van hun onderneming in het geheel geen prijs meer blijken te
stellen. Eer het tegendeel.
Voor de toewijzing tot het gebied van de muziek vestigt Langlois de aandacht op
een uitspraak van de middeleeuwse grammaticus Johannes de Garlandia: rithmica
species est artis enim musice, de rijmkunst is een soort van muziek. En ook bij
Molinet keert deze definitie terug in zijn aanhef: Rethorique vulgaire est une espece
de musique appellée richmique. Maar hier is dan toch als eigenlijke aanduiding de
algemene term rethorique gebruikt, in dit geval met de toevoeging vulgaire. Bij
andere schrijvers luidt die toevoeging maternelle of seconde of laie rhétorique, wat
dan zeggen wil afwijkend van de klassieke of latijnse. Hier spelen verschillende
tegenstellingen door elkaar: de lekentaal of
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moedertaal tegenover de taal van geleerden en klerken, de bijvorm in vers en rijm
tegenover de oorspronkelijke echte redenaarskunst in proza. Geen van de door
Langlois uitgegeven verhandelingen houdt zich meer in het bijzonder op met een
verklaring of verantwoording van deze term. De Franse verskunst heet eenvoudig
zo. En ook Molinet stapt in zijn definitie meteen over op de eigenschappen van het
vers, een vast aantal lettergrepen en eindrijm, om dan dadelijk te belanden bij
woorden, syllaben en letters als componenten. Langlois koos als algemene titel
voor zijn uitgave de naam seconde rhétorique als de meest neutrale aanduiding.
Wat al deze Franse leermeesters en ook De Casteleyn geven willen, zijn de
voorbeelden en aanwijzingen voor het gebruik, de spelregels van de
dicht-wedstrijden. En die lessen bestaan in benamingen van verschillende
dichtsoorten en hun toepassing, strophevormen, gewoonten over de telling van de
syllaben, die zij allen zonder meer met de klassieke voeten gelijk stellen, en vooral
velerlei bijzonderheden over de keuze en de zuiverheid van de rijmen, soms
uitgewerkt in hele rijmlijsten. Dat de eigenlijke latijnse rhetorica een ander onderwerp
behandelt komt bij enige van de lateren hierbij al wel ter sprake en dan wordt
daarvoor verwezen naar andere latijnse leerboeken. Ook wordt bij een enkele, en
juist bij een van de vroegsten, de poetica er als een apart vak bij betrokken, maar
daarmee verschijnt dan een nieuwe tegenstelling. Immers de poëten zijn getypeerd
als de vinders van poëtische stoffen en de lessen op dat gebied bestaan dus uit
mythologie, fabels en exempelen, in de praktijk in hoofdzaak afkomstig uit Ovidius
en de bijbel. Dat is dus wel heel iets anders dan de kunst van het verzenmaken.
De laatste Franse uitlopers in de 16e eeuw en ook Matthijs de Casteleyn tonen
wel dat het humanistische onderwijs hier de begrippen had verscherpt en dat men
het verband met de klassieke rhetorica moest loslaten of verstevigen. In Frankrijk
deed Sebillet het eerste door over te gaan op de benaming art poétique, al bleef hij
toch ook de oude rijmregels en versvormen onderwijzen. De Casteleyn deed het
tweede en bepleitte dat alle letterkundig werk als eenzelfde kunst wordt aangeduid
met hetzelfde woord:
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Rethorica moet men deze const denomméren
In griecsche: niet slaende tvocabel zwijcke,
Ende als eist dat wy vele Orateurs allegéren,
Wy spreken by ghelijcke van ghemeen Rethorike.
(let wel rhétorique vulgaire)
By ghelijcke segghic, gheweerd alle exces,
Hoord mijn woord expres, zonder eenigh venijn,
Als schijntere different, daer gheen en es
Tusschen den Orateurs ende dit profes,
Oft tusschen Rethorike vlaemsch ende latijn,
Nochtans tenderen zij tot eenen fijn:
Een praecept moet d'eens en d'anders beleeden scheeden,
Dus accorderen zij tsamen als brood ende wijn,
Want schoonsprake moet de wortel van hen beeden cleeden.
(Const 33-34)

Hier slaat De Casteleyn inderdaad spijkers met koppen en dat heeft hij niet van
Molinet kunnen leren. Deze Franse voorganger schreef, volgens zijn inleiding, ter
wille van een edelman, die onder de vaan van Cupido geraakt, zich wenste te
bedienen van dit strijdmiddel in het ridderlijk tournooi met zijn schone, een jongeling
uit een geslacht dat al veel rijke gaven in deze kunst had getoond. Langlois
beredeneert dat Molinet's tractaat ontstaan moet zijn tussen 1477 en 1492. In het
laatste jaar werd het door Ant. Vérard in Parijs gedrukt, daarna nog verscheiden
malen o.a. in 1499, echter nooit met vermelding van de naam van Molinet. Op een
raadselachtige manier, waarvoor Langlois een verklaring heeft beproefd, is er de
naam van Henry de Croy als auteur aan verbonden, die wellicht de bewuste jonge
edelman kan zijn geweest. In Molinet's uiteenzettingen herkende Langlois wel enkele
overeenkomsten in uitdrukking met latijnse rijmkunsten, maar van een standpunt
of van enigszins principiële beschouwingen is er geen sprake. Bij de jongere
tractaatschrijvers blijkt echter herhaaldelijk dat zij Molinet's aanwijzingen kenden
en volgden. En bij De Casteleyn wordt hij enige malen met name genoemd als de
blijkbaar gezaghebbende leermeester, op wiens uitingen dan kritiek wordt geleverd.
Hij was zeker niet de enige bron voor De Casteleyn, maar wel de enige autoriteit
die hij noemt.
Ook De Casteleyn schreef zijn Const op hoog bevel. Maar bij hem
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is de hele historie die hij in zijn inleidend gedeelte hierover vertelt een poëtische
fictie. Niemand minder dan Mercurius verschijnt hem in een fraai ge-italianiseerd
toneellandschap op de middagwandeling buiten Audenaerde en draagt hem de
gewichtige taak op. De verhouding tussen deze goddelijke boodschapper en de
dichter is kenmerkend. Rethorijcke blijkt geheel onder Mercurius te ressorteren en
pas als De Casteleyn tegenstribbelt komt de god met het argument dat hij zo juist
op Parnassus is geweest en er ook Apollo over gesproken heeft; hij plukte daar
meteen de laurierkrans die hij als prijs voor de uitverkoren dichtmeester heeft
meegebracht. De dichter neemt dan de zware opdracht aan, die hij inderdaad wel
heel belangrijk en nodig vindt, want de eer en de zuiverheid van rethorijcke is alle
inspanning waard. Opvallend is dat de god alleen beveelt en intimideert en dat de
dichter alleen gehoorzaamt en gevleid is, maar helemaal niet om bijstand of om
inspiratie vraagt. Hij zou in zijn allegorie daarvoor een unieke gelegenheid hebben
gehad.
Inderdaad, rethorijcke behoort onder Mercurius als een zaak van beschaving,
van vernuft, vaardigheid en maatschappelijk verkeer. Dat straks Apollo het bedrijf
van de poëten weer zou trachten over te nemen heeft De Casteleyn niet zien
aankomen. En dat kort tevoren en nog in zijn eigen dagen zelfs de heilige geest er
zich mee had bemoeid was hij vergeten of geloofde hij niet meer. Maar zomin als
Apollo althans in ons land ooit geheel geslaagd is zijn broeder te verdringen, evenmin
heeft Mercurius werkelijk volkomen de alleenheerschappij gehad, zelfs niet bij de
immers met de laurier getooide Matthijs De Casteleyn.
De woorden dichten en rijmen zijn bekend bij de middeleeuwse Fransen en
Nederlanders. ‘Dichten’ is een letterkundig werk samenstellen; dat betekent het lat.
dictare reeds en l'art de dictier bij Deschamps. ‘Van dichten comt mi cleine bate’,
kon een oud slachtoffer van de kunst zeggen, en een ander meent dat ‘een recht
dichtere’ nooit ‘sonder dichten gheduren’ kan ‘want het hoordt te sire naturen’. En
al zulk kunstig werk geschiedde nu eenmaal ‘in dichte’ op rijm. Rijm, rime, van het
griekse rhythmus afkomstig en met een lichte verschuiving van het accent geworden
tot een consona paritas sillabarum (Langlois p. LXVII), is één of eigenlijk een com-
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binatie van enige versierselen uit de klassieke redenaarskunst, vooral de similiter
cadentia en similiter desinentia. Jacques Legrand, de oudste bij Langlois
voorkomende opvolger van Deschamps, schreef waarschijnlijk nog vóór 1405 in
een werk over de zeven vrije kunsten, en als aanhangsel bij het hoofdstuk over de
rhetorica, zijn beschouwing over de rijmen: Des rymes et comment se doivent faire.
Hij stelt rijmen en rhetorique niet gelijk, maar hij opent zijn lessen met de opmerking
dat het rijm genoemd dient te worden ‘entre les couleurs de rethoricque’; het kan in
proza en in verzen voorkomen en over de laatstgenoemde toepassing zal hij dan
nadere aanwijzingen geven. Dat in de verdere loop van de 15e eeuw de naam
rhetorique voor de dicht- en rijmkunst in de moderne taal algemeen gebruikelijk
werd is zeker niet een toeval van terminologie. Hiermee is een begrip uit de
laat-middeleeuwse opvoeding werkzaam geworden in de kringen van beschaafde
leken en burgers. Deschamps gaf als verklaring van de benaming ‘vrije’ kunsten,
dat die oudtijds alleen door echte onafhankelijke mensen uit de hoogste standen
mochten worden beoefend. In zijn dagen, eind 14e eeuw, was dat blijkbaar niet
meer zo en waren zij al het bezit van grotere groepen met algemene ontwikkeling
geworden. De zeven vrije kunsten waren de elementen van het vormend onderwijs
en de kundigheden die tot het beschaafde maatschappelijke leven behoorden lagen
in deze leervakken besloten. De geliefde beoefening van de dichtkunst, het
voordragen en toneelspelen inkluis. al of niet in verenigingsverband bedreven en
door wedstrijden aangewakkerd, zocht en vond haar natuurlijke aansluiting bij de
bekende schoolwetenschappen. Deschamps had het op aannemelijke maar blijkbaar
toch niet overtuigende gronden bij de muziek gezocht, maar de rhetorica zou het
pleit winnen. Zij was het resultaat en de toepassing van de lessen in grammatica
en logica; lezen en schrijven, denken en begrijpen, leiden op tot behoorlijk en
smaakvol taalgebruik, tot nuttige en tevens fraaie beschaafde uitdrukking. Dat is de
ontwikkeling in de maatschappelijke plaats van dicht en rijm naar rethorijcke. Eigenlijk
leert Boendale ons al aan het begin van deze weg, dat dichten wel niet geleerd kan
worden, maar dat leken die ‘gramarie’ niet kennen er toch niet in kunnen slagen.
Halverwege ontmoetten wij Deschamps
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met zijn noodzakelijke aanleg voor de natuurlijke muziek en Marieken van
Nieumeghen met haar conste die van zelf in ons moet werkzaam worden. Bij Molinet
en de anderen is het niet opzettelijk uitgesproken maar toch wel aangenomen, dat
de dicht- en rijmgebruiken vormen van eloquentie zijn die men zich uit lessen en
voorbeelden dient eigen te maken. En De Casteleyn staat aan het einde van deze
weg door zijn duidelijke en beredeneerde uitspraken over doel en wezen van
dichtkunst als passende vorm voor rethorica in de landstaal.
Het is dan ook allerminst zo dat De Casteleyn alleen vormen, termen en gebruiken
van de kunst doceert, die hij aan Molinet kon ontlenen, maar hij geeft werkelijk een
eigen opvatting over de hele professie van de dichter, om de beoefenaars te
onderwijzen in de zin en de hantering daarvan. Zijn eerste uitgangspunt in de eerste
strophe is ‘schuwt ledigheid’, evenals bij Boendale in de proloog van Jans Teestije.
Er moet inderdaad gewerkt worden en voortdurend klinkt De Casteleyn's opwekkende
leraarsstem: opletten, uitkijken en eerst nadenken. Want deze kunst
Rijst duer aerbeid ende diligentie,
Duer groote experiente ende studérijnghe,
Vele exercitien, groote tractérijnghe:
Dijn wo[o]rden moetty wijsselic ende by rade binden,
Met evolutien ende recolerijnghe,
Die dit niet en doet, sal dees const spade vinden
(Const 48).

Er zijn drie punten in het oog te houden:
Wat ghy dicht, waer, ende in wat manieren;

en dan voeg ik er drie bij:
Voorpeinst, disponeerd, orneerd dat eloquentelick
(Const 94).

En doe alles met opgewektheid en met zwier.
Wies ghy begrijpt maket al duerluchtigh,
Niet droufve maer cluchtigh, gheweerd alle smerten,
Den wysen man haudt van drucke vluchtich
Syn zinnen, want zo wie hem vindt suchtich
Zeer zelden dicht hy vroeyelicke perten...
(Const 56).
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Ghelijc sy die dwo[r]stelen of wapen antieren

niet alleen op hun eigenlijke strijdprestatie letten,
Maer peinsen oock hoe zij eerlick zullen staen,
Hoe sy hem gent roeren sullen, martchieren, of gaen:
Ghelijc schaermers hauwen haer contenantie,
Zoo condecentelick moedty syn belaen,
Om vroeyelick te dichtene dijn remonstrancie...
(Const 57).

Men moet Latijn kennen, wil men de zaken goed inzien, dat blijkt bij allerlei kleine
bijzonderheden die de ‘leecken’ zullen ontgaan,
Ignorantie van dien maeckt veel ruinen,
Ende hier by zietmen veel dichten diveers vallen
(Const 98).

Volg het voorbeeld van Socrates, die hoe oud hij was, zich niet schaamde om te
leren en die bij Aspasia nog onderwijs ging nemen in rethoricke en snarenspel
(Const 68).
In gheender manieren en haudt u ledigh,
Weest den tijd bestedigh, ind aerbeids heerden:
Met tgheent dat Horatius seid, vald vredich,
Sanghers en Poëten ghemannierd en zedigh
Durren wel tbegrijp alder const anveerden:
Wies zij bedroomen oft iet begheerden,
Zij durrent bestaen staut op elcke huere...
(Const 69).

Maar wordt toch niet te haastig of overmoedig:
Naer steerckte dijnder zinnen moedty nemen dlast,
Den soldere faeilgierd diemen overtast,
Laedt u naer u schauwers mueghen draghen:

neem de tijd voor uw werk en wees dan ook niet te ongelukkig om een foutje,
Een cleen smette en magh maer cleenelick inderen
(Const 70).

Want wij zijn nu eenmaal niet volmaakt, zoals Horatius ons leert,
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Elck weet wel wy en zijn gheen Iinghelen,
Maer de beste meesters zullen zy blijfven,
Die tsoete metten profitighen mijnghelen.
(Const 71).
Rethorisiens, Factuers, zoo elck magh weten
Heeten Poëten, als die iet excogitéren,
Wiens principal voordstel ende vermeten
Es, properlick ende eerlick den tijd verghéten,
Der meinschen profict zoucken ende commenderen:
Want die iet scrijfd hy moet doceren,
Verbliden en moveren zijnen Audituer:
Dleven vander meinschen mach hy schaers taxeren,
Als hy ditte doet en claeghd hy gheen labuer.

(d.w.z. hij vindt het menselijk bestaan overigens misschien niet bijster veel waard,
maar met zulk werk zal hij zich niet beklagen over de moeiten van het leven. Const
72).
Mijn citaten lijken, en zijn ook inderdaad enigszins grillige grepen, maar ik doe
die met dezelfde listigheid als waarmee De Casteleyn zijn hele betoog levend heeft
gemaakt. Eruditie, paedagogie en werkelijk een soort levensmoraal heeft hij
samengebracht in dit encheiridion voor de milites Rhetoricae. En dat alles in een
overvloedige en glinsterende uitstalling van woorden en klanken, die ons vreemd
zijn en vaak moeilijk vallen, maar die niet als duister of zwaarwichtig mogen worden
beschouwd. Het is bourgondische praal en humanistische levensrijkdom en tevens
het zoeken naar de zuivere en ware juistheid van inzicht en van klassieke kennis
uit de bronnen.
Al te elementaire zaken acht hij beneden de waardigheid van zijn leerlingen en
de Fransen maken er in menig opzicht ook maar wat van:
Veel simpel dijnghen moghtick verhalen,
Maer met curter talen weer ick die van my,
Ghy weedt wat consonanten zijn en vocalen,
Ende als useren meest deel alle walen
Equivoquen ende rediten, verspuutse ghy,
Als slanghen venijn weerd die van dy,
Ghy en mueght u niet helpen met die substancie,
Gheen meerder vitie vuer ons ick zeghd u vry,
Nochtans eist den walen eene elegantie.
(Const 89)
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Zo komen er nog meer punten waarin de Walen, ofwel Molinet in het bijzonder,
barbaarse gewoonten en zonderlinge misvattingen vertonen. Het gaat om de
waardigheid van Rethorica, en zij is het levende equivalent van het klassieke
humanistische ideaal en van Erasmus' bonae litterae. Wij zijn bij De Casteleyn
volkomen in diezelfde wereld en het is geen wonder en geen toeval dat de rederijkers
van de eerste helft van de 16e eeuw overwegend Erasmianen waren.
Nestor ende Ulisses subtijl inden grond
Vonden menighen vond, by wel sprekens cracht,
Dwoordt vloeide als huenich uut haerlieder mond,
Alzoot in Homéro blijct te menigher stond:
Die wel redent gheeft zijne wo[o]rden macht,
De wijse sal waken dagh ende nacht
Om dees const, die niemend en staet te verstékene:
Want Rethorika, alsmer wel up hacht (d.w.z. op acht),
Es een cuenste van seere wel te sprékene.
(Const 32)

En deze kunst heeft werkelijke macht:
Alzulcke Oratie weerd droufve ghedachten,
Zu paeysierd tverhachten naer dwel betamen,
Zu inciteerd de loore (d.i. zij weerhoudt de bedrieger of het bedrog), tgramme can zu
sachten,
Zu troost d'onstichtte zu weerd alle clachten,
Zu haudt vul raeds alle dijnghen tsamen,
Zu bluscht veel scrupels ende veel mesquamen,
Zu deckt hem die schandelic naect ende bloot lagh,
Zu maeckt van niet, mannen van grooter famen,
Zu beledt fortche, keerckroof ende dootslagh.
(Const 39)

Dat wil zeggen rethorica brengt humaniteit. Zij zelf verbindt inderdaad het aangename
met het nuttige en is eigenlijk de wellevenskunst in de volle zin.
Wie nu nader de hantering wil kennen en inlichting verlangt over equivoquen en
rediten, over baladen, refereinen, rondelen en allerhande dicht en sneden, en wie
dit alles wenst te vergelijken met de lessen van Molinet en andere Walen, die kan
zich op talrijke wegen

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 69/70

174
en zijpaden begeven. In de hier volgende bladzijden worden enkele dergelijke
wandelingen naverteld.
Het proefschrift van J. van Leeuwen, Matthijs de Castelein en zijne Const van
Rhetoriken (Utrecht 1894), geeft een bruikbare samenvatting en een globale
vergelijking met Molinet. Het werk van Langlois kende hij niet. In diens Recueil d'arts
de seconde rhétorique (1902) staat ons een register op alle in de verschillende
traité's besproken punten en termen ten dienste. Hiermee en met de Tafel van den
inhaudene van dezen bouck ghesteld by A B C. die reeds in de oude uitgaven van
De Casteleyn te vinden is, kan men een doorgang in deze doolhof trachten te vinden.
Het blijft desondanks een zeer lustige doolhof. In het proefschrift van S. Eringa over
La renaissance et les rhétoriqueurs Néerlandais (thèse aan de Sorbonne, Amsterdam
1920), zijn talloze bewijsplaatsen van De Casteleyn's kennis van klassieke auteurs
bijeengebracht.
De bronnen van zijn weten en denken zal men moeten zoeken in de geschriften
van humanisten uit zijn tijd en dan zal wel blijken dat hij die inderdaad grondig kende.
Al eist dat wy alle de Autheurs niet en citeren
In ons narreren, nochtans volgh' icker een deel.
(Const 229).

Een enkele van zijn stellingen, over de lengte van een versregel (Const 102), die
bij Coornhert vrijwel met dezelfde woorden terugkeert, vond ik, op de door deze
laatste aangewezen plaats, in Vives' De ratione dicendi terug (Nederlandsch
versrythme, 's-Gravenhage 1922, blz. 21, 35 e.v.). Maar in het algemeen zal het
wel nauwelijks lukken steeds een bepaalde autoriteit aan te wijzen.
Het is goed De Casteleyn zelf als een accumulator van Nederlandse vroeg-16e
eeuwse eruditie te beschouwen en aan zijn leerdicht als zodanig een literair en
cultuurhistorisch zelfstandige plaats toe te wijzen, ongeacht de slechte reputatie die
zijn latere volgelingen hem hebben bezorgd.
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II. Baladen en refereinen
De gewone balade (Balade commune) is bij Molinet een strikt omschreven dichtvorm.
Zij bestaat uit drie strophen (couplets) en een prince (envoy) met gelijke stok
(refreinregel). Het aantal regels van elke strophe moet gelijk zijn aan het aantal
lettergrepen van de refreinregel. Heeft die regel een manlijk rijm en 8 lettergrepen,
dan moet de strophe 8 regels tellen, bij een refreinregel van 9 lettergrepen telt de
strophe 9 regels enz. Als rijmschema schrijft hij voor:
bij

9

regels:

ababccdcd

bij

10

regels:

ababbccdcd

bij

11

regels:

ababccdded
e.

De prince heeft niet meer dan 5 regels en een rijmschema dat overeenkomt met
de laatste regels van de voorafgaande strophen, dus c c d c d, c d c d of d c d.
Hoewel dit niet als voorschrift is gegeven, blijkt uit de voorbeelden dat in de
verschillende strophen dezelfde rijmklanken in dezelfde volgorde optreden (Langlois
p. 235 e.v.).
Het tractaat van Molinet is nummer V in de bundel van Langlois. De schrijvers
van de tractaten III, IV, VI en VII geven blijk van dezelfde opvatting.
Tractaat III (blz. 179 e.v.) geeft voorbeelden van baladen van 11, 10, 8 en 9 regels,
waarvan de strophen telkens deze lengte hebben in overeenstemming met het
aantal lettergrepen van de refreinregel. Zij hebben alle 3 strophen met gelijke
rijmklanken en een prince van 4 regels.
Tractaat IV (blz. 205 e.v.) geeft wat meer theorie: een balade heeft 3 volledige
strophen van 7 of meer regels en een kortere vierde (de prince) met zo min mogelijk
regels. Langlois meent dat als minimum wel 8 regels bedoeld zal zijn omdat de
auteur de refreinregel er niet bij meetelt. Men mag nooit iets herhalen (redire une
chose) en moet dus altijd weer nieuwe woorden vinden om met de stokregel te
rijmen. Het rijmschema kan op verschillende manieren verlopen maar elke strophe
moet beginnen met een gekruist rijm. Dan volgt als voorbeeld een strophe van 8
regels, waarin wellicht regel 4 ontbreekt, want het kruisrijmende kwatrijn loopt niet
af en de stok heeft 9 letter-
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grepen. Heel lucide is deze uiteenzetting dus niet. Het verbod van redire une chose
(d.w.z. gebruik van hetzelfde rijmwoord) zal ook wel niet uitsluitend bedoeld zijn
voor de met het refrein rijmende voorvoorlaatste regel; maar misschien toch ook
wel. Hierover later meer.
Tractaat VI helpt ons alleen voort door enkele voorbeelden. Hier worden verzen
en strophen van verschillende lengte gedemonstreerd, waarbij een afwijking in de
telling van lettergrepen (voeten) opvalt, die later nog ter sprake komt. Bij een stukje
van 7 regels staat dat men deze vorm vaak voor baladen gebruikt. In een strophetje
van 8 halve regels wordt gezegd: S'il a refrain, Il est balade (blz. 257). Bij een strophe
van 10 regels, die ook elk 10 lettergrepen tellen, wordt opgemerkt dat deze soort
veel voorkomt in baladen (blz. 261). En ten slotte staat in een afzonderlijke Nota
van 4 verzen te lezen: men vindt baladen met 5, 6 en 7 voeten en ook van 8 en 10,
maar van 9 en 12 komen ze niet voor (blz. 264). Of hier ook bedoeld wordt dat dit
aantal lettergrepen (voeten) tevens het aantal regels bepaalt, is er niet met zekerheid
uit op te maken.
Tractaat VII zinspeelt op de bekende regel door twee voorbeelden met toelichting
(blz. 277). Een strophe van 10 regels, met een rijmschikking overeenkomstig de
reeds aangehaalde voorschriften, is geschikt voor baladen van tien met een refrein
van 10 lettergrepen. En evenzo een strophe van 11 regels, geschikt voor baladen
en voor chants royaux, met een refrein van elf lettergrepen dat vrouwelijk rijm heeft.
Verderop wordt nog nader op de chants royaux ingegaan, en daar blijkt, dat deze
met refrein voorkomen en dan evenals de baladen een aantal regels in elke strophe
hebben dat overeenkomt met het aantal lettergrepen van de refreinregel (blz. 302
e.v.), maar dat er ook een vorm bestaat die in bouw wel geheel hiermee gelijk is,
maar zonder gelijkblijvende refreinregel (blz. 304 e.v.). De chants royaux hebben
5 strophen, in deze voorbeelden telkens van 11 regels, met een prince (renvoy) van
5 regels. Alle strophen van eenzelfde gedicht hebben gelijke rijmklanken. Deze
chants royaux zonder refrein beschrijft Molinet (blz. 244) onder de benaming
serventois.
In al deze voorbeelden van Franse getelde verzen tonen de schrijvers
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van de tractaten dat een even aantal lettergrepen steeds met manlijk rijm en een
oneven aantal steeds met vrouwelijk rijm samengaat. Voor hun gevoel heeft het
vers dus een verloop dat wij later als ‘iambisch’ plegen aan te duiden. Alleen de
schrijver van tractaat VI geeft in zijn voorbeelden van korte verzen ook oneven
aantallen met manlijk rijm: b.v. zes regels manlijke ‘5-voeten’ (d.i. 5 syllaben) en 7
regels van 7 lettergrepen met manlijk rijm, waarbij er twee zijn met vrouwelijk rijm
die dan 8 lettergrepen hebben (blz. 256, 257). Deze klinken dus als ‘trochaeën’ en
hierbij gaat dan niet op, dat even of oneven aantal dwingt tot manlijk of vrouwelijk
rijm. Overigens bestaat bij allen natuurlijk de regel dat deze beide soorten rijm elkaar
in het schema kunnen afwisselen en dat dan de vrouwelijke verzen een lettergreep
meer hebben dan de manlijke. Reeds bij Eustache Deschamps komt dat ter sprake
(Art blz. 276). Voor de geregelde afwisseling wordt soms gepleit, maar dit is geen
vast punt op het programma. Het aantal lettergrepen van de slot- of refreinregel
bepaalt het aantal regels van de strophe. Heeft de stok manlijk rijm dan heeft de
strophe dus volgens de algemene norm een even aantal regels, en is dit rijm
vrouwelijk dan is het aantal regels oneven.
Tractaat I, dat van omstreeks 1400 moet dateren, laat ik terzijde, omdat de
uiteenzetting over de balade daarin (blz. 7 e.v.) zoveel moeilijkheden bevat, dat
Langlois zelf er nauwelijks raad mee weet.
Ook Deschamps spreekt in zijn Art de dictier, van 1392, over allerlei bijzondere
soorten baladen. Een duidelijke theorie geeft hij niet. Wel blijkt dat in zijn praktijk
het aantal regels van de strophe en het aantal lettergrepen van de stokregel niet
gelijk aan elkaar hoeven te zijn. Hij zegt wel iets over eisen van het aantal
lettergrepen (blz. 274 e.v.), maar brengt dat niet in verband met de lengte van de
strophe.
Baladen beslaan in De Casteleyn's uiteenzetting een grote plaats. Maar hij verstaat
hieronder niet hetzelfde als Molinet en hij geeft daar op zijn manier rekenschap van.
Al dadelijk stelt hij naast de balade het referein (str. 154) en legt dan uit wat het
verschil tussen beide is. Hij geeft Molinet's omschrijving bondig weer (str. 156): de
balade heeft een referein, bestaat uit drie clausen (strophen) en bovendien
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een ‘Renvoy van prinche’. Met referein bedoelt Molinet het slot van de vier clausulen,
waarop de hele balade is gebouwd, maar wij kennen die term daar niet voor en
noemen dit de stockreghel (str. 157). Nu zijn er mensen die balade als een algemene
benaming gebruiken voor allerlei soorten gedichten (d.w.z. strophevormen), maar
ik beschouw het wel als een speciale aanduiding, namelijk voor dichtvormen met
7, 8 of 9 regels in de strophe (str. 158). De benaming refereyn gebruiken wij in het
vlaams voor het gedicht als geheel, de clausulen met de prince inkluis, omdat hierin
de stok wordt gerefereerd, namelijk telkens herhaald in de laatste regel; en wat
anderen daarover mogen beweren, hier houd ik het bij (str. 159). Hij laat daarbij
aansluiten dat men niet moet zeggen of schrijven refrein, maar referein vanwege
de etymologie (str. 160). Onder balade verstaat De Casteleyn dus een soort gedicht,
dat geen refrein- of stokregel heeft en dat bestaat uit 7, 8 of 9 versregels. Op de bij
Molinet vereiste 3 clausen komt hij niet meer terug. Wij kunnen uit de later volgende
voorbeelden van baladen en refereinen leren dat het aantal strophen volgens De
Casteleyn onbeperkt is. Maar er zijn nog verschillende andere belangrijke punten
in Molinet's doctrine die De Casteleyn bij zijn bestrijding helemaal niet heeft ter
sprake gebracht. Over de lengte van de prince, die volgens Molinet ten hoogste 5
regels mag tellen, rept hij niet en in zijn eigen refereinen maakt hij de prince ook tot
een volledige strophe. En de gehele normalisering van het aantal regels in verband
met het aantal lettergrepen gaat hij stilzwijgend voorbij. Het getelde vers is hem
immers vreemd en het aantal lettergrepen in elke regel is vrij binnen zekere grenzen;
hij zelf noemt 9 tot 12 gebruikelijk, maar ziet geen bezwaar om tot 15 toe te gaan
(str. 102-104); wel kan men ervoor zorgen dat regels met hetzelfde rijmwoord ook
een gelijk aantal lettergrepen hebben, maar hij zelf houdt zich daar niet aan en hij
vindt het eigenlijk niet de moeite waard om ze na te tellen (str. 85). Alleen als het
bij een prijsvraag uitdrukkelijk is voorgeschreven dient men het ‘ghetal der syllaben’
nauwgezet te volgen (str. 86). Baladen van achten bestaan dus niet uit vers huitains,
en sneden van tienen niet uit vers dizains, zoals bij de meeste Franse leermeesters,
maar het zijn alleen strophen van 8 en van 10 regels.
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De Casteleyn geeft hiervan een lange reeks voorbeelden en gaat daarbij tot
refereinen van twintigen toe. Het rijmschema binnen deze strophen heeft wel zijn
aandacht en daarvoor dienen zijn voorbeelden als modellen.
Balade betekent voor De Casteleyn dus niet veel anders dan strophe of clause,
met de beperking dan, dat die tussen 7 en 9 regels telt. Hij zegt dit ook zelf, als hij
ze herleidt van de epigrammen van Martialis, die evenzo een in zich zelf besloten
zin geven (str. 170). Bij een van zijn voorbeelden van 8-regelige strophen zet hij in
het opschrift dat dit baladen zijn die tevens een referein vormen. En bij al zijn
voorbeelden van baladen stelt hij deze benaming steeds in het meervoud als het
gedicht meer dan één strophe telt. Maar een losse strophe van meer dan 9 regels
noemt hij geen balade meer, doch eenvoudig clause of clausule; zo geeft hij er van
19 en van 20 regels en ‘sonder ende of te wille’ d.w.z. van willekeurige lengte. Voor
een refereinstrophe is ‘twintich regulen’ het maximum, zoals het voorbeeld van
Martialis' epigrammen leert (str. 97).
Het punt van de gelijke rijmklanken die in alle drie of meer strophen van hetzelfde
gedicht zouden moeten terugkeren, zoals dat bij de Fransen gebeurt, roert hij niet
aan. Maar wel geeft hij aanwijzingen voor het gebruik en voor de rijmschikking. Bij
7 regels heeft zijn eerste voorbeeld het schema a a b a a b b; dan volgt een ‘ander
snede’ (de Fransen zeggen hiervoor ook ‘taille’) met a b a b b c c. Er zijn baladen
van 8 regels met het schema a b a a b b c c, die geschikt zijn voor epische
dichtstukken. Dan is er een ‘oudste snede van achten’ a a b a a b b b. Daarna volgen
verscheiden voorbeelden van baladen ‘ghecruust ofte oversleghen’ met het schema
a b a b b c b c, waarvan dan het laatste tevens een referein vormt. Deze snede is
goed voor allerlei verschillend gebruik (str. 196). Wij gaan dan over tot ‘baladen
mette steerte’, allereerst van 8 regels met een toegevoegde 9e regel van halve
lengte die hetzelfde rijm heeft als de 8e regel. Deze snede heeft vooral De
Casteleyn's liefde en hij dichtte er zijn bewaard gebleven Baladen van Doornijcke
in (str. 197-198); hij beveelt aan hiervoor de ‘oversleghen’ rijmschikking te kiezen,
dus a b a b b c b c + c, want andere sneden verdragen de steerte niet zo goed. Als
ge nu, vervolgt hij, lust hebt
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om die staart uit te laten groeien tot een volle regel, krijgt ge baladen van 9. Dat is
weer zo'n leraarsmopje van De Casteleyn, want hij laat de staart niet groeien, maar
hij verdubbelt het rijm van de 3e regel. Het voorbeeld geeft de rijmschikking a b a
a b b c b c en is tevens een referein, zonder dat het er ditmaal bij staat. De hele
Const van Rethoriken bestaat uit deze baladen van 9. Als wij daarna tot de clausen
van 10 en meer gevorderd zijn is het met de benaming balade gedaan.

III. Iets over staarten en ketenen
In aansluiting bij het voorafgaande eerst iets naders over de s t e e r t e n . De
Casteleyn geeft deze naam aan een kort regeltje als toegift bij de laatste regel van
een strophe, dat nog eens de rijmklank van die regel herhaalt. Hij rekent dit
aanhangsel dan niet mee als hij de regels telt. De lengte van zo'n staartversje komt
overeen met die van een halve normale regel, zoals die zich vaak door binnenrijm
aftekent. In de Const geeft De Casteleyn telkens een dergelijk binnenrijm op de helft
van de 2e regel van de strophe. Zulke korte regels laat hij ook als zelfstandige
elementen van strophebouw toe en dan geeft hij bij zijn telling hieraan de waarde
van een halve regel. Maar als men die binnen een strophe toepast moeten ze in
een even aantal optreden en op elkaar rijmen: maeckt ooc gheen half reghels... in
midden van een clause... of daer en zij contre reghel ieghen ghesteld (str. 83). Zo
heeft zijn eerste voorbeeld van een referein van tienen voor ons oog 11 regels, maar
de 4e en 8e zijn half en tellen samen voor één, en het tweede voorbeeld van tienen
beslaat 12 regels omdat daar niet alleen 4 en 8 maar bovendien 10 en 12 (nog wel
de refreinregel zelf!) maar half zijn. Gij moet weten, zegt hij, dat twee alfve reghels
vulmaken eene (str. 204). Nog geheimzinniger wordt het als wij strophen van 14
regels ontmoeten die zich aandienen als ‘van thienen metten steerte’ (na str. 205).
Hierin zijn 3, 6, 7, 8, 9 en 10 halve regels, zodat deze zes voor drie gerekend worden,
terwijl 14 een staart is die helemaal niet meetelt, ditmaal een staart aan de stokregel.
Inderdaad kunnen twee op elkaar volgende halve regels soms ook wel op één regel
achter elkaar geschreven worden, maar als zij tussen de volle regels staan of-
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wel de staart vormen is dat natuurlijk onmogelijk. Het is allemaal heel makkelijk, als
men maar weet hoe men tellen moet. Ook bij de opgaven van het aantal regels, die
men zo vaak in de handschriften onder de zinnespelen en kluchten aantreft, blijkt
dat daarbij de korte regeltjes als halve werden geteld.
In de Franse tractaten komen de staarten niet ter sprake. Wel kent men de korte
verzen van ongeveer 6 lettergrepen, die voorkomen als knutselvoorbeelden en
verder natuurlijk in velerlei strophevormen met lied-karakter als lay en virelay. Deze
worden aangeduid als vers coppez (coupés) of vers brisié (brisés), court mettre of
ligne courte. Molinet wijdt er geen bijzondere aandacht aan. De termen vers, ligne,
mettre en ook baston (stok) worden bij de Franse leermeesters door elkaar gebruikt
voor versregel. De termen pied (voet) en syllabe naast elkaar voor lettergreep. De
strophe duiden zij in de regel aan met couplet of clause, maar ook wel eens met
baston of vers. Daarnaast komt taille (snede) voor als de gewone aanduiding voor
model van strophe, strophevorm en rijmschikking.
Intussen bestaat er nog een ander soort staarten, te weten rijmstaarten of
verdubbelde rijmen, (niet te verwarren met dubbelrijm, waarover later meer). De
Casteleyn geeft een voorbeeld onder de naam d o b b e l s t e e r t e n (na str. 217).
Molinet noemt dit rethorique à double queue (Langlois blz. 225, 283). Aan het eind
van iedere regel treedt het rijmwoord niet eenmaal maar tweemaal achter elkaar
op: dus b.v. ... beven sneven, rijmt op... ghescreven bleven, en op... leven gheven.
Bij de Fransen heet dit ook wel rime double couronné, maar daarop wil ik niet verder
ingaan.
Evenals de dobbelsteerten, en onmiddellijk daarop volgend, vermeldt De Casteleyn
het k e t e n d i c h t onder de zijns inziens niet helemaal serieuse kunstjes van
extraordinaire rethorike. De keten bestaat daarin, dat het eerste woord van elk vers
rijmt op het rijmwoord van de vorige regel, terwijl overigens de eindrijmen een
gewoon schema volgen. Molinet noemt dit een taille de rimes enchayennée (Langlois
blz. 224). Traktaat VI (blz. 255) geeft een eenvoudig schoolvoorbeeldje:
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Rime enchainée.
Je suis rethoricque enchainée,
Née suis en la fin de metre;
Estre puis souvent composée,
Posée a dextre et a senestre.

Dit lijkt op zich zelf een niet heel belangrijke aangelegenheid, maar zij wordt
merkwaardig door De Casteleyn's toegevoegde commentaar (str. 218):
Dees clause, zo die hier recht vueren loopt,
Es Kétendicht ghedoopt, contrarie Molinet.
Ic en weet wat cluchten hy ons vercoopt,
Want tusschen Ghekétent ende Gheknoopt
En weet ick differentie noch belet;
Nochtans heet hijt zo in zijn vermet:
En Kétendicht heedt hy, als bicans bedéghen slicht,
Zulck als wy, met allen rechten, en bet,
Heeten ghecruust ofte oversléghen dicht.

Die Molinet was wel een kindse dwaaskop, om zomaar iets geknoopt te noemen
dat veel beter geketend kan heten! Het ketendicht is trouwens van goede afkomst.
Vergilius gaf er het voorbeeld toe in zijn achtste ecloga (str. 166) en het sorteerd
sinen name vander ketene, want het ketent hem zelven tot zijnder vrame (str. 161).
In de achtste ecloga eindigt namelijk vers 48 met de woorden... crudelis tu quoque
mater, en begint vers 49 met herhaling van: crudelis mater, en iets dergelijks doet
zich nog eens in de volgende verzen voor. Het is dezelfde ecloga, die met haar
terugkerende verzen: Incipe Maenalios... en Ducite ab urbe domum... de oorsprong
van het referein was (str. 164).
De Casteleyn's uitval over het geknoopt, geketend en gekruisd rijm is dubbel
opmerkelijk omdat Molinet volgens de tekst bij Langlois de woorden enchainé en
croisé in precies dezelfde zin gebruikt als De Casteleyn zelf. Alleen vermeldt Langlois
bij de plaats over het ketendicht een variant uit de oudste gedrukte uitgave van
1493, waar deze taille in plaats van enchainé genoemd wordt queue annuée, dat
is dus nog een nieuw soort staart en wel een aangeknoopte (van nouer). Voor het
andere verwijt van De Casteleyn vind ik in deze varianten
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geen verklaring; mogelijk heeft een van de latere drukken hier nog een afwijking.
Het is op zich zelf niet meer dan waarschijnlijk dat De Casteleyn een van deze
gedrukte uitgaven heeft gekend en gebruikt, maar hij wist dan dus ook dat dit boekje
van Molinet was, wiens naam er niet in wordt genoemd, en wiens auteurschap pas
door Langlois met volle zekerheid kon worden aangetoond.
De synoniemen gecruust en overslegen voor het rijmschema a b a b b c b c komen
evenzo bij verschillende andere Fransen voor, die naast croisé ook enlacé
(omstrengeld) gebruiken.

IV. Dicht en rijm
Bij de Franse leermeesters, van Deschamps af, is dict, dit of ditier een gewone
benaming voor gedicht, met daarbij als werkwoorden diter dictier voor dichten;
daarnaast zijn rime en rimer ook heel gebruikelijk. Diction betekent woord, evenals
vocable en terme. Bij De Casteleyn zijn deze drie eveneens de gewone aanduidingen
daarvoor: dictie, vocabele en terme; woord gebruikt hij zelden en nooit in de zin van
grammatische eenheid. In de liedekens moet men zorgen dat musike en woorden
steeds accorderen (str. 174); daar gaat het niet om afzonderlijke woorden, maar
om de tekst. In: Hoord mijn woord expres (str. 34), Dijn woorden moetty wijsselic
binden (str. 48); Dwoordt vloeide als huenich uut haerlieden mond (str. 32), en een
hele beschouwing over woorden en zaken (str. 93), gaat het steeds om de betekenis
of om de hele rede.
Met het voortdurend gebruikte woordje d i c h t duidt De Casteleyn het product
van de rethoricale werkzaamheid aan. Dicht is in de ruimste zin alles wat in rethorike
is gesteld. En aangezien voor hem het voornaamste of eigenlijk het enige belangrijke
kenmerk daarvan het rijm is valt het begrip daarmee vrijwel samen. Dicht is soms
de rijmregel, of het rijmwoord ofwel de rijmklank en het rijm zelf. Maar de benaming
rijm gebruikt hij niet; zijn term is dicht. De strophe, voor zover zij niet tot de baladen
behoort, noemt hij steeds clause, ook als hij zijn voorschriften voor de liedekens
geeft (str. 174). Het woord vers gebruikt hij maar heel zelden en dan met de
bijgedachte aan
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het latijn. Zijn voorbeelden van veersen in dichte zijn klassieke metra op rijm (onder
de extraordinaire na str. 218). Hij spreekt van regulen of regels en van halve regels.
De bekende plaats angaende van langhden end der metren verstand (str. 102)
handelt over het aantal syllaben, waarin hij veel vrijheid laat, omdat een reghel
duerd, ongheteld, ongheméten, alzo langhe alst eenen aesseme heerden magh.
Maar waar hij over de rijmschikking spreekt (str. 84, 85) duidt hij de rijmregel ook
met dicht aan. De zuiverheid van het rijm tenslotte is de ware toetssteen van alle
rethorike: die van dichte dwaeld... gheenen zin en helpt (str. 107); schrijf dan uw
antwoorden op de prijsvraag liever in proza en zie van alle bekroning af: den zin
zonder dicht wéghick min dan een pond; hy is den besten dichtere die best stellen
can (str. 108). De beste rijmer die de beste rijmen kan stellen. Daarvoor dient dus
het onderwijs in de rijmschikking en rijmvinding en in de zuiverheid van het rijm.
Over de r i j m s c h i k k i n g geeft De Casteleyn enkele vaste aanwijzingen. Als gij
begint met twee gelijke dichten, breng er dan na het derde, weer twee gelijk aan
het eerste, dat is dus a a b a a; maar als gij met één dicht begint, mag daar naar
verkiezing weer een enkel of een tweetal mee rijmen, dus a b a of a b a a; en wijk
dan verder ook niet meer af van die snede (str. 84). Houdt u aan deze beproefde
modellen: naer u een of twee reghels... steld een diveersch dicht ende gheen twee,
en stapel dan weer ghelijcke dichten op uw eerste; dus het rijm b mag in de 2e of
3e rijmregel eenmaal optreden maar niet meteen een rijmpaar vormen (str. 96). In
zijn voorbeelden laat hij op die eerste b-regel wel soms een halve regel met weer
nieuw rijm c optreden, eer hij tot rijm a terugkeert. Voor deze inzichten over het
rijmschema is bij Molinet geen parallel te vinden; zijn nauwkeurige aanwijzingen
voor de baladen van 9 tot 11 regels beginnen alle met een viertal in zuiver gekruist
rijm, terwijl bij het 5e vers pas rijmparen optreden; hij spreekt van lignes pareilles
of égales en consonnance, of de pareille termination of pareilles en rime. En bij
andere dichtsoorten geeft Molinet geen voorschriften over de rijmschikking. De
Casteleyn beschrijft hier dus blijkbaar het gebruik zoals hij dit bij zijn voorgangers
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als het meest geschikt erkende: met tgheendt dat vonden es haudt u te vreden,
maeckt gheen nieu sneden... al doen de zomighe anders up den dach van heden,
doet ghy ghelijckerwijs dat u vuerders deden (str. 96).
Over het v i n d e n van de benodigde r i j m w o o r d e n geeft De Casteleyn enkele
nuttige wenken: als ghy gheen dicht en vind tuwen confoerte, procedeerd subtilick
op een ander soerte, want hoe beter een boom is geënt deste groeizamer en
vruchtdragender zal hij zijn (str. 81). Zorg ook dat men niet merkt hoe ge uw rijmen
bij elkaar hebt gezocht, van welk rijmwoord gij zijt uitgegaan en welk ge erbij hebt
gevonden (str. 83). Er zijn zoveel mogelijkheden en een redenering is kneedbaar
als was; verwerp eerst de minst geschikte rijmwoorden en zorg dat ge uw hele
rijmvoorraad overziet, voordat ge uw beginrijm vaststelt: weerpt u snootste termen
eerst verloren, hebd u laetste dicht vast in u reservatie, al eer ghy u eerste dicht
hebt vercoren (str. 92). Praktische paedagogie van deze soort geeft Molinet in het
geheel niet.
Wat de t e r u g k e e r van e e n z e l f d e r i j m betreft stelt De Casteleyn in het
algemeen voorop dat dit pas geoorloofd is nadat er honderd andere gepasseerd
zijn (str. 94). Bij refereinen, die tot 20 regels toe in elke strophe mogen bevatten, is
het zo, dat althans in vier twintigen maar eenmaal hetzelfde rijmwoord of een geheel
gelijk rijm mag optreden, maar ge moogt er wel andere gelijke rijmen bij gebruiken,
want dat wijst zich van zelf zo (str. 95). Deze logica lijkt niet helemaal sluitend, maar
de bedoeling zal wel zijn dat in het referein van twintigen (het uitgebreidste dus) de
terugkeer van hetzelfde rijm of rijmwoord na vier strophen wel kan worden toegelaten.
Wat er zich van zelf wijst is mij niet duidelijk, tenzij bedoeld wordt dat men bij de
stokregel telkens weer met hetzelfde rijm te maken heeft, wat natuurlijk voor alle
refereinen geldt, ook als ze minder dan twintig regels in elke clause hebben.
Bij de Fransen die in de regel voor alle strophen van een balade of chant royal
dezelfde rijmschikking met dezelfde rijmklanken gebruiken komen dit soort
bedenkingen niet aan de orde.
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In een heel ander gedeelte van zijn betoog vermaant De Casteleyn om zo min
mogelijk hetzelfde woord te gebruiken, ook al staat het niet in het rijm: een terme
en wilt niet te dicwils stellen, als eist buten dicht; en ook: zaken die ghelijck vallen
oft henden, oft eenen mond voen teenigher spacien, moeten vermeden worden (str.
58). Dat is dus het voorschrift tegen de similiter cadentia en desinentia uit de stijlleer
van de klassieke redenaarskunst. Deze herinnering aan het gevaar van rijmende
en assonerende klanken in de rede is nogal curieus in een leerboek van de
rethoricale rijmkunst.
De z u i v e r h e i d v a n h e t r i j m is wel het onderwerp van De Casteleyn's
dierbaarste zorg en telkens moet hij er ook op wijzen dat het Franse gebruik hierin
niet als voorbeeld kan dienen. Equivoquen en rediten zijn bij hen algemeen als goed
rijm erkend, maar wij verwerpen ze en rekenen ze tot de ergste fouten (str. 89). Als
in de rijmwoorden een hele lettergreep of meer volkomen gelijk zijn is dat redijt,
zoals flaud en verflaud; en als een woord geheel overeenkomt met een ander,
hoewel het daarmee verschilt in betekenis, zijn dat equivoquen, zoals de blommen,
waarvan men wafels en koeken bakt, en de blommen, die lekker ruiken. Dat zijn
dus geen toelaatbare rijmen. Het kenmerk van goede rijmwoorden is dat daarin de
consonant vóór de vocaal verschillend moet zijn (str. 90). Nu moet men rekening
houden met de klank of uitspraak en die onderscheiden van de spelling. De klank
noemt De Casteleyn accent. Het verschil tussen woorden als zot en God, raed en
ghelaet, complexie en subiectie, vive en scrijfve mag geen bezwaar zijn (str. 128).
De overeenkomst in klank is hier duidelijk, alleen de spelling verschilt en die kan
men ook gelijk maken. Want al dat ghelijcken accent can toghen, dat dus eender
klinkt, is goed rijm, als dan tenminste aan de eis voldaan is, dat diveersche
consonante gaet vuer de vocale (str. 129). Als die aan de vocaal voorafgaande
consonant alleen in spelling verschilt maar niet in klank, dan deugt het weer niet,
zoals een rijm van sijn op medicijn. Dat is als redijt te verwerpen (str. 130). Even
verkeerd zijn Alexander op ander, of pinchoen op zoen, of zeel op pinceel. De
harmonie leert u, dat ze wel anders gespeld zijn, maar overeenkomen in accent
(klank) en dus niet
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aan de eis beantwoorden. Ook foutief is gheld op ghewisseld of vrédijnghe op
gherijnghe, waar dus de klemtoon verschilt. Daarvoor nu gebruikt De Casteleyn niet
het woord accent; het hier geldend bezwaar is, dat die vuersyllabe wild haer te stijf
uutsteken (str. 131). De gelijke klank maakt het rijm, ook in woorden als hooverdië,
philosophië, blië en Marie, bonum en donum, want d'accent maeckt dit goed end
de symphonie, als vald de vocale in de quantiteit diveers (str. 132). De termen
harmonie en symphonie in deze leringen over het accent laten uitkomen, dat inzake
goede samenklank het muzikale element macht heeft over rethorike. De muziek is
de oudste van alle studiën, zoals Tymagenes heeft onderwezen, en beheerst ook
de jongere zusterkunst (str. 127, 128).
Het aanvaarden in het rijm van gelijke klank bij ongelijke spelling is voor de Walen
al heel nodig en zij gaan daarin bijzonder ver. Veel van hun rethorike zou volgens
onze begrippen foutief zijn, ten ware dat de enargie van haerlieder talen dit
excuseerde (str. 133). De Casteleyn wijdt daar tamelijk breed over uit, omdat het
zo absurd lijkt, maar bij bekende goede meesters, die hij met name noemt (str. 134),
vindt men werkelijk rijmen als calumne op couronne, arbre op candelabre, temps
op pretens, iette op delecte. Hoewel hier toch eigenlijk meer elementen verschillen
dan alleen de spelwijze, beteren zij dit metter pronunciatie; sy utent ghelijck ende
accentuerent met ghelijcken soone (son = klank). Toch vindt De Casteleyn, dat den
Vlamijngh, nauwer ziende, van dichts weghen, dat wil dus zeggen ten opzichte van
het rijm, boven deze Walen meester es en sal meester altoos blijfven (str. 135).
De h of aspiratie is een moeilijk geval; maar de wijze waarop De Casteleyn dit ter
sprake brengt maakt het niet gemakkelijker. Zoals vaak, gaat hij van het ene
onderwerp op het andere over en verkondigt dat men iets wel of niet mag doen,
zonder dat er tussen de op elkaar volgende zaken een strikt verband hoeft te
bestaan. Hij heeft het eerst gehad over allerlei woorden die quaed vlaemsch zijn
en die een goed orthographiste niet moet gebruiken (str. 118-120), zoals maesscip,
wijn watere, quaerte, keermesse, die moeten luiden maerctscip, ghewijd water,
charte, kercmesse, en zo meer. Dan gaat hij over op woorden,
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die menigh man met eeren neemd in den mont en die op twee manieren goed zijn.
Daarvan kan men dus groot gemak hebben in het rijm, zoals beladen en belaen,
lighd en leyd, stoed en stond, ontfaen en ontfanghen, moedere en moere, clanck
en clonck, ghedachte en ghedochte. Dat is een uitbreiding van de rijmmogelijkheden,
die men dankbaar mag gebruiken, al verbeelden sommige geleerden zich ten
onrechte dat ze hier aanmerking op moeten maken (str. 121-122). Hierop laat De
Casteleyn nu plotseling volgen: in eere ende heere schuud tvitieus ettere, hebben
ende ebben, hopene ende opene; peinst dat aspiratie en es gheen lettere, en pijnd
u dit in u dicht niet te nopene (str. 122). De woorden eer, ebben en open vormen
dus geen goed rijm met heer, hebben en hopen, omdat de h geen letter is en dus
niet als de vereiste verschillende consonant voor de vocaal kan gelden; deze
rijmparen zijn derhalve rediten. Maar toch schijnt de h wel eens de kracht van een
letter te hebben, namelijk achter de g, zoals bij geesten en gheesten, want daar is
de pronunciatie verschillend (namelijk de Franse g en de Nederlandse g), zodat dit
geen redijt is maar een zuiver rijm (str. 123). De h is ook nog in het geding bij de
volgende foutieve rijmen: meshanden op messanden en abuus op huus of thuus
en al dergelijke (str. 124). Bij het eerste paar staat blijkbaar een samenstelling van
mis en handen tegenover mis-gezonden, de h mag niet meetellen en de enkele of
dubbele s klinken gelijk. In abuus hoort De Casteleyn klaarblijkelijk ab en uus nog
duidelijk gescheiden, zodat de b geen rijmsyllabe helpt vormen, en dan is ook huus
zonder de h niets anders dan uus, waaraan ook de t in de combinatie te huus niets
kan toebrengen. De splitsing van de lettergrepen schijnt voor De Casteleyn wel een
factor van overwegend belang te zijn, daar wij hem immers ook het rijm ander op
Alex-ander zien verwerpen (str. 131). Van deze gevallen, waarin de h een
spellingsverschil opleverde, dat niet mag erkend worden, stapt hij weer zonder
duidelijke afscheiding over op andere rijmfouten (str. 124), die hij als rurael dicht
bestempelt, zoals prompt en comt (ook al spelt men er voor de schijn een p in),
ontghintse op prince (waarin hij kennelijk geen t-klank voor de s-klank wil horen) en
ionste op ronste (voor rondste). Men moet zich schamen voor zulke rijmen, die door
verkeerde spelling worden bevorderd
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(str. 125). Wat de h betreft, schijnt het dat De Casteleyn die wel als aspiratie erkende,
maar zeker niet als medeklinker hoorde. Anders zou hij, ondanks zijn klassieke of
Waalse leermeesters, hierbij ongetwijfeld het recht van de klank boven de lessen
van de grammatici hebben laten gelden. Opmerkelijk is hierbij dat hij zelfs niet rept
van mogelijke afwijkende inzichten over de waarde van de h, zoals hij dit bij andere
discutabele zaken herhaaldelijk doet. Met collega's die de h wel uitspraken en als
medeklinker wilden laten gelden, had De Casteleyn blijkbaar in het geheel geen
rekening te houden.
Een volgende waarschuwing betreft de rijmen ghenomen (bedoeld ghenoemen?)
op comen, reghel op speghel en caremen op bescharemen, waarin naar zijn zeggen
omwille van het rijm de taal is geschonden, al heeft men ze in spelling gelijk gemaakt
(str. 126). Hij hoort hier dus blijkbaar een verschil in de klinkers dat bij behoorlijke
uitspraak niet kan worden verdoezeld. Dat moet ook wel de reden zijn waarom hij
de rijmen troest op gloest, hueren op trueren, persone op ghewone, fonteine op
cleine, afkeurt, al kunnen ze er voor eigen genoegen (dat wil zeggen buiten de
wedstrijdregels) wel mee door (str. 147). Memorie op vorie en queesten op feesten
houden veel fine gheesten inden westcant voor goede rijmen, maar de Oostvlaming
De Casteleyn vindt dat niet. Hij consenteert elcks tale overigens en geeft zijn eigen
inzicht; men moet bij alle aanwijzingen bedenken: gheen reghel zo vast, zy en lijdt
exceptien (str. 148). Bij vreemde namen als Moyses en Rhodes kan men moeilijk
andere rijmen vinden dan: voois es, en: bode es (str. 146) en dat moet men dan
ook toelaten, hoewel in het algemeen het gebruik van monosyllaben, waar men
vroeger nogal vrij in was, tegenwoordig niet meer gewaardeerd wordt (str. 145, ook
106 en 166, waar Fabius, d.i. Quintilianus, en Ausonius optreden als bestrijders van
monosyllaben).
Wij vernamen al een en ander over geleerden die al te taalkundig denken bij hun
afkeuring van vormen als leyd naast lighd, stoed naast stond en dergelijke (str
121-122). Zo is er ook een soort mensen, die alleen het deduceersele causeren,
segghende dat de termen moeten syn van eender laghen, dat wil dan zeggen van
gelijke taalkundige positie of afleiding (str. 136). Dit treft men aan in de woorden
lagh, dagh,
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sagh en ghevragh, die alle gaen wte op een aghen, zoals in de verdere verbuiging
of vervoeging blijkt. Maar dit kan De Casteleyn niet aanvaarden, want dat is een te
grote beperking. Immers op die manier zouden we als rijm moeten afkeuren: bont
en rond en ghetond (= ?), vermaen en ontfaen, kinders en spinders, verraen en
zaen, sprack en track, groot en noot, belaen en ghevaen, pleit en seid, schat en
vat, met nog duizenden meer, want geen daarvan heeft ghelijcke deductie; maar
het zijn toch uitstekende rijmen (str. 137).
Er is ook geen bezwaar tegen ganc, verlanc, ontfanc, banck, sanck, hanck en
meer dergelijke op stanck en dranck te rijmen, al behoort men ontfangh en verlangh
te schrijven, evenzo ionck op tronck, al zult ge in jonghen het element nog kunnen
1)
herkennen . Dat is allemaal goed door zijn gelijcken accent of klank (str. 138). Iets
soortgelijks is te zeggen van een reeks dries, vlies en verlies, of lust, blust en cust.
In elk van deze drietallen is er een, te weten driesch en bluscht, dat eigenlijk met
sch gespeld moet worden; voor het rijm hindert dat niet, want ook dit neemt den
accent al in syn secreten (str. 139).
Maar, en nu maakt De Casteleyn weer een grillige sprong, helemaal verkeerd
rijm vormen lédigh, héligh en bésigh. Dat is heel iets anders en wordt
onvoorwaardelijk verworpen als straetdicht (str. 139). De Casteleyns verklaring
diende te zijn, dat in deze assonances na de rijmvokaal een verschillende
medeklinker optreedt. Maar hij merkt alleen vormelijk op, dat hier niet mag gelden,
zoals bij de vorige voorbeelden, dat een gelijke spelwijze kan worden toegelaten.
De Casteleyns toetssteen voor zuiver rijm is dus: volkomen gelijkheid van vocaalklank
en wat daarop volgt, met daaraan voorafgaand een verschillend klinkende consonant.
Dit spreekt hij herhaaldelijk uit. Dat de voorafgaande medeklinker in een van de
rijmwoorden ook geheel kan ontbreken zegt hij niet, maar laat hij in zijn eigen rijmen
wel toe, al komt het zelden voor, zoals esse op lesse en messe (in str. 120). Dat
men op de juiste scheiding van de lettergrepen moet letten en niet

1)

Er staat: nochtans suldy Ionghen ind element schauwen. In strophe 135 is sprake van de
elementatie die vuer al spand croone. Het gaat ook daar om de onderscheiding van de
afzonderlijke factoren van de klanken of letters.
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de eindmedeklinker van de voorafgaande mag laten meetellen, zegt hij ook niet,
maar uit de voorbeelden van foutieve rijmen op ab-uus en Alex-ander is dit af te
leiden. Over alles wat op een of andere manier met klemtoon te maken heeft zwijgt
hij. Dit valt geheel buiten zijn formuleringen en begrippen. Het gelijke of ongelijke
aantal van de lettergrepen, dat de Fransen zo belangrijk vinden, is wel een onderwerp
van gesprek, maar daaraan hecht hij persoonlijk niet of nauwelijks. Wat dan wel in
onze taal bepalend is voor de overeenkomst van lengte of maat in verzen of
rijmwoorden ontgaat aan zijn kritisch verstand. Hij heeft daarvoor geen termen. De
versmelting van twee lettergrepen tot één, als er een slotvocaal op een beginvocaal
stuit, neemt hij wel over van de Walen, maar hij beschouwt dit als een zaak van
spelling. Hij drukt zich trouwens zonderling genoeg uit: wanneer een dictie hendt in
vocale, ende de volghende oock ten zelven tië (d.w.z. wanneer die ermee begint!),
de eerste vocale blijft an deen zië, gheabsumeerd en gheniedt, zu luudt met de
laetste in dortographië (str. 109). Hij schrijft dus niet de een, maar deen, hoewel hij
daarin niet consequent is. Men moet trouwens toch oppassen om teveel woorden
te gebruiken, die in vocale finéren end daer met beghinnen; te veel vocalen bij elkaar
is altijd lelijk, want zij wijd doen gapen (str. 106). Noch hebben de walen een schijn
zonder zijn, waar wij ons niet mee ophouden: perfecte dictien heeten zy masculijn,
ende de imperfecte feminijn, die de perfecte in een syllabe passéren; zij hechten
daar nog al aan, maar ic en siedt den vlamijnghen niet observeren (str. 110). De
Casteleyn heeft het op deze plaats niet over rijmen, en het verschil tussen staand
en slepend, waarvoor hij de termen perfect en imperfect gebruikt, interesseert hem
eenvoudig niet, omdat hij de afwisseling daarvan in de rijmschikking en de invloed
op het getal lettergrepen in elk vers voor de Vlaamse dichtkunst van geen belang
acht.
Toch spitst hij wel zijn oren als het aantal lettergrepen met de zuiverheid van het
rijm in betrekking komt. Wild ghy dobbel dichten, dan moeten de rijmende
lettergrepen ook in gelijke orde op elkaar volgen. Verkeerd is dus: plaisantste
kerssauwe, elegantste vrauwe, want in deen dicht is een syllabe min (str. 126);
immers aan kers van kerssauwe beantwoordt niets. Dit is inderdaad duidelijk.
Moeilijker is een meer
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algemene beschouwing over deze d u b b e l e r i j m e n . Wie dobbel dicht toepast,
heeft altoos syllebe d'avantage; zorg vooral dat dijn reden niet slap of broos wordt
en als ge moeite hebt met een of twee syllaben, maak u daar dan niet druk over,
want ik zeg: een syllabe bedeerfd eenen gheheelen zin (str. 103). De bedoeling
moet zijn: bij die dubbele rijmen heeft men het altijd met meer lettergrepen te stellen
dan bij enkele; trek u van het aantal syllaben in een vers niets aan, maar zorg voor
een goed lopende zin en verwring die niet om een lettergreep meer of minder.
Daarop volgt dan De Casteleyn's uitspraak dat men volgens Vlaamse traditie gerust
tot 15 syllaben in een regel mag gaan, als men niet door het voorschrift van een of
andere prijsvraag gebonden is (str. 104). Overigens vervolgt hij, dat naar zijn mening
het dobbel dicht geen aanleiding mag zijn tot geforceerde krachttoeren, presentéret
hem zelven niet latet varen; maar kunt ge het meester worden, neem het dan, want
daarop berust deze hele const (str. 105). Hij heeft namelijk als regel elke ballade
van de Const van Rethorike met een dobbeldicht afgesloten, maar heeft dat
nagelaten waar het zich niet aanbood. De extravagante d o b b e l s t e e r t e n ,
waarover ik in ander verband al eerder heb gesproken, zijn nog zwaarder beladen;
zij repeteren hetzelfde rijm in elk vers, zoals: beven sneven op: geschreven bleven
en: leven geven.
Nog weer iets anders zijn de s y l l a b i j c q s c h e a d i e c t i e n in rijmen van de
soort: goed zyn, op: moet zyn, of: gheseid hebben, op: gheleid hebben. De Casteleyn
vindt dit gebruik niet aan te bevelen, maar kan het ook niet bepaald afwijzen (str.
140). Hartman en zwartman, dat is dus iets dergelijks maar dan niet over twee
woorden verdeeld, treft men in esbatementen aan en hijzelf heeft zich daar vroeger
wel aan bezondigd, maar keurt het toch eigenlijk af (str. 141). Een scherpe
omschrijving van zijn bezwaar vindt hij niet, omdat hij de verhouding van de
hoofdklemtoon en de bijklemtoon niet kan formuleren. Toch wijdt hij er een hele
redenatie aan. Vroeger was dat erg in zwang en velen zijn er nog aan gehecht,
maar ik wil niet vasthouden aan iets dat ik zie uitsterven. Kort gezegd, het is toch
eigenlijk niet anders dan redijt. Men kan wel allerlei heen en weer praten hierover,
ik heb toch vooral zorg voor de syllaben die werkelijk betekenis hebben, die er
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maar bij meelopen vinden hun plaatsje wel. Wie het anders inziet wil ik niet te hard
vallen, maar in deze kunst moet men alles scherp onderzoeken. En die
aanhangsel-lettergrepen kunnen wij werkelijk missen. Wij kunnen gheseid hebben
omzetten in hebben gheseit, en bedroghen zyn in zyn bedroghen. Daarmee zijn zij
normale rijmwoorden geworden en als ge wilt kunt ge er ook correcte dubbelrijmen
mee maken (str. 142-144). In het goede dobbeldicht namelijk is de laatste rijmsyllabe
geen slap aanhangsel, maar een volwaardige rijmklank, die in de corresponderende
regel haar volwaardig rijmende beantwoording vindt, en daardoor is dan ook
inderdaad de hoofdklemtoon tot de laatste rijmklank doorgespannen. Het is werkelijk
syllabe d'avantage, dat wil zeggen een echte en legale rijmsyllabe erbij, en geen
syllabijcksche adjectie, dat is een waardeloze lettergreep achterna. De Casteleyn
voelt en hoort dit inderdaad scherp en zuiver. Hij past deze dubbele rijmen met
gemak toe en zij geven aan zijn stijl een typische nadrukkelijkheid. Door ze te
gebruiken in de laatste regel van een strophe, zoals dat gewoonlijk gebeurt, versterkt
men er zijn rede mee (str. 151). Zij bestaan uit twee rijmende woorden achter elkaar,
die elk staand of slepend kunnen zijn: verwerfven plagh, en: derfven magh; of:
eenpaer legghe, en: waer segghe; ofwel beide staand in: crocht fijn, en: ondersocht
sijn (voorbeelden uit str. 142, 143), of beide slepend in: soerghen schrijfven, en:
verboerghen blijfven (str. 26). Een van die beide rijmen zou op zich zelf al voldoende
zijn; het toegevoegde maakt inderdaad het rijm dubbel en versterkt de spanning.
Zelden treedt het dubbeldicht op in één enkel woord, zoals: advijs greid, op: wijsheit
(str. 194), en: stranghe lesse, op: verlanghenesse (str. 192). Zo kunnen dus wijsheid
en verlangenis als dubbelrijmen aanvaard worden; in rijm met b.v. grijsheid of
gevangenis zouden zij het type hartmanzwartman vertegenwoordigen en dus rediten
vormen. De Casteleyn geeft hierover geen aanwijzingen, maar rijmen als:
ghewadekins op baladekins (str. 37), statelic op hatelic (str. 66), en ook allendigheit
op behendigheit (str. 77) gebruikt hij zelf. Deze beschouwt hij blijkbaar als gewone
imperfecte of slepende rijmen. Heel curieus is in dit verband het geval
verstandelijnghe op handelijnghe en wandelijnghe, maar tevens op: achter lande
ghijnghe (str. 150), waar feitelijk de
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grens tussen een lang slepend en een zuiver dubbelrijm glorieus is overbrugd.
De Casteleyns hele verhandeling over het zuivere rijm, waarin ondanks de
causerie-vorm wel degelijk een systeem is te herkennen, kan eigenlijk niet met
dergelijke vertogen van Molinet of andere Franse leermeesters worden vergeleken.
Een uiteenzetting of samenhangende toelichting geeft Molinet niet. Zijn tractaat
bevat in hoofdzaak namen en voorbeelden van allerlei soorten verzen. De kenmerken
van die soorten liggen vooral in de lengte van de regels en van de strophen of zij
houden verband met de onderwerpen die men in die dichtvormen pleegt te
behandelen. Maar aan het slot vermeldt Molinet toch ook een aantal eigenaardige
soorten van rijmen en vaak spreekt hij daarbij een oordeel uit (Langlois p. 249-252).
In het tractaat VII van Langlois' uitgave komt dit gedeelte vrijwel gelijk terug, maar
iets uitgebreid (blz. 314 e.v.). Ongewenst blijken dan te zijn: rimes en goret of
knoeirijmen, waarin maar één letter overeenkomt, zoals aymé en trompé (een ander
auteur geeft hierbij voorbeelden van assonance p. 253 en dat schijnt ook Langlois
eronder te verstaan; zie register p. 444). In rime rurale hebben de eindsyllaben geen
totale consonance maar slechts enkele letters gemeen, zoals penser en aller, wat
blijkbaar te mager is voor een mooi rijm. De Casteleyn sprak van rurael dicht (str.
124) als een ondeugdelijk boerenrijm, zonder daarmee een bepaalde fout in het
bijzonder aan te duiden. Verder verwerpt Molinet en zijn navolger de rediten, waarin
zij nog onderscheid maken tussen redites en sens, dat zijn woorden die dezelfde
betekenis hebben, zoals aller en ambuler (dit betreft dus niet de vorm van het rijm)
en plattes redites, dat zijn eenvoudig twee keer dezelfde woorden, pareilles en voix
et en signification. De Casteleyn verwerpt eveneens de rediten, maar hij breidt deze
categorie zo sterk uit, dat hij er ook de grote groep van rimes riches onder begrijpt,
die inderdaad den walen eene elegantie zijn (str. 89). Want tegenover de afgekeurde
staan bij Molinet de aanbevolen rijmen: plaisans equivocques, riches termes et
leonismes. De rime d'equivocque wordt gevormd door twee geheel gelijkluidende
woorden die echter verschillen in betekenis, zoals nuit, eenmaal = nacht, en de
tweede maal = het hindert (p. 249). Het uitgebreider tractaat VII vult dit nog
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aan met voorbeelden, waarin meer dan alleen de laatste lettergrepen tot zelfs hele
regels toe equivocques zijn (p. 316-321). Ook zonder tot dit uiterste van consonance
te gaan, is in het algemeen voor de Franse smaak een rijm, dat zich over een of
ook meer hele lettergrepen uitstrekt, een sieraad. Dat zijn dan de rimes leonines en
de termes riches, die Molinet aanbeveelt, ook al zijn ze geen volkomen equivocques,
en toch wel contraires en signification. Zo leveren werkwoorden met verschillende
voorzetsels een machtige stroom van riche rime met diverse signification: poser,
apposer, deposer, composer, reposer, proposer, supposer (p. 252).
De Casteleyn verwerpt met de rediten ook de equivoquen geheel. En door zijn
eis van de verschillende consonant vóór de klinker van de rijmsyllabe zijn alle rimes
riches, of ze enkel of dubbel of tripel couronné zijn, tot de paria-kaste van de rediten
verlaagd. Het dubbeldicht krijgt wel ook bij hem de volle eer, maar dan moet het
zich eveneens onderwerpen aan de eis van tweemaal het verschil in de voorafgaande
consonant. Maar aangezien dat verdubbelde rijm dan toch één geheel is, moet
hierbij ook het aantal rijmende lettergrepen overeenkomen (str. 126). Dit is zijn enig
voorschrift waarin van strikte syllabetelling sprake is, en waar dus ook hij de dwang
van het aantal als noodzakelijk voor de goede orde erkent, die bij de Fransen de
grondslag van de hele verskunst vormt.
De Casteleyn weet dat hij een geheel andere maatstaf aanlegt: Dees const
accordeert qualic metten wale, want elke tale heeft huer enargië (str. 109). En hij
mag zich te recht, in de epiloog van dit gedeelte over het rijm, erop beroemen dat
hij oorspronkelijk werk heeft geleverd, of men het met hem eens is of niet (str. 149,
150):
Dat ick hier met dus quelle mijn zinnen,
Inwendich binnen, zo ghy langhe besieft,
Peinst, het moeste iemend dit eerst beghinnen:
Magh icker danckbaerheit an ghewinnen,
Zo hebbic uut minnen mijn concept bebrieft:
Dien ooc dit niet te lesene en beliefd
Ende dit mijn labuer niet en mach sinen nood stelpen,
Macht laten; gloriëus ben ic niet ghegrieft,
Prijs noch lof en magh my naer mijn doot helpen.
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Maar, vervolgt hij, beseft wel, eer gij u wrevelig maakt, wat er voor nodig was om
alles te bedenken en alle gedachten door en door te zuiveren (uit te wieden) hoe
vaak er vuur geslagen werd en hoeveel kaarsen verbruikt (te niet gedaan):
Dat my dit ghecost heeft menighe wandelijnghe
Ghelijck of ic sakeloos achter lande ghijnghe
Vul fantasiën, nochtans meest duerwiedt,
Duust mael vier ghesléghen, veel keerssen gheniedt...
F. KOSSMANN
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Een vergeten zeventiende-eeuwse emblemata-bundel: Van quade
tonghen
Onder de nagelaten boeken van mijn vriend D.C. Tinbergen werd mijn aandacht
getrokken door een eigenaardige zeventiende-eeuwse emblematabundel, klein
oblong formaat, in perkament gebonden, maar zo verwaarloosd dat behalve het
titelblad ook enige bladen verloren gegaan zijn. Het bevatte 45 + 1 + 45 + 1 platen
op 380 bladzijden met uitvoerige berijmde tekst en werd uitgegeven door de bekende
Antwerpse drukker Johan Cnobbaert in 1631: de Approbatio aan het slot is gedateerd
Antwerpiae die 16. Decemb. 1630. Wie de oorspronkelijke auteur is, blijft niet
onbekend, want in een voorafgaande vertaalde Seyndt-brief: Aen de alder-beste
tonghe, ondertekend Antonio van Bourgoingne, lezen we o.a.: ‘daerom hebbe ick
my verstout alle Tongen door dit kleyn boecxken te onderrechten’.
Belangrijker is echter de volgende Voor-reden vanden Drucker tot den Leser,
omdat daardoor het vermoeden gewekt wordt dat deze drukker en de berijmer van
de tekst dezelfde persoon zijn. Daarom volgt hier de gehele tekst, merkwaardig ook
omdat Cnobbaert hier, als geestverwant van Pontus de Heuyter, pleit voor het
gebruik van een bovengewestelijk Nederlands.
Goedt-willighen Leser,
En zijt niet verwondert, dat ick u in het beghinsel van dit boecxken van eenighe
dinghen waerschouwe: 't is om u te voldoen, ende den schrijver niet te kort te doen.
Inden eersten, By soo verre als u dunckt, dat het meeste deel van dese dichten
wat effen af-loopt, voor desen hoogh-ghesinden tijdt; en denckt daerom niet dat het
is by ghebreck van wetenschap: want het eerste dicht, met noch eenighe andere,
die tot desen eynde wat meer opgheset zijn, souden u hier in over-tuyghen: maer
peyst liever, dat het meerder konste is de nature van eenighe saeke natuerlyck te
beschrij-
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ven, als veel verre-gesochte, ende ongebruyckte woorden te versieren, om het
ghene, dat ons daghelijcx by der hant, ende in 't ghebruyck is, onnatuerlijck uyt te
drucken.
Ten tweeden, Worden hier eenighe woorden gebruyckt, die aen bysondere landen,
oft steden eygen zijn: hopt (l. hoopt), dat het de quaedtste niet en zijn; ende laet u,
naer het ghemeyn ghevoelen, voorstaen, dat een weynigh ghemenghelde taele
beter is, dan de ghene, die heel plat naer den Hollantschen, Vlaemschen, of
Brabantschen bodem smaeckt.
Ten derden, Isser eenigh woordt in het dichten wat ghebroken, oft vercort; moet
dat dit ongeluck aen gheene, oft luttele over-gekomen en is, dan aen de ghene, die
dagelijcx meer achter straete manck loopen dan recht gaen.
Ten vierden, Meynt ghy, dat dit boecxken wat te vermaeckelijck is, voor een stuck
daer het leven, en de doodt aen-hanght: peyst, dat men de vergulde pillekens, ende
het ghesuyckert worm-cruyt al beter siet aen-preken.
Ten vijfden, Isser noch eenigh ghebreck, dat iemandt mishaeght: den schrijver
bekent gheerne dat hy een mensch is, en wilt wel leeren. Isser ook iedt, dat soo wel
in het goedt genomen kan worden, als in het quaedt: slaet de handt daer 't niet en
brandt. Eyndelijck isser iedt, dat u heel goedt dunckt, ghebruycket met een soo goet
herte, als u dat gunt ende op-draeght
Uwen oodtmoedigen dienaer
Johan Cnobbaert.
Zou een drukker zo geschreven hebben, als hij werk van een ander uitgegeven
had? Of hij nog meer van eigen hand ter perse gelegd heeft, is mij niet bekend.
Aanvankelijk meende ik dat dit geschonden exemplaar een unicum was: in geen
geschiedenis van onze letterkunde, zelfs niet bij Te Winkel, wordt er melding van
gemaakt en in de grote Nederlandse openbare bibliotheken wordt deze bundel niet
aangetroffen. De bibliografische gegevens in De Nederlandsche Emblemata van
o

A.G.C. de Vries (N 132) verschaften mij echter de zekerheid dat er een exem-
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1)

plaar bewaard is in het Antwerpse Museum Plantijn-Moretus , met een exemplaar
van de Latijnse editie: Lingvae vitia et remedia Emblematice expressa, eveneens
gedrukt bij Ioan Cnobbarus te Antwerpen met dezelfde prenten en in hetzelfde jaar
1631, maar zonder vertaling.
Wel was reeds bekend dat Antonius van Bourgogne een tweede allegorisch werk
samengesteld had, getiteld: Mundi Lapis Lydius sive Vanitas per Veritatem falsi
accusata et convicta opera, in 1639 gedrukt bij de weduwe van Joan Cnobbaert.
Daarvan verscheen in 1643 een Vlaamse berijmde uitgave, waarvan o.a. de Leidse
2)
Maatschappij der Ned. Lett. een exemplaar bezit met de volgende uitvoerige titel:
Des Wereldts Proefsteen ofte De IJdelheidt door de Waerheyd beschuldight ende
overtuyght van Valscheydt. In het Latijn beschreven Door den seer Edel. en Eerw.
Heere H. Antonius de Burgundia, Archidiaken van Brugghe. Ende met
Nederlandtsche Dichten verlicht door Petrus Geschier, Pastor van 't Princelijck
Begijn-hof gheseydt Den Wijngaerdt, in Brugghe Ghedruckt by de Weduwe ende
Erfgenamen van Jan Cobbaert, 1643.
Met grote eerbied wordt deze bewerking aan de geleerde en eerwaardige Latijnse
schrijver opgedragen door zijn ‘Alder-oodtmoedighsten dienaer ende Cousijn’, die
nederig en bescheiden zijn verdiensten verkleint in een voorrede van Den Poët tot
den Leser. Hij heeft dit werk samengesteld op verzoek van de Latijnse schrijver, na
sterke aandrang, ‘maer eyndelinge beweeght door de achtbaerheydt van den
Latijnschen Schrijver, die met mijne ghedichten (soo hy sprack) wel te vreden was’.
Gelukkig heeft hij toestemming gekregen ‘met alle vrijheydt in desen boeck te spelen’:
hij mocht dus ‘achterlaten, ver-

1)

2)

Hier volgt de beschrijving van het titelblad der ‘Quade tonghen’, die mij werd bezorgd door
Dr. L. Voet, conservator van het Museum Plantin-Moretus:
‘Ghebreken der tonghe, ende middelen om die te verbeteren. Uytgebeeldt door den Edelen
en Eerw. Heer Hr. Anton. van Bovrgoingne. Doodt ende leuen zyn inde handt der Tonghe.
Prou. 18. T'Antwerpen, by Ian Cnobbaert. M.DC.XXXI.’ Frontispies in kopergravure, getekend:
AP fecit [= Andries Pauwels].
Het werkje draagt in de Plantijnse bibliotheek het boeknummer R 51.5(2).
Vgl. A.G.C. de Vries, a.w. nr. 178 met beschrijving van een exemplaar in de Gentse bibliotheek.
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anderen, ende by-voeghen al het ghene mijnen gheest alhier soude gheradigh
vinden’.
Aan het slot van de Inleydinghe herhaalt hij in verzen dat hij in opdracht
geschreven heeft, en maakt hij een toespeling op de adellijke afkomst van de
archidiaken:
Sulcks heeft in 't Latijn gheschreven
En seer gheestigh voortgedreven
Eenen hoogh gheleerden Heer,
Die van edel bloet gheboren
Dese stoffe heeft vercoren
Onse Brughsche stadt ter eer.

Ook dit werk heeft weinig aandacht getrokken: alleen J. te Winkel maakt er in zijn
2

Ontwikkelingsgang (IV, blz. 8) terloops melding van, te midden van emblematische
geschriften uit de zeventiende eeuw in de Zuidelijke Nederlanden.
Over Antonius van Bourgogne heb ik niet veel meer kunnen vinden dan wat uit
deze boeken op te merken valt: de Bibliographie nationale belgique biedt slechts
schrale gegevens: hij is te Brugge geboren in 1594, geboren uit een bastaardtak
van de Bourgondische hertogen - de boven aangehaalde lofredenaar maakte daar
al een zinspeling op - studeerde bij de Jezuieten en werd licencié in theologie en
rechten, archidiaken in 1636 en stierf in zijn vaderstad 29 Mei 1657. Hij schijnt er
op gesteld geweest te zijn dat zijn Latijnse geschriften, voor beperkte lezerskring
bestemd, ook ten goede zouden komen aan een lekenpubliek. Vriendschap met de
Antwerpse drukker en ‘dichter’ Cnobbaert stelde hem in staat, in 1631 gelijktijdig
een Latijnse editie en een Vlaamse uitgewerkte berijmde uitgave te doen verschijnen.
Toen hij in 1639 zijn tweede werk liet drukken, was Cnobbaert reeds gestorven en
vond hij eerst vier jaren later een geschikte bewerker in de Brugse pastoor Petrus
Geschier. Deze behield dezelfde vijftig emblemata, in ronde of hoekige rand.
Bovenaan staat ‘IJdelheydt’ met een Nederlands gezegde, en er onder ‘Waerheydt’
eveneens met een Nederlandse spreuk. De vrij opgevatte, berijmde tekst staat op
een volgende bladzijde.
Wanneer wij ons in dit artikel zullen bepalen tot de ‘quade
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tonghen’, dan laten we de opmerking voorafgaan dat het motief van de gebreken
der tong tot in de Middeleeuwen teruggaat. Al vroeg heeft zich van de indeling der
hoofdzonden, waarvan gula, gulsicheid één der zeven was, een afzonderlijke
behandeling van de zonden der tong afgesplitst, of wel is een behandeling van deze
zonden, door in plaats van gula te plaatsen de sonde des monts, en deze in tweeën,
gulsicheit en sonden der tong te splitsen, in de rij der hoofdzonden opgenomen.
Tinbergen heeft in zijn proefschrift de onderstelling geopperd dat de sonden der
tong, zoals die in de Coninx Summe worden behandeld, oorspronkelijk het onderwerp
van een afzonderlijk tractaat zijn geweest; alleen reeds de omvang van het hoofdstuk
dat er in de Coninx Summe aan gewijd wordt, in verband met de geringe uitvoerigheid
van andere ‘tacken’, scheen daarop te wijzen. Sedert heeft Troelstra op verschillende
behandelingen van dit onderwerp in de Middeleeuwen gewezen. In een paar Mnl.
handschriften komt een verdeling in 24 soorten voor, in een van deze gevolgd door
bespreking der geneesmiddelen, zoals ook in Latijnse handschriften het peccatum
linguae en de remedia worden behandeld: het Liber Floretus bevat na de
hoofdzonden o.a. een hoofdstuk ‘de peccato linguae et modo refrenandi eam’.
Antonius van Bourgogne heeft dus een oude traditie voortgezet. De oude
systematische indeling heeft hij niet geheel laten vallen: zijn bijschriften gaan
achtereenvolgens over de onghetemde, onghebonden, ongheruste, snaterachtige,
clappeyens, clappers, lichtveerdighe, blinde, nieuwsgierighe, reden-loose, langhe,
clap-achtighe, ongetrouwe, beroemende, poffende, vleyende, dobbele,
leughen-achtighe, vuyle, steeckende, haestighe, bytende, kursele, spytighe, kyvende,
grammoedighe, nydighe, oproerighe, achterclappers, blamerende, lasterende tonghe,
een indeling waarbij de logica soms wel een beetje zoek is, maar deze lange reeks
wordt gevolgd door een die aan de Middeleeuwse remediën beantwoordt, en die
na een inleiding over deze beteringhe getrouw - althans in de opschriften - op ieder
van de behandelde soorten de genezende praktijk aanbeveelt.
Het eerste hoofdstuk, aan de ‘quade tonghen’ gewijd, bevat 45 voorbeelden; op
blz. 119 begint de tweede reeks, met evenveel emblemata. Zeer waarschijnlijk heeft
de schrijver, hoewel hij een Middeleeuws
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genre voortzet, aanleiding voor zijn verzameling gevonden in het alom bekende
werk van Erasmus: Lingua sive de linguae usu atque abusu liber: evenals daar leeft
bij de Bruggeling het Middeleeuws moraliserend-catechiserend traktaat voort in
renaissance-vorm. Toch heeft hij getracht de oude traditie nieuw leven in te blazen,
door af te zien van te systematische behandeling, die in de scholastieke overlevering
schering en inslag was: geen dorre indeling, maar losse grepen. Het oude moest
appetijtelijk worden opgedist: hij wilde niet de biechtvader uithangen, maar in
ongedwongen trant, spelenderwijze zijn lezers vangen. Dat geldt in verhoogde mate
voor de bewerker van de Vlaamse teksten, die echte volkskunst wil geven, in
Catsiaanse trant. Dat Cats hier een bewonderaar en navolger vond, is in deze tijd
en deze omgeving niet te verwonderen: het is algemeen bekend dat de Calvinistische
Zeeuwse dichter in het Katholieke Brabant diepgaande invloed heeft geoefend.
Reeds de aanhef van verscheiden gedichtjes herinnert ons aan de zinnebeelden
van Jacob Cats, b.v.
Doen ick ghister stijf en stram
Aen een boeren kercke quam...
of: Wel mijn vriendt, wat doet ghy hier
Met u blindt ghevanghen dier...
of: Ghister sagh ick een schurft peert
By cans sonder ruggh' of steert...

Maar dat deze volksdichter geen slappe nabootser is, dat hij geestig en aardig weet
te tekenen, al vervalt hij soms ook in rijmelarij, kunnen wij het best bewijzen door
een tweetal teksten volledig aan te halen. Daarvoor kozen wij No. 12 uit de eerste
reeks (blz. 59-61) bij een prentje van een ‘clapachtige’ vrouw, en No. 34 uit de
tweede reeks (blz. 333-337): Teghen de grammoedighe Tonghe, bij een prentje van
een bijenzwerm die een boer aanvalt.

XII
Clap-achtighe Tonghe. D'een clappey loopt d'ander naer.
Daer was laetst een vrouw' alleen,
Die met haer cloeck-kake-been
Van een stomme banck en bert
3)
Maeckte gansch een gaere mert:

3)

Deze plaats wordt verklaard door De Bo: ‘Het is gelijk eene garenmarkt, zegt men als er
ergens veel geklapt en gepraat wordt’.
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Want soo haest sy metter ganck
Quam te sitten op haer banck,
En slechts maer een woordt en riep,
'T was naer haer dat 't stracx al liep:
D'een quam met haer rock en vlasch;
D'ander met een bier ghelas;
Die quam naer met haer ghevaer;
Dese metten blooten hayr;
Immers wat hier was ghelandt,
'T was terstont al by der handt.
'T is wel waer dit is wat vremt;
Maer het wort ons overstemt
Vande reden, en natuer.
Siet ghy niet hoe u ghebuer,
Door dit becxkens heesch gheschal,
Dat hy slaet als sot of mal,
Desen swarm van jonghe bien
Doet haer oude woonstee vlien,
En met een seer groot ghedruys,
Kommen naer sijn eyghen huys?
Reden is: want soort' soeckt soort';
Dat ghelijckt is licht accoort;
Paer is gheerne by sijn paer;
D'een clappey loopt d'ander naer.

XXXIV
Sy vermoordt haer, als s'haer stoordt.
Desen voor-noen eenen boer,
Effender dan mijnen vloer,
Soo hy wat te besigh stondt,
En den wijngaerdt soo wel bondt;
Dat hy nerghens op en dacht,
Dan alleen op dit ghedacht;
(Want sijn wijsheit was te cleen
Om ghedeylt te zijn in tween)
Quam een bije-corf wat te naer;
Maer hy wierdt dit haest ghewaer.
Heel den bije-corf quam schier uyt,
En vloogh stracx al naer sijn huyt:
Hy, als zijnde wel te been,
Liep, en riep; comt een voor een.
Is het recht? oft ist ghemalt,
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Datm'een man dus overvalt?
'T was al niet: sy quamen aen,
En door-reden soo de baen;
Datse hem, nu hier, nu daer,
Onder-cropen, veel te naer:
Want, soo haest als ick dit segh,
Hadd' den boer het speck al wegh.
Maer sy hebben 't wel betaeldt,
Ia haer doodt hier aen ghehaeldt:
Want de bije wierdt op een tijt
Hanghel, en het leven quijt.
Doen den armen cluts dit sagh:
Hy gaf eenen grooten lagh;
En sey: ja 't is wel besteet;
Soo betaeltmen een quaed' beet.
'Keysd' wel, dat gheen recht en waer,
Dus te varen in het haer
Van een slecht onnoosel bloet.
Leerdt hier uyt, wat dat ghy doet:
Dat's te segghen, volgt den raet,
Die ghy vanden boer verstaet.
Breeckt ghy niet wel uwen moedt
Op een slecht onnoosel bloedt?
Dunckt u niet, dat ghy dan leeft,
Als ghy hem veel steecxkens gheeft?
Al zijn 't steecxkens sonder bloet,
Weet, dat niet min zeer en doet:
Cleyne steecxkens doen oock zeer;
Doens' het niet, het is sijn eer;
Niet u deught, die niet en deught.
Soo nochtans u dit verheugt;
Siet wel toe, ghy quetst u meer
Dan u eyghen vyandts eer:
Want, die altijdt spijtigh spreeckt,
En een ander bijt, oft steeckt;
Is een bije, die haer vermoordt,
Daer sy ons maer 't vel en boordt.

Dat de Lingua van Erasmus nog in de achttiende eeuw bewonderd werd en de
beoefening van het oude genre in stand hield, bewijzen de Zederijke Zinnebeelden
der Tonge van M. Brouerius van Nidek,
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4)

waarop P. Minderaa onlangs de aandacht vestigde . In zijn Voorberecht zegt hij
o.a. ‘Wat nu het onderwerp myner Verhandelingen aangaat, ik meene niet, dat zulks
eenige verantwoordinge zal van nooden hebben, daar Erasmus, die
eeuwighduurende glory van het wydtvermaarde Rótterdam, aan hetzelve zyne
penne heeft wille leenen’. De opschriften luiden: Pluymstrykery, Godslasteringe,
Dubbele tonge, Quaade Raadt, Twist, Achterklap, Bespottinge, Dronkenschap,
Snorkerye, Gramschap, Bedrogh, Klappernye, Geveinstheydt, Vergrooting, Vuile
redenen, enz. De tekst is opgesteld in verzen en in proza; onder de prentjes staan
Latijnse verzen. Dit door lofgedichten van J.B. Wellekens, Claes Bruin, P. Langendijk
verheerlijkte werk, in classicistische trant, vormt een eigenaardige tegenstelling met
de nog typisch volkseigen Brabantse dichtkunst uit de vorige eeuw.
Na deze uitweiding tot besluit nog enkele opmerkingen over de prentjes, een
belangrijk bestanddeel van een emblemata-bundel, dat in het biezonder Tinbergen's
aandacht getrokken had en de oorzaak was dat hij dit onooglijk geworden boekje
zo zorgvuldig bewaard heeft. A.G.C. de Vries heeft reeds opgemerkt dat ze
5)
gegraveerd zijn door J. Neefs en A. Pauli naar Abr. van Diepenbeeck . Ze beslaan
gehele bladzijden (52 × 68 mm). In Tinbergen's aantekeningen wordt de lof er van
verkondigd: ‘Ze munten uit door juiste tekening, soms uitstekende weergeving van
actie van mensen en dieren: een stappend karrepaard, een tegen een kind
opspringende poes, een hond die zijn baas likt. De prentjes zijn niet schematische
voorstellingen van de figuur waarom het gaat, maar afgewerkte schilderijtjes, hetzij
voorstellingen in de open lucht, waarop zeer afwisselende verschieten, aardige
inheemse dorpsgezichten, in de trant van Teniers, ook wel Italianiserende
bergachtige streken, hetzij interieurs, kamers in renaissancestijl gemeubileerd met
een doorkijk op een binnenplaats, een tuin, een gewelf, een balkon. Het meeste is
het werk van een zeer bekwaam tekenaar, die ook

4)
5)

Ts. LXIX, 285. Met 40 Platen van A. Houbraken uitgegeven te Amsterdam in 1716. Bij A.G.C.
de Vries wordt van deze achttiende-eeuwse emblemata geen melding meer gemaakt.
In de latere Proef-Steen is de titel naar Abr. v. Diepenbeke gegraveerd door Th. Jon van
Merlen; de 50 emblemata door A. Pauli, deels gesigneerd.
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heel veel afwisseling in zijn illustraties wist te brengen. Op de achtergrond plaatst
hij: een molen, dorpskerk, hek, bruggetje. Zeer mooi zijn sommige door clair-obscur:
de haan met zijn kippen, de papegaai in kooi en die op stok. Zeker zijn er ook minder
geslaagde; ook zijn ze niet alle even fraai afgedrukt.’
Als een belangrijke vondst kunnen deze zeldzame emblemata, in hun berijmde
Vlaamse bewerking, niet beschouwd worden: daarvoor is hun letterkundige waarde
te gering. Maar om hun historische betekenis, als proeve van Catsiaanse volkskunst
in de Zuidelijke Nederlanden verdienen ze onze aandacht.
Utrecht, April 1952.
C.G.N. DE VOOYS

Naschrift
Na de voltooiing van dit artikel ontving ik van de Z.E.H. Dr. Viaene, conservator van
het Gezelle-Museum, door bemiddeling van Prof. F. Baur, nog de volgende
biezonderheden omtrent Antonius van Bourgogne. Hij was een zoon van Antoine
de Bourgogne en Anna de Bonnières. Zijn vader was achterkleinzoon van Antoine,
de grote Bastaard van Bourgondië. Nadat hij het monniken-leven geprobeerd had,
trad hij uit de Jezuïeten-orde en werd de 12de Aug. 1631 kanunnik van het
Donatianus-kapitel te Brugge, als graduatus van de 2e adellijke prebende. Hij werd
op 16 April 1636 aartsdiaken van het bisdom Brugge en deken van het kapitel bij
decreet van 21 Juni 1651. Een afbeelding van zijn wapen en kwartierstaat bij J.
Gaillard: Inscriptions funéraires et monumentales de la Flandre Occidentale I, 54
(Brugge 1861).
Des Werelts Proefsteen is als bron gebruikt voor De Bo's Idioticon en Gezelle's
Loquela. (Literatuur: J.F. Foppens: Bibliotheca Belgica I, 70. - Paquot: Mémoires I
(1763), p. 394. - M. Funck: Le livre Belge à gravures, Brussel 1925, p. 284).
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Principes en toepassing van de stilistische grammatica
Onderstaand betoog is een voordracht gehouden op de vergadering in Mei 1952
van het Belgisch-Nederlands Centrum voor Neerlandistiek te Nijmegen. Aanleiding
daartoe was een debat, dat zich zijdelings over deze materie ontspon op de
voorafgaande vergadering te Brussel in Januari 1952. Publicatie geschiedt op
aandrang van verschillende leden van het Centrum, om de discussie hierover in
eigen, maar ook in ruimer kring te stimuleren. Aanvankelijk was ik van mening dat
dit in den voorgedragen vorm niet kon. Liever had ik het onderwerp grondiger, en
onttrokken aan de sfeer der Centrumvergaderingen, willen behandelen in een
afzonderlijke publicatie. Maar voorlopig zie ik daartoe toch geen kans. Daarom
handhaaf ik den tekst zoals hij werd uitgesproken, slechts ontdaan van de speciaal
op de Centrumvergadering ingestelde inleiding en enkele op de collegiale discussie
gerichte opmerkingen. Ik verzoek echter toch den lezer, rekening te willen houden
met het oorspronkelijk doel en milieu van mijn betoog, waarvan de symptomen niet
geheel konden worden weggewerkt.
Op drie dingen wil ik vooraf den nadruk leggen.
Wanneer ik hier een uiteenzetting geef van de grammaticale beginselen, die mij
leiden bij mijn taalkundig onderzoek, en van de methode, die ik bij de beschrijving
en analyse der verschijnselen toepas, doe ik dit, niet uit eigen beweging, maar op
uitdrukkelijk verzoek van de leden van het Centrum. Ik ben mij nl. bewust, dat de
opvattingen, die ik ontvouwen ga, over het algemeen wel bekend zijn, aangezien
zowel Overdiep als ik ze meermalen in het openbaar, mondeling of schriftelijk,
hebben geformuleerd. Wanneer ik dus over het geheel niet zoveel nieuws te berde
breng, houde men mij vanwege de genoemde aanleiding voor verontschuldigd.
Een tweede bezwaar tegen dit betoog wil ik ondervangen door bij voorbaat te
erkennen, dat de materie veel te omvangrijk is om er in
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zo kort bestek een in alle opzichten doeltreffende uiteenzetting van te geven. Ik heb
mij, gezien de vermelde omstandigheden, nu eenmaal op vele onderdelen een
rigoureuse beperking moeten opleggen, om slechts de hoofdlijnen scherp te kunnen
laten uitkomen.
En tenslotte wil ik, voor ik mijn persoonlijke inzichten ontvouw betreffende de
meest ideale wijze, waarop de Nederlandse taalkunde moet beoefend worden, met
klem toegeven, dat men zich ook op andere wijzen verdienstelijk kan maken op het
brede gebied der taalkunde en filologie, of op een der onderdelen daarvan, zoals
de klankleer, de dialectologie, de historische of contemporaine grammatica of
syntaxis of de stilistiek. Ik betwist niemands recht er een andere zienswijze op na
te houden en erken volmondig dat men ook met andere methoden van onderzoek
bruikbare resultaten heeft verkregen en nog verkrijgen kan. De ‘Groninger methode’
blijf ik echter met volle overtuiging als de meest gezonde en daarom meest effectieve
beschouwen. En wanneer men van andere zijden die methode en de daarmee
verkregen resultaten negeert of kleineert, zoals nog onlangs De Groot deed in zijn
bibliografie van de Structurele Syntaxis, waar hij beweert dat Overdieps werken
‘veel interessants’ bevatten, maar ‘vrij systeemloos’ zijn en ‘daardoor verwarrend’
en dat ‘zijn fundamentele beschouwingen grotendeels verouderd’ zijn - of wanneer
men met de Stil. Grammatica geen weg weet of haar een gevaar acht en haar zelfs
beschouwt als een principiële mislukking, zoals sommige Collega's zich in de
Januari-vergadering van het Centrum uitlieten, - dan ben ik toch graag bereid nog
eens in het openbaar voor ‘de goede zaak’ een lans of twee te breken. Overigens
stel ik mij van de positieve resultaten van een dergelijk duel niet zoveel voor.
Vakgeleerden met een eenmaal gevestigde opinie, die zich een eigen werkwijze
hebben aangewend, brengt men niet zo gemakkelijk tot andere inzichten. En de tijd
is te kostbaar, om hem te offeren aan onnutte spiegelgevechten en te onttrekken
aan de uitvoering van een program, dat ik voor mijzelf heb uitgestippeld en waarover
ik hier graag iets wil meedelen, in de hoop dat ik door deze uiteenzetting toch enkele
al te grove misverstanden opruim en sommige al te oppervlakkige en onbillijke
oordeelvellingen ontzenuw.
Daarmee kom ik dan tot mijn eigenlijke onderwerp: principes en toepassing van
de Stilistische grammatica.
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Eigenlijk zijn die principia en het daarop gebouwd systeem der Stil. grammatica niet
het doel van ons taalkundig onderzoek.
Dat doel is de beschrijving, de wetenschappelijke analyse en zo mogelijk de
verklaring van de reële taalfeiten en taaltoestanden - hetzij in den tegenwoordigen
tijd, hetzij in een vroegere periode - hetzij in opeenvolgende stadia van ontwikkeling.
Feitelijk interesseert het laatste mij het meest: de historische, de continue
ontwikkeling van de Nederlandse taal in haar vele nuancen en facetten. Ik sprak
zoëven van een program. Daarmee bedoel ik dat ik volgens een systematisch plan
bezig ben, voor zover mij dat mogelijk is, te voorzien in de enorme leemten die
bestaan op het gebied van de historische taalbeschrijving - en dan bedoel ik speciaal
de historische grammatica of de historische syntaxis (de verhouding tussen die twee
komt straks ter sprake). Ik kom op dit plan de campagne straks bij ‘de toepassing
v.d. Stil. grammatica’ vanzelf terug - maar het is nodig voor de ontwikkeling van
principia en methode dit doel aan te wijzen. Want het systeem der grammatica is
slechts een hulpmiddel om tot dit doel te geraken. In dit opzicht verschil ik grondig
van hen voor wie de discussie of de bezinning op de principia der linguistiek of der
grammatica hoofdzaak is, en wie het minder interesseert of een syntaxis of een
grammatica op grond van de door die discussie gewonnen inzichten ooit tot stand
komt. Bij mij staat het precies omgekeerd. Mijn activiteit is rechtstreeks gericht op
het onderzoek van de taalrealiteit, en dan speciaal van die in Nederland. Voor de
ordening en beschrijving van de verbijsterende hoeveelheid taalfeiten heb ik een
doeltreffend systeem nodig. Natuurlijk is voor de opstelling van dat systeem
voorafgaande bezinning op het wezen der taal vereist. Het mag niet zijn een buiten
de natuur der taal omgaand, louter logisch-theoretisch systeem van indeling. Dit is
een enigszins vicieuze cirkelgang - dat is buiten kijf - maar dat is de doem van iedere
wetenschap: de juiste methode en het meest geschikte systeem van beschrijving
leert men uit de analyse der objecten, maar heeft men tevens nodig voor een
overzichtelijke beschrijving en analyse dier objecten. Op een gegeven moment moet
men zijn sprong wagen. Men kan, wil men, zoals ik mij voorstel, de ontwikkeling der
Nedl. syntaxis althans in haar hoofdlijnen
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benaderend vastleggen, niet blijven staan redekavelen of debatteren over
theoretische kwesties, die bovendien gewoonlijk nog van één bepaalde gezichtshoek
uit worden opgeworpen. We moeten voor de practijk van het taalonderzoek soms
heel wat theoretische knopen doorhakken, om tot de daad te komen, aan de heren
theoretici verder de aangename discussie over allerhande ‘problemen’ overlatend.
Intussen mag de opmerking gelanceerd worden, dat ook die theoretici slechts gebaat
zijn bij een voortgaand onderzoek der reële taalmaterie om aan hun bespiegelingen
wat hechter basis te geven.
Het kiezen van een systeem voor het practische onderzoek is overigens maar
niet zo een slag in de lucht. Behalve op eigen vooronderzoek en bezinning op het
wezen der materie, is het gebaseerd op de bezinning en de ervaring van
voorgangers. Uit de geschriften van tegenwoordige linguisten, vooral die zich met
de algemene problemen bezighouden, krijgt men meermalen den indruk alsof alle
vroegere taalkundigen maar kwajongens waren die de zaak verbroddeld hebben
en alsof we met de modernste inzichten de hele zaak opnieuw moeten exploreren.
Accepteert men die zgn. moderne, dikwijls eenzijdig geforceerde, inzichten niet als
alles-beheersend, doch heeft men den euvelen moed vroeger gewonnen inzichten
te combineren met nieuwere, dan dient men als ‘verouderd’, ‘systeemloos’ en
‘verwarrend’ aan den kant gezet.
Ondanks deze modernistische critiek handhaaf ik met volle overtuiging, die
gebaseerd is op ervaring en bezinning, dat de Stil. Grammatica van Overdiep op
het ogenblik het meest practisch bruikbare en doeltreffende systeem biedt voor de
beschrijving en analyse van de taal in haar verschillende perioden en naar continue
ontwikkeling.
Natuurlijk sta ik hier open voor zakelijke critiek. Geen systeem is volmaakt - de
feitelijkheid der taal is gecompliceerder dan enig systeem ooit kàn en zelfs màg zijn
- ook in Overdieps systeem zijn sinds hij het ontwierp, veranderingen en
verbeteringen aangebracht, waaraan ik persoonlijk heb meegewerkt, ook tijdens
zijn leven. En er zijn ongetwijfeld nog verbeteringen aan te brengen. Dit betreft
ondergeschikte punten. Dat het systeem onbruikbaar zou wezen, omdat het in strijd
zou zijn met het wezen der taal, acht ik kortweg absurd.
Welke zijn nu de beginselen waarop ons systeem berust? Dat zijn er drie die het
wezen der reële taal raken, nl.:
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1. het principe van vorm en functie.
2. het syntactische beginsel.
3. het stilistische beginsel.
Deze drie gezichtpunten hangen ten nauwste samen, zodat het bij de bespreking
van ieder afzonderlijk bijna onmogelijk is, ze volledig gescheiden te houden. Over
elk een korte toelichting:
1. De grondslag van alle taalanalyse en taalbeschrijving is m.i. de onderscheiding
van vorm en functie in hun onderlinge verhouding. Klanken en klankgroepen, ook
wanneer ze een bepaalde intonatie hebben, en alle syntactische structuren zijn pas
taal als ze functioneel bepaald zijn. Men moet bedenken dat vorm en functie twee
kanten van dezelfde zaak zijn. We kunnen en moeten ze wel onderscheiden - maar
ze zijn nooit te scheiden.
Verwaarlozing van het onderscheid tussen vorm en functie is oorzaak van velerlei
begripsverwarring en van talloze moeilijkheden bij de analyse van taalgegevens.
Maar eenzijdige nadruk op éen van beide aspecten, met verwaarlozing van den
anderen kant, hetzij van den vorm of van de functie, voert tot verarming van het
taalonderzoek. Een gevaar dat bv. de huidige structuralisten bedreigt, is hun te
eenzijdige instelling op de vormstructuren. De structurele syntaxis van De Groot
levert menig voorbeeld op dat gebied. De naam zelf ‘structurele syntaxis’ is feitelijk
al een onding. Het is een pleonasme dat éen kant, nl. de formele, bevoordeelt
tegenover de andere, de functionele. Iedere syntaxis is uiteraard structureel in den
goeden zin van het woord, wanneer zij zich bezig houdt met de verbindingen van
taalelementen tot hogere eenheden, woordgroepen en zinnen. Maar het gaat er om
in die groepen de functionele verhoudingen tussen de samenstellende elementen
te bepalen én de functionele verhouding van die groepen tot andere groepen of tot
het zinsgeheel. Weliswaar schijnt ook De Groot dit te proberen, maar hij doet dit
meer in abstracto, dan uitgaande van de taalrealiteit: herhaaldelijk wordt hij de dupe
van zijn theoretische, aprioristische en schematische indeling. Typerend is zijn
indeling in woordgroepen, waarbij hij op blz. 112 als vierde categorie de
lidwoordgroep onderscheidt, en dan beweert: ‘Het lidwoord is misschien alleen
bepaalbaar wanneer het aequivalent van een substantief
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of een zelfstandig pronomen gebruikt wordt. Dan kan het bepaald worden door een
1)
oordeelsvorm: het regent’ .
Het woord het in deze verbinding lidwoord te noemen, is alleen mogelijk wanneer
men het volledig heeft geïsoleerd uit zijn concrete syntactische functie. Geen
syntacticus, die uitgaat van de dubbelzijdigheid der syntactische verschijnselen in
hun reële situaties, nl. van vorm + functie of functie + vorm, zal in de verleiding
komen het in ‘het regent’, lidwoord te noemen. Want het syntactisch begrip ‘lidwoord’
is functioneel in strijd met het zelfstandig optreden als subject of object in een
verbinding met een werkwoordelijk gezegde. Tussen het in het boek en het regent
is alleen formele overeenkomst in klank, maar in de huidige taal geen enkele
overeenkomst of zelfs verwantschap in functie.
Even dwaas formalistisch is het, afgezien van de benaming lidwoord, te beweren
dat in ‘het regent’ het bepaald wordt door den zgn. oordeelsvorm ‘regent’ - waarbij
ik den term oordeelsvorm dan nog laat voor wat hij is. Het pronomen ‘het’ wordt hier
helemaal niet bepaald, in syntactischen zin, door den werkwoordsvorm regent; ‘het’
is in deze verbinding geen kern zoals De Groot meent, maar slechts een synt.
hulpmiddel, om bij het voorgestelde gebeuren de rol van gramm. subject te spelen,
een middel, dat den vorm ‘regent’ mede bepaalt als 3e ps. enkelvoud van het
praesens en daardoor mee helpt aanduiden, dat het gebeuren ‘regenen’ in de reële
situatie van den spreker plaatsgrijpt.
Buiten alle perken van de taalrealiteit gaat het ook om voorzetselgroepen aan te
nemen, als ‘van papier, zonder hem’ of ‘van kijken’ (komt praten), en te beweren
dat daarin de praepositie de kern is en papier etc. de bepaling. - of
conjunctiegroepen, waarin het voegwoord, nevenschikkend of onderschikkend, de
eigenlijke kern zou zijn, dus ‘omdat’ in ‘omdat hij er mee begonnen was’. De naam
‘voorzetselgroepen’ en ‘conjunctiegroepen’ is principieel onjuist. De verbindingen
‘van papier’ etc. zijn helemaal geen ‘groepen’ in syntactischen zin, maar slechts
helften van groepen, bv. attributieve delen van een

1)

Cursiveringen van mij. v.E.
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substantivische groep ‘huisjes van papier’ of adverbiale delen van SVfA-groepen
zoals: ‘hij maakt van papier allerlei aardige dingen’. Daarin is van of in het algemeen
de praepositie niet anders dan een zeer ondergeschikt bindingsmiddel, dat tevens
den aard der betrekking tussen de substantivische delen der groep benadert.
Ondanks alle critiek van De Groot op de ‘ouderwetse’ voorstelling, dat een voegwoord
niet feitelijk behoort tot de groep die als bijzin fungeert, houd ik volledig staande dat
het voegwoord slechts bindmiddel is tussen de delen van het grotere syntactische
geheel, die volgens de oude grammatica nog steeds bruikbaar en practisch zijn aan
te duiden als hoofdzin en bijzin. Ook hier geldt overigens, dat de onderschikkende
voegwoorden, die niet behoren tot de samenstellende delen van den bijzin, de
functionele verhouding tussen de verbonden delen (hz. en bz.) ten dele tot uitdrukking
brengen. Er is aangaande den graad van die benadering der syntactische functies
heel wat verschil tussen de voegwoorden, waarop ik thans niet hoef in te gaan.
In zijn beschouwing over ‘Bepalingen van Werkwoordsvormen’ zien we De Groot
tenslotte worstelen met de vraag of nu eigenlijk het subject de bepaling is bij het
ww. gezegde of het ww. gezegde de bepaling bij het subject - een theoretische
vraag die voor de taalbeschrijving weinig of geen belang heeft, maar waarop zelfs
een structuralist als De Groot geen antwoord vermag te geven omdat het hem al
theoretiserend ontgaat, dat in de taalrealiteit het subject nu eens het ww. gezegde
bepaalt, dan weer omgekeerd het ww. gezegde het subject, terwijl men ook in vele
gevallen zeggen kan dat ze elkaar bepalen, zodat de onderscheiding kern en
bepaling geen zin heeft. Wel huldigt De Groot het standpunt dat de objecten
bepalingen bij het werkwoord zijn, ook zijn volgens hem ‘bepalingen van gesteldheid’
uitsluitend bepalingen bij het ww. gezegde en zelfs het naamwoordelijk deel van
een gezegde bepaling bij het koppelwerkwoord dat als Vf. fungeert. Hier is De Groot
eenvoudig slachtoffer van zijn aprioristisch abstract theoretisch en generaliserend
systeem, en scheert hij, formalistisch, alle SVf-verbindingen over één kam. De Groot
ziet hierbij tevens over het hoofd dat lang niet alle syntactische groepen slechts één
zgn. ‘kern’ hebben, dwz. éen over de hele groep dominerend element. De bena-
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ming ‘kern’ berust op beeldspraak, die gevaarlijk wordt als men haar al te
systematisch projecteert op alle in de taalrealiteit voorkomende woordverbindingen.
En daarmee bedoel ik niet de coördinaties van gelijkwaardige elementen, maar bv.
de verbindingen van substantieven in de relaties van subject en object, waarbij zelfs
de mogelijkheid van een drievoudige kernfiguur aanwezig is (subject-accusatief-datief
object).
Tegenover het geforceerd structuralisme van De Groot staat dan ook de gezonde
opvatting van de verbindingen van substantivische elementen door middel van
werkwoordsvormen. De laatste hebben behalve hun semantische waarde, de
syntactische functie subject en object met elkaar in relatie te brengen of de betrekking
tussen beide te verhelderen. Het koppelwerkwoord is semantisch vrijwel geheel
leeggelopen, om enkel nog die verbindende functie uit te oefenen, ten dele gepaard
met modale functies.
Het is uitgesloten op deze details in dit verband verder in te gaan. Wel moet ik
door een summiere onderscheiding even nader aanduiden wat ik onder syntactische
functie versta.
Het begrip functie heeft in taalkundigen zin verschillende schakeringen. Men kan
er tot op zekere hoogte onder verstaan: het hebben van een betekenis - van een
logischen of psychischen inhoud. Zo heeft de taalvorm in het algemeen de functie
de gedachten, gevoelens, verlangens en de wil van den spreker of schrijver tot
uitdrukking te brengen. We zouden hier kunnen spreken van de algemene of absolute
taalfunctie. Ieder taalelement heeft in een bepaalde concrete situatie deel aan die
absolute functie.
In engeren taalkundigen, grammaticalen of syntactischen zin heeft de term ‘functie’
een meer speciale, relatieve betekenis en wel met twee nuancen. In de eerste plaats
vat ik een drietal functies samen onder den naam externe functies. Daartoe behoort
ten eerste de relatie waarin de spreker den in abstract genomen ‘logischen
taalinhoud’ stelt tot het begrip tijd, dat wil uiteindelijk zeggen, welke aspectische
functie hij aan zijn voorstelling van gebeuren verleent. Ten tweede hoort hier toe de
uitgedrukte relatie tussen de vormgegeven gedachte en de subjectieve gevoelssfeer,
het verlangen of de wil van den spreker, en ten derde de verhouding tussen logischen
inhoud van het taal-
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gegeven en het gedachtestandpunt van den spreker. Deze drie, de aspectfunctie,
de psychische en de logische modaliteitsfunctie, zijn eigen niet aan een woord, of
aan een groep, maar aan den zin. Zij vormen feitelijk inhaerente factoren van het
begrip zin. Het is onjuist en onbevredigend den zin alleen formeel te willen bepalen
bv. als klankgeheel met een intonatie, zoals De Groot ten slotte Overdiep nadoet
(zonder dit ruiterlijk te erkennen!). Het is wel waar dat de intonatie een klankenreeks
of woordengroep of aaneenschakeling van groepen tot een zelfstandige eenheid
afrondt, die we ‘zin naar den vorm’ noemen. Maar de intonatie kan dit slechts bij de
gratie der functies, speciaal van wat ik de absolute, en wat ik de externe functies
heb genoemd. Iedere zin heeft een modaliteit, ook de meest objectieve, abstracte
redeneervorm. Men kan ook zeggen: zonder modaliteit is een woorden-complex,
zelfs wanneer we het een of andere intonatie zouden verlenen, geen zin. Of men
zo ver ook kan gaan met de aspectfunctie, is voor discussie vatbaar. Dit hangt
natuurlijk af van den inhoud die men geeft aan het begrip aspect. Daarop kan ik nu
niet ingaan. Maar in ieder geval is de aspectfunctie van voorstellingszinnen een
syntactische functie. De opvatting, dat het aspect slechts thuis hoort op het gebied
der semantiek, acht ik beslist verwerpelijk.
De tweede groep functies noem ik de interne functies, daarmee bedoelend de
verhoudingen of betrekkingen waarin de onderdelen van een zin of syntactische
groep staan tot elkaar, of de rol die de elementen in het geheel vervullen ter
uitdrukking van die verhoudingen, of de diensten die zij verrichten bij het tot stand
brengen van verbindingen binnen het kader van den zin.
Ik moet er van afzien in dit verband die interne functies nader te specificeren. Ook
kan ik niet breedvoerig gaan illustreren welk belang het heeft de onderscheiding
van vormen en functies in hun onderlinge wisselwerking door te voeren. Ik wijs er
en passant slechts op dat onze indeling der zinstypen hierop is gebaseerd, en dat
slechts consequente onderscheiding van hz. en bz. naar vorm en functie verwarring
kan voorkomen; of als tweede vb. dat het hele gehaspel met het gram. begrip subject
voortkomt uit verwarring van vorm en functie - evenals het hele getwist over
naamvallen, over tijds- en modaliteitsvorm van
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het werkwoord - of het eindeloze geharrewar over de woordcategorieën.
Er moet echter op twee eigenaardigheden in de verhouding van vorm en functie
in het bijzonder de aandacht gevestigd worden
1e. Gewoonlijk heeft een bepaalde taalvorm tegelijkertijd verschillende functies.
Deze functies kunnen van verschillenden rang zijn, dus intern én extern, maar ook
alle van denzelfden aard, speciaal intern dus.
Zo verenigt het gramm. subject dikwijls allerlei functies: het beheerst den
persoonsvorm in persoon en getal - het kan aanduiden iets of iem. die de handeling
van het ww. gezegde verricht of in den aangeduiden toestand verkeert; of ook dat
het of hij die handeling ondergaat; het kan tevens eigenlijk onderwerp zijn of behoren
tot het eigenlijk gezegde. Deze functies kunnen dus ten dele samenvallen, maar
ook kunnen één of meer ontbreken. (vgl. het regent).
Er kan echter tussen de gelijktijdig aanwezige functies in een bepaalden taalvorm
ook een zekere spanning bestaan, zó dat de een de ander gaat overheersen of
zelfs uitdrijft. Dit is voor de historische ontwikkeling van groot belang. Een zodanige
spanning bestaat in den bijzin van: ‘alstie nou maar kwam, dan konden we
opschieten’. - zó zelfs dat men kan gaan twijfelen over de juiste analyse van den
samengestelden zin in z'n concrete situatie. De bz. ‘alstie nou maar kwam’ staat in
een bepaalde relatie tot den zin ‘dan konden we opschieten’ - ik kán hem nog
kwalificeren als bz. naar de functie - wanneer ik die interne functie beschouw als
hypothetisch t.o.v. den concluderenden hz. met dan. Maar t.o.v. het psychische
relatiepunt van den spreker heeft die bz. n.d. vorm een sterk op den voorgrond
dringende externe functie: hij bepaalt nl. de psychische modaliteit van den zin: de
wens, het verlangen van den spreker. - Deze functie wordt zo overheersend dat de
interne functie er door wordt aangetast. De aanwezigheid van het adv. maar en
vooral de intonatie zijn kenmerkend voor die positiewijziging van den alszin. Men
vergelijke de minder virulente externe optativische functie in: ‘astie nou kwam,
konden we opschieten’. De bz. n.d. vorm in: ‘alstie nou maar kwam! - dan konden
we opschieten’ - met sterke pauze tussen bz. en hz. en een lagen toon plus snel
tempo van den hz. - staat op het punt functioneel zelfstandig te
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worden - ja zelfs over den hz. n.d. vorm te gaan heersen, zodat deze degradeert
tot redegevende of verklarende toevoeging.
Ons systeem van beschrijving en analyse volgens de stilistisch-syntactische
methode vereist, dat wij in de concrete situatie waarin wij den zin aantreffen, deze
laten voor wat hij is, en niet dus de knoop doorhakken door te zeggen dat de bz.
n.d. vorm hypothetische bz. n.d. functie is - of dat de bz. n.d. vorm reeds volledig
hz. n.d. functie is. Want juist zulke in functionele spanning verkerende taalvormen
dienen in het historisch perspectief tot verklaring van bepaalde ontwikkelingen in
de ene of andere functionele richting, of van het ontstaan van vormen die inbreuk
maken op het normale systeem. De concessieve zinnen met al zijn daarvan een
sprekend voorbeeld.
2e. De tweede eigenaardigheid waarop ik doelde, is het feit dat één en dezelfde
functie dikwijls door verschillende vormen tegelijk wordt uitgedrukt. Ook dit heeft
voor de verklaring van ontwikkelingen en verschuivingen op het syntactisch gebied
grote betekenis. Het besproken vb. v.d. als-zin wees daar reeds op. Een zin wordt
nl. formeel gekarakteriseerd door twee volkomen heterogene vormcategorieën, die
wij plegen aan te duiden met intonatie en grammatischen vorm. Onder
grammatischen vorm vatten we samen alle eigenaardigheden die bestaan in den
woordvorm, door verbuiging en vervoeging, of in de structuurvormen door verbinding
van woorden tot groepen, door verbuiging, vervoeging of door middel van synt.
verbindingswoorden, als voorzetsels, voornaamwoorden, voegwoorden - en door
de woordschikking - de term intonatie vat samen eigenaardigheden in toon, tempo,
accent en pauzen.
Een bz. nu kan gekarakteriseerd zijn, dwz. functioneel bepaald, door samenwerking
van gramm. vorm én intonatie. In het normale geval is bv. de bijzin als zodanig
gekenmerkt door zijn woordschikking én door zijn onzelfstandige intonatie. Maar
deze twee heterogene vormen kunnen functioneel divergeren, zodat de functionele
bz. niet door beide maar slechts door één der vormcategorieën is gekenmerkt. De
zin ‘komt hij straks, dan kunnen we opschieten’ - bestaat uit een functionele bz. +
een hz. - die bz. echter mist het kenmerk in de woordschikking - is als bz. slechts
gekwalificeerd door de intonatie.
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Omgekeerd is de zin ‘als t ie nou maar kwam!’ - hoewel hij de ws. heeft v.d. bz.
functioneel zelfstandige wenszin - en als zodanig gekwalificeerd door de intonatie.
Het bestaan van twee vormcategorieën maakt dus allerlei spelingen mogelijk en het is interessant te zien dat de intonatie tenslotte den doorslag geeft. Maar de
werkelijkheid blijkt nog gecompliceerder.
In den zelfstandigen zin ‘Astie nou maar kwam!’ wordt de externe optatieve functie
ook door een samenspel van vormmiddelen tot uitdrukking gebracht, niet alleen
door den toonvorm, maar ook door een aantal grammatische vormmiddelen, nl.
door den bijzinsvorm met als (die nl. zelfst. fungeert) + de adverbia nou en maar +
den verledentijdvorm v.h. w.w.- Zulk een veelheid van samenwerkende
uitdrukkingsvormen voor één functie-categorie is voor het leven van de taal van
enorme betekenis. In de eerste plaats biedt de combinatie van meer of minder
vormmiddelen gelegenheid een bepaalde functie in verschillende gradatie tot
uitdrukking te brengen, gemengd met allerlei nuancen van affect - de zgn. verzwaring
van den taalvorm, hetzij door herhaling, variatie of stapelvormen.
In de tweede plaats ontstaan zo in de taal allerlei synonieme vormen voor
gelijksoortige functies. Daardoor kunnen fijnere nuancen in de syntactische functie
worden onderscheiden; maar ook stilistische varianten ontstaan. Tevens is deze
veelheid van vormen voor dezelfde functie het uitgangspunt om te verklaren hoe
sommige vormen overtollig kunnen worden, verschrompelen en afsterven of in den
onderlingen strijd met synonieme vormen worden verdrongen en buiten spel gezet.
Voor den syntacticus die op de historische ontwikkeling is ingesteld, biedt dit spel
der syntactische synoniemen een menigte van onderwerpen voor de meest boeiende
onderzoekingen. Ik kom daarop straks terug - bij de toepassing van de syntactisch
stilistische methode.
2. Thans iets over het tweede beginsel van de Stilistische Grammatica, nl. het
syntactische beginsel.
Zeer extreem gezegd is grammatica in feite syntaxis. Ik weet dat ik hiermee in de
oren van sommigen een zware ketterij verkondig, dat ik daarmee de bakens schijn
terug te zetten en het odium ‘ouderwets’ ten volle te verdienen - maar deze stelling
vloeit noodzakelijkerwijze
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voort uit het vorige beginsel van vorm en functie en daarmee uit de natuurlijke
taalrealiteit. Onze opvatting vindt immers haar kern in de gedachte, of liever in het
tastbare feit, dat slechts die vormen taalvormen zijn, die functionneren in de tot
zelfstandigheid afgeronde complexen van elementen ter uitdrukking van gedachten,
gevoelens, begeerten en wilsacties. Die door de intonatie afgeronde complexen
noemen wij zinnen, naar vorm en functie. Wat in die complexen taalkundig functioneel
is, is afgezien van de straks te noemen stilistische functies, syntactisch functioneel,
hetzij absoluut, hetzij extern, hetzij intern, hetzij ‘intermediair’ dwz. ter verbinding
van door intonatie afgeronde complexen.
Natuurlijk kan men bepaalde elementen van de taal, zoals de klanken en de
woorden wel tot objecten kiezen voor een afzonderlijk onderzoek. Zelfs kan men
zeggen dat de phonetiek of de phonologie binnen bepaalde grenzen haar eigen
doelstellingen en methoden heeft. Maar een phoneticus en zelfs een phonoloog die
uitsluitend met geïsoleerde klanken opereert, houdt op taalkundige te zijn.
Nog duidelijker geldt dit voor de zgn. morphologie. Verbuiging en vervoeging, of
vormwisseling van een ‘woord’ in ruimeren zin, afgezien natuurlijk van louter
phonetische veranderingen onder invloed van zinssandhi en intonatie, zijn niet los
te denken van de functies dier vormen in het syntactisch complex. En ook de
onderscheiding der woordsoorten berust uiteindelijk op de syntactische functies der
woorden. In het hoofdstuk over de woordvormen kan de grammaticus dan ook niet
volstaan met het in elkaar timmeren van een serie paradigmata, die ieder gewoonlijk
dan nog slechts bestaan uit een stelletje grootste gemene delers, of wat men
daarvoor houdt, noch kan hij volstaan met het opsommen van alle in een bepaalde
taal of periode mogelijke buigingsvarianten van de gegeven woordcategorieën.
De parades van dergelijke uitgeklede geraamtes maken vanuit de syntactische
gezichtshoek een vrij zielige vertoning. Wil men van de morphologie een afzonderlijk
hoofdstuk maken binnen het raam der grammatica, dat is dus binnen het kader der
syntaxis, dan heeft men van die vormen de gebruikswaarde aan te tonen, syntactisch
én stilistisch, hun doeltreffendheid en frequentie, of hun armoede en tekort-
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koming, dan heeft men te laten zien in hoeverre zij worden bijgestaan of aangevuld
door andere taalvormen, of ondergaan in den strijd met hun concurrenten.
Om enkele vbb. te noemen: bij de behandeling der adjectivische buigingsvormen
is bespreking van de syntactische posities en functies noodzakelijk, zowel van de
stellende, als van de vergrotende en overtreffende trap; - de grote variatie van
concurrerende vormen bij de pronomina is functioneel te verklaren; - de vormen
van het werkwoord, heel het systeem der vervoeging is alleen syntactisch te
begrijpen, mét alle veranderingen en verschuivingen, beperkingen en uitbreidingen
die daarin in den loop der tijden hebben plaats gevonden: iedere vervoegingsvorm
is zonder meer een syntactische vorm, die buiten den zin eenvoudig niet bestaat. Niets natuurlijker is er dus, dan in de vormleer de syntactische functies dier
vervoegingsvormen te bepalen en zelfs te demonstreren welken terugslag het teloor
gaan van vervoegingsvormen door andere oorzaken dan syntactische (bv. door de
werking der klankwetten) heeft op de functionele zijde der taal. Bij het substantief
is het dan ook niet voldoende te vermelden dat de zgn. casusvormen vrijwel
verdwenen zijn en dat alleen de genitief-vorm zich nu en dan nog vertoont; maar
moet aangetoond worden welke andere syntactische middelen zijn ingeschakeld
om die casusfuncties over te nemen; en van de nog aanwezige genitiefvormen dient
het gebruik functioneel en stilistisch bepaald te worden. Zelfs geldt dit ten dele voor
de pluralisvormen, hoewel de pluralis geen synt. functie in eigenlijken zin is. Ik eindig
hier met één m.i. treffend vb. In de Oostelijke dialecten is soms de plur. van een
onzijdig substantief gelijk aan de sg. als men het substantief naakt in een paradigma
zet: biest is sg. én plur.; bos idem. - maar syntactisch gezien is de plur. de biest
tegenover sg. het biest - en de bos tegenover het bos. - men hoeft dan nog niet
eens het ww. te hulp te roepen - wat trouwens minder doeltreffend zou zijn in die
streken waar ook sg. 3 ps. en plur. v. zwakke ww. aan elkaar gelijk zijn. - dus: de
biest drinkt - en het biest drinkt. (biest = koe). - Nu kan men tegenwerpen dat de
bos en de biest (of bies) in het Saksisch meer collectiva zijn dan pluralis - dus de
biest = het jong vee en de bos = het grote bos tegenover een
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klein groepje bomen of vooral struikgewas. Maar het is duidelijk dat die collectieve
betekenis toch resulteert uit den pluralis. En het verschijnsel zelf is niet nieuw. Ik
heb slechts te verwijzen naar het mnl. waar ook verschillende neutrale langsyllabige
a-stammen, dank zij de afval van de -u in het wgm. in de plur., gelijk zijn aan het
sg., maar het begeleidende pron. of artikel de functionele onderscheiding aanbrengt;
b.v. Des men niet en plach ind oude jaer (collectief = de oude tijd) - Die jaer dat hi
leefde (Rb. 12088) - en met plur. Vf. als die jaar subject is: Dat volgaen waren die
jaer - Daarna quamen die hongerjaar (Rijmb. 3039).
Wanneer men hier tegen in brengt, dat ieder die de taal hanteert of ieder die haar
taalkundig analyseert, dit heel wel weet en toepast, geef ik dit voor het argeloos
gebruik der taal grif toe, maar het gaat om het in practijk brengen van dit principe
in de grammaticale analyse en beschrijving. En dan moet helaas geconstateerd
worden, dat vele taalkundigen het natuurlijk taalgevoel en de onbevangen blik op
de taalrealiteit verloren schijnen te hebben, zodra ze grammatica's gaan
samenstellen. Want mijn betoog voert tot de conclusie dat een ‘grammatica’ die
alleen een overzicht geeft van de vormen zoals maar al te vaak gebeurt, ook een
historische grammatica die zich daartoe beperkt, geen recht heeft op dien naam.
Ook de term ‘vormleer’ of ‘morphologie’ voor het hoofdstuk in de grammatica, waar
dan uitsluitend de vormen worden gedemonstreerd, is een onbevredigende uitvlucht.
Want een vorm is slechts taalvorm dank zij zijn functie, zodat geen taalvormen
kunnen worden aangewezen in grammatischen zin zonder beschrijving van hun
functies en hun op grond daarvan bestaande onderlinge opposities. Zo gezien is
de ‘vormleer’ niet een zelfstandig onderdeel van de grammatica, gelijkwaardig aan
de syntaxis, maar het ondergeschikt deel der syntaxis die heel de ‘grammatica’
omspant. Het is interessant te zien hoe Ries die in zijn aanval op de zgn. Mischsyntax
geprobeerd heeft vormleer en syntaxis tegenover elkaar af te grenzen, ondanks zijn
stoute en positieve beweringen, in dit probleem vastloopt (Vgl. blz. 98 vlgg. van
‘Was ist Syntax’).
3. Het derde beginsel van de grammatica wordt aangeduid met den term stilistisch.
Die term doelt op een nog andere functie van taalvor-
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men dan de vier die we hebben aangewezen. Deze vijfde, nl. de stillistische functie,
heeft ook verschillende schakeringen. In de eerste plaats doelt deze term op het
genre-verschil in de taal. En met genres bedoel ik dan veel meer dan de klassieke
onderscheiding van de drie litteraire genres: epiek, lyriek en dramatiek. Het
onderscheiden van genres is een onontwijkbaar gevolg van de descriptieve methode
en het daaruit afgeleide normatieve karakter der grammatica, dwz. de beschrijving
der taalrealiteit teruggeleid op haar structuur. De realiteit der taal van iedere
gemeenschap, klein of groot, leert onmiddellijk het gelijktijdig bestaan van taalgenres
die onderling in ieder onderdeel van de grammatica kunnen verschillen, niet alleen
dus in de woordenkeus, maar evenzeer in de verbuiging of vervoeging, en
voornamelijk ook in de syntactische vormen en in het gebruik van die vormen. Het
hangt van de culturele ontwikkeling en gecompliceerdheid van de taalgemeenschap
af, in hoeverre de ontwikkeling van taalgenres tegenover elkaar is doorgevoerd, of
als min of meer zelfstandige uitdrukkingscomplexen en systemen is uitgegroeid.
Het kenmerk van iedere cultuurtaal is het oppositioneel gedrag van gestileerde
uitdrukkingsvormen tegenover de ongedwongen vormen der gesproken, primitieve
taal. De zgn. A.B. spreektaal is een plaatselijk en naar maatschappelijk milieu
wisselend compromis tussen die primitieve en die gestileerde taal. De
eigenaardigheden van die gestileerde taal komen voor een groot deel voort uit de
natuur van het genre, zij hangen samen met het doel dat men zich bij het taalgebruik
in dit genre van nature stelt, zij zijn dus typerend voor het bv. analytisch of synthetisch
karakter van het verstandelijk betoog, of voor het beeldende of, wil men met een
nieuweren term, voor het evocatieve karakter der litteraire beschrijving, of voor het
dynamische, continuatieve karakter van de epiek, of voor het statische en emotionele
karakter der lyriek. Maar naar deze, uit het wezen der genres voortkomende
vormkenmerken, is er in die gestileerde genres een algemene tendentie zich van
de triviale, alledaagse vormgeving der gedachten en gevoelens te distanciëren. De
vormen van de gestileerde genres zijn dus ten dele onbewust-natuurlijk, ten dele
bewust-opzettelijk oppositioneel ten opzichte van de ongestileerde, primitieve
spreektaal. Taalstijl ontleent zijn karakter voor een deel aan deze oppositie der
genres, zowel aan de

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 69/70

223
tegenstellingen tussen de gestileerde genres onderling, als van de gestileerde
gezamenlijk t.o.v. de ongestileerde.
Het is m.i. een voor de hand liggende conclusie dat in de grammatica, welker
normatief karakter berust op de analyse der taalrealiteit, noodzakelijkerwijze het
werkmateriaal geschakeerd is naar die in het taalbewustzijn van iederen aan de
cultuur deelhebbenden taalgebruiker aanwezige oppositie van taalgenres, en dat
dientengevolge de beschrijving der taalrealiteit bestaat in een tot in alle onderdelen
der grammatische systemen doorgevoerde vergelijking van de taalvormen der
genres. Men kan dit beschrijvingssysteem perfectioneren door onderscheiding van
allerlei subgenres, zoals epiek en lyriek in het litteraire genre, of de taal der
redevoering en der wetenschappelijke verhandeling of der juridische formulering
op het gebied der betogende taal, of men kan het beperken tot de tegenstelling der
hoofdcategorieën, maar een grammatica zonder enig stilistisch reliëf is feitelijk een
contradictio in terminis, een aan het leven der taal gespeende abstractie. Zelfs een
grammatica, die zich zou willen beperken tot één taalgenre, bv. het zgn. algem.
beschaafd, hetzij in den gesproken, hetzij in den geschreven vorm, zou niet aan
haar doel kunnen beantwoorden wanneer zij de opposities van dit beperkte taalgenre
tot de andere, historisch verwante, componenten van de gecompliceerde cultuurtaal
waartoe zij alle behoren, zou verwaarlozen.
Voor een deel is het oppositioneel-stilistisch gebruik der vormen te herleiden tot
de keuze uit de voorhanden synonieme syntactische structuren of
vormmogelijkheden; m.a.w. een zelfde in abstracto genomen taalinhoud, hetzij van
logischen, hetzij van psychischen aard, kan zich hullen in verschillende vormen. In
het voorafgaande hebben we betoogd dat die synonimiek der syntactische vormen
kan berusten op een fijnere nuancering der functie-categorieën van internen of
externen aard. Maar deze synomiek raakt ook in zekere opzichten de stilistische
oppositie.
Enkele vbb. - De onderscheiding van de twee hoofdzintypen n.d. woordschikking
(met of zonder aanloop) heeft ten dele de bedoeling te wijzen op de stilistische
oppositie. Voor het kiezen van de aanloopvormen kan de intermediaire functie (dus
de verbinding van syntacti-
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sche eenheden) aanleiding zijn, of ook de interne functionele verhouding. Dan blijven
we dus in categorieën der syntactische functies. Maar de bedoeling der keuze kan
ook zijn: rhythmische welluidendheid, schilderend reliëf, klem van betoog, afwisseling
in den bouw der opeenvolgende perioden - en deze motieven liggen op het vlak der
stilistische functies. Een zin als: de accacia's stonden in vollen bloei en de lucht was
vervuld van de geur der bloesems - is een typisch litteraire zin, die zich in zijn vorm
opponeert tegenover de alledaagse, niet gestileerde mededeling bv.: de accacia's
bloeiden en het rook ter heerlijk naar de bloemen. - Die oppositie zit dus in de keuze
der woorden, maar ook in sommige syntactische elementen en feitelijk in heel de
syntactische structuur. Maar ook tegenover den wél gestileerden, maar logisch
betogenden, of louter verstandelijk mededelenden vorm onderscheidt zich deze
litteraire dictie. En afgezien nu van woordenkeus, zoals vervuld tegenover vol,
openbaart zich het litterair karakter in deze reële situatie door het gebruik van den
open zinsvorm, dwz. het plaatsen van het deel A (= bepaling) achter het verbale
gedeelte. De mededeling, zonder woordsubstitutie, maar met gesloten constructie,
dus: ‘de accacia's stonden in vollen bloei en de lucht was van de geur der bloesems
vervuld’ - berooft den oorspronkelijken zin van zijn expressief of evocatief effect,
maar ook van zijn poëtische sfeer, doordat met opheffing van de syntactische
parallellie zijn rhytmische structuur is gebroken. - Dit voorbeeld is één uit duizenden.
Men kan ze grijpen uit ieder onderdeel der grammatica. Ik noem slechts de keuze
van den bijzin-vorm met voegwoord of betrekkelijk vnw. tegenover bijvoegelijke of
bijwoordelijke infinitief en deelwoordconstructies; van een compositum tegenover
den attributieve praepositieverbinding; van objectsverbindingen met of zonder
voorzetsel, van den vragenden zinsvorm zonder vragenden toon tegenover
voegwoordelijke hypothetische zinnen met als of indien; van passieve tegenover
actieve constructie, enz., enz. Een belangrijk onderscheid moet echter bij de bepaling van de stilistische functie
worden gemaakt: nl. dat tussen het typeren van het genre als zodanig en het
vaststellen van de stilistische waarde van een bepaalden vorm in een bepaalde
concrete situatie. Ik doelde bij het geven
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der voorbeelden vooral op de eerste functieschakering, het typeren van het genre
- maar de concrete voorbeelden leiden als vanzelf tot die tweede nuance. Over de
eerste moet ik echter nog enkele opmerkingen maken, alvorens naar die tweede,
de incidentele functie over te gaan.
Het karakter van het taalgenre, betoogden we, wordt bepaald door de keuze uit
synonieme vormen. Dat houdt twee dingen in. Ten eerste wordt dat karakter bepaald
door een complex van stilistische eigenaardigheden, die tot het tot standkomen van
die wezenstrekken van het genre samen werken, dus voor de litteraire taal bv.: de
keuze der woorden met evocatieve of lyrische kracht + de klankvormen +
syntactische structuren + de rhythmische vormen; voor de betogende taal, behalve
woordenkeus, een menigte van synthetische structuurvormen. Maar de keuze uit
de syntactische synoniemen bestaat feitelijk in een voorkeur, m.a.w. de frequentie
van bepaalde vormen speelt een belangrijke rol. We hadden het zoëven over den
gesloten vorm als typisch betogend tegenover den open vorm als typisch evocatief
en sfeer-scheppend litterair. Maar dat wil niet zeggen dat in de litteraire taal geen
gesloten constructies, en in het betogende taal geen open zinsvormen worden
gebruikt. Het is, in het geheel genomen, slechts een kwestie van een bepaalde
tendentie, van een bepaalde met het karakter van het genre strokende voorkeur.
Daarom speelt in de stilistische grammatica en in het gehele stilistische onderzoek
de statistiek zo'n belangrijke rol. Die statistiek is trouwens ook een onmisbaar
hulpmiddel voor de tekening van historische verschuivingen in het syntactische
apparaat. De stilistische grammatica of syntaxis nl. stelt maar niet de (theoretische)
mogelijkheden, maar laat zien welke mogelijkheden in de levende taal zijn
gerealiseerd en in welke mate.
Bij deze voorkeur voor bepaalde vormen, sluit zich aan de subjectieve voorkeur
van den schrijver of spreker, waarin zich weerspiegelt zijn karakter, zijn hetzij
emotionele of beheerst verstandelijke aard, zijn rhythmische gevoeligheid, zijn
plastisch vermogen, zijn geestelijke of psychische habitus. Het lijkt mij overbodig,
dit op zichzelf belangrijke subjectief-stilistische element thans nader te analyseren.
Slechts voeg ik er aan toe dat de subjectieve kleur van de taaluiting zich niet beperkt
tot een voorkeur voor bepaalde vormen, zich uitend in opvallende fre-
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quentie, maar ook in een eigen combinatie van mogelijkheden en vooral in variatie
der gangbare middelen en zelfs schepping van nieuwe vormen.
Belangrijker is het nog even stil te staan bij de incidentele stilistische functie, die
ik zoeven aanroerde bij de interpretatie van een litterair beschrijvenden zin. Met die
functie hebben we te maken bij iedere interpretatie van reële taalgegevens, uit welk
gestileerd taalgenre ook. Tenslotte rust de systematische uiteenzetting van de
grammaticale of syntactische vormen mede op deze stilistische interpretaties. In
sterkere mate, dan voor de grammatica of syntaxis als normatief geheel in één
bepaalde periode, resultaat van de analyse der reële taalgegevens, geldt dit voor
detailstudies op syntactisch gebied en in het bijzonder voor de historische syntaxis.
Maar steeds blijft het de taak van den syntacticus de stilistische waarden van de
geconstateerde vormen te benaderen, om dus in algemene bewoordingen de
mogelijkheden van stilistische toepassing aan te wijzen.
Overigens heeft de zaak ook hier twee zijden. De stilistische interpretatie van vele
incidentele gevallen voert tot vaststelling van de gangbare of bruikbare vormen, en
dus tot de bepaling der normen. Deze normen, met inachtneming van de zoeven
geschetste oppositionele begrenzingen, dienen weer bij de interpretatie van
incidentele gevallen.
In het laatste geval verlaten we dus het terrein van het eigenlijke syntactische
onderzoek. - In plaats van doel, wordt dan nl. de grammatica hulpmiddel voor de
stilistische interpretatie of waardering. Die interpretatie beperkt zich echter niet tot
het geïsoleerde incidentele geval op zichzelf, maar richt zich op de analyse van het
kunstwerk. Dan blijkt dat een bepaalde syntactische vorm niet slechts een op zichzelf
staande stilistische waarde vertegenwoordigt, maar als organisch element
functioneert in een groter geheel, hetzij in een tot op zekere hoogte zelfstandig
onderdeel, hetzij in een beknopter, minder scherp gelede compositie, zoals in een
kort gedicht. Het enkele taalverschijnsel wordt potentieel in die zeer bijzondere
situatie van het gedicht of het verhaal of de beschrijving. Dat geldt niet alleen voor
de klanksymbolische waarde van vocalen of consonanten, die pas aesthetisch
virulent worden in den dichtregel of het gedicht, en niet alleen voor de evocatieve
of affectieve waarde van het woord, maar evenzeer voor de syn-
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tactische figuur. Voor den opbouw van een gedicht, voor de geleding in delen, voor
de ontwikkeling of accentuering van nevenmotieven of het centrale motief, geldt dat
zelfs in bijzondere mate. Die syntactische structuur bepaalt mede den rhytmischen
vorm van regel of van strophe, werkt mee of heeft beslissenden invloed op de
compositie van het gedicht, hetzij door tegenstelling, hetzij door herhaling of
parallellie, bepaald door den aard van zijn structuur-vorm (bv. openheid of
geslotenheid, analytische of synthetische bouw), de plastiek, de emotionele spanning,
de sfeer van het geheel. Het zou veel te ver voeren de interpretatie van deze
stilistische waarden der syntactische vormen in het kunstwerk aan een reeks van
voorbeelden te demonstreren.
Intussen ben ik met dit gezichtspunt reeds overgegaan tot dat andere punt van
mijn uiteenzetting: de toepassing van het stilistische grammaticale systeem of van
de stilistische methode. Ik kan dit terwille van den tijd nog slechts zeer beknopt
doen. Het lijkt me overbodig de verschillende studies van Overdiep en zijn leerlingen
hier te vermelden en te typeren. Liever geef ik een kort overzicht van de studies
waarmee we thans in Groningen doende zijn.
In het algemeen is reeds gebleken dat wij de syntactisch-stilistische beschrijving
der Nedl. taal bedoelen zoals zij zich vertoont in haar verschillende genres, in de
opeenvolgende periodes van haar geschiedenis. Het spreekt vanzelf dat we daarbij
onze aandacht niet alleen gericht houden op de geschreven of gesproken cultuurtaal,
maar ook op de volkstalen in Nederland. In de Stilistische Grammatica van Overdiep
is reeds veel volkstaal-materiaal opgenomen als ondergrond of achtergrond van de
cultuurtaal. In den tweeden druk heb ik dat hier en daar kunnen uitbreiden. Het
ideaal, aan de verwezenlijking waarvan wij werken, is, dit aan te vullen zó dat straks
de grammatica of syntaxis van het Nederlands niet slechts een beeld levert van de
vormen en functies der gestileerde taal, maar ook een volledig overzicht van de
structuren der volkstalen in Nederland, van hun onderlinge verhoudingen en van
hun verhoudingen tot de cultuurtaal.
Voorlopig moeten wij ons wel beperken tot het onderzoek der Saksische volkstalen.
Daarvoor wordt op breede schaal het materiaal bijeengebracht, volgens de methoden
zoals ik in de vorige Centrum-vergadering reeds mocht uiteenzetten. Mijn assistent,
de heer Sassen, zal
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binnenkort promoveren op de beschrijving van het dialect in Zuid-West-Drente,
waarin behalve dat de klanken en woordvormen worden beschreven en geografische
aspecten ontwikkeld, ook syntactisch materiaal zal worden geanalyseerd. Het aantal
gramophoonplaten in het Saksische gebied mede zo belangrijk voor het winnen van
natuurlijk gesproken volkstaal is gestegen tot ± 600, verdeeld over ± 100 plaatsen,
materiaal dat dienstbaar gemaakt wordt, niet slechts voor de klankbeschrijving,
maar voor de woordverspreiding en de syntaxis. Laatstelijk werd op verzoek van
enkele ingezetenen het stadsdialect van Deventer vastgelegd. De fichering van
geschreven tekstmateriaal zowel voor de syntactische analyse als voor het
bijeenbrengen van de woordvoorraad gaat sneller voort, dank zij een technisch
vlottere methode. Persoonlijk ben ik bezig met een studie van de functies der
adverbia in deze volkstalen. De leden van de woordenboek-commissie, maar ook
verschillende studenten doen mee aan de indeling en verwerking van het materiaal.
Voor de historische taalkunde biedt de syntactisch-stilistische methode talloze
nieuwe perspectieven. Haar veelzijdigheid geeft gelegenheid, bij gelijkheid van
terminologie en systeem, persoonlijke voorkeur en aanleg te volgen. Sommigen
onderzoeken de taal van één tekst, anderen vergelijken verschillende teksten, een
vierde mogelijkheid is het onderzoek van één bepaalde vorm en functie-categorie
door de hele taalhistorie.
Naast deze detailstudies is een voorlopige Mnl. syntaxis in wording. Daarvoor
wordt het basis-materiaal gaandeweg uitgebreid. Een speciale assistent voor die
afdeling zorgt voor fichering en indeling. De candidaten gebruiken dit materiaal voor
oefeningen in de synt. analyse en beschrijving. - Ook mijn studie van de concessieve
zinsvormen kwam daaruit voort. Op 't ogenblik ben ik bezig met een verhandeling
over de voegwoordelijke verbindingen met hypothetisch-conditionele functie. Ver
gevorderd is ook een studie over de voegw. verbindingen ter uitdrukking van de
temporeel-aspectische functies. Deze studies dragen een oriënterend en voorlopig
karakter. Eén drs. is bezig het onderwerp van de concessieve zinnen over het hele
Nedl. taalgebied uit te breiden. De bedoeling is, uit deze voorstudies gaandeweg
een historische syntactische grammatica van het Nederlands op te bouwen.
Een opmerking over de methode is hier nog op haar plaats. Over
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het algemeen gaan we bij onze beschrijving in eerste instantie uit van de vormen,
om vandaar uit de functies te benaderen. Op die wijze ging ook Overdiep te werk.
Het is het meest natuurlijke uitgangspunt voor deze reële taalfeiten. Daarnaast ben
ik den laatsten tijd echter begonnen met uit te gaan van de keerzijde der
taalgegevens, nl. van bepaalde functie-categorieën zoals die van den concessief,
van den conditionalis, van de aspecten, etc. Feitelijk ging mijn onderzoek van den
genitief en de praepositiebep. (met van) ook reeds in die richting. Het aantrekkelijke
van deze werkwijze is, dat men directer in aanraking komt met den boeienden strijd
tussen concurrente vormen voor gelijke functies, en allerlei verschuivingen in de
syntactische relaties stilistisch én historisch kunnen worden bepaald.
De noodzaak van de tweezijdige behandeling geldt niet alleen voor de historische
grammatica, maar ook voor die, welke zich op één bepaalde periode concentreert.
De verhouding tussen de syntactische synoniemen is een belangrijk onderdeel van
de grammaticale analyse, en door de aandacht op die synonimiek te richten, wordt
men gedwongen tot een fijnere waarneming en subtielere ontleding. In dit opzicht
schiet de Stilistische Grammatica van Overdiep nog te kort. De syntactische
synonimiek komt er nauwelijks aan de orde, laat staan dat zij bij de analyse der
taalfeiten de methode bepaalt. Een systematische klapper aan het eind van het
boek is een voorlopig, maar op den duur niet bevredigend hulpmiddel.
In de derde plaats vindt de stilistische methode haar toepassing op het gebied
der letterkunde. Zij slaat de brug tussen taal en letterkunde. Dit zou een onderwerp
voor een uitvoerig betoog kunnen zijn. Ik kan daaraan nu niet meer beginnen. Maar
ik lanceer slechts de stelling dat de onderscheidingen gemaakt volgens het systeem
van de Stil. Grammatica zeer bruikbaar zijn voor de vormanalyses op het gebied
der letterkunde. Voor resultaten verwijs ik naar analyses van Overdiep, van Jansonius
en van mijzelf; bovendien zullen binnenkort in een Groninger proefschrift over Adama
van Scheltema ook proeven van vormanalyses gegeven worden, al zal dit niet
gebeuren op die uitputtende en m.i. afmattende wijze waarop het bv. in Amsterdam
geschiedt.
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De vraag hoe de syntactisch-stilistische grammatica en methode dienstbaar kan
zijn in het taalonderwijs op Gymnasium en Middelbare School, zou ook weer een
breedvoerige demonstratie eisen, maar kan ook zeer kort beantwoord worden. Ik
zie nl. geen principieel verschil tussen het wetenschappelijk onderzoek van de taal
en het onderwijs op de Middelbare School. Het grote voordeel voor de studenten
in de Groninger methode is juist dat zij door hun analyses van de taal in haar
verscheidene schakeringen meteen voorbereid worden op het onderwijs dat zij
zullen moeten geven. Dit onderwijs bestaat nl. in principe hierin, dat zij de leerlingen
bewust maken van de verhoudingen tussen vorm en functie, van de stijlverschillen
tussen de genres, van de stilistische mogelijkheden der taalvormen. Doelgericht
theoretisch onderwijs en practische toepassing gaan hier hand in hand. Analyse
van proza en poëzie en toetsing van de gegevens aan de normen verfijnt het
waarderingsvermogen, scherpt den critischen zin en stimuleert het eigen gebruik.
Dit alles klinkt vrij theoretisch - ik ben het mij zeer wel bewust - maar mijn eigen
leraarstijd en de ervaring van verschillende leraren die de methode toepassen, is
dat deze systematische behandeling der taalvormen samengaande met de analyse
der taalfeiten, zeer heilzaam is voor de ontwikkeling van het stilistisch vermogen
der leerlingen. Betreurenswaardig is het echter dat vele leraren de Stilistische
methode op school onbruikbaar of te moeilijk achten, omdat ze die zelf niet hebben
leren toepassen.
Hiermee moet ik mijn uiteenzetting beëindigen. Ik ben er mij diep van bewust dat
mijn betoog op vele punten verdiept had moeten worden. Ik heb echter getracht,
zoveel mogelijk te voldoen aan de omvangrijke opdracht, zover de begrenzing van
de tijd mij dat toeliet. Dat ik de hoofdaccenten legde op de principia, zal men mij,
hoop ik, niet euvel duiden. De discussie moge het ontbrekende aanvullen.
De laatste zinsnede van mijn referaat moge ook aanleiding zijn tot
gedachtenwisseling in een brederen kring dan die der Centrumvergadering.
Groningen.
G.A. VAN ES.
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Boekbeoordelingen
G. VAN DIEVOET, Jehan Boutillier en de Somme Rural - Publicaties op
het gebied der Geschiedenis en der Philologie [van de] Universiteit te
o
Leuven, 3e R., dl. 41. Leuvense Universitaire Uitgave, 1951. 8 (296 blzz.).
Gebruikers van het Mnl W zullen bij hun studie herhaaldelijk aanhalingen hebben
aangetroffen betreffende mnl. rechtstermen, die aldaar zijn aangeduid met de
lemmata Bottelg., Somm. Rur., Jan Bottelgier etc. Ondanks het uitvoerige artikel
109 van de Bouwstoffen, dat hun uitvoerig inlicht omtrent de edities van dit werk
waarop de citaten middellijk of onmiddellijk teruggaan, hebben alleen zij die zich
verbazen over het aantal daarvan (6!) en het daarbij niet laten willen, aan dat artikel
niet genoeg. Het is de moeite waard om zich eens wat meer in deze materie te
verdiepen, want dit M.E. handboek dat tot doel had ‘de rechtsregelen en -instellingen
in het bereik te brengen van de gewone praktizijn, zelfs van de niet juridisch
geschoolde lezer’, heeft een zeer grote invloed uitgeoefend op de vorming van onze
juridische en administratieve taal tot diep in de 16e eeuw toe.
Het is daarom dat wij in dit Ts de aandacht willen vestigen op een voortreffelijke
studie die onlangs in Leuven als dissertatie is verschenen en die ons volledig op
de hoogte brengt van de geschiedenis van dit werk, zijn auteur en de vertalingen
in het Nederlands.
Jehan Boutillier was een hoge koninklijke bestuursambtenaar in Vermandois en
het Doornikse, die geleefd heeft van het tweede kwart tot het einde der 14e eeuw.
Het handboek dat hij geschreven heeft, berust dan ook op eigen ervaringen
gedurende jarenlange praktijk. ‘De S.R. beschrijft de meest diverse rechtsinstellingen
en verwerkt bouwstoffen van allerlei aard. Hoewel de gang van het M.E. proces
duidelijk de ordening ervan bepaald heeft, worden vele onderwerpen, die met de
procedure slechts weinig verband houden, uitvoerig behandeld. Zowel privaatrecht,
feodaal, stedelijk en koninklijk recht is erin te vinden, naast enkele regels van
canoniek recht. Het compilatiekarakter van het
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werk blijkt duidelijk uit de verscheidenheid van de bronnen, waaruit geput werd. De
gewoonterechtelijke rubrieken zijn de interessantste en ook quantitatief de
belangrijkste van het gehele werk’. En dat is het gewoonterecht van de streek van
Doornik, Noordfrankrijk, maar ook van Henegouwen en Vlaanderen. Het is en blijft
de enige bekende belangrijke verzameling van het recht der late M.E. in onze
gewesten: ‘het staat aan het begin van de codificatie van heel die ingewikkelde M.E.
juridische rechtsprocedure. En juist hierin is de auteur origineel; zonder
geleerddoenerij, met de blik steeds gericht op zijn doel, heeft Boutillier zijn werk
samengesteld. Daarom noemt hij zijn werk Somme rural, d.i. Compendium voor de
gewone praktizijn. Dat deze Doornikse rechtsgeleerde hiermede c. 1385 iets geheel
nieuws bracht, blijkt wel uit het feit dat zijn werk in 1471, bijna 100 jaar later, wanneer
het in Brugge in opdracht van een der bekendste Bourgondische rijksgroten, Lodewijk
van Brugge, heer van het Gruuthuse, wordt afgeschreven en nog weer acht jaar
later, als het door Collard Mansion op de pers gelegd wordt, zijn oorspronkelijke
vorm behouden heeft: men is er eenvoudig nog niet toe om het te bewerken, d.w.z.
het aan te passen aan de Vlaamse en Brabantse toestanden van die latere periode.
Nog weer vier jaar later komt de S.R. in het Nederlands uit bij de drukker Jacob
Jacobs van der Meer te Delft (1483). Het is weer die Doornikse encyclopaedie van
het recht, die ongewijzigd dienst moet doen om te voorzien in de behoefte aan een
juridisch handboek in de volkstaal, ditmaal bij de raadsheren en advocaten van het
pas hervormde Hof van Holland, de voortzetting van de vroegere grafelijke raad,
die zijn definitieve vorm had gekregen met de instructie van 1462. Die Nederlandse
uitgave heeft in zekeren zin een speciale waarde, omdat zij niet teruggaat op de
editio princeps van Brugge, maar op een redactie, waarvan geen hs. meer
overgeleverd is. Van hss. uit de tijd van de auteur is er overigens geen een meer
over, het oudste is van 1458 en de elf overige zijn ook van omstreeks die tijd of nog
later.
Voor de lezers van ons Ts is het natuurlijk van belang iets te vernemen over de
lotgevallen en de invloed van het werk in onze gewesten. Men zou verwachten dat
het werk hier pas bekend geworden was na de verschijning van de editio princeps
en dat iemand zich geroepen
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gevoeld zou hebben het werk daarnaar te vertalen en op de pers te leggen. Niets
is minder waar: onze editie gaat terug op een hs. dat niet alleen op verscheidene
plaatsen betere lezingen bood, maar dat bovendien soms een vollediger versie blijkt
te hebben dan de Brugse editie. Wie de vertaler was, weet men niet. Het dialect
van de Delftse druk vereist een nader onderzoek. Volgens De Vreese is het
Zuidhollands, hetgeen Prof. Strubbe uit Gent, die de tekst als rechtshistoricus
bestudeerd heeft, mij onlangs uitdrukkelijk bevestigd heeft: sommige Franse
rechtstermen zijn in dit dialect en niet in het Vlaams overgezet. Aan een adaptatie
van het Vlaamse taaleigen aan het Hollandse spraakgebruik door de de Delftse
uitgever valt z.i. niet te denken. Ik breng dit even naar voren, omdat schr., in afwijking
van De Vr. en op gezag van Prof. Blancquaart, gewaagt van een duidelijk
Westvlaamse ondergrond.
De inhoud is ook hier niet aangepast aan de Nederlandse rechtstoestanden;
alleen een aantal namen van personen en plaatsen is verdietst (Jan Bottelgier!)
‘Daarbuiten geeft de vertaling trouw de Franse versie weer, op enkele plaatsen krijgt
men de indruk dat uit het Frans vertaalde woorden naast elkaar geplaatst zijn en
geen Nederlandse zinnen werden geconstrueerd’. In de bespreking der vijf latere
Antwerpse drukken wordt medegedeeld dat deze alle op de Delftse teruggaan en
dat de taal nauwelijks enige wijziging heeft ondergaan. Deze betreffen onbelangrijke
en niet systematisch volgehouden veranderingen, niet in de spelling, zoals de auteur
meent, maar in het dialectisch klankbeeld (vercoft > vercocht, sel > sal, overspul >
overspel). Men vergelijke de opmerkingen van de schr. over de druk van 1503 en
de volgende edities met die door De Vreese gemaakt in de Bouwstoffen; zijn
uitkomsten verschillen nog al. Zo gelooft hij ook niet aan een tweede redactie in de
druk van 1520. Tot 1550 zijn er zes Nederlandse drukken verschenen; nadien heeft
de S.R. alle betekenis verloren, o.a. doordat de plaatselijke rechtsgewoonten op
bevel van de landsheer immers gecodificeerd zijn omstreeks deze tijd. De
rechtspraak van de twee grote hoven, de Grote Raad en het Hof van Holland had
zich reeds lang zelfstandig verder ontwikkeld.
Tot in de 18e eeuw evenwel, kenden de juristen te onzent hun
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Somme ruyrael en in de 18e-eeuwse veiling-catalogi komt het werk geregeld voor.
In het MnlW wordt Jan Bottelgier herhaaldelijk geciteerd uit de tweede hand, naar
Gerard van Hasselt's bekende uitgave van Kiliaan's Etymologicum. Deze Arnhemse
rechtsgeleerde had het werk dus in zijn bibliotheek. Volgens De Vreese citeert hij
zelfs naar twee edities door elkaar.
G.I. LIEFTINCK

Meister Eckhart und die Devotio Moderna von Maria Alberta Lücker.
(Studien und Texte zur Geistesgeschichte des Mittelalters,
herausgegeben von D. Dr Josef Koch, Band I). Leiden, E.J. Brill. 1950.
(ƒ 14. -).
Om begrijpelijke redenen heeft tot nog toe niemand er zich toe gezet de invloed van
Eckhart op het middeleeuwse geestesleven van de Nederlanden in een volledige
studie te behandelen. De voorbereidende studies waarop de schrijver van zulk een
boek voort zou kunnen bouwen, zijn schaars. Wel is herhaaldelijk het onderwerp
incidenteel ter sprake gebracht, maar opzettelijk detailonderzoek als dat van J.H.A.
Beuken in OGE van 1934, een veelbelovende maar helaas onuitgewerkt gebleven
voorstudie, bleef uit. De tijd voor een samenvattende behandeling en zelfstandige
verwerking van deze veelszins aantrekkelijke, maar aan de onderzoeker hoge eisen
stellende stof is voorshands nog niet gekomen. Behalve kennis van de omvangrijke
(pseudo-)Eckhartiaanse literatuur in het mhd., mnd. en mnl. is daartoe geschooldheid
in de Middeleeuwse theologie en philosophie een onafwijsbare voorwaarde. En
zolang er geen bevredigende beschrijving van alle in aanmerking komende mnl. en
mnd. handschriften is gemaakt, bijvoorbeeld in de trant van Lieftinck's catalogus
van de manuscripten van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, zou de
schrijver tevens over de nodige palaeografische kennis moeten beschikken om zelf
het hechte fundament te kunnen leggen waarop zulk een studie steunen moet.
Wie weten wil langs welke wegen de geschriften van (pseudo-) Eckhart de lage
landen bij de zee binnengedrongen zijn, in welke kring ze werden gelezen, wat men
uit deze literatuur opnam en verwierp, dient allereerst de uit- en inwendige
geschiedenis van deze documenten
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te bestuderen. Hierna kan de in- en doorwerking, resp. de bestrijding van Eckhart's
ideeën in de geestelijke letterkunde van de Zuidelijke en Noordelijke Nederlanden
aan de beurt komen. Hiermede zou het onderwerp niet uitgeput zijn; de invloed van
Eckhart's terminologie en zijn door Van Mierlo veronderstelde (gedeeltelijke)
afhankelijkheid van de vroege Brabantse mystiek verdienen bijvoorbeeld evenzeer
nader onderzoek.
De beoordelaar van een boek dat in een deel van de geschetste leemte wil
voorzien, past het uiteraard niet er de auteur een verwijt van te maken dat zij zich
niet precies gehouden heeft aan de gang van zaken die hij zich voorgesteld had.
Elke onderzoeker heeft het volste recht uit te maken volgens welke methode hij te
werk wil gaan. Wanneer Dr. Maria Alberta Lücker geen handschriftenbeschrijving
aan haar betoog ten grondslag legt, maar het laat bij een opsomming in de ‘Anhang’,
wanneer zij met terzijdestelling van een zo belangwekkend onderwerp als ‘Eckhart
en de Brabantse mystiek’ in eens overgaat tot de bespreking van ‘Eckhart en de
Moderne Devotie’, dan behoeft zulk een werkwijze geenszins bij voorbaat tot
mislukking gedoemd te zijn. Het is mogelijk ook langs die weg tot overtuigende
resultaten te komen.
Welbewust heeft zij de basis van haar onderzoek versmald door het jaar 1424
als het eigenlijke einde van de Moderne Devotie te stellen (S. 103) en op zoek te
gaan naar Eckhartiaanse elementen in Van den XII dogheden, de geschriften van
Geert Groote en de tractatenbundel De Imitatione Christi. Belangrijke handschriften
als die uit het klooster te Nazareth bij Bredevoort en de Gaesdonckse teksten moeten
derhalve buiten beschouwing blijven. Bij lezing van de eerste bladzijden blijkt dat
schr. het terrein van haar onderzoek nog enger begrensd heeft; zij bepaalt zich tot
een studie van de invloed van Eckhart's ascesse op de literatuur uit de bloeitijd van
de Moderne Devotie. Schr. weet natuurlijk dat de betekenis van Eckhart's
philosophische mystiek voor deze stroming zeer gering geweest is; ook kan de
gedachte dat de afgescheidenheid de leidende gedachte in het geestelijk leven der
devoten geweest is, haar er toe gebracht hebben alleen de inwerking van Eckhart's
ascese na te gaan. Daarom begint zij, in het eerste hoofdstuk, met een uiteenzetting
van zijn leer der afgescheidenheid. Niet straffeloos echter licht men
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een ascetisch systeem uit het organisch geheel van een oeuvre waarmee het door
duizend vezelen verbonden is, zeker niet wanneer men er alleen die trekken aan
ontleent die men voor latere bewijsvoering nodig heeft en daardoor er het eigen
karakter aan ontneemt. Wat er overblijft, is, zoals Mej. Lücker zelf op S. 18 toegeeft,
‘Allgemeingut jeglicher Aszese’, of, op S. 22 naar aanleiding van Eckhart's
deugdenleer, ‘nichts neues’. En het is juist de typisch-Eckhartiaanse
uitdrukkingswijze, die bij de moderne devoten, behalve Gerlach Peters, zal blijken
te ontbreken, terwijl hun verdieping in de Passie en navolging van Christus, in
tegenstelling tot de logocentrische mystiek van de meester van Hochheim, zuiver
Christocentrisch is.
In het volgende hoofdstuk dat als titel ‘Negative Nachwirkungen Eckharts’ draagt,
bespreekt schr. eerst ‘Antihierarchische Elemente’ in spreuken en legenden en de
dialoog van Meester Eggaert en de onbekende leek, daarna de waarschuwingen
tegen Eckhart bij Jan van Leeuwen, Ruusbroec en Gerard Zerbolt. Meer dan een
herhaling van door anderen reeds geleverde bewijzen dat de Duitse mysticus hier
reeds vroeg bekend was en bestreden werd, levert dit niet op.
Iets meer nieuws brengt het derde caput, een behandeling van het boek Van den
XII dogheden als ‘Bindeglied zwischen Eckhart und der Devotio Moderna’; de
vergelijking met de Reden der Unterscheidung, waarvan het voor een deel, naar
reeds bekend was, afhankelijk is, heeft tot resultaat een opgave van gelijkluidende
passages. Het feit dat Mej. Lücker eerstgenoemd tractaat rekent tot de literatuur
van de Moderne Devotie, toont aan dat zij in de controverse tussen Van Mierlo en
Bouman met betrekking tot het auteurschap de zijde van de Vlaamse onderzoeker
kiest. Het boek is ‘unzweifelhaft... unter dem Einfluss G. Grootes entstanden’ en
‘atmete...... den Geist der devotio moderna’, zegt zij op S. 73. Dat zij aan het boek
Vanden XII dogheden veel aandacht besteedt, is te begrijpen; het werk is inderdaad
een uitermate belangrijk document voor onze kennis van Eckhart's invloed, maar
of zij, aanknopend aan een veronderstelling van Van Ginneken, op grond van Geert
Groote's betrekkingen met Eemsteyn en vroeger vermeend auteurschap van de
Latijnse vertaling, zo ver mag gaan als zij in de geciteerde passage doet en, al is
het
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vragenderwijs, de mogelijkheid mag stellen dat Groote aan Godfried van Wevel
(volgens Van Mierlo de schrijver van het tractaat) Eckhart's R.d.U. in handen heeft
gegeven, blijft, bij gebrek aan enig overtuigend bewijs, twijfelachtig.
In het vierde hoofdstuk, dat over ‘Eckhart und Geert Groote’ handelt, herkent men
de stem van Van Ginneken, wanneer zij op S. 85, sprekend over Groote tijdens zijn
verblijf bij de Kartuizers, zegt: ‘Und nun formte Eckhart diesen andern Grossen
seines Jahrhunderts dort in der Zelle von Monichusen und bereitete ihn vor für seine
Lebensaufgabe als Rufer zur Innerlichkeit am Ende des langsam verweltlichenden
Mittelalters, zu Beginn der Renaissance. Eckhart wird dadurch gleichsam der Pate
der devotio moderna’, en om haar betoog kracht bij te zetten citeert zij de uitspraak
van de Nijmeegse hoogleraar in zijn boek Geert Groote's Levensbeeld, dat Bernhard
en Eckhart Groote gewijd hebben tot hun opvolger. Hier stuiten wij op de misvatting
waarvan het boek van Mej. Lücker een uitvloeisel is. In OTt van Nov. 1941 besprak
v.G. het tractaat ‘Den Grondsteen der volmaecktheyt door Meester Gerardus de
Groote; t'Antwerpen 1638’ als ‘een mystiek tractaat van Geert Groote’ en als ‘een
zeer orthodoxe tak aan den Eckhardiaanschen boom’. Op blz. 91-92 van genoemd
artikel suggereert hij diepe invloed van Eckhart op onze Moderne Devotie en geeft
de lijnen aan waarlangs het onderzoek hiervan zich zou kunnen bewegen, een
schema dat we in grote trekken terugvinden in het werk van Dr. Lücker. Het lijkt mij
veiliger de invloed van Bernhard en Suso (zie trouwens Mej. Lücker's eigen woorden
op S. 99!) van beslissende betekenis voor de vorming van zijn innerlijk leven te
achten. Een enkel los citaat uit Eckhart bij Groote (S. 91) kan, evenmin als een
enkele soortgelijke aanhaling bij Hendrik Egher van Calcar, toch niet dienen als een
bewijs van een alles doordringende invloed.
De bewijskracht van Van Ginneken's betoog verzwakt zij aanmerkelijk door op
overtuigende gronden te betwijfelen of de Grondsteen een werk van Groote is. Schr.
beseft zeer goed dat hiermee de hoeksteen van v.G.'s theorie wegvalt (S. 102).
Ofschoon zij ook hier blijk geeft een eigen opinie te kunnen verdedigen, heeft zij
niet de consequentie uit haar critische houding ten aanzien van dit gewichtig detail
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getrokken. Dan ware het volgende hoofdstuk over ‘Das Buch De Imitatione Christi
und seine Beziehungen zu Eckhart’ geheel anders uitgevallen. Wel acht zij Van
Ginneken's stelling dat Groote de auteur van de Navolging in haar oervorm is, ‘noch
nicht ganz einwandfrei gesichert’ (S. 130), maar dat het werk prae-Kempistisch zou
zijn, is voor haar een uitgemaakte zaak. Bij het onderzoek van Eckhart's inwerking
op de Imitatio - een taak die Van Ginneken zich oorspronkelijk had toegedacht (OTt
1941, blz. 91) - wreekt zich weer het misverstand dat ik in het inleidend hoofdstuk
van haar werk heb gesignaleerd: de verknipping van Eckhart's ethiek naar het
patroon van de ascese der Moderne Devotie. Het gevolg is dat de vergelijkende
beschouwing van Eckhart en de Imitatio tot de slotsom leidt dat het boek De
Imitatione Christi ‘von Eckhartschen Ideen durchtränkt’ is (S. 151). Weer ontzenuwt
zij, ook in dit hoofdstuk, herhaaldelijk haar eigen betoog door in een noot (zie bijv.
S. 124) een contra-argument aan te voeren, maar deze wijze zelfcritiek brengt schr.
helaas niet tot andere gedachten.
Zo er sprake is van Eckhart's invloed op een moderne devoot, dan kan men op
Gerlach Peters wijzen als de enige die typisch Eckhartiaanse trekken toont. Deze
reeds door Dr. Mak geconstateerde afhankelijkheid licht zij in het nu volgende
hoofdstuk, ‘Im Gefolge Geert Grootes und des Buches De Imitatione Christi’, aan
de hand van een aantal overtuigende parallellen toe. Bevreemdend is de paragraaf
over ‘Der weibliche Zweig der devotio moderna’, waarin de biografieën van de
Zusters des Gemenen Levens te Deventer en van de nonnen van Diepenveen
worden gezien als bewijzen dat deze vrouwen in hun leven indirect Eckhart's leer
van de afgescheidenheid hebben verwezenlijkt. De sancta simplicitas van deze
vrome zielen stond wel volslagen vreemd tegenover de speculaties en ethiek van
de Duitse mysticus!
Er was durf toe nodig een onderwerp als dit in een afzonderlijke studie te
behandelen. Mej. Lücker heeft het erop gewaagd, en hiermede de verdienste
verworven de discussie weer op gang gebracht te hebben. Met grote toewijding
heeft zij haar taak verricht. Zin voor objectieve wetenschapsbeoefening legt zij aan
de dag door menigmaal de zwakke plekken in haar betoog aan te tonen, maar
tengevolge van
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de geforceerde simplificatie van Eckhart's leer der afgescheidenheid en de hieruit
voortgesproten onjuiste interpretatie der feiten geeft haar werk, het spijt mij het te
moeten zeggen, een vertekend beeld van de werkelijkheid.
C.C. DE BRUIN
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Het Nederlandse volksboek van de reus Gilias
Het is dit jaar juist een halve eeuw geleden, dat Dr. G.J. Boekenoogen, groot kenner
van de volksliteratuur, het Ndl. volksboek ‘History van den reus Gilias’ van 1641
voor de ‘Maatschappij der Ndl. Letterkunde’ opnieuw uitgegeven heeft (Leiden, Brill;
19 blzz.). In de literatuur over de Siegfriedsagen wordt deze interessante tekst echter
nog altijd niet of nauwelijks genoemd. Ik heb in mijn dissertatie Untersuchungen
über das Lied vom Hürnen Seyfrid (Groningen 1924; Diss.) al op de ‘Gilias’ gewezen;
daar dit volksboek - op een paar fragmenten van een Nibelungenvertaling na - de
enige Siegfriedoverlevering is, die wij in onze taal bezitten, zou ik er nog eens de
aandacht op willen vestigen.
De volledige titel van het Volksboek is: Genoechlijcke History vanden schricklycken
ende onvervaerden Reus Gilias, hoe hij des grooten Conincx wonderschoone
Dochter vant Eylant Helyce, van een Geest 's nachts wegh-gevoert, langhen tijt in
bewaringhe hadde, ghesloten aen kettinghs; ende hoe int selve Coninckryck een
Smeetsknecht, Sie-vreedt genaemt, gevonden wierde, 24. mans starckte hebbende,
welck tegens desen Reus 12. Cubitus hooch, ghesonden wierde om dese Dochter
weder te verlossen ende voor syn Bruyt te houden. Noyt voor desen in Druck
geweest, vermaeckelick om te lesen. Gedruckt int Iaer 1641.
Ik haal deze titel zo uitvoerig aan, omdat hij meteen een overzicht van de inhoud
biedt en bovendien een indruk geeft van de stijl, waarin de lotgevallen van de schone
prinses Eulalis verteld zijn. Het wordt er duidelijk door, dat het ‘Volksboek van Gilias’
eigenlijk een Siegfriedverhaal is; Gilias (waarschijnlijk een verminking van Golias,
1)
Goliath speelt alleen een rol als bewaker van de weg naar de jonk-

1)

Beide vormen komen naast elkaar voor. In België heten de reuzen in de folkloristische
me

optochten veelal ‘Goliath’; maar te Ath wordt het reuzenpaar ‘Mr et M Goyasse’ (= Golias)
genoemd. Vgl. de Baere, Onze Vlaamsche reuskens (1942; blz. 17; blz. 25/6).
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vrouw. Op zijn tocht ter bevrijding van de ontvoerde koningsdochter wordt Sievreedt
bijgestaan door een ‘bergmanneken’ Mesines, dat hem de weg naar de woning van
de reus wijst, maar zich bij het gevecht op de achtergrond houdt. Gilias wordt
overwonnen; voordat dan de gevreesde ‘geest’ komt, weet Sievreedt met Eulalis
van de steen (= rots), waarop zij in boeien ligt, af te dalen en haar naar haar ouders
terug te brengen. In tegenwoordigheid van haar 24 broeders vindt het huwelijk der
beiden plaats; de hovelingen en de broers konden het echter niet aanzien, dat een
smidsknecht tot zulk een staat verheven was en weldra werd Sievreedt door hen
met vergif gedood. Niet lang daarna stierf Eulalis door hartzeer.
Wie het Duitse ‘L i e d v o m H ü r n e n S e y f r i d ’ kent, een klein epos van 179
achtregelige strophen, dat in verschillende drukken uit de tijd van Hans Sachs
bewaard is (uitgave van W. Golther in de ‘Neudrucke deutscher Lit.werke des XVI.
und XVII. Jhts.’, Nr. 81-82; 2. Aufl. 1911), krijgt al gauw de indruk, dat de Gilias een
enigszins vrije navertelling van dit werk is; de roof van de prinses uit de vaderlijke
burcht, de terugvoering door Siegfried na zware strijd met de reus, die de
toegangsweg tot haar bewaakt, het huwelijk der beiden en hun verdere lotgevallen
stemmen in hoofdzaak overeen. Er bestaat ook een Duits volksboek van de
‘Gehörnte Siegfried’ (oudste bewaarde druk van 1726, dus bijna 100 jaar later dan
de ‘Gilias’; opnieuw afgedrukt bij Golther), dat zich nauwkeurig aan de inhoud van
het epos houdt. De namen zijn alleen verfraaid (Seyfrid > Siegfried; Sigmund >
Sieghardus; Kriemhild > Florigunda) en de tekst is hier en daar nader uitgewerkt,
o.a. door Siegfrieds gevecht met een beer, een ever en een leeuw op de jacht; soms
ook opgesierd o.a. door een aanval van dertien rovers na de bevrijding van
Florigunda en door een als komisch bedoeld tweegevecht tussen de boer Jorcus
en een laffe soldaat Zivelles op de bruiloft aan het slot - deze laatste slechts losse
motieven, die met de Siegfriedsage niets te maken hebben. De ‘Gilias’ kent de
invoeging van aan de stof vreemde trekken niet, maar heeft wel een aantal grotere
en kleinere afwijkingen van de ‘Hürnen Seyfrid’; het lijkt mij de moeite waard, deze
wat nader te bezien.
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Zoals bekend is, zijn in de ‘Hürnen Seyfrid’ (HS.) drie liederen tot een min of meer
sluitend geheel gecombineerd. Het eerste lied (HS. I; Str. 1-15) verhaalt van Seyfrids
jeugd: hoe hij als koningszoon van zijns vaders hof wegloopt, smidsknecht wordt
en door zijn grote sterkte het ijzer tot hamerslag verbrijzelt en het aambeeld in de
grond slaat. Uitgezonden om kolen te halen, doodt hij een draak benevens ander
‘Gewürm’, verbrandt ze en krijgt een hoornen huid, als hij zich met het gesmolten
hoorn van de dieren bestrijkt. Daarna wint hij de dochter van koning Gybich door
‘abdienen’; d.i. natuurlijk als beloning voor zijn hulp bij de bruidswerving van Gunther.
Tenslotte vindt Sievreedt bij een rotswand de ‘Nibelungenhort’, die de aanleiding
2)
worden zal tot de ondergang van koning Gybichs helden door de hand der Hunnen .
Wij bezitten HS. I in een zeer bekorte vorm: een berekening volgens het bewaard
gebleven ‘Aventiurenverzeichnis’ van het NL. handschrift w (waarin HS. I en HS. II
opgenomen zijn; begin 15e eeuw) voert tot de zevenvoudige omvang van het
overgeleverde lied, dus 105 strophen; vgl. Diss. blz. 4 vlgg.
Met HS. II (Str. 16-172) begint dan een nieuwe fabel, die verhaalt, hoe Kriemhild
op een middag door een vurige draak uit de koningsburcht in Worms weggevoerd
wordt; Seyfrid brengt haar naar haar ouders terug, nadat hij de reus Kuperan
verslagen en ook de draak overwonnen heeft.
Tenslotte wordt over Seyfrids verdere lotgevallen in zeven strophen 173-179
bericht, die - naar mij schijnt - de korte inhoud geven van ‘S e y f r i d e s h o c h z e y t ’
(afkorting SH.) - waarschijnlijk een soortgelijk lied als HS. I en II; in Str. 179 worden
allen daarheen verwezen, die meer van de acht jaren van Seyfrids huwelijk willen
3)
weten . Door de samenvoeging van deze drie liederen is een klein

2)

3)

Ik wijs er even op, dat dit een afwijking is van het Nibelungenlied, waar 't wreken van Sîvrits
dood Kriemhilds hoofddrijfveer is om de helden uit Worms uit te nodigen voor de tocht naar
Etzelenburg, vanwaar zij niet zullen terugkeren.
Golther is van mening, dat met ‘Seyfrides hochzeyt’ de 15e eeuwse bewerking van het
Nibelungenlied in het handschrift k bedoeld is (Einleitung HS. XLI); maar het lijkt mij, dat niets
daarvoor pleit. Die bewerking was voor een heel ander publiek bestemd en moeilijk bereikbaar;
bovendien verwijzen liederen en volksboeken gaarne naar drukwerken van hun eigen genre.
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epos ontstaan, dat een overzicht van Seyfrids leven geeft. Op zichzelf zijn zowel
HS. I als HS. II reeds combinaties van liederstoffen. HS. I geeft in hoofdzaak de
smid-drakensage van Siegfried, vermeldt de wervingssage en komt dan op de
voorgeschiedenis van de ‘Nibelungenhort’ terug. HS. II verhaalt in de eerste plaats
Siegfrieds wervingssage, waarbij de Kriemhildfabel met die van Brünhild tot een
nieuw geheel verwerkt is; Seyfrids strijd tegen de vlammenwal is daarin bewaard
gebleven. Met die wervingssage is de strijd tegen de reus Kuperan verbonden; de
4)
dwerg Eugel of Eygleyn treedt daarin als gids en helper van Seyfrid op, staat hem
met zijn ‘Nebelkappe’ bij, als hij door de reus gewond is en bezorgt hem een goed
wapen; Seyfrid verovert eindelijk de sleutel van de reus en vindt dan de
Nibelungenhort - kortom het is de Nibelungenhortsage, die hier verhaald wordt. De
beide complexen zijn op die wijze gecombineerd, dat de jonkvrouw op dezelfde
berg gevangen ligt, waarin de schat geborgen is, zodat Kuperan verslagen moet
worden om Kriemhild te bereiken. Men vergelijke over dit alles mijn artikel ‘Die
Erweckung der Jungfrau hinter dem Flammenwall’, Neoph. XXXVI, 144 vlgg.
Als wij nu de inhoud van HS. met het Duitse en het Nederlandse volksboek
vergelijken, blijkt het, dat de ‘G e h ö r n t e S i e g f r i e d ’ (Geh. S.) de volgorde HS.
I, HS. II, SH. nauwkeurig heeft overgenomen; in de Gilias (Gil.) begint het verhaal
echter met HS. II. Blijkbaar heeft de bewerker van Gil. de kloof tussen de schildering
van Seyfrids jeugd en die van de roof der jonkvrouw als storend gevoeld. Toch is
HS. I niet eenvoudig weggelaten, want hij heeft de hoofdzaken in HS. II ingewerkt.
Sievreedt is bij hem een geweldig sterke smidsknecht; van zijn ouders is wel sprake,
maar hun hoge rang wordt niet genoemd. Vermoedelijk heeft de bewerker het
onwaarschijnlijk gevonden, dat een koningszoon het hof in de steek laat om knecht
bij een smid te worden; wij krijgen zo de indruk, dat in Gil. iemand aan het

4)

De naam gaat misschien uit van de vurig glanzende ogen, die het volksgeloof aan de dwergen
3

toeschrijft; vgl. Wuttke, Der deutsche Volksaberglaube der Gegenwart (1900), blz. 43.
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werk is, die van de ordelijke opbouw van een verhaal houdt en van fantastische
motieven niet wil weten. Nu hij eenmaal van zijn held als smidsknecht uitgaat,
bewapent hij hem ook met een smidshamer met grote vernielende kracht (eig. een
motief uit de smidse) en als dit smidswerktuig in het gevecht met de reus ‘mitsen
door’ wordt geslagen - weer zo'n motief -, krijgt de jonge held door de hulp van de
dwerg een andere hamer, ditmaal van steen, die tegen alles bestand is. De wijze
van verkrijging van die hamer (een zeker kruid een uur lang op een kei van 300
pond; daarna was er een diep gat in; blz. 7) ziet er vreemd uit, vooral voor een
ordenend bewerker; misschien was een deel van de door hem gebruikte tekst defect.
HS. heeft niets, dat daarmee precies correspondeert; wel toont Kuperan aan Seyfrid
een in de rots verborgen zwaard, waarmee alleen de draak gedood kan worden
(Str. 107). In de Siegfriedoverleveringen speelt echter op een paar plaatsen een
grote steen een rol. Vrij dichtbij staat de H v e n i s c h e C h r o n i k (uitg. Jiriczek
blz. 22) waar het heet: gaar hun (Hvenild) vd i marcken med hannem huor der laa
en grusame stor steenn wnder huilcken den throldnøgle laa forwaridt af Hogenn.
Hun befall at Ranche skulle Affuelthe steenen: Huilckiidt handt letteligen oc giorde.
Verder is in S e i f r i d d e A r d e m o n t sprake van vier stenen, die Seifrid op
aanwijzing van een dwerg optilt, waardoor vier jonkvrouwen na de dood van de reus
Amphigulor bevrijd worden (Str. 43/5). Het afwentelen van een zware steen (of van
stenen) schijnt dus een krachtsuiting van Siegfried te zijn om een wapen of een
bijzondere sleutel - van de schatkamer - of jonkvrouwen (uit handen van de reus?)
te krijgen. Het lijkt mogelijk, dat deze geweldige steen uit de ‘Schatzerwerbungssage’
5)
in de kampspelen van het NL. is overgegaan .
Een ogenblik duikt ook nog het aambeeld uit HS. I in Gil. op; bij het slaan op
Gilias' wapenrusting meent Sievreedt, dat hij bij het rechte aambeeld gekomen was,
waarvan wel wat hamerslag kon afvallen (blz. 8).

5)

De oorsprong van de kampspelen ligt in de sprong, die Siegfried eens door de vlammenwal
deed; de steenworp en de geerworp zijn daaraan als bekende ridderlijke sport aangesloten
(Neoph. XXXVI, 149).
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De verwerving van de hoornen huid na Sievreedts drakendoding heeft in Gil.
eveneens duidelijke sporen achtergelaten; de ‘gehoornde Sievreedt’ is evenwel als
een ‘met horens’ opgevat. In de afbeeldingen van Geh. S. is dit ook al het geval
(vgl. Golther's uitgave, inleiding blz. XLVIII). Misschien is deze fout van de tekenaar
in de versie van HS., die aan Gil. ten grondslag ligt, aanleiding geworden tot deze
tekstverandering; mogelijk is ook het verkeerd begrijpen van hürnen al verder
verspreid geweest. In Gil. heet het, dat Sievreedt met Mesines naar een rivier Caspe
gaat; bij het wassen van zijn schouders bewissen (zij) met hoorens, dus dick als
doornbosschen (blz. 7). De ‘schouders’ en ‘het wassen’ wijzen er duidelijk op, dat
deze scène van de oude ‘Hörnung’ is uitgegaan; ook is de ‘revier’ te verbinden met
het beekje, dat van de smeltende drakenhuid wegvloeit. Merkwaardigerwijze is het
ontstaan van de horens losgeraakt van het doden van de draak. Na de bevrijding
van de jonkvrouw wast Sievreedt op Mesines' raad zijn schouders opnieuw met
water uit een beekje en ziet, zij versmolten als sneeuw (blz. 11). Opnieuw vinden
wij hier ‘Anklänge’ aan het verslaan van de draak in HS. I in ‘het beekje’ en in ‘het
smelten’, wat oorspronkelijk op de drakenhuid betrekking had. Sievreedt behoeft
nu niet als ‘horendrager’ van zijn bevrijdingstocht terug te keren; waarschijnlijk heeft
de bewerker zich door een sprookjestrek laten beïnvloeden, die wij o.a. uit
Grimmelshausen's ‘Simplicissimus’ (uitg. Scholte, 6. Buch Continuatio blz. 115)
kennen, waar bepaalde vruchten een verwarring van de geest veroorzaken, die
door het eten van de pitten weer verdwijnt en uit Hauff's Geschichte von dem kleinen
Muck, waar vijgen neus en oren doen zwellen en andere vijgen het kwaad weer
opheffen.
Nu de hoornen huid in Gil. verloren is gegaan, kan ook van een verwondbare plek
tussen de schouders geen sprake meer zijn. Dit heeft de bewerker aanleiding
gegeven te verhalen, dat Sievreedt door Eulalis' broeders ‘met vergif ghedoodet’
wordt, waarna zijn vrouw door hartzeer sterft (blz. 12).
De door de dwergkoningen uit de rots naar buiten gedragen schat, die Seyfrid
vindt - de ‘Nibelungenhort’ -, speelt in HS. II slechts een geringe rol. De held laadt
hem op zijn paard, maar als hij dan

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 69/70

247
hoort, dat zijn leven spoedig eindigen zal, lijkt hem het bezit waardeloos en werpt
hij de kostbaarheden in de Rijn. In het Duitse volksboek Geh. S. wordt dit alles
nauwkeurig naverteld, maar het ordenend verstand, dat over het algemeen in Gil.
heerst, wil blijkbaar van een toevallig gevonden en dan weer weggeworpen schat
niet weten en op grond daarvan is de hele schatgeschiedenis weggelaten. De sleutel,
waar Sievreedt en Gilias om vechten, is echter oorspronkelijk wel die tot de
schatkamer; in Gil. is het dan de sleutel geworden, die de toegangsweg tot Eulalis
afsluit. Misschien is een opsomming van de Nibelungenschatten bewaard in de
wapenen, die Gilias bij het tweede gevecht met Sievreedt aanlegt: een Harnasch
aen een palm dick, met een Stormhoet diesgelijcken, welck blinkede als een Spiegel,
met een nieu Swaert acht Cubitien langh. In HS. II corresponderen daarmee ein vil
gůte Brinne - von eytel klarem golde; ein vil gůt schwerdt - ein land wolt man drumb
geben; von stahel ein helm hert - (und) ein schildt als ein stadel thor - eyns schuchs
dicke, die Kuperan als wapens te voorschijn haalt (Str. 70-72). Merkwaardig is, dat
hij dan toch met ein ander stählein stangen strijdt (Str. 73).
Volgens de Thidrekssaga vallen Sigurd de helm, het borstharnas, het zwaard en
het schild als ‘Hauptlösung’ van Mimir toe; d.i. als Nibelungenhort. Ik vermoed, dat
ook in HS. en in Gil. de kostbare wapens van de reus eigenlijk de Nibelungenhort
vormen, die deze (uit de erfenis van Nybling) tot zijn bezit verklaard heeft. Nadat
Seyfrid hem overwonnen heeft, biedt Kuperan aan: Brinne, Schwerdt und mich
selber solt du haben von mir (Str. 82). Het zware schild en het geweldige wapen
(geer i.pl.v. zwaard), ook de hulp door de ‘Tarnkappe’, zijn, naar mij schijnt, in het
Nibelungenlied in de kampspelen tegen Brünhild terug te vinden.
De wonderlijke verhalen van de vurige draak, de ‘Drachenfabeleien’, die in Geh.
S. precies weergegeven zijn, hebben in Gil. geen sporen nagelaten. In Str. 22 vlgg.;
124 vlgg.; 137 vlgg. van HS. II heet het, dat de draak eigenlijk een schone jongeling
is, die door de vervloeking van een vrouw zijn vreselijke gedaante heeft gekregen.
Na vijf jaar hoopt hij weer een mens te worden en dan de geroofde Kriemhild te
huwen. Voor Gil. is dat alles blijkbaar weer te fantastisch; niet alleen
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de voorgeschiedenis van het monster is weggelaten, maar ook Sievreedts strijd
tegen het vuur, dat van hem uitgaat; d.w.z. tegen de vlammenwal, die de jonkvrouw
omgeeft. Het enige teken, dat de bewerker van de ‘Drachenfabeleien’ van HS. II
afweet, is, dat de draak als ‘geest’ wordt aangeduid. Op het wegvallen van de strijd
tegen de vlammendraak is waarschijnlijk van invloed geweest, dat zowel in HS. I
als in HS. II (Str. 144/8) ook van een ‘normale’ draak der alt Trach sprake is, die
door Seyfrid gedood wordt. Deze vijf strofen in HS. II stammen misschien uit HS. I;
het gevecht met de draak, dat HS. II vrij uitvoerig geeft, is daar zeer kort behandeld
en de ‘Hörnung’ van HS. I ontbreekt in HS. II, zodat de twee plaatsen elkaar schijnen
aan te vullen. Als survival is wel te beschouwen, dat Sievreedt door Mesines voor
een draak gewaarschuwd wordt, die ‘voor aen den steen’ ligt (Gil. blz. 9). Ik vermoed,
dat dit oorspronkelijk op de vlammendraak betrekking heeft. Van deze heet het (HS.
137), dat hij west den steyge und auch des staynes thür; in Gil. lezen wij: Als S. ter
deur (naar Eulalis) woude ingaen, gaepte den Draeck naar Sievreedt (blz. 9). De
vurige draak op de bergtop schijnt hier derhalve als een soort wakend monster voor
de deur van Eulalis opgevat te zijn.
Mogelijk heeft ook 't schrickelijck donderen ende dreunen, waarover Eulalis bij
haar bevrijding klaagt, niet alleen op het aankloppen van Sievreedt bij de reus, maar
ook op het razen van de vlammen betrekking; vgl. HS. 129, waar het heet, dat door
de vlammen sich der stayn erschütt, das seyd die welt was gestanden, der stayn
(vermoedelijk nicht) so was zerrütt.
Naast deze verschillen van HS., die in hoofdzaak op het vermijden van fantastische
motieven of op het bereiken van grotere overzichtelijkheid gericht zijn, zijn er nu
ook andere, die bewijzen, dat de HS. tekst, die de bewerker van Gil. gebruikt heeft,
niet in alle opzichten met de ons bekende versies overeenstemt. In de eerste plaats
valt het op, dat Koning Gybich na de roof van zijn dochter uit Worms volgens HS.
32 naar alle landen boden uitzond, of iemand inlichtingen kon geven; op de jacht
vindt Seyfrid dan het spoor van de draak. In Gil. horen wij echter, dat een ‘landdag’
uitgeschreven werd, waarop alle Waerseggers (verder in Gil. ook Wijsen genoemd)
verschenen. Onder hen was er
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een, Ophile, door de koning ‘zijn trouwe dienaar’ genoemd; hij weet van een
bergmanneken, dat Eulalis in de macht van een reus Gilias is in 't gebergte Seltim
in Trinacria; alleen Sievreedt, de sterke smidsknecht, kan haar bevrijden. Het wil
mij toeschijnen, dat deze landdag in Gil. overeenstemming vertoont met een bekende
epische scène, die schildert, dat een vorst met zijn gevolg beraadslaagt, wie hij
huwen zal. Eerst weet niemand een prinses, die ‘ebenbürtig’ is, totdat plotseling
een de naam van een jonkvrouw noemt, die slechts uiterst bezwaarlijk te veroveren
is. Dadelijk wordt dan tot de bruidswerving besloten. Voorbeelden bieden Rother,
13 vlgg.; Kudrun, Str. 210 vlgg.; ook Nibelungenlied Str. 325 ff. (van Brünhild wordt
daar gezegd, hoevelen vergeefs getracht hebben haar te winnen, waarop Hagen
dadelijk de raad geeft, Sivrit voor de bruidswerving mee te nemen, opdat hij kan
helpen de hindernissen te boven te komen). Ik maak hieruit de gevolgtrekking, dat
de ‘landdag’ der vazallen geen bedenksel van Gil. is, maar dat de beraadslaging
met het gevolg al in de HS. voorkwam, die voor Gil. gebruikt is. Deze scène is nog
om een bijzondere reden van belang. In HS. II en ook in Gil. krijgen wij de indruk,
dat Seyfrit/Sievreedt voor zich zelf op de bruidswerving uitgaat; het is echter duidelijk
in opdracht van de koning, dat hij zijn tocht onderneemt. De werving van de bruid
voor een ander en de verzekering, dat de helper de zuster van de koning tot vrouw
krijgt, zijn in HS. zo gecombineerd, dat de haast onbereikbare prinses juist de zuster
van de koning is, zodat de sterke jongeling nu voor zichzelf op verovering uittrekt.
De ‘Brautberatung’ van het gevolg in Gil., die bij de trouwplannen van de koning
hoort, lijkt mij het bewijs, dat HS. in iets vroegere vorm dicht bij de 6. Aventiure van
het Nibelungenlied heeft gestaan; de landdag houd ik voor een rest van het
‘abdienen’, de werving voor Gunther, die ook HS. I kent. De Wijsen op de landdag
zijn dan oorspronkelijk de ervaren ridders uit de omgeving van de koning; mhd.
wîse. De bewerker van Gil. heeft met dit woord niet goed raad geweten; hij geeft
het eenmaal weer door Waerseggers; waar hij de Wijsen laat staan, zal hij aan de
moderne betekenis van het woord gedacht hebben. Ook gebruikt hij het woord voor
de priesters, die bij de thuiskomst de klederen van Sievreedt en Eulalis en het
scheepken aan de Goden wijden. Waar men in HS.
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II de ‘Beratungsszene’ zou verwachten, staan nu de strophen 22-31 met de
aanroeping van Christus en Maria en de wonderlijke mededeling, dat de draak tot
een man werd (22,2); naar het schijnt een vrome uitwerking van de ‘Drachenfabelei’
van Str. 124 vlgg. Als rest van de beraadslaging met de leden van het gevolg mag
in HS. II misschien nog opgevat worden, dat die gedaantewisseling van de draak
an eynem Ostertage (22,1) plaats vond - een dag, die goed voor een samenkomst
der vazallen geschikt lijkt.
Een andere belangwekkende afwijking van HS. is, dat in Gil. Sievreedts tocht ter
bevrijding van de jonkvrouw ten dele te water geschiedt. Eulalis' vader is koning
van 't Eylant Helyce. Al wordt op de heenreis niet over een vaartuig gerept, des te
duidelijker is dit bij de terugvoering het geval. De dwergkoning Mesines geleidt
Eulalis en Sievreedt naar de uithoek van 't gebergte Seltim aan een groote See,
waar een schip uyt puyrriot (= zuiver riet) gevlochten gereed ligt, dat door geen
Tempeesten vernield kan worden (blz. 11); met dit wonder scheepken wordt de
terugreis met succes volbracht, tot halfweg in gezelschap van de dwerg. In HS. I is
in het geheel niet van water sprake; in HS. II komen Seyfrid en de reus Kuperan
samen für eyns wassers tham (Str. 67; tham is mogelijk strân, vgl. Baesecke, A.f.d.A.
37, 137 Av). Wel weet HS. II, dat duizend dwergen Seyfrit op de terugreis willen
begeleiden om hem te beschermen, maar dat deze allen wegzendt behalve Eugel.
Het lijkt mij zeker, dat deze passages over een scheepje voor de terugreis en over
bescherming door dwergen niet gescheiden mogen worden van het schiffel voor
Sivrits tocht naar Nibeungenland om hulp te halen na de overwinning in de
kampspelen. Ik geloof dan ook te mogen aannemen, dat de HS., die voor de Gilias
gebruikt is, de tocht te water met het scheepken al heeft gehad en dat die bron dus
ook in dit punt weer dichter bij het Nibelungenlied heeft gestaan dan de HS., die wij
6)
kennen .

6)

Ook de Thidrekssaga heeft een geheimzinnige ‘Wasserfahrt’ van de pasgeboren Sigurd naar
het land der Nibelungen (C. 162). Mogelijk vinden wij daar het scheepken in zijn oervorm en
is Siegfried eigenlijk een held, die is komen aandrijven. Zie het rieten scheepje (Gil. blz. 11)
en vgl. Neoph. XXXVI, 156.
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In de grond van de zaak is het misschien geen toeval, dat de bevrijdingstocht in Gil.
te voet begint (in HS. te paard) en per schip de terugreis volbracht wordt. De 8.
Aventiure van het Nibelungenlied schijnt er op te wijzen, dat het scheepken voor
de reis naar het land der Nibelungen dient; voor de tocht naar de berg, waarop de
jonkvrouw ligt, en speciaal voor de overwinning van de vlammenwal, is echter een
onverschrokken ros nodig. Ik houd het dan ook voor waarschijnlijk, dat door de
samenvlechting van de twee liederstoffen, die resp. de winning van de
Nibelungenhort en de bevrijding van de jonkvrouw behandelen, de ongelijkheid van
heen- en terugreis ontstaan is. De rol van het paard is in HS. al gering geworden;
in Gil. is het helemaal verdwenen. De Thidrekssaga en de Vǫlsungasaga weten
echter - met zekere onderlinge afwijkingen - nog, hoe Siegfried het ongetemde dier
vangt. Het lijkt mij lang niet onwaarschijnlijk, dat de jacht van Seyfrid in HS. II een
spoor van dat ‘vangen’ bewaard heeft, al zijn het nu ‘leeuwen’, die de jonge held
grijpt en ‘aan de bomen hangt’ (Str. 33 vlgg.). In Gil. is de aanduiding ‘eenen schric
aller wilder Beesten’ wel van Sievreedt op de reus overgegaan (blz. 6). Het
Nibelungenlied laat Sivrit in de jachtscène een wilde jonge beer vangen en aan zijn
zadel vastgebonden meevoeren (950, 2); een komisch intermezzo, vooral als hij
het dier bij de ‘Feuerstätte’ weer loslaat. Mogelijk heeft deze scène eens heroïscher
inhoud gehad en werd er in geschilderd, hoe Sîvrit - natuurlijk dan vóór de tocht
naar Ysland - het meest onverschrokken dier van een kudde paarden ving, dat hem
bij de vlammenrit kon dienen. Het zou kunnen zijn, dat 't doden van de grimme
schelch (NL. 937, 2) een rest van die ‘Rossfang’ is; wanneer althans Ed. Hahn gelijk
heeft, die in Hoops' Reallexikon s.v. zegt, dat de ‘Schelch’ geen uitgestorven hert
was - herten zijn immers ook niet grim -, maar de leidende hengst van de horde
wilde paarden in het koninklijk domein. Toen paarden in de vrije wildbaan zeldzamer
werden, zou dan het vangen van een leeuw of beer door Siegfried in de plaats
getreden kunnen zijn.
Er zijn nog een paar ondergeschikte punten, waarop Gil. van HS. afwijkt. Zo vind
ik het dreunend geweld, waarmee Sievreedt bij de rotswoning van de reus aanklopt
(blz. 5) niet in HS. terug, maar wel in
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het NL.: wer ist der bôzet sô vaste an daz tor? vraagt de ungefüege portenaere in
Nibelungenland (487,3). Waarschijnlijk heeft Gil. hier een oude trek bewaard.
Eveneens is dit vermoedelijk het geval met Mesines' raad, dat Sievreedt de
overwonnen reus soude met een dootslaen (blz. 9) - een raad, die heel goed in de
‘Schatzerwerbung’ past, waar hij de ‘Rachehelfer’ van de ene ‘Albe’ is. Verder wordt
de omgeving van de berg der jonkvrouw in Gil. beschreven als dit vreeslicke
Geberchte Seltim, daer hij niet anders als Leeuwen ende Beeren vont (blz. 4), terwijl
in HS. II slechts von disem finstern than sprake is, waarin hij verdwaalt (Str. 37; 41;
42). In Seifrid de Ardemont Str. 295 is de aan het eind der bewoonde wereld staande
berg, waar Mundirosa heerst, door doornstruiken omgeven en overal vertonen zich
slange, lintwurm, tracken, leoen; wegen zijn niet te ontdekken. De bevrijding van
Mundirosa is het eerst door Baesecke (A.f.d.A. 37, 136 vlgg.) als parallel naast die
van Kriemhild en Eulalis gesteld. Het schijnt mij, dat de schildering van het gebergte,
dat Seifrid doortrekken moet, vrij nauwkeurig met die van Gil. overeenstemt en ik
geloof dan ook weer, dat hier in Gil. een oude trek behouden gebleven is. De finstere
than hoort waarschijnlijk in de Nibelungenhortsage thuis; vgl. HS. 47, waar van de
jeugdige Seyfrid, die vader noch moeder kent, gezegd wordt: Er ward vil ferr
versendet/ Inn eynen finstern than/, Darinn zoch jn ein meyster,/bisz er ward zů eym
man.
Samenvattend vind ik dus, dat in Gil. de handeling van HS. overzichtelijker gemaakt
is door te beginnen met HS. II; daarbij zijn de hoofdzaken van HS. I echter ingewerkt.
Andere vereenvoudigingen betreffen de verwerving van de ‘Nibelungenhort’ en de
strijd tegen de vurige draak benevens diens voorgeschiedenis. Op een paar punten
schijnt Gil. trekken bewaard te hebben, die bij de Siegfriedsage horen en in de ons
bekende vorm van HS. verloren gegaan zijn; ik denk aan de landdag met de vazallen,
aan het scheepken en aan het wilde gebergte Seltim; verder aan het gewelddadig
aankloppen bij de reus en aan kleine trekken in de hulp van Mesines. De hoornen
huid van Sievreedt is door horens vervangen en de samenhang tussen de
drakendoding en de horens is verloren gegaan. Op grond van dit alles moeten wij
aan-
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nemen, dat Gil. op een niet bewaarde, wat oudere, nogal afwijkende, hier en daar
betere versie van de Hürnen Seyfrid berust.
Tenslotte zou ik op de herkomst van de Giliastekst iets nader willen ingaan. Een
Nederlandse ‘Hürnen Seyfrid’ is niet bekend; het is dan ook waarschijnlijk, dat Gil.
op een Duitse HS. berust en dat ons Nederlands volksboek dus uit het Duits vertaald
is. Dat het ‘bergmanneken’ Mesines er een rol in speelt, steunt dit vermoeden; ons
land heeft vrijwel geen bergen en in vroegere eeuwen nauwelijks mijnbouw, zodat
bergmannekens ‘importverdächtig’ zijn (het Mndl. Wb. geeft het woord niet). Natuurlijk
heeft men ook taalkundig trachten te bewijzen, dat Gil. op vertaling uit het Duits
berust. Luc. Debaene, Nederlandse Volksboeken (1951) bl. 220 vlg. voert daarvoor
aan de relatieve constructie Jupiter, die ghy der Menschen-Seyer bent; maar in het
Mndl. komt deze al voor (Stoett, Mnl. Gr. § 64). Verder noemt hij Menschen-Seyer,
dat hij als ‘Menschenseher’ opvatten wil; het is echter de vertaling van hominum
sator (Virgilius). Ook de uitdrukkingen en woorden sonder vertreck, klippige Rotze,
onoplooslycke sloten, schimmerich (van ogen) en ghedoodet, die hij verder opsomt,
hebben weinig bewijskracht; zij zijn alle reeds in het ouder Nederlands overgeleverd.
Ik voeg daarbij, dat drollich, tanger (tenger), opmaken (= openmaken) en steen
(= rots; niet ‘gevangentoren’ zoals Boekenoogen meent) ook in het Mnl. of in de
16e en 17e eeuw geboekstaafd zijn. De genitief Reusens (onder het gewelt eenes
grooten ende schricklycken Reusens Gilias) bewijst niet veel; al komen zulke vormen
in het Duits ook meer voor, zij zijn toch in het Ndl. niet onbekend. Vgl. Paul, D.
Gramm. III, § 25; Franck § 188. Wel lijkt het mij, dat (ick) heb dese groote moeyten
over mij genomen (= übernommen; bl. 10) als een germanisme opgevat moet
worden. Verder wees ik er al op, dat de Wijsen moeilijkheden heeft opgeleverd.
Bewijzend schijnt mij echter eerst kiesen. In de strijd met de draak sloeg Sievreedt
de naar hem gapende draak beide kiesen onstucken, ende daer na het hooft (blz.
9). De samenhang verlangt, dat kiesen hier ‘kaken’ betekent, maar in die zin is het
noch in het Ndl., noch in het Duits bekend; het WNT en Grimm's Wb. noemen alleen
de betekenis ‘kies’. Ik vermoed nu, dat
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in de Duitse tekst Kiefen heeft gestaan; volgens Grimm, DWb. V, 665 betekent Kiffel
‘Kinnbacken’ en komt daarnaast (volgens Adelung ‘in den gemeinen Sprecharten’)
Kiefe voor, dat Noordduits is (vgl. o.a. Schütze, Holsteinisches Idiotikon). Het Bremer
Wb. geeft Kiffe: de Kiffe steit em vor (seine Kinnlade ragt vor). De Opperduitse vorm
= Kiff. Door een druk- of leesfout is Kiefen als kiesen opgevat en zo is de
bovenstaande zin over de draak in de tekst gekomen. De bron van onze Gilias zal
op grond daarvan Noordduits moeten zijn. Dat de tekst van Gil. in zulk een kleine
trek letterlijk overgezet is, lijkt er op te wijzen, dat de vertaler zich streng aan zijn
Duitse ‘Vorlage’ gehouden heeft. Wij zullen dan ook moeten aannemen, dat de
onbekende Duitse bewerker van de Gilias - die wel aanvankelijk Golias heette voor de zelfstandige samenvatting van de HS. stof verantwoordelijk is. Hij moet
Latijn en enig Grieks gekend hebben; daarop wijzen namen als Eulalis, het landschap
Trinacria, het eiland Helyce (Italiaans = Felice?); verder de aanroeping van Jupiter
en het offeren van Eulalis' klederen aan Diana, van die van Sievreedt aan Vulcanus,
van het ‘scheepken’ aan Mercurius; de reus ‘12. Cubitus of ellebogen hooch’; de
sacrificiën voor de goden; de stad Melphis = Memphis; de rivier Caspe (= Choaspes
7)
bij Herodotus?) enz. . Al deze dingen, ook de Menschen-Seyer (voor Jupiter), wijzen
op enige werkelijke kennis van de klassieke talen: in tegenstelling tot de bewerker
van Geh. S., die veelal met een Latijnse uitgang volstaat (Sieghardus, Egwaldus
enz.); waarschijnlijk is Gil. dus door een gestudeerd man bewerkt. De Nederlandse
vertaler van Gil. heeft die humanistische stijl goed bewaard; zijn deftig, klassiek
opgesierd proza laat zich veel beter lezen dan het wat vlakke Duits van Geh. S.,
die ook in zijn inlassingen een eenvoudiger geest verraadt. De enige duidelijke
bijvoeging van de Nederlandse bewerker is de opmerking over het tweede gevecht
van Sievreedt en Gilias, dat de tweede Batalie volght met een sulck gedreun, al
hadden twee Armaden teghen malcander Slach gehouden (blz. 8); hierbij is
waarschijnlijk aan de slag tegen de

7)

Ondoorzichtig blijven de namen Mesines voor de dwerg, Seltim voor het vreselijk gebergte
en Ophile voor de dienaar des konings.
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Spaanse Armada van d'Oquendo te denken, bij Duins in 1639, twee jaren voor de
verschijning van de Gilias. Met Luc. Debaene, Nederlandse Volksboeken blz. 220,
schijnt het mij, dat de vermelding op de omslag van de Gilias Noyt voor desen in
Druck geweest wel juist zal zijn; de oudere volksboeken wijken daarvoor in toon te
veel van ons volksboek af. De hypothetische Duitse Gilias is dus in ieder geval vóór
8)
1641 in Noord-Duitsland ontstaan . Volgens Boekenoogen (blz. 16) is de Ndl. Gilias
mogelijk bij Andries Cloeting te Delft gedrukt, omdat het lettertype sterk lijkt op of
misschien identiek is met dat van een daar in 1640 verschenen pamflet (Knuttel,
Catal. No. 4782). De taalvormen van de Gilias en de woordenschat maken het
mogelijk, dat de auteur uit Delft of de omgeving daarvan stamt; vormen als docht
(= dacht), gebrocht; vier ende vlam, mis (= mist) zijn onder meer ook Zuid-Hollands.
De vele den-vormen in de nominatief (den Coninck vant Eylant Helyce hadde een
wonderschoone dochter) hoeven niet naar Brabant of Limburg te wijzen; volgens
Heeroma komt deze nominatiefvorm naast de ook in Midden-Nederland voor in een
strook, die zich van de Zuidhollandse eilanden tot Drenthe uitstrekt.
Alles tezamen genomen kom ik dus tot het resultaat, dat de Gilias eigen
sagenhistorische waarde heeft naast de Hürnen Seyfrid; het Ndl. volksboek heeft
op verschillende punten oude trekken bewaard, die HS. mist. Ik noemde al de
landdag der vazallen, het wonderscheepken en details in de strijd tegen de reus
van de ‘Hortsage’. Daardoor wordt ons gelegenheid geboden, een blik in de
voorgeschiedenis van de HS. te slaan. Tegelijk valt het ons op, dat die Gilias-versie
van de HS. dichter bij het Nibelungenlied staat; ik denk aan Gunthers beraadslaging
met zijn vazallen (Str. 325 vlgg.); aan de schildering der kampspelen, waarbij
motieven uit de Nibelungenhortsage verwerkt zijn (zware wapenen, geweldig zware
steen, ‘Tarnkappe’) en aan de

8)

Het Duitse volksboek van de ‘Gehörnte Siegfied’ stamt ook uit de 17e eeuw; het moet volgens
het onderzoek van Edward Schroeder (Seufferts Vierteljahrsschrift für Lit. geschichte V, 1892,
S. 480 ff.) tussen 1673 en 1692 verschenen zijn; enige Noordduitse woorden als ‘Telgen’ en
‘sparteln’, die er in voorkomen, bewijzen, dat Geh. S. in Noord-Duitsland geschreven is;
waarschijnlijk in Brunswijk of Wolfenbüttel (beide aan de Ocker gelegen), want in plaats van
het Ottenwaldt ‘Odenwald’ van Str. 177 wordt van het ‘Ockerwald’ gesproken.
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tocht van Sîvrit met het schiffel naar Nibelungenland - een ‘Aventiure’, waarin
motieven van de ‘Schatzerwerbung’ in omgewerkte vorm gebruikt zijn. Het lijkt door
dit alles waarschijnlijk, dat een voorloper van het ‘Lied vom Hürnen Seyfrid’ tot de
alten maeren behoorde, die de Nibelungendichter volgens Str. 1 gekend heeft.
Den Haag.
H.W.J. KROES.
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Oudengelse invloeden in het Nederlands
Het is de toponymie geweest die het eerst Oudengelse invloed in het Nederlandse
taalgebied heeft aangewezen. In de streek tussen Somme en IJzer zijn tal van
plaatsnamen gevonden die zijn samengesteld met het bestanddeel -tûn en verwant
of zelfs identiek zijn met Engelse plaatsnamen op -ton. Mansion heeft HTopDial 6,
23 hieruit de conclusie getrokken ‘dat eenmaal aan deze zijde van het Kanaal even
goed als aan den overkant de Engelsche taal gesproken is’. Hij meende echter dat
de tûn-toponiemen als relicten van Oudengelse invloed vrijwel op zichzelf stonden:
‘De tûn-bevolking in N. Frankrijk zal nooit zeer talrijk geweest zijn. Ze is spoedig
opgeslorpt geworden door de Frankische, d.w.z. Vlaamsche omgeving. Het archief
van S. Omaars spreekt in dezen zin zeer duidelijk. Buiten de getuigenis der zeer
vast aaneengesloten groep der 42 tûn-namen laat niets vermoeden dat de taal in
het onderzochte gebied, tusschen de jaren 800 en 1700, iets anders dan
Nederlandsch zou geweest zijn tot aan het opkomen van het Fransch, hetwelk
langzamerhand van het Westen uit vooruitdringt en ten slotte tot voorbij S. Omaars
geraakt. Dit sluit niet uit dat men nog langen tijd, in afgelegen gehuchten b.v., het
Engelsch voorts zou zijn blijven bezigen; maar de hoofdtaal van de streek was
Nederlandsch, later Fransch.’
Een andere Zuidnederlandse naamkundige, Gysseling, heeft daarna aan deze
tûn-toponiemen nog andere ‘blijken van Engelse taalinslag in Pas-de-Calais’ weten
toe te voegen. Zijn onderzoek van documenten, afkomstig uit het scriptorium van
Sint Omaars, bracht o.a. vormen als Eodbertus (704, copie 962), Jeodo (826, copie
962), Iodberta (844-64, copie 962) aan het licht, waarin eo of io de ogm. au
representeert, een representatie die wel zeer verwant is aan de Oudengelse ea.
Een ander interessant woord dat hij aantrof in een document van 1127 is laga,
vertaald als ‘consuetudo’ en overeenkomende met Oudengels lagu (Nieuwengels
law) (Hand. 20ste Phil.-congres 72).
De volkskundige C. Tréfois heeft Folk 1, 63 gewezen op de typi-
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sche wandconstructie bij de boerenhuizen die men in het gebied der tûn-benamingen
vindt, nl. ‘vakwerk’ (d.i. met leem bestreken vlechtwerk van takken) dat een geraamte
heeft van op korte afstand van elkaar geplaatste verticale balken zonder horizontale
verbindingsbalken. De naaste verwanten van deze bouwwijze trof hij aan in
Normandië en in Engeland. Een dergelijke volkskundige overeenstemming tussen
het Vlaamse kustgebied en Engeland laat in het tegenwoordige stadium van het
onderzoek nog niet zulke besliste conclusies toe als de taalkundige
overeenstemmingen, maar verdient, aangezien sommige bouwelementen van het
1)
boerenhuis inderdaad oeroud kunnen zijn, toch in ieder geval zeer de aandacht .
Het spoor door naam- en volkskunde gewezen dient nader verkend te worden
en daarom heb ik de laatste tijd alle overeenstemmingen tussen Nederlands en
2)
Engels die mij om de een of andere reden merkwaardig leken aangetekend . Zij
kunnen verdeeld worden in twee groepen: 1. gevallen waarbij men een Oudengelse
klankontwikkeling kan waarnemen; 2. gevallen waarbij het verbreidingsgebied op
import van de overzijde van het Kanaal of de Noordzee schijnt te wijzen. Deze
verdeling wil niet zeggen dat de woorden van de eerste groep ook niet een typisch
verbreidingsgebied zouden hebben. Waar een Oudengelse klankvorm aanwezig
is, vormt deze echter het hoofdargument en behoeft het verbreidingsgebied alleen
de bewijsvoering te ondersteunen. Bij de woorden van de tweede groep ontbreekt
het argument van de klankvorm en moet het verbreidingsgebied alleen dus al
welsprekend genoeg zijn.
De duidelijkste gevallen van de eerste groep zijn die waarin ogm. û met umlaut
wordt gerepresenteerd door î (in diftongerende dialecten door ij). Deze representatie
kan namelijk niet op eventuele Oudfriese invloed teruggaan, omdat het Oudfries als
4

umlautsproduct van ogm. û een ê heeft. Schönfeld noemt Hist. Gramm. xxxii de î
voor ogm. û

1)

2)

Zie ook Tréfois, Bouw boerenhoeven in Z. Ned. 60 vgg. Tréfois denkt aan invloed van de
nederzettingen der Wikingen. Het samenvallen van de grens van het gebied der
‘regelbouw’-techniek met die van het tûn-gebied wijst echter op Engeland.
Terloops heb ik er vroeger over geschreven in Westfriesch Jaarboek 1942, 24, in Ts 65, 274
en in Med NA, Lett. 14, 307.
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met umlaut terecht onder de ‘ingvaeonismen welke niet Fries zijn’, maar gaat nog
niet zo ver dat hij er positief een ‘anglisme’, een product van Oudengelse import, in
ziet. Deze tweede stap kan m.i. zonder bezwaar gedaan worden. Men vindt deze î
in de volgende woorden:
1. Mnl. ide ‘vissershaven’, door Verdam in het MnlW reeds herkend in de
toponiemen Coxyde, Lombarsyde (Lombardi ida) en Walravensyde (Wilraphi
ida) en door Mansion, MedVA 1933, 123 geidentificeerd met Oudengels hŷp.
Mansion noemt, behalve hideplaatsen langs de Westvlaamse kust
(gedocumenteerd sinds de 13de eeuw), ook een Coxijde in Zeeuws-Vlaanderen,
een Coude Hide in Zeeland en een Hide bij Zwijndrecht op het eiland
4

IJselmonde. Schönfeld, Hist. Gramm. 32 wijst op het eenmaal op Schouwen
gelegen Palvoetzide (a. 1351) en vergelijkt Engelse plaatsnamen als
Rotherhithe. Ik voeg hier nog aan toe de plaatsen die het WNT i.v. hie (II)
vermeldt, t.w. ‘Hie. vetus Zeland. j. ghe-hucht’ uit het woordenboek van Kiliaan,
‘visvoerders... die van eender hye sijn’ uit een Goereese rechtstekst a. 1478,
en ‘Vlissing was een Visschers hieken’ uit Betje Wolff's gedicht Walcheren (a.
1769). De Goereese plaats wijst duidelijk op de betekenis ‘vissershaven’. Kiliaan
zal het woord wel uit de Kroniek van Reygersberch hebben gehaald (zie de
aanhaling bij Muller, Ts. 59, 193: ‘Vliete in Noortbevelandt 'twelck een Visschers
Hijecken was, plach over lxx jaren een schoon Haven te wesen’) en Betje Wolff
heeft haar ‘Visschers hieken’, met de on-Zeeuwse diminutiefuitgang -ken,
mogelijk uit dezelfde bron. Na de 16de eeuw zijn er dus geen bewijsplaatsen
meer. Als vaststaand mag men wel aannemen dat hide van de 13de tot de
16de eeuw bekend is geweest in een gebied dat Westvlaanderen, Zeeland en
Holland bezuiden de Maas heeft omvat.
2. Mnl. hiden ‘verbergen’, tot dusver alleen aangetroffen in de Reinaert3) en in het
Glossarium Trevirense. Het laatst besproken door

3)

Het part. gehidet, dat rijmt op lidet, komt voor in de hss. A, F en E en heeft stellig behoord tot
de oorspronkelijke redactie van de Reinaert. Men kan dus wel zeggen dat hiden
gedocumenteerd is voor ± 1200. In Reinaert II vindt men op de overeenkomstige plaats
gehuut. Zie de Reinaert-editie van Hellinga, blz. 162-3.
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Muller, Ts. 59, 192 en door hem terecht geïdentificeerd met Oudengels hŷdan,
Nieuwengels hide.
3. Kite ‘wouw’, alleen aangetroffen bij de 16de-eeuwse lexicograaf Curius, uit het
Westvlaamse Winoksbergen, en bij Kiliaan, die het waarschijnlijk uit Curius
heeft overgenomen als een interessant ‘flandricum’. Kiliaan heeft de
overeenstemming met het Engelse woord kite al opgemerkt. De Oudengelse
vorm cŷta bewijst dat we hier te maken hebben met een î uit ogm. û met umlaut.
Buiten het Engels en het Westvlaams (waarin het bestaan van het woord
bevestigd wordt door Junius' samenstelling hadekite, ‘Flandris’) is het woord
niet aangetroffen. Ik vestigde er het eerst de aandacht op in Album Verdeyen
249.
4. Mnl. brine, nnl. brijn ‘pekel’. Sinds de 13de eeuw aangetroffen, aanvankelijk
alleen bij Westvlaamse schrijvers (Maerlant en Yperman). Voor Kiliaan nog
een Vlaams woord: ‘Brijn. Fland. j. pekel’. Als men mag aannemen, dat het
verbreidingsgebied oorspronkelijk tot Vlaanderen, en eventueel Zeeland, beperkt
is gebleven, moet het woord sinds de 15de of 16de eeuw als expressief
gevoelswoord carrière hebben gemaakt, met name in de verbinding zo zout
(brak, bitter) als brijn, die men oostwaarts tot in het Brabants en noordwaarts
tot in het Fries aantreft. Brijn ‘betekende’ in deze verbinding eigenlijk niets meer
en kon daardoor gemakkelijk vervormd worden tot, of vervangen worden door,
brein of brem. Dat het Groningse zo zolt as de braand ook een ‘aanpassing’
zou zijn van een onbegrepen zo zout als brijn is mogelijk, maar niet zeker,
omdat zout inderdaad een gewaarwording van branden kan geven en de
vergelijking dus oorspronkelijk kan zijn. Buiten het Nederlands komt het woord
4)
alleen in het Engels voor, waar de Oudengelse vorm brŷne wijst op een ogm.
û met umlaut.
Bij de umlaut van ogm. au is het onderscheid tussen de Oudengelse en
Oudfriese representatie niet zo sprekend als bij die van de ogm. û. Aan got.
hausjan beantwoordt bijv. in het Oudfries hêra en in het niet-Westsaksische
Oudengels hêran (in het Westsaksisch hîran of

4)

Franck-Van Wijk gaat, in het voetspoor van Muller (Ts 18) uit van oeng. *brîne. Toller, Suppl.
geeft echter uitsluitend bryne (zie ook Van Haeringen, Suppl.).
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hŷran). Een woord als het volgende behoeft dus op grond van het vocalisme
alleen nog niet te behoren tot Schönfelds ‘ingvaeonismen welke niet Fries zijn’.
Daar het echter in het Fries ontbreekt en zijn verbreidingsgebied beperkt is tot
Westvlaanderen, Zeeland en het zuidelijkste deel van Holland (ongeveer als
bij hide ‘vissershaven’), heeft het m.i. alle recht op een plaats in de lijst van
Oudengelse invloeden in het Nederlands:
5. Mnl. heernesse, hernesse, in het MnlW omschreven als ‘weiland door water
doorsneden of aan een rivier uitkomende’, maar op grond van de uiteenzettingen
in HTopDial 19, 280 vg. wellicht nauwkeuriger te bepalen als ‘natuurweide op
grafelijke domeingrond’. Mansion heeft Voorn. Bestandd. Vl. Plaatsnamen 65
zonder nadere argumentatie gezegd, dat heernesse een ander woord is dan
Oudengels hêrnes ‘district’. Lindemans is hiervan HTopDial 19, 280, noot 2,
echter terecht niet overtuigd, maar schijnt, als ik hem goed begrijp, het
Oudengelse woord evenals het Vlaamse te willen afleiden van een woord dat
‘kudde’ betekent (een woord dat overeenkomt met Oudengels heord ‘kudde’
is in het Vlaams evenwel onbekend). De etymologie van Oudengels hêrnes is
volkomen duidelijk en heeft niets met heord te maken: het is een afleiding van
het werkwoord hêran en betekent dus zoveel als ‘onderhorigheid’. Hêrnes kon
dus ook uitstekend toegepast worden op domeingronden of bepaalde
onderdelen daarvan, die bijvoorbeeld in beheer waren gegeven aan een kerk
of andere geestelijke instelling. De laatste die over de etymologie van heernesse
heeft geschreven, Schönfeld in NGN 12, 50 vgg., heeft er een samenstelling
van herde ‘herder’ en nes ‘moerasgrond’ in willen zien. De betekenis wordt bij
hem ‘nes die onder beheer van een herder is gesteld’. Inderdaad blijkt uit een
aanhaling bij De Flou dat de functie van de grafelijke (?) herder in de heernesse
zich soms tot een soort van schepenfunctie heeft kunnen ontwikkelen. Het is
echter zeer de vraag of deze latere beheerstoestand (het citaat is van 1440)
wel de oorspronkelijke en in alle heernessen gebruikelijke is geweest. Ik houd
het er liever voor dat de vormen herdnesse, heerdnesse, die inderdaad zijn
overgeleverd, berusten op aanpassing van een onbegrepen woord heernesse
aan het bekende woord herde in plaatsen waar de herde een grote
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rol was gaan spelen in het beheer van de heernessen. Toen heernesse eenmaal
gereïnterpreteerd was als ‘herderschap’, kon het ook een (literair?) woord voor
‘kudde’ worden: één Westvlaams bijbelhandschrift van 1348 gebruikt het als
zodanig (zie MnlW). Ik blijf daarom, ondanks Schönfelds betoog, voorlopig
geloven in de oorspronkelijke identiteit van Oudengels hêrnes en
Vlaams-Zeeuws heernesse. De heernessen zijn zonder uitzondering stukken
land geweest die pas laat in cultuur zijn gebracht. In Vlaanderen kwamen ze
vooral voor in de ‘kustvlakte, voornamelijk in Veurne-Ambacht, in den z.g.
zeeboezem van Loo, maar ook in de alluviale bodem ten Noorden van Gent’
(Lindemans t.a.p.). Noordelijker blijken ze te hebben bestaan op Schouwen,
Flakkee, Voorne-Putten, terwijl de noordelijkste ten westen van Delft zijn
aangewezen (zie MnlW; Beekman, DWR; Meertens, in Bijdr. Dial. Comm. 6,
8; Lindemans t.a.p.).
De representatie van ogm. oe voor nasale consonant door ô is eveneens
behalve Oudengels ook Oudfries, maar in het volgende voorbeeld, een typisch
Vlaams woord, waaraan wel een Engels maar geen Fries woord beantwoordt,
mogen we stellig weer aan Oudengelse invloed denken:
6. Broem ‘brem’. De overeenkomende Oudengelse vorm is brôm, de Nieuwengelse
broom. Het Nederlandse woord is pas in de 16de eeuw opgetekend: ‘Broem,
brom. Fland. j. brem’, schrijft Kiliaan. Het Westvlaamse woordenboekje van
Curius heeft in 1541 de vorm brum, het Oostvlaamse van Paludanus in 1544
brom. De laatstgenoemde vorm komt in de 16de eeuw ook bij Hondius en De
Swaen voor en is voor De Bo de gewone. In Frans-Vlaanderen is echter in de
19de eeuw nog broem opgetekend (zie WNT i.v. brom II). Het
verbreidingsgebied is dus de Vlaamse kust geweest van Duinkerken tot
Terneuzen.
Overwogen moet nog worden in hoeverre gevallen als boot, loodsman en mnl.
lode, lo ‘waterloop, kreek’, met representatie van ogm. ai door ô, een plaats in
deze reeks verdienen. De beide eerste worden als ontleningen uit het
Middelengels beschouwd en ik zie eigenlijk geen redenen om deze ontleningen
bijzonder vroeg te stellen of aan te nemen dat de verspreiding op het vasteland
juist van Vlaanderen en Zeeland
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zou zijn uitgegaan. C. Tavernier-Vereecken heeft HTopDial 22, 81 gemeend
dat boiat in de oudste keur van Nieuwpoort (a. 1163) een ‘naief phonetische
spelling’ van boot zou zijn, ‘waar zelfs de glide tussen de twee elementen van
de tweeklank geschreven staat’. Ik geloof dat dit onjuist is en dat we in dit boiat
niet met een boot, maar met een vorm van het werkwoord boeien te maken
hebben. In de geciteerde keur vinden we een opsomming van schepen: ‘De
nave, quae vocatur scuta..., de nave, quae est clincaboiat..., de nave, quae
dicitur envara..., de nave, quae dicitur losboiat’. Het ligt voor de hand hierin
clincaboiat op te vatten als ‘klink(ge)boeid’ en losboiat als ‘los(ge)boeid’.
Hiermee vervalt deze plaats als een bewijs voor een vroege Vlaamse ontlening
van boot uit het vroeg-Middelengels. Ook voor loodsman is een dergelijk bewijs
niet te leveren. Daarentegen is lode, lo ‘waterloop’ juist wel een typisch woord
voor Zeeland met de aangrenzende delen van Noord-Brabant en Zuid-Holland.
Beekman, die het woord verschillende malen uitvoerig besprak (het eerst in
TNAG 23, 1, het laatst in MnlW 11, 341), heeft het al in verband gebracht met
Oudengels lâd, Middelengels lode, die soortgelijke betekenissen hebben.
Weijnen, die in NGN 13, 71 Beekman heeft bestreden, heeft toch ook een
ogenblik aan ontlening uit het Engels gedacht, maar deze gedachte weer
verworpen omdat ‘een landschapsbenaming’ zich minder voor een ontlening
zou lenen en omdat mnl. lode, lo al te vroeg zou voorkomen. Weijnens bezwaren
lijken mij niet overtuigend. Wat de ‘landschapsbenamingen’ betreft wijs ik op
de hiervoor behandelde woorden hide en heernesse en op slaak, kreek en
duin die straks nog ter sprake zullen komen. De vroegste zekere plaats van
lode ‘waterloop’ is van 1203 (Morlode), dus zeker niet te vroeg. Met alle gepaste
voorbehoud zou ik daarom aan mijn reeks willen toevoegen:
7. Mnl. lode, lo ‘waterloop, kreek’. Het materiaal van Beekman moet stellig kritisch
geschift worden (zie Weijnen t.a.p.), maar kan daarna goede dienst blijven
doen voor de localisatie. Ik heb Ts 68, 85, noot, in lode een ontspoorde
frankisering willen zien, maar het ontbreken van het woord in Noord-Holland
en de andere typische Ingweoonse relictgebieden pleit, naar ik nu meen, eerder
voor ontlening uit het vroege Middelengels, bijvoorbeeld in de 11de eeuw, in
het West-
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vlaamse kustgebied en voor uitstraling vandaaruit bij de kolonisatie van het
Zeeuws-Hollandse schorrengebied. Alle voorbeelden van lode, lo die Beekman
buiten dit gebied heeft menen te vinden, lijken mij onjuist.
Op grond van hun verbreidingsgebied kan men de volgende woorden met min
of meer waarschijnlijkheid als oude ontleningen uit het Engels beschouwen:
8. Elder ‘uier’. Over dit Westvlaams-Zeeuws-Zuidhollandse woord heb ik uitvoerig
geschreven in HTopDial 10, 133-137 en 149-154. De oudste Nederlandse
plaats is te vinden bij de 14de-eeuwse Vlaamse dichter Jan Praet. Buiten het
Nederlandse kustgebied komt het woord alleen voor in Engelse dialecten (zie
t.a.p. mijn schetskaartje van het verbreidingsgebied in Engeland op grond van
de gegevens in EDD). De oudste Engelse bewijsplaats is aanzienlijk jonger
dan de oudste Nederlandse en waarschijnlijk op grond daarvan heeft Bense
aan een ontlening van het Nederlandse woord in het Engels gedacht (Dict.
Low-Dutch element in Eng. Voc. 90). Bij een boerenwoord als elder is de kans
echter groot dat het eeuwen lang in het verborgen is blijven leven, zonder ooit
in geschrifte gebruikt te worden. De datum van de oudste bewijsplaats zegt
dus niet veel. Het typische verbreidingsgebied in Nederland (verg. hide en
heernesse) pleit aan de andere kant sterk voor een ontlening uit het Engels in
de Vlaamse kustdialecten en expansie vandaaruit over het Zuid-Hollandse
kustland.
9. Wulk ‘eetbare slak’, mnl. wilc, willoc. Het komt buiten het Nederlands alleen in
het Engels voor als whelk, Oudengels wiluc, weoloc. De plaatsen die het MnlW
opgeeft zijn voor het grootste deel afkomstig uit Vlaamse en Zeeuwse bronnen.
Thans is het woord behalve Westvlaams (willok, wullok) ook nog Noordhollands.
Karsten geeft voor Drechterland wullek, Daan voor Wieringen ullek, Keyser
voor Tessel ülek. De gegevens verzetten zich dus niet tegen de veronderstelling
dat Oudengels wiluc als willok in het Vlaams-Zeeuwse kustgebied ontleend is
en zich vandaar verder heeft verspreid. Doordat wulken een handelsartikel
zijn, is het niet te verwonderen dat de expansie verder is gegaan dan bij elder.
(Men kan voor de uitbreiding garnaat, met suffixsubstitutie ook geernaard,
garneel en garner, vergelijken, dat zich, hoe dan ook ontstaan, van het
Vlaams-Zeeuwse kustgebied uit moet hebben verspreid.)
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10. Kreek, mnl. creke ‘zeearm, geul’. Dit correspondeert met Middelengels cryke,
creke, Frans crique, die men beide als ontleningen van Oudnoors kriki
beschouwt. Voor Kiliaan is kreek een typisch-Zeeuws woord. Het is echter,
blijkens de citaten in het MnlW, ook al vroeg bekend geweest in Zuid-Holland
bezuiden de Nieuwe Maas en in de westelijkste hoek van Noord-Brabant
(Zevenbergen). Het WNT geeft voorts een citaat uit het Vlaamsch
Placcaertboeck (a. 1664) en De Bo vermeldt het woord in de secundaire
betekenis ‘strook zand en schelpen in een deringmoer’ (bij ontwatering van de
bodem klinkt het moer in en kan een oorspronkelijke kreek zich dus als een
strook zand en schelpen in het land aftekenen). Het is dus niet gewaagd ook
kreek een woord van het Vlaams-Zeeuwse kustgebied te noemen, dat
vandaaruit in de algemene taal min of meer bekend is geworden en door de
Zeeuwse zeevaarders zelfs bij de naamgeving van rivieren in Suriname is
gebruikt. Ontlening uit het Oud- of vroeg-Middelengels ligt voor de hand, omdat
het woord aan beide kanten van de Noordzee nauwkeurig dezelfde betekenis
heeft. (Het Friese kreek, kryk, krike ‘aanspoelsel tegen een waterkering’ kàn
in oorsprong hetzelfde woord zijn en zou dan pleiten voor een Noordduitse en
tegen een Oudnoorse afkomst van het Engelse woord. Dit is echter voor de
verhouding tussen het Engelse en het Vlaams-Zeeuwse woord van geen
belang.)
11. Haars(ch), heers(ch) ‘hees’. Kiliaan vermeldt: ‘haersch. Holl. j. heesch’, en: ‘et
vetus Fland. heersch’. Dit is in overeenstemming met de gegevens van het
WNT. De vorm haars(ch) vindt men vooral bij Zuidhollandse schrijvers (Van
Beverwijck, Oudaan, Opprel), heers(ch) behalve bij Hollandse ook bij Zeeuwse
en Vlaamse schrijvers. Deze vormen doen denken aan Engels hoarse, maar
kunnen er wegens hun vocalisme niet geheel identiek mee zijn. De Engelse
vorm wordt verklaard door contaminatie van Oudengels hâs of Middelengels
hôs met harsk, Nieuwengels harsh, en op dezelfde wijze zou men ook
Nederlands haars(ch) en heers(ch) kunnen verklaren door contaminatie van
Ingweoons hâs of Frankisch hês met hetzelfde harsk. De Ingweoonse vorm
haas is inderdaad in Holland overgeleverd (het MnlW geeft i.v. heesc een aantal
voorbeelden van haesch uit Hollandse handschriften en het WNT i.v. haarsch
een uit Starter) en
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leeft nog voort in de Noordhollandse afleiding haasterig (verg. Gronings haisterg
met ai uit Frankische ê). Het Engels en het Nederlands vertonen dus een
soortgelijke vervorming en het zou wel zonderling zijn als die vervormingen
niets met elkaar te maken hadden, mede wegens het opvallende
verbreidingsgebied van heers(ch) en haars(ch) in het Nederlands, dat vrijwel
overeenkomt met dat van elder. Ik meen dus ook bij haars(ch), heers(ch) oude
Engelse invloed te mogen aannemen.
12. Beier ‘bes’. In het Middelnederlands is dit woord alleen overgeleverd in de
verkleinvorm beyerkine (Maerlant) en de samenstellingen erdbeire (owvl. herb.),
moerbeyeren en stekebeyeren (Livre des Mestiers), maar hieruit blijkt voldoende
dat het Westvlaams is geweest. Uit de 16de eeuw en daarna geeft het WNT
voorbeelden uit West- en Zeeuws-Vlaamse schrijvers (Van Mander en Hondius),
maar ook uit Zeeuwse (Cats) en Zuidhollandse (Van der Venne en Jonctijs).
Als volkswoord is het opgetekend in Westvlaanderen en Zeeland. Het
verbreidingsgebied van beier komt dus in grote lijnen overeen met dat van
elder. Het ligt in het westen van het Nederlandse taalgebied volkomen
geïsoleerd. Pas in het zuidoosten (Belgisch en Nederlands-Limburg) en het
noordoosten (Achterhoek, Twente, Drente, Groningen) ontmoeten we weer
beer- of bere-vormen. Behalve de geïsoleerde ligging valt ons bij beier het
vocalisme op: de ei kan onmogelijk in rechtlijnige ontwikkeling uit een ogm. a
met umlaut ontstaan zijn. Wanneer men op dialectgeografische gronden de
kaart van de benamingen van de bes zo zou willen verklaren, dat de noorden zuidoostelijke beer-gebieden en het zuidwestelijke beier-gebied tezamen
relictgebieden zouden worden ten opzichte van een centraal-Nederlandse
(Frankische) beze-vernieuwing, zou beier zich op grond van zijn vocalisme
onmiddellijk verzetten tegen een gelijkschakeling met beer en een promotie
tot voor-Frankische Nederlandse oervorm. Maar er zou nog een tweede ernstig
bezwaar zijn tegen een dergelijke constructie: het (ongetwijfeld als Frankisch
te interpreteren) beze-(bes-)gebied is in het noordwesten en noorden niet
omringd door beer-, maar door bei-gebieden, die samen de typische vorm van
een Ingweoons relict-
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gebied vertonen (Holland, Utrecht , Friesland, Groningen met het grootste deel
van Drente, Oostfriesland). Natuurlijk kan het geen Ingweoons relictgebied in
de eigenlijke zin des woords zijn, want bei is een Romaans leenwoord en geen
ingweonisme. Maar uit de vorm van het bei-gebied mag men toch concluderen,
dat bei eenmaal een soortgelijk verbreidingsgebied moet hebben gehad als
de ingweonismen en door soortgelijke factoren naar het westen en noorden
moet zijn teruggedrongen. Omdat ingweonismen plegen te worden
teruggedrongen door het Frankisch, moet bei wel een Romaans leenwoord
zijn uit de voor-Frankische periode (dat wil dus zeggen, dat het niet ontleend
kan zijn uit het Oudfrans). Een Romaans leenwoord als bei kan
Noord-Nederland alleen veroverd hebben via Zuid-Nederland, wat de conclusie
meebrengt dat het hele Nederlandse taalgebied in de voor-Frankische periode
bei moet hebben gehad, Dit sluit een voor-Frankisch algemeen-Nederlands
beer uit. De r-vormen van het zuidwesten en oosten zijn dus niet ouder dan
de s-vormen van het midden, maar jonger. Bei representeert de oudste,
voor-Frankische laag, beze de volgende, Frankische laag, beer en beier een
latere, na-Frankische laag. In het noordoosten is het opdringen can de r-vormen
trouwens nog duidelijk van de kaarten af te lezen: bij een woord als aardbei
(zie Taalatlas 3, 14) heeft de r-vorm nog vrijwel geen succes gehad, maar
hebben Gelderland, Overijsel en zuidelijk Drente in hoofdzaak vastgehouden
aan de Frankische s-vorm, noordelijk Drente en Groningen, Westerwolde
incluis, zonder uitzondering aan de voor-Frankische eivorm, maar bij de aalbes
is heel Drente, op het zuidwesten na, en heel Groningen, op Westerkwartier
na, tot de r-vorm bekeerd. Het is niet gewaagd om het opdringen van de
r-vormen in het noordoosten toe te schrijven aan de Westfaalse expansie.
Evenzo kan men het beer-gebied in het zuidoosten toeschrijven aan de Keulse
expansie, die, evenals de Westfaalse, in de late middeleeuwen heeft gewerkt.
Het kaartbeeld weerspiegeld in het oosten een toestand die hoogstens vijf
eeuwen oud is. Hoe staat het dan echter met het zuidwestelijke beier-gebied?

5)

Soms doen ook Neder-Betuwe en Bommelerwaard nog mee (zie in de Taalatlas de kaart van
aardbei), in een ander geval zelfs westelijk Noord-Brabant (zie WNT i.v. klokkebei).
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Wanneer eenmaal het hele Nederlandse taalgebied bei heeft gekend, moet
bei ook Vlaams en Zeeuws zijn geweest. En gezien het feit dat Westvlaanderen
en Zeeland meermalen deel uitmaken van het Ingweoonse relictgebied, is het
ook geenszins onwaarschijnlijk dat Westvlaanderen na de frankisering (met
beze) zijn bei zal hebben behouden. Van Haeringen citeert in Suppl. 3 een
Oudwestvlaamse vorm baia, die eventueel als bewijs voor het voortbestaan
van het oude Romaanse leenwoord bei in Vlaanderen zou kunnen dienen.
(Men moet echter voorzichtig zijn in verband met een latere ontlening van
Oudfrans baie, waarover straks nog nader). Men kan niet anders doen dan
3

Verdam (MnlW 4, 1801), Vercoullie (Etym. Wdb. 27) en Van Haeringen (Suppl.
3) bijvallen, wanneer zij het Vlaamse beier verklaren als een vervorming van
bei. Ook al zou het literaire bewijs ontbreken, dan staat het nog op
dialectgeografische gronden onomstotelijk vast dat bei eenmaal Vlaams moet
zijn geweest. (Aan de braambei van de Wazenaar De Vos, door het WNT i.v.
geciteerd, durf ik zonder nadere toetsing geen grote bewijskracht toe te kennen.)
Verdam c.s. achten beier echter geen willekeurige vervorming van bei, maar
een mengvorm van bei en beer. De vraag dringt zich dan op, waar die r-vorm
opeens vandaan komt. Tot de oudste taallaag kan hij niet hebben behoord,
Frankisch kan hij ook niet zijn geweest, dus moet hij wel zijn ingevoerd. Ik
geloof inderdaad dat Oudengels berie, tezamen met zoveel andere Oudengelse
woonden, omstreeks 1000 in het Vlaamse kustgebied is ingevoerd en met het
daar aanwezige bei de mengvorm beier heeft doen ontstaan. Van het Vlaamse
kustgebied uit kan de nieuwe vorm beier zich dan over Zeeland en een deel
van Holland hebben verspreid op dezelfde wijze als elder.
Ik moet hier nog een enkele opmerking aan toevoegen over de wijze waarop
het woord bei in de Nederlandse lexica behandeld is. Deze is namelijk nogal
verward en geeft geen goed beeld van de woordgeschiedenis. In het artikel
bei (II) in het WNT wordt verwezen naar mnl. baye, ‘ontleend aan fr. baie’. Dat
mnl. baye aan het Oudfrans ontleend is, is ongetwijfeld juist, niet echter dat
nnl. bei er de voortzetting van zou zijn. Mnl. baye betekent uitsluitend laurierbes
en de citaten zijn uit een Hollandse en uit een Vlaamse bron. Nnl. bei
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betekent daarentegen nooit laurierbes, maar bes in 't algemeen en komt, ook
in samenstellingen (als aambei, aardbei, lijsterbei, moerbei, stekelbei),
uitsluitend bij noordelijke, meestal zelfs Hollandse, schrijvers voor. Het WNT
had i.v. bei naar mnl. aenbeye en moerbeye (het laatste in MnlW i.v. moeralis)
moeten verwijzen, beide alleen geciteerd uit 15de-eeuwse Hollandse teksten.
Daarentegen had het alle citaten van baeye, bay ‘laurierbes’ (o.a. uit Brabantse
bronnen als Dodonaeus en Kiliaan) in een afzonderlijk artikel moeten verenigen.
Zoals reeds werd opgemerkt is bei een ontlening uit het Romaans in de
voor-Frankische periode, die na de frankisering alleen in het ‘Ingweoonse’
relictgebied verwacht kan worden. Baye is daarentegen een ontlening uit het
Oudfrans in de tijd toen de frankisering al voltooid was. Het komt overal voor,
ook in Vlaanderen en Brabant, als een cultuurwoord met een zeer speciale
betekenis (een apothekerswoord, zou men kunnen zeggen). Bei en baye
hebben elkaar in Holland wel in zoverre beïnvloed, dat in de 17de eeuw bei
ook wel als bay gespeld wordt (nooit andersom). Maar dat is kennelijk een
literaire, ‘mooie’ spelling geweest om het volkstaalwoord bei op een hoger plan
te brengen. Mnl. beye en baye en hun voortzettingen in het nieuwere
Nederlands zijn naar vorm, betekenis en geschiedenis verschillende woorden.
Slechts beye, bei heeft iets met beier te maken.
13. Slaak wordt door WNT omschreven als: ‘plaats waar de zee, bij onstuimig
weder, rustig is’, en: ‘vlies, waas’. De tweede betekenis kan ontstaan zijn uit
die van ‘plaats waar het water een stilstaand, onbewogen oppervlak heeft’. Het
MnlW vermeldt slake als benaming voor zeker vaarwater bij Goeree. Verder
is Slaak bekend als naam van het water dat eertijds tussen Sint-Philipsland en
Brabant lag en van de geul waar de Arne in uitmondde (zie Beekman, Wateren
van Nederland 236). Men mag aannemen dat zowel de slake bij Goeree als
die bij Sint-Philipsland en Walcheren stroomloze wateren met een effen
oppervlak zijn geweest. Slaak moet een gesubstantiveerd adjectief zijn en
formeel bij slak, mnl. slac ‘slap’ behoren. Het merkwaardige is echter dat bij
Nederlands slak geen betekenis ‘rustig, onbewogen’ (met betrekking tot water)
is overgeleverd, terwijl in het Engels naast het gesubstantiveerde slack wel
degelijk met gelijke betekenis slack water
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(en ook slake water) voorkomt. (Eng. slack wordt omschreven als: ‘(of tide)
dead, not moving on the surface, as at period between end of ebb and beginning
of flood tide’, ‘(of stream) with no visible current, as at head of dam etc., or
under shelter of curving bank’. Slack water in de tweede toepassing komt
geheel overeen met Nederlands slaak.) Terwijl slaak in het Nederlands dus
semasiologisch geisoleerd staat, verschijnt Engels slack als een natuurlijke
ontwikkeling. De gedachte dringt zich daarom op, dat de betekenis van slaak
op oude Engelse invloed berust. Het verbreidingsgebied in Nederland omvat
Zeeland en Zuid-Holland (zie WNT i.v. en NGN 1, 60) en wellicht ook de
Vlaamse kust, als we de riviernaam Slack hierbij mogen brengen. Gysseling
zegt van de Slack, dat ‘zij midden in het gebied van de Oudengelsche persoonsen plaatsnamen ligt’ (Feestbundel Van de Wijer 2, 299). Het verbreidingsgebied
zoals het ons voor ogen schemert, pleit in ieder geval niet tegen de gedachte
van een Engelse herkomst van slaak. Het blijft niettemin een hypothetische
constructie, omdat Oudengels sleac wel in de betekenis ‘traag’, maar niet in
de speciale toepassing van het latere slack water is overgeleverd, en bij de
overlevering van Nederlands slak allerlei betekenissen die eenmaal hebben
bestaan, kunnen zijn weggevallen.
14. Mnl. woes wordt door MnlW omschreven als ‘derrie’, wat blijkbaar verstaan
moet worden als ‘modder, prut’ en niet als ‘darg, zouthoudend veen’. Het woord
komt overeen met Oudengels wôs, Nieuwengels ooze ‘liquid mud, slime, esp.
in sea- or river-bottom’. In het eerste citaat van het MnlW, uit een Brielse
rechtstekst, vindt men nauwkeurig dezelfde betekenis als voor het Engels wordt
opgegeven: ‘Wye zellinge (d.i. gegraven inham) in die havene maict ende aerde
of woese in die kille werpt’. De volgende citaten, uit een rechtstekst van
Reimerswaal, hebben betrekking op het zoutzieden uit zel-as (tot as verbrande
darg) en hierin moet woes wel betekenen ‘met zeewater vermengde zel-as,
zoals die in de pannen geschept wordt’: ‘So wat panluyden ofte eenige van
hare jonckwijfs vier ondergeworpen of woes in de panne geschepen zullen
hebben’. (Zie voor de techniek van het zoutzieden Beekman, DWR 1, 277).
Buiten deze Zuidhollands-Zeeuwse rechtsteksten is woes niet in het Nederlands
aangetroffen en de moge-
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lijkheid moet dus zeker overwogen worden of het niet tot de oude Engelse
taalimport van het Vlaams-Zeeuwse kustgebied behoort.
15. Snake ‘slang’. Dit woord is behalve Engels (oeng, snaca, neng. snake) ook
Middelnederduits en Oudnoors. In het Nederlandse taalgebied komt het echter
alleen in Vlaanderen voor en dat was blijkens Kiliaan (‘Snake, Fland. Coluber,
anguis’) ook al zo in de 16de eeuw. (In het Middelnederlands is het niet
overgeleverd, voor de latere tijd zie WNT i.v. snaak (II).) Dat er samenhang
moet bestaan tussen Vlaams en Engels snake, is niet te bewijzen, maar in
ieder geval een redelijke hypothese.
16. Rake ‘gerucht, verhaal’. Alleen opgetekend uit de 19de-eeuwse Westvlaamse
volkstaal en eenmaal door Gezelle literair toegepast (zie WNT i.v.), maar zozeer
naar vorm en betekenis overeenkomend met Oudengels racu, dat het wel zeer
verleidelijk is om het voor een oud woord te houden, dat omstreeks 1000 uit
Engeland in het Vlaamse kustgebied is geïmporteerd. Rake is een soortgelijk
geval als snake, want ook hier betreft het een woord dat niet uitsluitend Engels
en Vlaams is, maar ook in andere Germaanse talen voorkomt (ond. raka, ohnd.
rahha). In het Nederlandse taalgebied ligt het Westvlaamse rake echter
volkomen geïsoleerd.
17. Agger ‘kortstondige rijzing van het zeewater tijdens eb, navloed’. Een
Zuidhollands-Zeeuws woord, met name opgegeven voor de streek der
riviermondingen van Goeree tot Hoek van Holland (zie WNT met Suppl.).
Ofschoon de oudste plaats van 1837 is (zie Taalk. Bijdr. 2, 2), mag men het
woord zeker voor oud houden. De afleiding aggeren komt al voor in de 16de
eeuw (zie WNT, Suppl.) en als naam van een polder ten oosten van
Zuid-Beveland is agger al 14de-eeuws (een geslacht van den Agger is volgens
Van der Aa zelfs al in 1187 bekend). Hoe precies de verhouding is tussen de
poldernaam Agger en agger ‘navloed’, is niet geheel duidelijk. Mogelijk is de
naam van een water, waarin navloed optrad overgegaan op het aanliggende
6)
land. Op oude kaarten van Zeeland vindt men Agger als naam van een geul
en Van der Aa bericht ons in 1839 dat in het ingepolderde Agger-gebied ‘de

6)

Zie ook Beekman, Wateren van Nederland 157.
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oude strang van dat water nog dien naam (draagt)’. Buiten Zuid-Holland en
Zeeland komt agger nog in Friesland voor (volgens het Friesch Wdb. speciaal
aan de noordwestkust langs de Zuiderzee) en verder in het Engels. Het NED
geeft i.v. eagre (‘a tidal wave of unusual height, caused by the rushing of the
tide up a narrowing estuary’) ook de vormen agar (16de en 17de eeuw) en
ager (19de-eeuws dialectisch) op, die wel heel dicht bij Nederlands agger
schijnen te staan. Een oude variant van dit Engelse ager is aker, waarvan het
NED i.v. acker (‘?flood tide; bore; strong current in the sea’) enkele voorbeelden
geeft uit de 15de en 16de eeuw. Of er verband bestaat met Oudengels eagor
(door NED ontkend) kan hier in het midden gelaten worden, en evenzo kan de
verhouding tussen Engels ager, aker enerzijds en higre, met dezelfde betekenis,
anderzijds onbesproken blijven. Het gaat hier alleen om de oorspronkelijke
formele en semasiologische identiteit tussen Zeeuws-Zuidhollands agger, Fries
agger en Engels ager, aker. Het voorkomen van agger in het Fries maakt de
verklaring gecompliceerder dan bij elder, want het woord behoort nu niet, om
Schönfelds formulering te gebruiken, tot de ‘ingvaeonismen welke niet Fries
zijn’. Toch lijkt een ontlening van Zuidhollands-Zeeuws agger aan het Engels,
ofschoon onbewijsbaar, mij wel aannemelijk. De overeenstemming tussen
Fries en Engels kan erop wijzen dat agger al in het continentale Sassisch van
de 5de eeuw moet hebben bestaan (en dat Engels higre e.d. dus op jongere
vervorming moeten berusten). Aangezien ager speciaal in de streek van de
Humber gebruikt wordt, zou ontlening van Zuidhollands-Zeeuws agger kunnen
wijzen op Midden-Engelse herkomst van de kolonisten die zich aan de
Vlaams-Zeeuwse kust vestigden.
18. Mnl. *vulmaerte ‘bunzing’ is voorlopig niet meer dan een constructie van mij
(zie NTg 44, 178). Mocht mijn veronderstelling juist blijken, dan zouden we hier
een Westvlaams woord hebben dat overeenstemt met Middelengels fulmart,
Nieuwengels foumart en in de andere Germaanse talen en dialecten niet is
aangetroffen. Ontlening van de, blijkbaar in het Engels nieuwgevormde,
samenstelling zou voor de hand liggen. Het Fries kent wel het tweede lid, in
de vorm mird (in
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7)

het Gronings, als aangepast Fries relict, meert), maar niet de samenstelling .
19. Tenslotte plaats ik nog, ook met de nodige reserve, het woord duin in deze
reeks. In zekere zin past het er niet in, omdat zijn verbreidingsgebied niet
beperkt is tot Vlaanderen, Zeeland en Holland en dus niet direkt een argument
kan opleveren voor ontlening uit het Engels. Daar kan echter tegenover gesteld
worden dat het duin-gebied buiten Vlaanderen-Zeeland-Holland kennelijk een
jongere uitbreiding is. Kluge, Etym. Wtb. schrijft: ‘Für die deutsche Küste ist
Düne erst seit dem 15. Jh. bezeugt (vorher Sandhügel, -berg, drîfsand u.ä.);
ü ist... Zeichen der entlehnung aus dem Nl.’ Ook in het Fries en het Gronings,
dialecten die in het algemeen de ogm. û bewaren, luidt het woord duun, wat
dus wijst op import uit het westelijke kustgebied. In wezen is duin dus wel
degelijk te beschouwen als een Vlaams-Zeeuws-Hollands woord. Het Franse
dune wijst ook op expansie, in zuidelijke richting, van het Vlaamse woord. Op
het continent betekent duin steeds ‘opgestoven zandheuvel’, maar Oudengels
dûn, Nieuwengels down heeft de algemener betekenis van ‘hoogte, heuvel’.
Dit kan men zo verklaren dat de Engelse kolonisten die zich omstreeks 1000
aan de Vlaamse kust vestigden de eersten zijn geweest die aan de, toen juist
ontstane of ontstaande, zandheuvels van het jonge duinlandschap een naam
hebben gegeven, en wel de naam waarmee zij in Engeland hoogten in het
algemeen plachten te benoemen. De geïmporteerde benaming

7)

Het Friese mird is ook in enkele Nederlandse woordenboeken terechtgekomen. Vercoullie
vermeldt in de tweede druk van zijn etymologisch woordenboek (1898) een woord mud met
de bet. ‘bunzing’. Hoe hij hieraan is gekomen, is mij niet duidelijk. Zijn etymologie: ‘wellicht
bijvorm van 3 mot’, bewijst dat hij de identiteit met mird (dat als mud wordt uitgesproken) niet
heeft gezien. Het WNT vermeldt in dl. 9, 1191 een woord mudde, waarbij het verwijst naar
de tweede druk van het Huishoudelijk Woordenboek van Chomel, bewerkt door J.A. de
Chalmot (1771): ‘Mudde, dus word op zommige plaatsen ook een bunsing genoemd’. De
Chalmot woonde en werkte in Leeuwarden, wat zijn bekendheid met Fries mird verklaart. De
vorm mudde blijft echter vreemd. Het WNT geeft voorts nog de samenstelling muddenjacht
uit een Gids-artikel over ‘De zaak Hoogerhuis’ van 1899. Het woord komt voor in het getuigenis
van een arbeider uit Beetgum en is dus vernederlandst Fries. Ook de redacteur van het WNT
(Kluyver) heeft de etymologie van ‘mud(de)’ niet gezien.
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8)

is als technische term overgenomen door de autochtone kustbewoners en
heeft zich vervolgens van Vlaanderen uit langs de hele Noordzeekust, waar
de jongere duinformatie optrad, verspreid. Is deze beschouwing juist, dan is
de betekenis ‘stuifheuvel’ secundair en ontlening van het Oudengelse dûn uit
het Keltisch eigenlijk nog wel zo waarschijnlijk als de verwantschap met allerlei
woorden die ‘schudden’ betekenen (als Oudnoors dŷja), die door de
etymologische woordenboeken van Kluge en Franck-Van Wijk wordt
aangenomen.
9)

Overzien wij deze kleine twintig woorden op hun betekenis, dan treft ons hun
overwegend concreet karakter. In de sfeer van kustwateren en -visserij brengen
ons de waternamen kreek, lode, slaak en agger, de vissershaven hide, de pekel
brine, de zeeslak wulk, de bodemprut woes. Een pas ontginbaar geworden kustland
met zich vormende zandhoogten en daarachter zilte natuurweiden, waarop grote
kudden schapen grazen, zien wij in het terreinwoord duin, het domeinwoord
heernesse, het schaapherderswoord elder, terwijl broem en beier ons aan de
natuurlijke begroeiing herinneren en snake, *vulmaerte en kite aan de slangen en
roofdieren die dit eenzame land bewoonden. Slechts hiden, haars en rake verraden
niets meer van de geur en de kleur der eerste occupatie. In aanmerking genomen
dat ik mijn woorden volstrekt niet bijeen heb gezocht met het oog op hun betekenis,
maar alleen met het oog op hun vorm en hun verbreidingsgebied, is het toch wel
een opvallend resultaat dat zij in grote meerderheid zo duidelijk blijken te spreken
van Vlaamse duinen en Zeeuwse schorren.
Overzien wij de woorden van het standpunt der historische klankleer, dan valt het
ons op dat de vorm van de ontleningen dikwijls meer aan Middel- dan aan Oudengels
doet denken. De Oudengelse â is al een ô geworden (lode), de Oudengelse ŷ een
î (hide, brine, kite, hiden). Woorden als elder en agger wijzen op Midden-Engeland,
een woord

8)

9)

Dat het woord duin omstreeks 1100 in het Vlaams-Zeeuwse kustgebied in gebruik was, blijkt
uit de naam van de abdij Ter Duinen (gesticht in 1139) en uit het getuigenis van abt Thiofried
van Echternach, die in 1083 Walcheren bezocht (zie Sparsa IV van R. van der Meulen, blz.
279 hierna).
Een woord dat ik elders (Med. NA, Lett. 14, 378) in dit verband genoemd heb, nl. ham, hame,
heb ik hier opzettelijk buiten beschouwing gelaten, omdat ik het nog eens afzonderlijk
dialectgeografisch en lexicologisch wil behandelen.
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als duin daarentegen eer op het zuiden. Ten tijde van de ontlening waren in het
Vlaams de ogm. û en ô nog onveranderd bewaard, althans duin heeft de ontwikkeling
van û tot uu nog meegemaakt en broem en woes die van ô tot oe. De ontleningen
in het Vlaamse kustgebied vormen stellig geen homogene groep. De kolonisten
zullen uit verschillende streken van Engeland afkomstig zijn geweest en er zal in
het nieuwe land een zekere dialectmenging zijn opgetreden. Chronologisch moeten
de ontleningen in Pas-de-Calais, die Gysseling bijeen heeft gebracht, tot een andere
laag behoren dan die van het Westvlaamse (en Zeeuws-Zuidhollandse) kustgebied
die ik hier heb verzameld. Gysselings documenten dateren ten dele nog uit de
achtste en negende eeuw, terwijl het Westvlaamse kustgebied toch niet voor de
tiende eeuw ontgin- en bewoonbaar kan zijn geworden. De tûn-toponiemen kunnen
geacht worden ongeveer de grens van de eerste, zuidelijke (wellicht ook uit
Zuid-Engeland afkomstige?) kolonisatie aan te geven, het woord elder (dat niet in
Frans Vlaanderen optreedt) de grens van de tweede, noordelijke kolonisatie (die
althans ten dele uit Midden-Engeland afkomstig moet zijn geweest).
Djakarta, December 1951.
K. HEEROMA
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1)

Sparsa (IV

A l i a s . Als znw. gebruikt betekent dit woord volgens het WNT II, 140: ‘iemand met
wien men schertst of om wien men lacht; maar in bijzondere toepassing gezegd
van een knaap, die aardige grappen weet uit te voeren: een snaak, een schalk, een
guit, een platje. In de gemeenzame spreektaal’. Er volgen dan enige bewijsplaatsen
uit de 19de eeuw. Het Suppl. I, 915 voegt aan dit derde artikel Alias alleen nog toe,
dat men het woord dialectisch in Groningen kent in de zin van: ‘plager’. Nu is het
misschien niet onaardig er op te wijzen, dat de term alias in de bovenvermelde
betekenis ‘in de gemeenzame spreektaal’ reeds voorkomt op het einde der 17de
eeuw. In het grote werk van Nicolaas Witsen Noord en Oost Tartaryen leest men
op blz. 742b: ‘Men vind op Seilon, zeker slag van Olyphanten, die by de Nederlanders
worden genaemt Alias, zoo Mannekens als Wyfjes, deze zijn van een byzonderen
aert, hebben nimmer Tanden; zijn niet zoo gewilt als de andere Olyphanten, om dat
van min schoone gedaente zijn’. De betekenis zal hier zijn: ‘iemand om wien men
lacht, een raar schepsel, immers afwijkend van het gewone type’.
2)

B e e n voor ‘voet’ wordt volgens Van Ginneken in zijn verhandeling Ras en Taal ,
blz. 178 in een groot deel van het Westen van ons land ‘van Texel tot in Utrecht,
Soest en Westvoorne’ gezegd. Hij verwees voor deze uitspraak naar Winklers
Vertalingen van den Verloren Zoon, waar men voor het zinnetje ‘Geef hem schoenen
aan de voeten’ in het bovengenoemde gebied steeds weer zegt: ‘Geef hem schoenen
aan de been’. Dat dit verschijnsel ook nog zuidelijker dan West-Voorne in onze
kuststreek voorkomt, bewijst de volgende aanhaling uit het boek getiteld Het oude
Huis en wij door N. Basenau-Goemans (Amsterdam 1941), welk oude huis zich te
Goes bevond, in

1)
2)

S p a r s a (I), (II) en (III) zijn geplaatst in Ts 62 (1942), blz. 40-51, 135-144, 210-218.
o

Verh N A, Lett, NR n . 36 (Amsterdam 1935).
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welke plaats met haar Zuidbevelandse omgeving het verhaal zich dan ook afspeelt.
Men leest daar op blz. 122: ‘Grootmoeder had een klein dienstmeisje.... Zij heette
Leentje en zei altijd wanneer Tine binnen kwam: “Eerst beenen vegen!” en dat vond
Tine altijd weer even gek, want hoe moest zij nou haar beenen vegen? Leentje wist
zeker niet dat de menschen ook voeten hadden’. Het schijnt dus ook Zeeuws te
zijn.
Uit het feit, dat ditzelfde eigenaardige verschijnsel t.w. het gebruik van ‘been’ voor
‘voet’ zich ook voordoet ‘door heel Oostduitschland tot in Thuringen’, waar men voor
het zinnetje ‘Mijn voeten doen pijn’ zegt: ‘Meine Beine thun Weh’, en voorts ‘vanaf
het Rothaargebergte en het Sauerland tot aan den Rijn’, concludeert Van Ginneken:
‘De geheele Bein-been supplementeering voor voet is een Slavisme zoowel in het
Oostduitsch en Rijnduitsch als in ons Hollandsch idioom’. En hij meent dat argument
nog te kunnen versterken door op blz. 186 een uitgestrekt gebied van Zuidduitse
dialecten te noemen, waarin men omgekeerd ‘fusz’ voor ‘bein’ zegt.
In dit verband wil ik er hier even als tegenstelling op wijzen, dat alle Slavische
talen niet alleen één woord voor ‘voet’ en ‘been’ gebruiken (nl. het woord voor ‘voet’,
slav. noga, opruis. nage, lit. nagà ‘hoef’, welk woord oorspr. een collectieve plur. is
voor de gezamenlijke nagels), maar ook één woord voor ‘hand’ en ‘arm’. Het woord
voor ‘hand’ (b.v. russ. ruka) wordt ook voor ‘arm’ gebezigd en zo luidt het woord
voor ‘mouw, hd. ärmel’ dan ook b.v. in het Russisch rukav. Dit parallelle Slavische
verschijnsel nu is mij noch in Duitse, noch in Nederlandse dialecten bekend.
B o n t e n b l a u w , inzonderheid in de verbinding bont en blauw slaan, gaat op de
oude Germaanse rechtsterm bloed(ig) en blauw terug, zoals ik in Ts 45, blz. 60-69
heb trachten aan te tonen. In datzelfde opstel (blz. 65 en 67) haalde ik een Latijns
stuk van het jaar 1292 uit het Hamburger Urkundenbuch aan, waarin deze begrippen
worden weergegeven door sanguinis effusio en livor, terwijl ik er tevens op wees
(blz. 67), dat dezelfde tegenstelling ook in het oude Russische recht wordt
aangetroffen tussen krowaw (bloedig) en sin (blauw).
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Wat het eerste, de Latijnse termen, betreft, denkt men hier onwillekeurig aan de
o

versregels in het begin van het patriottische jeugdgedicht All' Italia (a . 1818) van
de Italiaanse dichter Giacomo Leopardi, waar hij zijn beklagenswaardige vaderland
vergelijkt met een ‘formosissima donna’, ‘nuda la fronte’ en ‘nudo il petto’:
Oimè quante ferite,
Che lividor, che sangue!

En wat het tweede aangaat, wordt de formule krowaw ili sin niet alleen in het oude
Russische recht, maar ook in Poolse beëdigde verklaringen voor het gerecht uit de
15de en 16de eeuw aangetroffen. Uit de talrijke voorbeelden, die men daarvan vindt
in het werk van Kuraszkiewicz en Wolff, getiteld Zapiski i Roty Polskie XV-XVI wieku
3)
z ksiąg sądowych ziemi warszawskiej (Poolse optekeningen en eedformules van
de 15de en 16de eeuw uit de gerechtsboeken van het Warschause gebied), wil ik
o

o

er slechts één aanhalen nl. n . 1991 (a . 1508): ‘Jako... zadał mv oszm Ran pyancz
krwavych... y thrzy szyne... thako my pomoszy bog y szwyathy krzysz’ (Zoals... hij
hem toebracht acht wonden, vijf bloedige... en drie blauwe... Zo helpe mij God en
het Heilige Kruis). In enkele dezer beëdigde verklaringen vindt men in plaats van
o

o

rana krwava (bloedige wond): rana othphorzona (open wond), b.v. in n . 2948 (a .
o
o
1470) en n . 3057 (a . 1472).
D i r k e r in de bet. ‘valse sleutel, loper’, eenmaal aangetroffen in de werken van
Van Halmael, dus omstreeks 1700, is niet, zoals men in het WNT III, 2646 leest:
‘blijkbaar eene soort van vertaling van hd. dietrich’, doch veeleer rechtstreeks
ontleend aan nd. (Breems) dierker, dat er uitziet als een nomen agentis bij het ww.
nd. dierken: ‘ein schloss mit einem dieterich aufschliessen’, hd. dieterichen (DW II,
1146). Evenals dit laatste een afleiding is van dieterich, zo zal nd. dierken een
afleiding zijn van een ouder nd. dierk, waaraan de. dirik, dirk en zwe. dyrk moeten
zijn ontleend. Men heeft hier met de mans-

3)

o

Polska Akademia Umiejętności. Prace Komisji Językowej n . 36 (Kraków 1950).
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naam Dirk (Diederik) te doen, die als zeer gewone, vertrouwelijke en geliefde
voornaam in de dieventaal voor dat onontbeerlijke instrument werd en wordt
gebezigd. Aan hd. dietrich zijn ontleend po. wytrych, waaruit weer lit. witrikis, en de
Sloveense verbastering veternik. Trouwens ook lit. witrikis is verder verbasterd over
witrikas en witrakas tot witraktis, door bijgedachte aan het Litause woord voor
‘sleutel’: raktas.
Zoals men in het DW II, 1145 kan lezen wordt in het Nederduits voor een loper
of valse sleutel ook wel de benaming peterken gebruikt, een begrijpelijke naam als
men denkt aan Petrus als degene die met zijn sleutel de deur van de hemel opent.
Volgens Kluge is in Duitsland bovendien de naam Klaus (Klöschen), de familiare
afkorting van de voornaam Nikolaus, in dezelfde zin bekend. En een vierde dergelijke
benaming in dit verband is russ. fomka, het diminutieve hypokoristikon van de
mansvoornaam Foma d.i. Thomas.
Tenslotte zij hier nog gewezen op het Italiaanse woord voor een loper of valse
sleutel t.w. grimaldello, een diminutief hypokoristikon van de verbasterde naam van
3

de Italiaanse volksheld Garibaldi (Meyer-Lübke REW no. 3688). Is deze benaming
jong, hd. diet(e)rich is reeds sedert de 15de eeuw bekend.
D u i n . In het MnlW II, 463 schrijft Verdam: ‘De meening van Kluge, dat het woord
zich van uit het Engelsch over het vasteland van West-Europa zou hebben verspreid,
wordt door de oudheid van het mnl. woord weersproken’. Mnl. dunen komt dan ook
reeds in de 13de eeuw voor; onder de aanhalingen in het MnlW staat er een
gedateerd op het jaar 1229. Het woord is in onze streken evenwel nog ouder. Een
bewijsplaats, die men ongetwijfeld wegens de vorm van het woord Oudnederlands
zou kunnen noemen, vindt men in de Vita Willibrordi van de abt Thiofried van
Echternach, die in 1110 overleed en die na 1083 op Walcheren is geweest, waar
hij zelf een legende omtrent Willebrord moet hebben gehoord, die P. Willibrord
Lampen O.F.M. in de Bijdragen tot de geschiedenis van het bisdom Haarlem 39,
blz. 23 onder de titel Uit de oudste kerkelijke geschiedenis van Walcheren als volgt
weergeeft, gedeeltelijk met de Latijnse tekst van de Vita Willi-
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brordi: ‘De zee heeft meermalen op het eiland (Walcheren) groote schade aangericht
door overstroomingen, maar door de verdienste van Willibrord maakte God hieraan
een einde, want met zijn reisstok trok de Heilige ‘juxta commune totius provinciae
testimonium’ een grenslijn en stelde de zee aldus ‘metam et terminum’. Uit dit spoor
van Willibrords staf rezen nu hoopen zand omhoog: ‘quam congestionem sua lingua
dunon appellant indigenae maritimi’. Hiermede is, dunkt mij, een nieuw
Oudnederlands woord uit het laatst der 11de eeuw aan de zo schrale oogst van
Oudnederlandse woorden toegevoegd.
J a g u a r . Van deze benaming van de luipaard van Amerika, Felis onca L., geeft
o

het WNT VII, 147 als oudste aanhaling een citaat uit Meyer, De Boekanier (a . 1840).
Vermoedelijk komt het woord in Nederlandse geschriften al wel eerder voor, maar
in onze 17de-eeuwse reisverhalen vindt men het dier meestal met de algemene
naam van ‘tijger’ aangeduid (zie WNT XVII, 85 en vgl. iets dergelijks beneden bij
Zebra). In het Engels is de naam echter volgens de NED reeds in 1604 opgetekend.
En nu is het merkwaardig, dat Van Linschoten in zijn Beschryvinge van America
(W. der Linschoten-Ver. 39, blz. 133), dus in het jaar 1595 of 1596, de naam ook
reeds vermeldt, zij het in een verbasterde vorm, die hij in zijn Franse voorbeeld
vond: ‘Van sommighe groote beesten... van Brasilien. ... Noch soo is in dit landt een
ander vreemt dier, Ian-ovare gheheeten, alleen door het roof hem onderhoudende’.
Er volgt dan een uitvoerige beschrijving van de jaguar, dit alles ontleend aan de
o

Latijnse uitgave van De Bry (a . 1592) van het Franse werk van Jean de Léry,
o

Voyage au Brésil (a . 1580). In de Dictionnaire Général van Hatzfeld-Darmesteter
vindt men het oorspronkelijke Franse citaat: ‘Une beste ravissante que les sauvages
appellent jan-ou-are’. Voor dit jan-ou-are is wel voorgesteld te lezen jau-ou-are.
Volgens Jules de Lattre, De invloed van het Spaans en het Portugees op de
4)
Westeuropese talen , blz. 9, zou het woord het eerst in 1575 in het Frans zijn
aangetroffen in de nog meer verbasterde vorm Iarnare. Over de oorsprong van dit
Amerikaanse woord

4)

o

Levende Talen n . 11. Brussel 1945.
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jaguar zie men Lokotsch, Etym. Wtb. der Amerikanischen (Indianischen) Wörter im
o
Deutschen, n . 47.
K a l k o e n . Deze vogelnaam wordt beschouwd als te zijn ontstaan uit kalkoense
haan (of hen), waarin men een verbastering ziet van kalekoetse (kalikoetse) haan
(of hen), zie Franck-v. Wijk en het WNT. De oudste bewijsplaats, die het WNT VII,
o

1001 geeft, is uit Junius' Nomenclator (a . 1567): ‘Calcoensche oft Turcksche henne’,
o

o

vgl. Plantijn ( . 1573): ‘Een Callecoetsche hinne’ en Kiliaen (a 1574): ‘Kalkoenschen,
5)
oft Kalekutschen haen’. Met Kalekut is niet bedoeld Calcutta , zoals men vaak
6)
verkeerdelijk meent (ook Franck-v. Wijk), maar Calecoet (of Calicoet) aan de kust
van Malabar (Z.W. kust van Indië), waar Vasco da Gama in Mei 1498 het eerst
landde. In het oudste geschrift, dat ons van deze eerste reis van de Portugezen
naar Indië is bewaard, het Roteiro (ed. Porto 1838), dat door iemand van de
bemanning moet zijn opgesteld, vindt men de plaatsnaam als Qualecut en Calecut
geschreven.
Is het nu niet merkwaardig, dat men reeds luttele jaren, ja bijna onmiddellijk daarna
in Nederlandse geschriften naast Calicut de vorm Calcoen heeft gebezigd? Ik heb
hier het oog op twee incunabelen, beschreven in W. Nyhoff en M.E. Kronenberg,
Ned. Bibliographie van 1500-1540, uit het eerste decennium der 16de eeuw, de nrs
514 (gedrukt te Antwerpen omstreeks 1504) en 1800 (gedrukt te Antwerpen bij Jan
van Doesborch in Dec. 1508). De eerste incunabel bevat het verhaal van de tweede
reis van Vasco da Gama naar Calicoet (niet naar Calcutta zoals de bewerkers
menen). Op blz. 1b nu leest men: ‘DIt is die reyse die een man self bescreuen he
‖ uer (sic) die seylde mit ‖ LXX scepē wt die riuier vā ‖ lisboen in poertegael na
Calcoen in Indien en̄ ge ‖ schiede int iaer XV C en̄ een...’ De tweede incunabel heeft
op blz. 1a: ‘Die reyse vā Lissebone om te varē na dat eylādt ‖ Naguaria in groot
Indien gheleghen ‖ voor bi Callicuten en̄ Gutschï dair ‖ dye stapel is vander speceriē’.
En op blz. 5a: ‘Die reyse van Indien, van Calcoenē, en̄ vādē Nyeuwē ‖ landë de
doen geuondē

5)
6)

Skr. Kalikātā.
Malayālam Koḷikkōḍu, zie H. Kern in Itinerario v. Linschoten I, blz. 49.
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warē geschyet Int iaer ons herē ‖ M vijfhondert in die maent van meerte ‖’
Dit zeer vroege voorkomen van de naam Calcoen zou misschien onwillekeurig
tot de vraag kunnen leiden, of de vogelnaam kalkoen ook niet rechtstreeks uit de
plaatsnaam Calcoen afkomstig zou kunnen zijn op de wijze zoals de Portugese
benaming van deze vogel t.w. perú, vr. perua, rechtstreeks uit de landnaam Peru
schijnt te zijn ontstaan. Men zie b.v. het wdb. van Alewyn en Collé: ‘Perú Een Pauw
[vgl. de Spaanse naam van de kalkoen pavo, vr. pava], zynde een Indiaansche
voogel’. Reeds bij Houwaert (± 1580) vindt men ook de enkele naam calicoet in de
vorm calcoot (WNT VII, 996). In hetzelfde geval als bij ndl. kalkoen verkeert men
bij eng. turkey, dat men van turkey cock (hen) afleidt, terwijl ook deze vormen
nagenoeg gelijktijdig voorkomen: volgens de NED in het midden der 16e eeuw.
Toch is deze gissing niet zeer waarschijnlijk als men ook de namen in andere talen
vergelijkt.
De kalkoen, die in 1524 voor het eerst uit Florida naar Europa werd overgebracht,
is in de Europese talen naar vele landen genoemd. Afkomstig uit Midden-Amerika
(vanwaar port. perú), dat men vroeger W.-Indië noemde of eenvoudig Indië (vanwaar
lat. gallus indicus), werd de vogel door de laatste algemene benaming verkeerdelijk
als een Oost-Indisch dier beschouwd, met name uit Calicoet, waar de Portugezen
Indië het eerst bereikten, afkomstig. En, evenals de Zigeuners, die uit Voor-Indië
kwamen, in enige Europese talen de naam van Egyptenaren dragen (eng. gipsy,
sp. gitano), zo is ook de naam van de kalkoen in sommige talen van de
Arabisch-Turkse naam van Egypte (misr) afgeleid. En Egypte was Turks gebied,
vanwaar eng. turkey.
De benaming van Indische vogel is het meest algemeen: fr. coq d'Inde, vanwaar
dinde en dindon, ital. gallo d'India, russ. indejskij petuch, turks tawuk hindi of hind
tawugi. Uit lat. (gallus) indicus ontstond po. indyk, dial. jędyk, jędor, jendor (naar
gąsior: ganzerik). Het Russ. kent verder nog indjuk en indejka, het Servisch indijot
naast indijun enz.
De bovengenoemde Arabisch-Turkse naam van Egypte vindt men
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in turks tawuk misri, van welk laatste woord bulg. mesirjak en serv. misirka zijn
afgeleid.
De Duitsers noemen de vogel truthahn (-henne) naar het geluid dat hij maakt;
daarnaast kende men vroeger ook kalekutischer, indischer, türkischer hahn naast
kalekut en indianer.
Uiteraard zijn deze opsommingen niet volledig.
K a l m e r p e e r . In de 58ste jaargang van dit tijdschrift (blz. 61-64) opperde ik de
gissing ‘dat de zoogenoemde Kalmerpeer afkomstig zou kunnen zijn uit het
Kulmerland aan de Wijsel met uitvoer over Dantzig (vgl. Dantziger peer), waarbij
dan het verschil in vocalisme in het bijvoeglijk naamwoord te verklaren zou zijn door
bemiddeling van een der oude bijvormen, hetzij van Kolmer, hetzij van Kölmer’.
Maar in Ts. 62, blz. 50-51, meende ik ‘den oorsprong der benaming van de Poolsche
Kalmerpeer voorzichtigheidshalve evenwel voorloopig nog in 't midden (te moeten)
laten’ op grond van de naam van het plaatsje Kolmar in Polen, dat echter niet aan
de Wijsel ligt, maar veel westelijker, een eind ten Z.W. van Kulm en het Kulmerland,
en ik meende er daar bovendien op te moeten wijzen dat deze officiële Duitse naam
pas sedert 1877 in gebruik is gekomen voor de oude Poolse naam Chodziez,
verduitst Chodziesen, dus vermoedelijk in de 18de eeuw nog niet bestond. Thans
geloof ik dan ook mijn oorspronkelijke gissing te kunnen handhaven en wel op grond
van een 16de-eeuwse beschrijving van Polen, weergegeven in het boek over de
cultuur van Polen van Kazimierz Hartleb (Kultura Polski, blz. 24): ‘Rodzą się (w
Polsce) doskonałe... gruszki, w szczególności na prawym brzegu Wisły, około
Krakowa, Sandomierza, Warszawy, takze w okolicach Torunia, Gdańska i
Frauenberga’ (Er groeien (in Polen) heerlijke... peren, in 't bijzonder op de
rechteroever van de Wijsel, rondom Krakau, Sandomir, Warschau, ook in de
omstreken van Thorn, Danzig en Frauenberg). In de omstreken van Thorn d.i. in
het Kulmerland ten zuiden van Kulm, alles aan de Wijsel, terwijl het door mij hier
nu definitief verworpen Kolmar aan de spoorlijn Posen-Schneidemühl (po.
Poznań-Piła) ligt. En tevens blijkt uit de aanhaling, dat de Danziger peer uit de
omstreken van Danzig afkomstig was en haar naam niet droeg, zoals ik aanvankelijk
meende, naar de ‘uitvoer over Danzig’.
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K l a p b e s . Het WNT geeft van deze benaming der kruisbes geen oudere
bewijsplaatsen dan uit de 19de eeuw. Het woord was evenwel reeds in de 16de
eeuw gebruikelijk zoals blijkt uit de Beschryvinge van America door Van Linschoten,
waar men in de beschrijving van Florida leest: ‘Oock zijn daer... sommighe seer
cleyne ronde besekens, lieflijck van smaeck, onse Clappe besien niet ongelijck’ (W.
der Linschoten-Ver. 39, blz. 58).
M a z u r k a , de naam van de bekende Poolse dans, is eigenlijk, zoals men in het
WNT (IX, 325) en Franck-v. Wijk kan lezen, de gen.-acc. vorm van het woord
mazurek, dat een verkleinvorm is van mazur, een Poolse volksnaam t.w. een man
uit Mazovië. Inderdaad zijn in het Pools mazurek en mazur de namen van de dans
en dienen de gen.-acc. vormen mazurka en mazura steeds als object bij ww. die
‘dansen’ of ‘spelen in de zin van muziek maken’ betekenen, dus: tańczyć, grać,
7)
świsnąć mazurka : de mazurek dansen, spelen, fluiten. En aangezien het woord
op deze wijze als object gebezigd veel meer voorkomt dan in de eerste naamval,
is in de Europese talen mazurka de geijkte vorm geworden; zelfs in het Tsjechisch,
dat het Pools taalkundig het naast staat, is mazurka volgens het wdb. van Váša en
Trávníček gewoner dan mazurek en mazur. Constateren wij curiositatis causa, dat
o

het Suppl. op het Kunstwdb. van P. Weiland (a . 1832) de oorspronkelijke vorm
‘masure, ... eene dansmelodie der Polen in ¾ maat’ nog schijnt te hebben bewaard.
Men kan nu de vraag stellen: in de taal van welk volk is mazurka het eerst de
naam van de dans geworden tegenover po. mazurek? Het antwoord op deze vraag
zal hoogstwaarschijnlijk moeten luiden: in het Russisch. Want de Russen namen
de vorm mazurka, die zij de Polen het meest hoorden gebruiken, over en zij moesten
er in hun eigen taal wel een nom. sing. van een vr. woord mazurka in zien (acc.
mazurku). Het Russische woordenboek der Akademie VI, 49 geeft als oudste plaats
een aanhaling uit een gedicht van Deržavin uit het jaar 1795:
Gotov'sja propljasat' mazurku
Kak legkij, rezvyj veterok.

7)

Mickiewicz, Pan Tadeusz XII, 821: Swisnął mazurka.
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(Maak je op om de mazurka te dansen als een licht, dartel windje). En zo kon de
Engelsman T. Creevy in 1818 uit Rusland schrijven: ‘My delight was to see the
Mizurko danced by Madame Suwarrow and her brother the Prince Nariskin’. Dit is
de oudste bewijsplaats in de NED, waar de naam van de dans echter foutief wordt
verklaard t.w. geïdentificeerd wordt met po. mazurka: ‘woman of the Polish province
Mazovia’, dus ten onrechte beschouwd wordt als de vr. vorm naast mazur: ‘man uit
Mazovië’.
M e u b e l ‘in toepassing op een persoon bij een stuk huisraad vergeleken’ wordt in
het WNT IX, 642 door een zestal citaten geïllustreerd, waarin meubel steeds van
een bnw. is voorzien, inzonderheid in verbindingen als: een onnut, een lastig, een
hinderlijk meubel, waarnaast (in toepassing op een vrouw of meisje): dat vreemde
meubel, een haastig meubeltje, en ten slotte de volgende aanhaling uit Fokke, Verz.
W. 10, 36: ‘Zij (t.w. de plebejers te Rome) vonden... dat ze somtijds heel noodige
meubelen waren’. In het Duits is dit gebruik ook niet onbekend, immers in het DW
VI, 2434 leest men: ‘einen alten dem hause treuen diener oder solche dienerin
nennen wir scherzhaft ein altes hausmöbel’.
Het komt mij voor, dat dit eigenaardige gebruik van het woord meubel, althans in
onze taal en ook wel in het Duits, is ontstaan onder invloed van het Frans, waar het
ouder is. De auteurs van de citaten in het WNT, te beginnen met de dames Wolff
en Deken en eindigende met Busken Huet, waartussen dan in de chronologische
volgorde Arend Fokke Simonsz en Jacob van Lennep staan, hebben allen in hun
leven min of meer de invloed der Franse cultuur ondergaan. Bij Littré 3, 549a nu
vindt men reeds de volgende aanhaling uit La Bruyère XI: ‘Antagoras..., vieil meuble
de ruelles où il parle procès et dit des nouvelles’. In de Dictionnaire Général van
Hatzfeld-Darmesteter wordt deze ‘par plaisanterie’ gebezigde uitdrukking meuble
de ruelles verklaard als ‘personne qui fréquente assidûment les ruelles’. Dit oude
straatmeubel uit de 17de eeuw vormt een aardige pendant met het zeker jongere,
19de-eeuwse ‘altes hausmöbel’ in het DW. Littré geeft nog een tweede aanhaling
(Hamilton, Gramm. 9): ‘Il lui dit
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[à un homme qui voulait une femme de la cour] qu'une fille élevée à la cour était un
terrible meuble pour la campagne’.
Men vindt het woord meubel in deze zin, behalve in het Frans, ook in andere
Romaanse talen gebezigd, b.v. in het Italiaans. In het bekende geschrift van Silvio
Pellico Le mie prigioni vertelt de auteur in het 95ste hoofdstuk, hoe hij, op de 7de
September 1830 in een herberg te Brescia aangekomen, op het horen van zijn naam
zijn incognito bewaart en, alsof Silvio Pellico een ander persoon was dan hij zelf,
tot de cameriere zegt: ‘Ah! Silvio Pellico? Mi pare d'aver inteso a nominarlo. Non è
quel cattivo mobile che fu condannato a morte e poi a carcere duro, otto o nove
anni sono?’... (Il cameriere) se n'andò borbottando: ‘Cattivo mobile?’ Hier wordt
onverbloemd cattivo mobile ‘slecht meubel’ gezegd, maar gewoonlijk bezigen de
Italianen hiervoor het euphemisme buon of bel mobile ‘goed’ of ‘mooi meubel’. Zo
heeft b.v. de Dictionnaire Italien-français van Melzi: ‘fig. (fam.) Bel mobile. Bonne
pièce, mauvais garnement; et, pop. drôle de coco’, vgl. Rigutini-Bulle: ‘fig. u. iron.
esser un buon (od. un bel) mobile, ein schöner Kerl, ein sauberes Pflänzchen sein’,
waarbij verder ook nog ter illustratie van het gebruik de volgende zinsnede gevoegd
staat: ‘Ha sposato quel bel mobile della signora Cecilia, er hat jene häszliche Person,
die Frau Cäcilie, geheiratet’.
In het Spaans vond ik het woord zonder bnw. gebezigd bij D. Vicente Salvá, Nuevo
Diccionario Español-francés: ‘Es un mueble, il est nul; il n'est bon qu'à figurer comme
un meuble’. Dit herinnert enigszins aan de definitie van Weiland: ‘Oneig. noemt men
een nutteloos mensch, die anderen maar in den weg staat, een meubel’.
Het Portugees bezigt, naar het schijnt, niet het woord movel, doch wel het
synonieme traste behalve in de eig. bet. van ‘möbel, hausgerät’ ook in de oneig.
van ‘taugenichts’ (Louise Ey, Taschenwtb.), vgl. het wdb. van Michaelis: ‘É forte
traste, er is ein Taugenichts, ein Galgenstrick, ein mauvais sujet’.
P o e d e l j a s . In het 15de hoofdstuk van Ferdinand Huyck door Mr. Jacob van
Lennep slaakt Tante van Bempden tot Suzanna Huyck de verzuchting: ‘Wij hebben
sedert de revocatie van het Edict (van
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Nantes) al genoeg Fransche poedeljassen in het land gekregen’. Dit woord poedeljas
is hier blijkbaar een geringschattende benaming voor een Fransman en meer
bepaaldelijk voor een Franse refugié. In het WNT wordt dit woord op verschillende
manieren getracht te verklaren. Dr Beets in dl VII, 230, die het weergeeft door:
‘snoeshaan’, ziet er een Nederlands woord in, een samenstelling met jas ‘kledingstuk
in toepassing op een persoon’ en plaatst het als zodanig tussen samenstellingen
als fuifjas, grapjas en vechtjas. Of het eerste lid dan het znw. poedel is of wel de
stam van het ww. poedelen wordt daar niet aangeroerd. Dr Van Lessen in dl XII,
2922 plaatst poedeljas onder de samenstellingen met het ww. poedelen (in de bet.
van: in water plassen, flodderen, morsen), doch voegt daar aanstonds aan toe:
‘indien dit woord ten minste een samenst. is, zooals Dl VII, 230 is ondersteld. Men
denkt echter onwillekeurig ook aan de verbastering van een Fransch woord op -asse
(-ace), welke vormingen een geringschattende beteekenis kunnen hebben. ... Welk
woord dan ten grondslag ligt, is echter niet te zeggen’.
Aan deze laatste gedachtengang aanknopend heb ik zelf, in een elders
gepubliceerde mededeling over de etymologie van het woord Schobbejak daarbij
8)
zijdelings ook poedeljas ter sprake brengend , de volgende gissing vragenderwijs
geopperd: ‘Zou poedeljas, wanneer men aan een Fransch woord denkt, misschien
niet veeleer de verbastering zijn van Fransch pouilleux (waaruit ook oud-Italiaansch
pidoglioso): “vol luizen” en vandaar “luizenvent, haveloos persoon”, een in het
verband van den tekst wellicht niet geheel onpassende benaming voor de tallooze
uit hun vaderland verdreven en dientengevolge niet zelden berooide Franschen,
die na de herroeping van het Edict van Nantes ons land overstroomden? Deze
verbastering van pouilleux in poedeljas zou dan te vergelijken zijn met die van (po.)
szuja in schuwjack en van doerak in doerjak’.
De wetenschap dat deze gissing niet juist is en dat ook het woordenboeksartikel
van Dr Van Lessen het juiste niet heeft getroffen, dank ik aan de kennis der Franse
taal van wijlen Dr. J.C.A. Havinga,

8)

o

Med NA, Lett, NR, Dl 7, n 2 (Amsterdam 1944), blz. 7.
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oud-leraar in het Frans aan de H.B.S. te Amersfoort. Poedeljas is een samenstelling
van poedel en jas, het laatste woord in de door Dr Beets daaraan toegekende
betekenis. En poedel is hier de vertaling van fr. barbet. Dit Franse woord heeft, zoals
men in de Dictionnaire Général van Hatzfeld-Darmesteter kan lezen, twee zeer
o

verschillende betekenissen die hier dooreenlopen, t.w. 1 . ‘Variété de chien, à long
o

poil frisé, vulgairement appelé caniche’ en 2 . ‘Nom donné aux Vaudois réfugiés
dans les montagnes du Dauphiné et du Piémont’. In het eerste geval is barbet een
afleiding van fr. barbe; in het tweede is het dat ook, doch dit laatste woord barbe is:
‘emprunté du piémontais barba, proprt., barbe, et, fig. personne vénérable’ en
vandaar de bet.: ‘ministre du culte chez les Vaudois’. Aangezien nu de barbets, de
om hun geloof vervolgde Waldenzen, al spoedig in een kwade reuk kwamen te
staan, voltrok zich geleidelijk de contaminatie met barbet: ‘poedel’. ‘Je ne veux plus
servir ces sales barbets’ hoorde wijlen Dr. Peyrot, een voormalig rector van het
gymnasium te Amersfoort en afstammeling van deze uitgeweken Protestanten, eens
een dienstmeisje zeggen bij een familielid in Savoye. De poedel staat niet in hoog
aanzien bij de Fransen: ‘crotté comme un barbet’ zegt men. En ook de Waldenzen
staan of stonden niet in een goed blaadje, vandaar de betekenis bij uitbreiding van
barbet: ‘Vaudois réfugié’ tot: ‘contrebandier des Alpes’.
D o o r e e n r i n g e t j e h a l e n . Naar aanleiding van hetgeen ik over deze
verbinding in Ts 62, blz. 213-214 te berde bracht, maakte wijlen Mevr. C. Weevers-de
Graaff te Amersfoort mij opmerkzaam op de zeer fijn geweven Schotse Paisley-sjaals,
die geïnspireerd zijn op de eeuwenoude beroemde Kasjmir-sjaals, gemaakt van de
allerfijnste uitgezochte wol (onderwol) van de Kasjmir-geiten. Deze sjaals kunnen
inderdaad door een ringetje worden gehaald. Zij verwees mij ter zake naar een
boekje, getiteld The history and romance of the Paisley shawl, waarin onder meer
het volgende te lezen staat: ‘During the Moghul dynasty the art of shawl weaving
attained to a great excellence. The famous ring-shawls - a yard and a half square
shawl, that could be passed through a finger ring - were first produced during this
period. The Moghul emperors were very fond of these shawls, and did
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much to develop the industry’. Men zie verder het artikeltje van Mevr. Weevers in
Hobby, tijdschrift voor verzamelaars, 3de jaargang, no. 1 (Oct. 1948), blz. 7b over
Kasjmirsjaals en Paisleysjaals. In de NED, Suppl. vond ik nog vermeld: ‘ring velvet,
velvet so fine that it is capable of being drawn through a ring’. Dat hiermede
inderdaad een vingerring wordt bedoeld, zoals in het door mij in Ts. 62 aangehaalde
citaat uit een Litaus sprookje, is nu wel duidelijk.
Vanwaar kwam die vingerring in dat Litause sprookje? Uit Rusland? Want volgens
het bovengenoemde Engelse boekje behoorden oudtijds de Russische edelen tot
de grage afnemers van die fijne sjaals: ‘There are authentic records of the
development of the shawl trade by the great Moghul emperors. Kashmir shawls
formed the most precious part of the presents sent by the Moghul and Afghan kings
to foreign courts. In Persian markets very high prices were paid for shawls by traders
who supplied the Russian nobles’.
T o l k . Dit woord is tot dusverre nog niet in het mnl. aangewezen. Weliswaar komt
o

het wel in de Teuthonista of Duytschlender (a . 1477) voor in de vorm tolic, maar
dit Nederrijnse wdb. van Gerard van der Schueren kan men eerder tot het Duitse
taalgebied rekenen. Dit tolic komt overeen met mnd. tollik, tolk, evenals het vreemde
synonieme talicksman met mnd. talickesman. Ongetwijfeld is ons woord tolk aan
nd. tolk ontleend, dat reeds in het midden van de 13de eeuw in officiële stukken
werd gebruikt. Slaat men het Mnd W van Schiller en Lübben op, dan vindt men daar
het merendeel der bewijsplaatsen uit Lijfland afkomstig, te beginnen met: ‘Claus
Cure, die tolk’ uit een Lijflandse oorkonde van 1253. Nu was Lijfland het gebied der
Duitse ridderorde, dat grensde aan Moskovië en met name aan de oude
handelsrepublieken Pskov en Novgorod. Mnd. tolk is dan ook op zijn beurt ontleend
9)
aan oudruss. tolk. In het Oudruss. wdb. van Sreznevskij vindt men onder de
bewijsplaatsen ook aanhalingen uit de kroniek van Pskov, b.v. dat de ordemeester
van Riga zijn tolk (tolka svoego) Hendrik naar die stad en zijn vorst Jaroslav Vasil-

9)

I.I. Sreznevskij, Materialy dlja slovarja drevne-russkago jazyka (S. Peterburg 1893-1912).
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jevič zond. Het woord tolk was in de middeleeuwen in de zin van ‘interpres’ over
het gehele Russische gebied bekend; bij Dal' vindt men b.v. nog de volgende oude
bewijsplaats: ‘Efrem poemši s soboju tolka, poneže sam grečeski ne umeaše’ (Efraim
met zich genomen hebbende een tolk, omdat hij zelf geen Grieks kende).
Deze eenvoudige etymologie heb ik vele jaren geleden eens medegedeeld in een
vergadering van de Taalkundige Commissie van de Maatschappij der Nederlandse
Letterkunde. Immers men vond in de etymologische woordenboeken steeds weer
verkeerdelijk vermeld, dat mnd. tolk ontleend was aan litaus tulkas ‘interpres’.
Begrijpelijk was die mening wel, want russ. tolk, waaraan men natuurlijk ook het
eerst heeft gedacht, betekent al sedert eeuwen niet meer ‘interpres’, maar
‘interpretatio’. Men zag evenwel voorbij, dat het woord in de middeleeuwen, toen
mnd. tolk overgenomen werd, wel ‘interpres’ betekende. Lit. tulkas, 1e. tulks zijn
evenals mnd. tolk aan oudruss. tolk ontleend.
Volgens het WNT XVII, 962 is tolk in het Nederlands het eerst aangetroffen in de
o

o

bekende 16de-eeuwse woordenboeken van Junius (a . 1567), Plantijn (a 1573)
o

en Kiliaen (a 1574). De oudste bewijsplaats in de literatuur dagtekent daar eerst
van 1600 (O.-I. e. W.-I. Voyag. 9, 20b), waarnaast een plaats met het vreemde
hapax legomenon tolker uit 1598 (O.-I. e. W.-I. Voyag. 1, 15d). Alles dus uit de
tweede helft of het vierde kwart van de 16de eeuw. Een bewijsplaats welhaast uit
het eerste kwart van de 16de eeuw en tot dusverre de oudste, nl. uit het jaar 1529,
vindt men in de Bijdr. en Meded. van het Historisch Genootschap te Utrecht 44, blz.
60 in de Rapporten en betoogen nopens het congégeld op granen 1530-1541,
medegedeeld door Dr A.P. Meilink: ‘Es oock hij deposant (t.w. Gheryt Claesz van
Arnemuiden) versocht geweest bij twee coopluyden omme te hebben eenen tolck
ofte man konnende spreken Spaens ende Oosters omme mit hunluyden te reysen
tot Breemen ofte Hamburch, alzoe zij in meeninge waren derwaerts te reysen om
koorn te coopen’.
Z e b r a . In het Suppl. op Franck-v. Wijk door Van Haeringen leest men s.v. zebra:
‘De oudst bekende vermelding in Europa is van 1681 in een te Frankfort a.d.M.
verschenen latijns werk’. Dat is dus
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al een eeuw ouder dan men voor het Nederlands vindt aangegeven in het geschrift
van Jules Delattre, De invloed van het Spaans en het Portugees op de Westeuropese
talen, blz. 39, waar het jaar 1778 staat genoemd voor de eerste vermelding in onze
taal. Ik vermoed, dat de auteur hier het oog heeft gehad op het onderschrift van een
plaat in de Gordonverzameling, waar volgens de Reizen in Zuid-Afrika (uitgegeven
door Dr Godée Molsbergen in de W. der Linschoten Ver.) II, blz. 282 o.a. staat: ‘een
grote trop zebraas’. Natuurlijk waren die dieren al veel eerder aan de Hollanders in
Z.-Afrika bekend, maar in de 17de-eeuwse teksten door Dr Godée Molsbergen
gepubliceerd, worden zij gewoonlijk ‘wilde paerden’ (b.v. I, blz. 32, 47, 162) of ook
o

‘een rare soort van wilde esels’ (III, blz. 103; a . 1689) genoemd (vgl. iets dergelijks
boven bij Jaguar).
Evenwel, Delattre noemt in zijn bovengenoemd geschrift het jaar 1600 voor de
oudste vermelding in het Engels en inderdaad is het oudste citaat van zebra in de
NED van dat jaar. En een nog iets oudere bewijsplaats in het Nederlands, te dateren
op 1596, vindt men in Van Linschoten's Beschryvinge van Guinea, Manicongo ende
Angola enz. (W. der Linschoten Ver. 39, blz. 27), waar men leest: ‘Dese selue
provintie (van de Congo) brenght oock voort een ander ghedierte Zebra gheheeten,
in allen ghelijck een Muijl, alleen daer in uytgesondert, dat het voort teelt, 'twelck
die Muijl niet en doet’. Er volgt dan een uitvoerige beschrijving van de zebra met
deze woorden tot besluit: ‘Dese beesten, om dat zy alle jaers voorts teelen, zijnder
seer veel, ende alle wilt, ende bouen maten snel int loopen, also dat die Portugesen
hier af een spreecwoort hebben: soo snel als een Zebra, willende daermede
beduyden die uytterste snellicheyt’. Van de hier gecursiveerde woorden enigszins
afwijkend is hetgeen bij deze plaats in margine staat gedrukt: ‘Worden in Congo
Muylen gheuonden van grooter snelheyt, also dat de Italianen een spreeckwoort
daer van hebben’. Deze tegenspraak van Portugezen en Italianen is hier niet zo
bevreemdend als zij op het eerste gezicht wel lijkt, zij vindt haar eenvoudige oplossing
in de bron, die Paludanus (want van hem is dit geschrift, gelijk bekend, en niet van
Van Linschoten) gebruikte en vertaalde. Hij verwijst in deze episode naar een
afbeelding (figuer) van de zebra ‘int
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Boeck tot Roomen ghedruckt, datmen daer af sien ende lesen mach’. Dat boek nu
is de Italiaanse beschrijving van de Congo van de hand van Filippo Pigafetta, in
1591 te Rome verschenen, door Paludanus van Enkhuizen hier in 1596 in het
Nederlands vertaald. En Pigafetta ontleende zijn berichten over de Congo aan de
Portugees Edoardo Lopez, die dat land in 1578 bezocht en die de eerste was die
de naam zebra van de inboorlingen vernam. Het gezegde zo snel als een zebra is
dan ook oorspronkelijk Portugees (tão veloz como uma zebra) en niet Italiaans.
De oudst bekende vermelding in Europa is dus reeds van 1578 en niet eerst van
1681. Dat ‘te Frankfort a.d. Main verschenen latijns werk’ van 1681, dat Van
Haeringen waarschijnlijk aan het Etym. Wtb. van Kluge (11de druk) heeft ontleend,
is de Historia Aethiopica van de Duitse geleerde Job Ludolf. Doch reeds bijna een
eeuw vroeger kende Van Linschoten of liever Paludanus de naam zebra en in
datzelfde jaar 1596 verscheen te Amsterdam bij Cornelis Claesz. nog een andere
Nederlandse vertaling van Pigafetta's werk over de Congo door Martyn Everart B.
(W. der Linschoten-Ver. 39, blz. 310), waarin dan eveneens de beschrijving van de
zebra voorkomt en het dier met name wordt genoemd.
Leiden
R. VAN DER MEULEN
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Andermaal ceen
Beets heeft Ts 50, 45 een Tesselse benaming voor een waterloop besproken, die
in de regel als ceen wordt geschreven, maar waarvan de uitspraak, althans
tegenwoordig, seen is. Hij heeft dit woord gecombineerd met Zeeuws keen en de
s verklaard als een ‘Fries’ palatalisatieproduct van k. Deze etymologie is
4

overgenomen door Schönfeld, Hist. Gr. XXX, en Fokkema, De Waardering van het
Fries 19. Bij beiden fungeert het woord als een getuige van Ingweoonse palatalisatie
van k voor betoonde vocaal buiten het Fries. Bij Fokkema is ceen zelfs zeer bepaald
een kroongetuige, want het enige andere voorbeeld dat hij geeft, beseeuwen naast
bekeeuwen, noemt hij slechts aarzelend. (En terecht: beseeuwen heeft Fries bisauwe
naast zich en naast bekeeuwen staat bekaaien, dus òf beseeuwen òf bekeeuwen
zal wel een mengvorm zijn.)
Het komt mij voor dat alle onderzoekers te gemakkelijk tot samenhang tussen
ceen en keen hebben besloten en dat de etymologie opnieuw bekeken moet worden.
Naast Tessels ceen staat namelijk een Wierings sjaan en een Terschellings sien.
Beets heeft sjaan wel vermeld, maar niet opgehelderd. Hij verklaart eenvoudig met
het vocalisme geen raad te weten. Ook Fokkema neemt wel identiteit van ceen en
sjaan aan, maar gaat op de verhouding van de beide vormen niet in. Daan, Wieringer
land en leven in de taal 234, zegt dat sjaan ‘wel samen zal hangen met het Texelse
ceen’, maar licht niet toe, hoe zij zich die samenhang voorstelt. Dit is alles zeer
onbevredigend. Men kan geen etymologie van ceen opstellen en daarbij de vormen
sjaan en sien verwaarlozen.
Wanneer Tessels ceen er niet geweest was, zou men Wierings sjaan stellig nooit
verbonden hebben met keen. Van de Wieringse vorm uitredenerend komt men
eerder op *tjaan (verg. voor sj uit tj bv. sjorren uit *tjorren, waaruit anderzijds, bij
Witsen, tsorren en vandaar, bij Zorgdrager, sorren; zie Ts 65, 11). *Tjaan herinnert
aan Gronings tja, tjamme, Oostfries tja, tjade, eveneens benamingen voor water-
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lopen. Reeds Ten Doornkaat Koolman heeft de Gronings-Oostfriese vormen in
verband gebracht met Oudfries tia en ook W. de Vries, die er bij mijn weten het
laatst over geschreven heeft (Gron. plaatsnamen 234), houdt ze voor afleidingen,
met verschillende formantia, van de stam van gm. *tiahan ‘trekken’ (verg. tocht).
Hierbij aansluitend kan men verder aannemen, dat naast een m- en een d-formans
ook een n-formans is toegepast, zoals bv. van de gm. stam *kî- in het ohd. naast
elkaar kîmo en kîdi en in het os. kîth en kîn gevormd zijn. Men zou dan dus op
Ingweoons gebied (Oostfriesland, Groningen, Wieringen) naast elkaar tjade, tjamme
en tjane hebben gehad.
Is sjaan moeilijk uit keen te verklaren, seen uit *tjaan levert geen enkele
moeilijkheid op. Men kan hiervoor bv. de ontwikkeling *tjaan > *tsaan > *tseen >
seen aannemen, waarbij de vervanging van aa door ee verklaard kan worden als
een ontsporing bij de frankisering van het Ingweoonse woord. (Zie voor andere
voorbeelden van deze ontsporing, als beken < baken, mijn artikel Ts 68, 81). De
Terschellingse vorm sien (zie hiervoor Schönfeld, Veldnamen 119) zou daartegenover
het normale frankiseringsproduct kunnen representeren, met vervanging van
Ingweoons ja, uit gm. eu, door Frankisch ie, nadat *tjaan zich, evenals op Wieringen,
tot sjaan had ontwikkeld. Men kan zich het proces in onderdelen natuurlijk ook
anders voorstellen, maar in ieder geval kan men, uitgaande van de veronderstelling
dat Wierings sjaan een Ingweoons relict is, seen en sien altijd met een eenvoudige
formule verklaren.
Nog een enkel woord over het Terschellingse sien. Volgens mededelingen van
Knop bij Schönfeld t.a.p. komt dit woord als toponiem juist voor in de Fries-sprekende
oosthoek van het eiland. Hoe komt men daar aan een gefrankiseerde vorm? kan
men vragen. Ter verklaring diene de veronderstelling, dat het middengedeelte van
het eiland het vroegst bewoond is geweest en wel door een Ingweoonse
bevolkingsgroep, die gefrankiseerd is vóór zich op west en oost Friese kolonies
1)
vestigden, resp. van vissers (zeevaarders) en landbouwers .

1)

Voor een bredere uiteenzetting van de problemen die verband houden met de vroegste
bewoning van Terschelling verwijs ik naar mijn bespreking van Knop's boek Schylgeralân in
T.A.G. 64, 348 vgg.
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Het toponiem sien zou dan op oost een relict zijn uit de voor-Friese taallaag. (Een
andere zeer bepaald on-Friese veldnaam in de Friessprekende oosthoek vermeldt
Schönfeld a.w. 72, nl. puytland, uit het jaar 1784.) Met deze hypothese houd ik dus
vast aan de voorstelling die ik reeds NTg 28, 24 gegeven heb, met dien verstande
dat ik het Noordhollands dáár een Frankisch dialect heb genoemd, terwijl ik het nu
als gefrankiseerd Ingweoons beschouw.
Djakarta, Mei 1950.
K. HEEROMA
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Boekbeoordelingen
Willem van St. Thierry's Epistel totten bruederen vanden berghe godes
ingeleid en van een modern Nederlandse vertaling voorzien door Dr.
J.M. Willeumier-Schalij. Leiden, E.J. Brill 1950. (ƒ 12.50).
De werken en de betekenis van de Franse mysticus Willem van St. Thierry († 1148)
zijn gedurende vele eeuwen vrijwel onopgemerkt gebleven. Evenals reeds tijdens
zijn leven zijn persoonlijkheid in de schaduw stond van de machtige figuur van de
met hem bevriende Bernardus, zo werd reeds spoedig na zijn dood een aantal van
zijn werken niet meer onder zijn eigen naam, maar onder die van de abt van
Clairvaux verbreid. Dat lot viel ook te beurt aan zijn Epistola ad Fratres de Monte
Dei, geschreven in 1145 en gericht tot de Kartuizers van de Berg Gods bij wie hij
enige tijd had ingewoond. Zowel het eerste gedeelte van de brief, dat men een
handleiding in de ascese zou kunnen noemen, als het tweede stuk, dat bestaat in
een heldere synthese van zijn mystiek systeem, tonen de hand van de meester. De
vermaningen en aansporingen, bestemd voor de novicen, zijn het werk van een
ervaren geestelijke leidsman, de gevoelige beschrijving van de geleidelijke
opklimming van de ‘dierlijke’ via de ‘redelijke’ tot de ‘geestelijke staat’, de hoogten
van de Godsschouwing, welk gedeelte uiteraard bestemd was voor meer
gevorderden, bewijst dat hier een man aan het woord is, die de stof volkomen
beheerst. Zijn mystiek is, ondanks haar verwantschap met die van Bernardus, in
vele opzichten anders geaard; zij is meer Augustiniaans getint, en wat belangrijker
is, op het voetspoor van de mystici van St. Victor die reeds elementen uit de
gedachtenwereld van Pseudo-Dionysius hadden overgenomen, heeft hij als eerste
geput uit de werken van Griekse kerkelijke schrijvers en door deze introductie van
de Drieënheidsmystiek van het Oosten belangrijke elementen toegevoegd aan de
geestelijke literatuur van het Westen.
Ingelijfd bij de opera van Bernardus heeft de Epistola ad Fratres,
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dank zij de populariteit van de doctor mellifluus, haar weg gevonden; in geheel
West-Europa werd zij op ruime schaal verbreid en heeft zij op het geestelijk leven
van velen invloed uitgeoefend.
Achteraf schijnt het verwonderlijk dat zo lange tijd Bernardus heeft kunnen
doorgaan voor de auteur van de brief; het verschil tussen beider spiritualiteit is
onmiddellijk zichtbaar voor wie zich verdiept in een vergelijkende beschouwing.
Toch is de verwisseling verklaarbaar. De meerderheid van de Middeleeuwse, en
ook tal van latere lezers misten de critische zin en bovendien het
vergelijkingsmateriaal van de moderne onderzoeker; de meesten van hen was het
uitsluitend te doen om in de lectuur van geschriften als deze steun te vinden in hun
vroomheidsstreven. Het heeft tot onze tijd geduurd eer, door de studiën van A. Adam
(1923) en vooral van Dom Wilmart (1924), definitief kwam vast te staan dat Willem
van St. Thierry de auteur is van enige, ten onrechte op naam van Bernardus gestelde
geschriften. Hierdoor opmerkzaam gemaakt op mogelijke inwerking van Willems
gedachten op de Brabantse mystiek, heeft Van Mierlo in 1929, in een bijdrage voor
Ons Geestelijk Erf, overtuigend aangetoond dat Hadewijch, zonder haar individualiteit
prijs te geven, het werk van haar voorganger gekend en gebruikt heeft. Hiermede
was weer een der bronnen van de spiritualiteit van in de zuidelijke Nederlanden aan
het licht gekomen (zie ook zijn art. in OGE van 1927, blz. 11).
Het is opmerkelijk dat van een veel gelezen en herhaaldelijk aangeprezen geschrift
als de Epistola tot voor kort geen enkel handschrift van een vertaling in het
Nederlands gevonden is. Heeft het gebruik zich tot Latijn kennenden beperkt, of
moeten we aannemen dat de mystiek van het slotgedeelte toch heeft afgeschrikt?
Deskundigen hadden wellicht bezwaren tegen de in hun ogen ongewone gedachten
en formuleringen, anderen stonden er, mogelijk onbewust, vreemd tegenover. Het
is te betwijfelen of de geringe bekendheid van de Nederlandse tekst louter op
rekening van het toeval te stellen is. Een practische inleiding tot de beoefening der
ascese als de Profectus religiosorum van David van Augsburg, welk werk wel in
één adem met de Epistola ad Fratres werd aanbevolen, is, blijkens de vele Dietse
hand-
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schriften die er van bewaard zijn, op veel ruimer schaal in de landstaal verspreid
geweest.
Het was dan ook een verrassing toen op een boekverkoping in 1942 een
manuscript met een bijna volledige vertaling voor de dag kwam. Het werd aangekocht
door de Leidse Universiteitsbibliotheek en ligt thans, door de goede zorgen van
Mevrouw Willeumier, in gedrukte vorm voor ons. De Inleiding is een herziening en
uitbreiding van haar artikel in deel LXIII van het Ts waarin zij verslag uitbracht van
de te voorschijn gekomen tekst. In warme bewoordingen bespreekt zij in hoofdtrekken
het leven en de werken van Willem van St. Thierry. Na deze beknopt gehouden
inleidende beschouwing volgt het hoofdgedeelte ‘Tekst en vertaling’. De
Middelnederlandse tekst is op de linker kolom van de bladzijden te vinden, terwijl
een vertaling in hedendaags Nederlands in de rechter kolom dienst doet als een
welkome toelichting bij de Dietse weergave, die niet zelden aan duidelijkheid van
formulering te wensen over laat. De ‘Verantwoording’ van tekst en vertaling geeft
te kennen dat laatstgenoemde zo dicht mogelijk bij de eerste is gehouden. Laat
deze uitspraak, evenals trouwens de titel, ruimte voor het vermoeden dat Mevr. W.
zich voornamelijk gericht heeft naar het werk van de Middeleeuwse verdietser, dan
is een eerste kennisneming van beide redacties reeds voldoende om ons ervan te
overtuigen dat de Nndl. vertaling teruggaat op het Latijnse origineel en alleen,
wanneer dat gemotiveerd was, aanleunt tegen de oude mnl. tekst. Mevr. W. had
moeilijk anders kunnen handelen; een vertaling in de tweede macht zou op zichzelf
een dubbel ‘verraad’ van de grondtekst betekend hebben, en dit bezwaar weegt in
dit geval te meer aangezien de Middeleeuwse versie, naar zij terecht constateert,
vooral in het begingedeelte vrij stuntelig is. Haar eigen vertaling is, afgezien van
enkele bedenkingen die men tegen sommige details zou kunnen inbrengen,
uitstekend geslaagd; de aandachtige lezer wordt gewaar dat zij zich met hart en
ziel aan deze arbeid gegeven heeft.
De Middelnederlandse tekst is met de grootste zorgvuldigheid uitgegeven; van
de uitgeefster van Dat Boec der Minnen was dat trouwens te verwachten.
Verwopenheit op blz. 96 moet, zoals mij bij de collatie met het handschrift gebleken
is, een zetfout zijn voor verworpenheit.
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Ik vraag mij af waarom zij het hiaat dat het hs. op fol. 93 vertoont, niet heeft opgevuld
door een volledige vertaling van de Latijnse tekst; de samenvatting op blz. 132
bevredigt weinig en onthoudt ons het voorrecht van een complete weergave. Het
is eigenlijk te betreuren dat naast beide vertalingen niet de Latijnse tekst van de
Epistola ad Fratres geplaatst is; wie deze wil leren kennen, ziet zich genoodzaakt
haar van elders te betrekken. Niet dat men tegen deze moeite behoeft op te zien,
maar het zou de hanteerbaarheid van het boek ten goede gekomen zijn, wanneer
ook de grondtekst was afgedrukt. Maar wij mogen niet te veel eisen; Mevr. W. heeft
ons al veel geschonken in de publicatie van ‘tekst en vertaling’.
De ruim twee bladzijden beslaande ‘aantekeningen’ aan het slot beperken zich,
evenals de inleiding, tot het strikt noodzakelijke. Zij bestaan voor het merendeel uit
emendaties en conjecturen. Het is niet duidelijk waarom deze niet met meer
consequentie aangebracht zijn. Wanneer Mevr. W. het nodig acht conscieciën (fol.
a

88 ) te verbeteren in consciencien, dan had dit ook dienen te gebeuren met
b

voertgancts (fol. 32 ); ik noem hier maar een enkel voorbeeld. En is de verbetering
a
van hoe neer (fol. 134 ), dat in de gegeven samenhang ‘wanneer’ betekent, in hoe
b
meer wel verdedigbaar? De mnl. tekst op fol. 114 ‘Dat is hem selven vrielic te
gebrucken gheschietet ende wort een ghemoet’ is op zichzelf niet helder; de vertaling
van Mevr. W. maakt wel duidelijk wat de Latijnse tekst inhoudt, maar aan de lezer
wordt het overgelaten, op zoek te gaan naar de bedoeling van het mnl. Door deze
voorbeelden wil ik slechts aantonen dat de aantekeningen wel wat krap zijn
uitgevallen, zeker in een uitgave als deze, die toch wel bestemd is voor een bredere
kring dan de kleine groep palaeografen en philologen te onzent.
Betreffen deze bezwaren bijkomstigheden, van meer gewicht is het uitblijven van
een poging om de vertaling te plaatsen in het historisch kader waarin zij zou kunnen
passen. Laat Mevr. W. dit na wegens gebrek aan gegevens of is ook zij bezweken
voor de verleiding waaraan uitgevers van dergelijke vertaalde teksten zich soms
niet kunnen onttrekken, dat men namelijk deze slechts gebruikt als een aanloop tot
de behandeling van de in de regel veel interessanter vraag wie de man
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is die achter het origineel staat en in welke kring hij thuishoort? Met betrekking tot
de herkomst van het handschrift volstaat zij met de schaarse aanduiding dat het
geschreven is ‘in een oostelijk Middelnederlands dialect, met enige Overijsselse
eigenaardigheden’ (blz. XXII). Deze overigens wel juiste plaatsbepaling sluit niet de
mogelijkheid uit dat de tekst teruggaat op een vertaling uit de zuidelijke Nederlanden.
Hoe nauwkeurig men de taal en woordvoorraad ook nagaat, er is echter niets dat
er op wijst dat we hier met een omwerking te doen hebben. Na wat er over de
inwerking van Willem van St. Thierry's werken op Hadewijch en Ruusbroec (over
de laatste schreef Mevr. W. zelf in Ts LXV) bekend was geworden had men verwacht
dat er een Brabants manuscript te voorschijn gekomen zou zijn. Dr Reypens had
reeds de weg gewezen naar de oplossing; in de Revue Bénédictine van 1924 zegt
Dom Wilmart dat R. invloed van Willem van St. Thierry had geconstateerd niet alleen
op Ruusbroec, maar ook op Gerlach Peters, Jan van Schoonhoven en Dionysius
de Kartuizer. Dat ook Thomas a Kempis voor zijn boekje over de Navolging Willems
werk gebruikt heeft, was eveneens bekend. Mevr. W. vermeldt zelf op blz. XIX van
haar Inleiding dat Henricus van Coesfeld (een Kartuizer uit een kring die nauwe
betrekkingen onderhield met de moderne devoten) in zijn Brief der Novicen zijn
lezers aanraadt dikwijls o.a. ‘die epistel totten broeders inden berghe godes’ te
lezen. Pater M. van Woerkum S.C.J. bericht in de inleiding tot zijn uitgave van
Florentius Radewijns' Libellus ‘Omnes, inquit, artes’ dat behalve deze devoot ook
Geert Groote en Gerard Zerbolt van Zutphen de Epistola met waardering vermelden
en er uit citeren (OGE 1950), en de pas verschenen dissertatie van L.A.M. Goossens
O.F.M. over De meditatie in de eerste tijd van de moderne devotie
(Haarlem-Antwerpen 1952) komt dit bevestigen. Het is de practische ascese die
ook de moderne devoten tot de Epistola aangetrokken moet hebben, en het behoeft
niet te verwonderen dat van een boek dat in hun midden alom bekend was, een
vertaling voor de dag is gekomen (zij het in een betrekkelijk laat hs., van ± 1470),
die èn door de taal èn door de woordkeuze recht geeft tot het uitspreken van de
veronderstelling, dat zij uit hun milieu stamt. Ik wijs op woorden als nyplichti-
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b

b

cheit (fol. 105 ), toeherdinghe (fol. 3 ) en verneemsticheit (fol. 94 ). Het
laatstgenoemde, waarvan Verdam uit de literatuur alleen vindplaatsen had
opgetekend uit het merkwaardige hs. ‘Serm. G’, kan dienen als een welkome
b
aanvulling bij het materiaal van het Mnl. W. evenals ghetryert (fol. 88 ), onghetriert
b
b
b
(fol. 140 ), wensel (fol. 127 ) en westerbaren (fol. 28 ) in de betekenis ‘misgeboorte’,
een woord dat tot nog toe alleen gevonden was in de vertaling van het N. Testament
uit de sfeer der Moderne Devotie van de hand van Johan Schutken.
Bezwaren als de hier geopperde doen echter weinig af aan de waarde van Mevr.
W's uitgave. Zij heeft in haar werk een waardevolle bijdrage geleverd tot de kennis
van de geestelijke literatuur in de Middeleeuwen, en ieder wie de bestudering hiervan
ter harte gaat, blijvend aan zich verplicht.
C.C. DE BRUIN

G.S. Overdiep, Woordenboek van de volkstaal van Katwijk aan Zee.
Voor den druk bezorgd door G.A. van Es. Met medewerking van C.
1)
Varkevisser. - Antwerpen, 1949 . - 107 bldzz.
Blijkens een voorbericht van wijlen Prof. Overdiep lag het eigenlijk lexicologisch
gedeelte van het boek al in Juli 1943 voor de druk gereed. Sedert heeft Prof. v. Es
van de heer Varkevisser nog nieuwe gegevens gekregen; deze zijn deels in
Overdieps tekst, deels in af zonderlijke ‘Aanvullingen’ verwerkt. Als een ‘Tweede
Deel’ heeft v. Es verder toegevoegd enige ‘Verhalen en gesprekken van oude
Katwijkers’. Wijlen Overdiep deelt in zijn voorbericht mede dat ‘aan 't Woordenboek
(zullen worden) toegevoegd eenige der meest karakteristieke teksten, stenografisch
verzameld door den Heer V.’. Prof. v. Es zegt in zijn voorbericht dat hij ‘waarschijnlijk
meer geeft dan Overdiep zich had voorgesteld’. Het wordt niet geheel duidelijk of
dat meerdere verkregen is door grotere keus uit Varkevissers materiaal, dan wel
door toevoeging van eigen opnemingen. Vermoedelijk wel het eerste.

1)

Het boek is in September 1952 bij de Redactie ingekomen, en wordt daarom eerst nu
besproken.
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De titel ‘Woordenboek’ geeft niet de juiste indruk van wat de interessante verzameling
in werkelijkheid bevat. De inhoud zou beter weergegeven zijn door een wat
omslachtiger titel, zoals de dialectliefhebbers van de vorige eeuw die gaven aan
hun bijdragen in het tijdschrift Onze Volkstaal, b.v. ‘Lijst van Katwijkse woorden en
uitdrukkingen, vooral uit de visserstaal’. Het is zoals Prof. v. Es in zijn voorbericht
zegt: ‘Op volledigheid kan het woordenboek...... geen aanspraak maken’. Ook ten
aanzien van de visserstaal in engere zin wil het woordenboek vooral ‘idioticon’ zijn:
het geeft ‘typische’, dat wil in de meeste gevallen zeggen in het Algemeen
Nederlands niet bekende of daarvan afwijkende woorden en uitdrukkingen. Men
mag dus uit de afwezigheid van algemeen bekende termen als dek of roer niet
afleiden dat die niet Katwijks zouden zijn. Ook het woord mast zou vermoedelijk
niet opgenomen zijn, als de eigenaardige uitdrukking ‘mast uit’ daarbij niet te
verklaren viel.
Krijgt men dus niet een enigermate volledig beeld van de visserstaal,
daartegenover staat dat het gebodene wel een heel ‘echte’ indruk maakt. Het is
werk van een ‘liefhebber’ in de goede zin, van iemand die met liefdevolle
belangstelling de vissers in hun doen en laten en spreken heeft gadegeslagen.
Daarom is men te eerder geneigd, enkele technische tekortkomingen die het heeft
in het oog van de taalkundige vakman, voorbij te zien, te meer omdat die
tekortkomingen niet liggen in het zuiver lexicografische. Een enkel minder geslaagd
artikel daargelaten, is de omschrijving van de betekenissen zo overtuigend, en de
vaak gegeven toelichting in een kort zinsverband zo levendig, dat het woordenboek
door intensiteit voor een belangrijk deel vergoedt wat men, op zijn titel afgaande,
als een gebrek aan extensiteit zou kunnen beschouwen.
In mijn bespreking van Overdieps Volkstaal van Katwijk aan Zee (Ts. LXII, 153
vlgg.) constateerde ik een ‘indifferentie van den auteur tegenover al wat met
phonetiek of phonologie verband houdt’, welke indifferentie ‘zich het hele boek door
(uit) op het punt van transcriptie’. Inconsequentie in de transcriptie heerst ook in het
Woordenboek, en is hier minder bezwaarlijk, omdat lexicografie inderdaad wat
anders is dan fonetische beschrijving. Toch kan de vakman
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niet nalaten zich te verbazen over de grilligheid waarmee soms wordt tewerkgegaan,
zelfs bij woorden waar het gebruik van een diakritisch teken erop wijst dat de auteurs
iets bijzonders aan de klank wilden aanduiden. Zo is er een titelwoord bauwe, maar
een regel verder in een voorbeeld staat bâuwe. Bij opespâauwe wordt naar spâauwe
verwezen, maar men vindt in feite spààuwe. Met zulk een variabiliteit voor ogen kan
de lezer moeilijk uit anskauwe tegenover beskâawe tot een fijne klanknuancering
besluiten. Als de lezer Nederlands kent, en weleens een hollands dialect heeft horen
spreken, kan hij in het algemeen wel genoegen nemen met de aanduiding van de
‘doffe’ klinker, die meestal door e, maar soms ook door ə wordt voorgesteld. Zeer
wel overkomelijk is verder de inconsequentie in het weergeven van
stemband-assimilaties: geen lezer zal uit wintfeere tegenover windvang afleiden,
dat de tf iets anders wil aanduiden als de dv. Zulke inconsequenties zijn talrijk, maar
een opsomming ervan is te onvruchtbaarder omdat, zoals gezegd, deze grafische
vrijheden het eigenlijk lexicografische weinig schaden. Ik beperk mij tot twee gevallen
waar de vrijheden juist voor de taalkundige lastig worden, omdat bij hem vragen
kunnen rijzen die de ‘belangstellende leek’ zo licht niet stelt. Het ene, dat zich
voordoet bij de scheepsterm want, komt straks naar aanleiding van de teksten ter
sprake, het andere heeft betrekking op de zojuist besproken aanduiding van de
‘sjwa’.
Het Katwijks kent ten en ter. Vooral van ter geeft het woordenboek voorbeelden:
ter doel, ter lek, ter plaetse e.a. Nu zou het interessant zijn, te weten of de Katwijker
[tεr] zegt, zoals de meeste beschaafde Nederlanders doen in b.v. ter beschikking,
ter visie, ter plaatse, daarmee blijk gevende dat ter voor hen een leesvorm is, die
geen levende spreektraditie achter zich heeft, dan wel of in het Katwijks een [tər]
blijk geeft dat de vorm daar wel levende spreektraditie heeft. Het laatste zal wel het
geval zijn, maar... het Woordenboek geeft geen zekerheid. Voor die zekerheid
hadden we het graag de omschrijving ‘te der’ geschonken, hoezeer die omschrijving
ons plaatst voor de interessante vraag, of in ter doel het oude femininum doele zou
kunnen voortleven.
Als het Woordenboek geheel voor rekening van de Heer Varkevisser
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kwam, zou het schoolmeesterige betutteling zijn, op de tekorten van de fonetische
transcriptie te wijzen. De omschrijving evenwel die het titelblad geeft van het aandeel
van de Heer V. - ‘met medewerking van C. Varkevisser’ -, alsook de mededeling
van Prof. v. Es in zijn voorbericht dat hij, v. Es, een deel van Varkevissers nieuwe
materiaal in het Woordenboek heeft verwerkt, wettigen de veronderstelling dat
verantwoording ook voor het woordenboek mede of hoofdzakelijk op de taalkundige
valt.
En stellig valt op hem de verantwoording voor de teksten. Ook al bleek dat niet
uit de zeer persoonlijke mededeling hierover in v. Es' voorbericht, dan nog zou men
mogen verwachten dat hij over dit deel van de publicatie zijn wakend oog had laten
gaan. Zonder onredelijke of onpraktische eisen aan de transcriptie te stellen, mag
men immers van zulke dialectproeven verlangen dat ze in zoverre ‘levend’ worden
voor een lezer die niet helemaal een vreemdeling is in hollandse volkstaal, dat hij
ze hardop lezen en dus ‘horen’ kan. Hier steekt het dus wat nauwer met de
transcriptie, en inderdaad krijgt men de indruk dat er wel wat meer aandacht aan
geschonken is. Maar orde heerst er geenszins. De lezer zal welwillend genoeg zijn
om in een van de twee spellingen oud-Kattək en aud-Kattək, in een en dezelfde
regel, een drukfout te zien, en uit de omgeving opmaken dat aud- is bedoeld. Hij
zal verder niets zoeken achter het verschil tussen huisies en huissies, beide ook in
één regel, en de vorm met één s in de meest beklemtoonde positie. Hij zal geen
nieuwe au-variant zien in behäuwe tegenover behauwe in het woordenboek. Hij zal
geen klankwaarde toekennen aan de ch in âaisch, dat blijkens het verband ‘eis’
betekent. Hij zal in vele andere incidentele gevallen enige toegevendheid of
scherpzinnigheid betrachten. Maar met dat al blijven er plaatsen waar van zijn
toegevendheid te veel wordt gevergd of zijn scherpzinnigheid te kort schiet. Zo is
in de dialectproeven de inconsequentie in het aanduiden van de assimilaties soms
bezwaarlijk voor het ‘horen’ van de tekst. In ofvoere tegenover offoer en off-faere,
in net sòò met s tegenover 't zoo-bennetje en 's-zeumers met z e.d. zal het
schriftbeeld de kundige lezer wel niet misleiden. Moeilijker wordt het in een geval
als moss de jonge, waar zowel mos te als moz de denkbaar is. De dubbele
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s van moss schijnt toch wel op s te wijzen, en daarmee is de d van de weer kwalijk
verenigbaar. En toch blijkt elders dat de uitgever een schriftbeeld als as-te ‘als de’
en zelfs of taer ‘of daar’ wel aandurft. In het algemeen schijnt hij het met s of z op
het eind niet nauw te nemen, hetgeen de horende lezer niet anders dan betreuren
kan, omdat die s in de sandhi juist zo grillig is. Zo zou men uit de zover ik zie vaste
spelling as je afleiden dat de Katwijker nooit az je zegt; het is heel goed mogelijk,
maar meer dan die mogelijkheid durft de lezer niet vaststellen wegens gevallen als
moss de. Ook bij azze-we tegenover asse-we ‘als we’, in één stuk tekst
voorkomende, waagt hij geen uitspraak te doen over de fonetische werkelijkheid.
En zo is er meer.
Ging de lezer uitsluitend op de teksten af, dan zou hij uit verbindingen als ze is
fan d'r verstand-of, mit-te hand emaekt, altijd as jonge, zòò dòòd as 'n stien nooit
durven afleiden dat woorden als verstand, altijd, hand e.d. inderdaad met d gesproken
worden vóór een woord dat met een klinker begint. Immers altijt maer en altijd weer
en zelfs altijd sòò, waar de d fonetisch in strijd is met andere sandhiverschijnselen,
waarschuwen hem dat ook zulke woorden nu eens fonetisch dan weer ‘gewoon’
gespeld worden. Toch is er hier iets aan de hand, blijkens de aanduidingen die men
bij Overdiep, Volkstaal Katwijk 100, vindt over gestemde slotmedeklinkers vóór
vocaal. En dit zou nu bij uitstek een punt zijn waaromtrent de teksten enige zekerheid
konden geven, maar de gebruiker kan zich niet voldoende op zijn fonetische leidsman
verlaten om zich van deze belangrijke bijzonderheid een enigszins duidelijk beeld
te vomen. En hij krijgt ook geen licht over het artikel want ‘scheepswant’ in het
woordenboek. Daar staat namelijk achter het titelwoord de vorm wand tussen
haakjes, en in de voorbeelden wisselen d en t af op een manier die het volkomen
aannemelijk zou maken dat het Katwijks in dit woord nog de oude ‘etymologische’
d heeft, zodat een eventuele verbogen vorm wande(n) zou luiden. Of het inderdaad
zo is? Het is niet uit te maken.
Stellig stelt Prof. v. Es te hoge eisen aan 's lezers fonetische verbeeldingskracht,
als hij getallen in cijfers laat drukken. Het tweede gesprek begint aldus: ‘Ik ben sins
1904 van de zâe of; 'k heb 50 jaer evaere, 10 jaer van Geertje IJsbrande-n-estiert......’
enz. In no. 7 lezen
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we in vier opeenvolgende regels: ‘115 ton zaut’, ‘28 last’, ‘400 ton haering’ en ‘20
ton steurhaering’, en we wanen ons in een katwijks rekenboek verplaatst. In no. 18
wordt het een rekenboek voor de hogere klassen; daar staat namelijk te lezen: ‘Hij
hadde faertəg duizend Engelse haering omboort, dat is 80(000) léverəs’. De haakjes
om de drie nullen staan er heus! Er komen in de teksten heel wat telwoorden voor,
en vele daarvan - dat zij toegegeven - in letters. Maar men mag m.i. van de
hardoplezer niet vergen dat hij daaraan voldoende kennis ontleent van het katwijkse
telwoord om nu verder 94, 1236, 320 e.a. zonder bezwaar ‘op te lossen’.
Ik zal de laatste zijn om in een boek als dit, dat vermoedelijk een deel van zijn
lezers verwacht onder de ‘belangstellende leken’, een streng fonetische transcriptie
te verlangen. Een compromis met de traditionele, vertrouwde spellingbeelden is
zelfs gewenst. Maar het is voor die belangstellende leek geen schade, en voor de
wetenschappelijke gebruiker een voordeel, als ook in die praktische tussenvorm
een weloverwogen systeem wordt betracht. Uit enkele van de hier gemaakte
opmerkingen is wel gebleken dat de grafische behandeling de lezer niet zelden in
het onzekere laat op punten die meer zijn dan fonetische futiliteiten, maar, om een
term van Overdiep te gebruiken, de ‘zinsklankvorm’ betreffen. Bij Overdiep, Stil.
2

Gr. , 161 vlgg. kan men zien welke fonetische nuanceringen, en juist in het Katwijks,
hij uit dat gezichtspunt beschouwd wil zien. Dat gedeelte uit de Stil. Gr. kan een
waarschuwing zijn tegen het trekken van een scherpe scheidslijn tussen de
‘fonetische’ en de ‘stilistisch-syntactische’ beschouwing van de taalfeiten, als zouden
de fonetische feiten niet meer dan mechanische uiterlijkheden van de taal zijn.
En wie, ten onrechte, die ‘uiterlijkheden’ van minder belang acht, moet bedenken
dat zorgvuldigheid op dat punt bij de gebruiker vertrouwen wekt in de zorgvuldigheid
op andere punten, waar hij niet uit algemeen-taalkundige overwegingen kan
aanvullen of verbeteren, maar eenvoudig te aanvaarden heeft.
Goede zorg voor het grafische uiterlijk zijn teksten, zoals v. Es ze geeft, overwaard.
Zijn dialectproeven doen even echt en natuurlijk aan als de citaten in het
woordenboek. Naar inhoud en naar inkleding
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zijn het uitstekende specimina van dialectische teksten, die op eigen wijze, anders
dan een uitvoerige en nauwkeurige grammatica kan doen, een indruk geven van
de taal en het volk. ‘Taal en leven’ van de Katwijker vissers zijn inderdaad op
gelukkige wijze in deze dialectproeven weerspiegeld. Zo kunnen we èn het
‘woordenboek’ èn de ‘verhalen en gesprekken’, met beider eigenaardigheden,
welkom heten als een aanwinst in onze dialectologische literatuur, als een boek dat
in en ook buiten de eigenlijke taalkundige vakkringen waardering zal ontmoeten.
Utrecht, October 1952.
C.B. VAN HAERINGEN

Dr A.G. de Man, In Grammaticis Veritas! De noodzakelijke vernieuwing
van het onderwijs in het Latijn. La nécessité de renouveler
l'enseignement du latin (suivi d'un résumé en français). - J.B. Wolters'
Uitgeversmaatschappij N.V., Groningen-Djakarta, 1951.
In zijn ‘Inleiding’ (pag. 4) zegt de S., dat de classicus ‘moet meewerken aan de
opbouw van een verantwoorde didactiek van de klassieke talen, d.i. aan een didactiek
die zijn basis heeft in de taalwerkelijkheid van het Latijn of Grieks, èn van het
Nederlands’. Het staat nog te bezien, of zijn collega's zich hiervan iets zullen
aantrekken. Maar zelf heeft hij ongetwijfeld aan de door hem geformuleerde eis
voldaan. Weliswaar heeft hij in het hier aangekondigde boek nog niet een volledige
methode ontwikkeld - deze heeft hij nog in voorbereiding (vgl. pag. 94, noot) -, maar
hij geeft toch in principe aan, hoe men zich een dergelijke verantwoorde didactiek
moet denken. En uitvoerig spreekt hij over hetgeen hij als de basis beschouwt: de
‘taalwerkelijkheid’ van de taal die onderwezen moet worden (in casu het Latijn) en
van de moedertaal der leerlingen (in casu het Nederlands).
In de eerste twee hoofdstukken - resp. ‘Taalsysteem en taalmaaksel’ en
‘Nederlands en Latijn’ - betoogt hij o.a., dat een grammatica op het levend taalgebruik
moet berusten, descriptief moet zijn en niet praescriptief; dat het literaire Latijn
onnatuurlijk, kunstmatig is; dat men het Latijn niet als de taal par excellence mag
beschouwen; dat in het befaamde Latijnse naamvalssysteem geen systeem te
ontdekken
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valt; dat het Nederlandse taalsysteem in bepaalde opzichten essentieel anders is
dan het Latijnse; dat de flexie zeker niet het belangrijkste element in de Latijnse
grammatica is; dat het Nederlands geen naamvallen heeft; dat vorm iets anders is
dan functie en genus iets anders is dan sexe.
Dit alles is bekend genoeg, en het is dan ook niet te verwonderen dat hij geregeld
Marouzeau, Jespersen, Gerlach Royen e.a. citeert of naar hen verwijst. Dit betekent
niet dat hij anderen eenvoudig napraat. Hij formuleert een persoonlijke overtuiging
en hij heeft verscheidene opvattingen der moderne taalwetenschap weten te
verenigen tot een nieuw geheel, tot een helder en over het algemeen dwingend
betoog. Toch zullen velen die op de hoogte zijn van de hedendaagse linguistiek
maar de hedendaagse Latijnse spraakkunsten niet kennen, zich afvragen: waartoe
dit alles? Als zij echter pag. 69 vlgg. hebben gelezen, zullen zij begrijpen, waarom
dat betoog noodzakelijk is of althans door de S. noodzakelijk wordt geacht. Daar
vinden ze immers verscheidene, aan bekende Latijnse leerboeken ontleende
uitspraken, die van een verbijsterend tekort aan taalkundig inzicht en
wetenschappelijke tucht getuigen, of althans schijnen te getuigen (vgl. onder 6e.):
er zijn zes functies, het Nederlands heeft vier naamvallen, het praedicaatsnomen
staat ‘natuurlijk’ in de eerste naamval, personen staan in de dativus of worden daarin
geplaatst, het Latijn is minder slordig in zijn tijdsaanduidingen dan het Nederlands.
Het is de deskundige en scherpzinnige S. toevertrouwd, de zinledigheid van
dergelijke uitspraken aan te tonen.
Maar hij richt zich niet alleen tegen fouten in leerboeken. Hij richt zich tegen vrijwel
alle aspecten van de gebruikelijke onderwijsmethode en komt dan in hoofdstuk III
(‘Methode’) tot de volgende eisen: a. De Latijnse thema als eerste kennismaking
met het Latijn moet gebannen worden; b. het grammatica-leerboek moet uit ten
minste de eerste twee klassen verdwijnen; c. het gebruik van het Nederlands als
intermedium moet tot een minimum beperkt worden; d. (de consequentie van c.) de
vertaalmethode moet worden opgegeven; e. men moet zo min mogelijk met losse
zinnen werken; f. men moet (dus) de deductieve methode verlaten. Na deze eisen
een voor een te hebben toegelicht, noemt en bespreekt hij de eigenschappen van
zijn eigen inductieve

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 69/70

309
methode (het woord ‘deductieve’ op pag. 105 (r. 4) is een zinstorende drukfout). Hij
verdeelt de leertijd in drie perioden van elk ongeveer twee jaar, nl. I. het
beginonderwijs, II. het voortgezet onderwijs, en III. het eindonderwijs.
Na de eerste twee jaar moet de leerling de meeste taalverschijnselen direct uit
het Latijn kunnen begrijpen. Men kan dit bereiken, als men hem onmiddellijk met
die taal in aanraking brengt. Men moet niet met authentieke klassieke teksten
beginnen, maar met speciaal daarvoor samengestelde stukjes, waarvan de inhoud
binnen het bevattingsvermogen van de leerling ligt. Hierin moet deze dan zelf de
eigenaardigheden van het Latijnse taalsysteem leren zien. Bij de behandeling moeten
de functies primair zijn; de beginlessen moeten enkele naamvallen bevatten van
alle mogelijke woorden, en niet alle mogelijke naamvallen van één woordklasse.
Men moet zo min mogelijk laten vertalen, maar het hardop laten lezen als
controle-middel gebruiken.
Het voortgezet onderwijs vangt aan, wanneer de leerling, zoals de S. zegt,
‘onverdunde’ teksten worden voorgezet. Ook deze worden allereerst om de inhoud
bekeken. De leerling moet blijven observeren. Nu komen taalverschijnselen van
minder algemene aard aan de orde, stilistische eigenaardigheden van bepaalde
schrijvers en ook van dichters. Voorts wordt de grammaticale kennis vastgelegd en
uitgebreid. Hiervoor duidt de S. de methode aan. Eerst nu wordt de hulp ingeroepen
van een systematische grammatica, die echter niet systematisch wordt doorgewerkt.
Hoe de S. zich zo'n grammatica denkt, zet hij pag. 125 vlgg. uiteen; het is trouwens
reeds voor een groot gedeelte in de vorige hoofdstukken ter sprake gekomen.
Het eindonderwijs heeft tot doel: een goede vertaling. De in het Latijn uitgedrukte
gedachte moet in het Nederlands met de in het Nederlands beschikbare middelen
worden weergegeven. ‘Eerst letterlijk vertalen’ is uit den boze. Na nog enige
suggesties te hebben gegeven voor het onderwijs in de hoogste klassen, vertelt de
S. iets van zijn experimenten bij de eerste lessen in Latijn en van de daarbij opgedane
ervaringen. Daarna zet hij uiteen, hoe hij de leerlingen wil brengen tot het begrijpen
van een ingewikkelde zin, zonder daarbij van een vertaling gebruik te maken.
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Het interessante, met grote overtuiging geschreven boek eindigt met een ‘Besluit’,
een ‘Résumé’ en een ‘Lijst van geraadpleegde literatuur’.
Met bepaalde gedeelten van het betoog zijn wij het volledig eens. Er zijn echter
kwesties, ten aanzien waarvan wij met de S. van mening verschillen of ons niet zo
zeker gevoelen als hij.
1e. Het komt ons voor, dat de S. de praescriptieve grammatica wel wat simplistisch
als het precieze tegendeel van de descriptieve beschouwt. Het is namelijk zeer
de vraag, of een zuiver descriptieve grammatica wel mogelijk is. Op pag. 45
beweert de S. met stelligheid, dat we in het naamvalsloze Nederlands een
praedicativum als het cursief gedrukte woord in ‘de hond kwam kwispelstaartend
naar hem toe’ alleen als bepaling bij het subject kunnen gebruiken en niet bij
het directe of indirecte object. Dit schijnt niet voor discussie vatbaar. Nu is het
echter erg vervelend, dat vele Nederlanders zich niet altijd en zelfs lang niet
altijd aan deze regel houden. Onontwikkelden schrijven herhaaldelijk - en
dichters, romanciers en geleerden schrijven soms - zinnen, waarin zo'n
predicativum kennelijk niet op het onderwerp slaat, maar op het lijdend of
meewerkend voorwerp, of zelfs op een woord dat in de hele zin niet voorkomt.
En nu van tweeën één. Òf men baseert zich principieel op alle gesproken en
geschreven taaluitingen van alle Nederlanders en komt dan tot minstens vier
regels. Òf men verklaart een niet onbelangrijk gedeelte van die taaluitingen
‘fout’, men beschouwt ze als ‘géén Nederlands’, en stelt één regel op, waaraan
ieder die Nederlands wil spreken of schrijven zich te houden heeft. Men is dus
praescriptief en moet constateren, dat velen in dit opzicht gebrekkige zinnen
schrijven.
Op pag. 9 citeert de S. met instemming Van den Bosch, die de normatieve
taalkunde aanvalt. Maar evenmin als Van den Bosch bemerkt hij, dat deze zelf
ook normatieve taalkunde pleegt. Wat immers is het geval? De leraar vraagt
een jongen uit de 4e klasse van een H.B.S., wat verkeerd is in: ‘Vergeefsch
waren zijn pogingen om die hinderpalen te overwinnen’. De jongen weet het
niet en zegt na een tijdje suffen: ‘Het moet “te vergeefsch” zijn’. Van den Bosch
vindt dit kenmerkend voor de door hem bestreden opvatting. Iemand heeft
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honderden malen ‘vergeefs’ horen zeggen, maar hij denkt zoiets als: ‘Misschien
dwalen zoveel millioenen Nederlanders; als Meneer het fout verklaart, dan zal
het wel fout zijn’. Maar die jongen heeft óók vele malen ‘de hinderpalen
overwinnen’ of dergelijke uitdrukkingen gehoord of gelezen. Hij zou het zelf
ook zeggen of schrijven. Maar ‘Meneer verklaart het fout’. Deze moest echter
concluderen: ‘Blijkbaar betekent voor de man die de zin geschreven heeft en
voor de jongen die er vergeefs of tevergeefs naar staat te kijken en nog voor
vele anderen, het woord “hinderpaal” niets anders dan “moeilijkheid”. Ten
onrechte decreteer ik, dat iemand, wil hij (goed) Nederlands spreken of
schrijven, zich nog van de letterlijke betekenis bewust moet zijn, of dat dit
Nederlandse woord een “levende” metaphoor is.’ Waarom iemand niet
‘hinderpalen overwinnen’ zou mogen zeggen en wèl: ‘de klok liep achter en
zodoende kwamen we te laat’ (pag. 21), blijft volstrekt onduidelijk.
Dit moge voldoende zijn om te laten zien, dat de kwestie ingewikkelder is dan
de S. het doet voorkomen. Zelf schrijft hij ongetwijfeld een ‘modeltaal’, die Jan
en alleman (vgl. pag. 11) niet kan schrijven. Wij zijn het dan ook niet eens met
de felle uitval tegen Van Wageningen (pag. 9, vlg.). Het is ook ònze overtuiging:
vele Nederlanders schrijven gebrekkige zinnen.
2e. De bedoelde uitval bewijst, dat de S. hier het verschil tussen Nederlands en
Latijn onderschat. Dit heeft niets te maken met het verschil in taalsysteem,
waaraan hij zovele voortreffelijke bladzijden heeft gewijd. Maar het ene is een
levende en bovendien de eigen taal, het andere is een vreemde en bovendien
een dode taal. De Nederlandse grammaticus van het Nederlands bevindt zich
in een andere situatie dan de Nederlandse grammaticus van het Latijn. De
laatste kan veel gemakkelijker zuiver descriptief te werk gaan, d.w.z. zich
baseren op alle gegeven taaluitingen. Niet zozeer omdat het materiaal veel
minder omvangrijk is, als wel omdat hij veel minder reden heeft, een bepaald
gedeelte als foutief Latijn of ‘eigenlijk geen Latijn’ ter zijde te laten. Hij beschrijft
dus zoveel mogelijk systematisch alle vormen en constructies die hij aantreft.
Nu is het waar, dat de Humanisten een praescriptieve grammatica
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van het Latijn hebben gegeven en dat het praescriptieve element ook in
moderne leerboeken nog aanwezig is. Maar het is onjuist om, zoals de S. doet,
praescriptieve grammatica en deductieve methode zo goed als te identificeren
(pag. 3, 104). Men kan de deductieve methode ook toepassen, als men van
een descriptieve spraakkunst uitgaat. Ook dan is het mogelijk ‘pas met de
lectuur in de vreemde taal te beginnen, wanneer alle regels, volgens welke de
taal zich gedraagt, plus de uitzonderingen daarop, bekend zijn’ (pag. 5). Ja
zelfs is dit alleen dàn ten volle mogelijk, omdat men eerst dàn ‘niets meer kan
tegenkomen, wat grammaticaal niet te “verklaren” zou zijn’ (ib.). De
praescriptieve grammatica vat in enkele duidelijke regels samen, wat de leerling
als goed en dus ook wat hij als fout moet beschouwen (pag. 104). Juist daardoor
heeft ze weinig betrekking op de gecompliceerde taalwerkelijkheid. De regels
van de descriptieve zijn talrijker en ingewikkelder. Maar ook daaruit (juist daaruit)
zal iemand kunnen leren, wat juist is, d.w.z. wat Latijn is. In dit opzicht is er
geen verschil.
Het komt ons dus voor, dat de S. met de twee begripsparen nu en dan wat
willekeurig omspringt.
3e. De nieuwe methode is onverenigbaar met het geloof aan de suprematie van
het Latijn. Uitvoerig betoogt de S., dat deze taal niet een ideale modeltaal is.
Hij richt zich voornamelijk tegen Weise (pag. 82). Deze demonstreert inderdaad
voortreffelijk, waartoe iemand komen kan (ja: komen moet), die de kenmerken
van een taal wil verklaren uit het karakter, het temperament of de intellectuele
ontwikkeling van het volk dat die taal spreekt, - terwijl hij bovendien nog door
een vooroordeel is bezeten. Dan wordt de fijngevoeligheid van de Griek in
verband gebracht met de vormenrijkdom van het Grieks en wordt de Romein
‘practisch’ genoemd, afkerig van alle luxe, dus ook van luxe op taalkundig
gebied. Dan wil deze practische Romein, anders dan de oppervlakkige Duitser,
het wezen der dingen doorgronden en vat hij de syntactische relaties met
logische scherpte. Enz. Kortom: dan is niets te dol. En dezelfde geleerde, die
zich zou schamen als hij één letter in zijn tekstuitgave niet behoorlijk kon
verantwoorden, geeft zich over aan de wildste speculaties en zet zonder blikken
of blozen redeneringen in elkaar, die hoogstens als illustratie-materiaal bij
Stuart
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Mill's ‘On Fallacies’ nog enige waarde zouden kunnen hebben. De Man ziet
de ondeugdelijkheid van dergelijke redeneringen heel goed in, evenals vele
anderen die vóór hem Weise c.s. hebben bestreden. Zij allen moeten echter
juist daarom er voor zorgen, niet in de fout van hun tegenstanders te vervallen,
als zij nu, omgekeerd, willen betogen, niet dat het Latijn niet beter, maar dat
het slechter is dan (vrijwel) geheel gedeflecteerde talen.
Op pag. 55 citeert de S. met instemming de uitspraak van Schönfeld: ‘Naarmate
een volk primitiever is, is de vormverscheidenheid in zijn taal te groter, als
symptoom van de primitieve geest die niet tot samenvatting en abstractie in
staat is. De arme grammatische categorieën van de moderne talen leggen
aldus getuigenis af van de vooruitgang in de ontwikkeling van de menselijke
geest.’
Deze redenering is zeker niet zo vreemd als die van Weise. Toch is er wel het
een en ander tegen in te brengen. Als ze juist is, is het Nederlandse volk
primitiever dan het Afrikaanse. Voorts hebben de Perzen, blijkens de
ontwikkeling van het Perzisch, het samenvatten en abstraheren heel snel
geleerd, en is de menselijke geest in de Sumeriërs veel eerder tot ontwikkeling
gekomen dan b.v. in de Grieken, want de kenmerken van hun taal zijn o.a.:
‘l'absence de différenciation extérieure entre les diverses parties du discours:
nom, verbe, adverbe, etc.; l'absence de distinction morphologique des genres,
l'inexistence d'une flexion proprement dite’ (Meillet-Cohen, pag. 278). Enz. De
hele kwestie is natuurlijk veel ingewikkelder. Van die eenvoudige rechte
evenredigheid tussen ‘primitiviteit’ (hier het niet kunnen samenvatten en
abstraheren) en vormenrijkdom geloven wij niets. Wij hebben deze meermalen
geponeerd, maar nooit bewezen gezien. Het is hier niet de plaats om te
onderzoeken, wat er voor zo'n bewijs nodig zou zijn.
Als ‘uitgangspunt’ (pag. 56) lijkt ons het citaat niet bijzonder geschikt. Weliswaar
beroept de S. zich verder niet op die evenredigheid, maar hij poneert een
andere (pag. 57): ‘Of de vormenballast vroeger of later overboord gezet wordt,
hangt af van de kleinere of grotere gehechtheid aan de vorm.’ Wij stellen er
een derde tegenover: Naarmate een verschijnsel ingewikkelder is, is het
moeilijker wetenschappelijk te verklaren.
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Het bedoelde citaat is bovendien nog in strijd met hetgeen de S. op een andere
plaats betoogt. Het wekt immers de indruk, dat vorm en grammatische categorie
uitsluitend iets met flexie te maken hebben. Terecht rekent hij er zelf veel meer
toe.
4e. Men kan De Man bezwaarlijk verwijten, dat hij, zonder dit te vermelden,
meningen van anderen overneemt. Het is hem slechts een enkele maal
overkomen, en wel naar aanleiding van de intonatie, die hij als een uiterst
belangrijk taalmiddel beschouwt en waarover hij behartigenswaardige
opmerkingen maakt. Wie op pag. 31 leest dat het object een kwint hoger wordt
geïntoneerd dan het subject, krijgt allicht de indruk, dat dit òf een algemeen
bekend òf een door hem zelf ontdekt feit is (vgl. ook pag. 110). Hier had hij de
naam van zijn leermeester Prof. Gerlach Royen moeten noemen. Want het is
diéns theorie. Nu vereist die theorie zeker niet minder toelichting dan het begrip
‘naamval’. Deze blijft echter achterwege.
5e. Volgens de S. (pag. 65) heeft het eerste lid van het woord ‘spraakgebruik’ de
betekenis: ‘realisering van de taal’. Dit kan niet juist zijn, want wat betekent:
‘gebruik van de realisering van de taal’? Bovendien staat op de volgende pag.
de term ‘taalgebruik’, waarmee hij kennelijk hetzelfde bedoelt als met de eerste
samenstelling.
Eenzelfde aarzeling doet zich voor ten aanzien van ‘spraakkunst’, waarin
‘spraak’ volgens hem ook ‘realisering van de taal’ betekent. Toch zegt hij dat
we in de spraakkunst het algemene van de taal vinden, het taalsysteem in
ruime zin, waarvan de taalgebruikers gebruik maken. Hoe kan dan iemand uit
een spraakkunst van een vreemde taal leren, ‘hoe die taal gebruikt wordt door
hen, voor wie het de moedertaal is’ (pag. 66)? Hij kan er alleen uit leren wàt
ze gebruiken, niet hoe ze het gebruiken. In een andere zin staat trouwens weer
te lezen, dat de spraakkunst een beschrijving geeft van het spraakgebruik (en
dus niet van het taalsysteem).
Deze hele passage is beneden het niveau, waarop de scherpzinnige schrijver
zich doorgaans beweegt.
6e. Dat hij bekende en zelfs overbekende feiten bespreekt, ziet hij zelf wel in (vgl.
pag. 39, noot). Wij hebben reeds gezegd, dat de fouten in veel gebruikte Latijnse
spraakkunsten hem tot deze bespre-
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king hebben gedwongen. Deze fouten echter kunnen twee zeer verschillende
oorzaken hebben. Ze kunnen het gevolg zijn van een geringe
taalwetenschappelijke ontwikkeling. Of ze kunnen met het oog op het onderwijs
opzettelijk zijn gemaakt.
In zijn artikel ‘Historicale methode en historische continuiteit’ (Philosophia
Reformata, XVII) bespreekt Prof. Popma een critiek van Prof. de Vos op een
als inleiding bedoeld wijsgerig geschrift. Hij zegt dan (pag. 104): ‘Zelf heb ik
eens in een recensie Spier's Inleiding vergeleken met een schoolgrammatica,
die juist wegens haar karakter van schoolboek voor beginnenden dikwijls een
formulering kiest, die in een taalkundige studie onverantwoord zou zijn. Dr de
Vos oefent critiek op de schoolgrammatica alsof het een taalkundige studie
ware. Dit is in de hoogste mate misleidend.’
Heeft nu De Man hetzelfde gedaan? Op pag. 55 zegt hij: ‘Nog steeds stelt deze
(sc. de classicus) zich zo goed als geheel op het standpunt van de
klassicistische grammatica, die hij voor de juiste houdt (?), of in elk geval nuttig
acht voor zijn onderwijs in het Latijn’. Blijkens het vraagteken tussen haakjes
twijfelt hij zelf aan de mogelijkheid, dat hier onkunde in het spel zou zijn. Hij
heeft echter het zekere voor het onzekere genomen: hij bestrijdt de fouten in
de spraakkunsten van Van der Heyde, De Groot e.a., alsof ze het gevolg waren
van verregaande onkunde, en van niets anderes. Zijn bestrijding is voortreffelijk,
al schuift hij wel wat veel in de schoenen van ‘de klassicistische Nederlandse
grammatica en het ver-logica-seren van de Latijnse’ (pag. 71). Zo heeft b.v.
de vreemde opmerking, dat een persoon in de dativus staat of meewerkend
voorwerp is, met de door de S. bedoelde kwesties in wezen niets te maken.
Ze is het gevolg van een verwarring, waarvan ook de niet-normatieve en
niet-klassicistische grammaticus dupe kan zijn (vgl. onze diss. ‘Het begrip
Metaphoor’, pag. 520).
Dat classici niet op de hoogte zouden zijn van wat Marouzeau e.a. geschreven
hebben, lijkt ons hoogstonwaarschijnlijk. Wij zijn dan ook geneigd, dat
‘verlogicaseren’ toe te schrijven aan de volkomen begrijpelijke wil, de zaken
voor beginners eenvoudiger voor te stellen dan ze zijn. Wat het ‘klassicistische’,
de Nederlandse naamvalsleer, betreft: de macht der traditie is inderdaad groot.
Het is niet geheel uit-
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gesloten, dat zelfs iemand als A.W. de Groot, die - ondanks de fouten en
slordigheden die zijn publicaties ontsieren - terecht internationale bekendheid
geniet als een der avant-gardisten der moderne taalwetenschap en die
principieel de eis stelt, elke linguistische term voor elke taal afzonderlijk te
definiëren, zich juist op dit punt niet aan de eeuwenoude voorstelling van zaken
heeft weten te ontworstelen. Maar waarschijnlijk is ook dit niet. Dan moet ook
deze afwijking van de ‘taalwerkelijkheid’ een didactische bedoeling hebben.
Maar dan moeten De Groot, Van der Heyde en anderen ook bewijzen, dat het
voor beginners gemakkelijker is, in een taal een niet bestaande formele
categorie te onderkennen of een term in twee geheel verschillende betekenissen
voorgezet te krijgen, dan de zaken te zien zoals ze zijn. Dit bewijs hebben wij
echter nog nooit onder ogen gehad. Het lijkt ons ook niet mogelijk.
Met hetgeen De Man taalwetenschappelijk en didactisch over de ‘naamvallen’
zegt, zijn wij het dus geheel eens.
7e. Reeds meermalen moesten wij er op wijzen, dat hij aan veel ingewikkelder
kwesties (‘praescriptief, descriptief, deductief, inductief, intonatie, taal, spraak’)
in de verste verte niet zo veel zorg besteedt. Dan neemt hij met heel weinig
genoegen en aan de problematiek komt hij niet toe. Zo zegt hij (pag. 66): ‘Het
nut van zo'n (sc. contemporaine, descriptieve) spraakkunst is, dat aan de
taalgebruikers bewust kan worden wat al onbewust in hen leefde’.
Tegen de termen ‘bewust’ en ‘onbewust’ is hier wel het een en ander in te
brengen. Wij willen ze echter aanvaarden en stellen slechts de vraag: wat is
nu eigenlijk het nut van die bewustwording? Dit kan niets anders zijn dan het
‘nut’ van elke zuivere wetenschap, ... tenzij het bestuderen van een spraakkunst
aan het spreken en schrijven en aan het begrijpen van taaluitingen ten goede
kan komen; tenzij dus dat ‘onbewuste leven’ daardoor wordt uitgebreid met
iets, dat juist niét ‘onbewust in de taalgebruikers leefde’. Nu betoogt de S. wèl,
dat een onjuiste taalbeschouwing het taalgebruik in ongunstige, maar niet, dat
een juiste taalbeschouwing het taalgebruik in gunstige zin kan beïnvloeden.
Hij zegt immers (pag. 65): ‘Om van dat taalsysteem gebruik te k u n n e n maken,
hebben de taalgebruikers die spraakkunst
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uiteraard niet nodig; het spraakgebruik is immers primair, en het doet er weinig
aan toe of af, of daarvan in een spraakkunst een beschrijving is gegeven of
niet.’ Dit alles staat op een gecompliceerde wijze in verband met hetgeen wij
onder 1e. hebben opgemerkt.
Intussen blijkt in Hoofdstuk III de grammatica van het Nederlands een nut te
hebben, dat hij op pag. 65 (en elders) in het geheel niet heeft genoemd: ze is
nuttig voor het leren van het Latijn. Hij wil de leerlingen pas na twee jaar een
systematische Latijnse spraakkunst in handen geven. Hij wil dezen, uitgaande
van de functie, zelf de Latijnse taalverschijnselen laten ontdekken. Nu komen
reeds tijdens de eerste les (pag. 119) termen als ‘onderwerp’ en ‘lijdend
voorwerp’ ter sprake; dus zonder dergelijke termen schijnt die ontdekking niet
mogelijk te zijn. Van die functies kunnen ze slechts weet hebben via hun eigen
moedertaal. En die termen kunnen ze slechts kennen, als ze op de L.S. les in
spraakkunst hebben gehad. Conclusie: de spraakkunst van de moedertaal is
van geen enkele waarde voor de actieve en passieve beheersing van de
moedertaal, maar is noodzaklijk voor het leren van Latijn.
De kwestie heeft nog een andere kant. Op pag. 3 zegt de S: ‘ieder die Latijn
doceert zal toch erkennen, dat van alle grammatica, die de leerlingen ten koste
van talloze uren wordt bijgebracht, bedroevend weinig blijft hangen in de hogere
klassen’. Hij noemt enige oorzaken van dit feit. Maar één oorzaak (de
belangrijkste) noemt hij niet: ze hebben er maar weinig van begrepen. Ze
‘kennen’ al die abstracte termen niet werkelijk. En dit is niet te verwonderen,
als we weten, dat zelfs candidaten voor de acte middelbaar Nederlands nogal
eens onderwerp en lijdend voorwerp met elkaar verwarren, - om over
ingewikkelder functies nu maar te zwijgen. De ‘bewustwording’ die de S. met
een halve zin afdoet, is een moeizaam en pijnlijk proces en didactisch een
probleem van de eerste orde, dat niet is op te lossen zonder een bezinning op
de relatie tussen het grammatische en het semantische niveau der taaluitingen.
Hier had de S. waarlijk oorspronkelijk werk kunnen leveren. Hij blijft echter
geheel in gebreke. Zijn methode veronderstelt - niet anders dan de door hem
bestreden methode -
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bij de leerlingen kennis van een abstracte en ingewikkelde terminologie. Deze
kennis is echter allergebrekkigst.
8e. Wij eindigen met een opmerking van geheel andere orde. De S. heeft het reeds
onttroonde Latijn nog eens onttroond. Maar heeft hij met de Latijnse literatuur
niet hetzelfde gedaan? Hij noemt het literaire Latijn ‘onnatuurlijk’ en ‘kunstmatig’
(pag. 23, vlg.). Hij spreekt van ‘in elkaar gewrongen zinnen’ bij Ovidius (pag.
27), van ‘manke constructies’ bij Horatius (pag. 28), van de ‘hebbelijkheden’
der dichters (pag. 27), van ‘taalkunstenmakers’ (pag. 47) en van ‘litteraire franje’
(pag. 108). Weliswaar plaatst hij het laatste tussen aanhalingstekens - ‘Al
doende leren zij, wat voor het verstaan van de zin relevant is, en wat “litteraire
franje”’ -, maar als het werkelijk gaat om taalkunstwerken, waarvoor geldt: ‘ces
écrivains ont vécu de toute l'intensité de leur être, et ils ont cru mettre dans
leur oeuvre le meilleur de leur art’ (zie het hooggestemde citaat van Cousin,
waarmee de S. (pag. 130) zijn boek besluit), is een dergelijke uitdrukking
volstrekt ontoelaatbaar.
Wij laten in het midden, of de S. hier gelijk heeft. Maar een onwelwillende lezer zal
allicht de vraag stellen: ‘Als het Latijn geen ideale, maar integendeel een vrij
primitieve taal is en de Latijnse literatuur niet veel waard blijkt te zijn, wat heeft het
dan nog voor zin, Latijn te leren en daarvoor een nieuwe didactiek te ontwikkelen?’
Andere kwesties moeten wij onbesproken laten. Veel is trouwens slechts aangeduid,
niet uitgewerkt en niet voldoende gefundeerd. Bovendien past het een neerlandicus
niet, een oordeel uit te spreken over alle aspecten van een didactiek van het Latijn.
Hiertoe is alleen iemand bevoegd, die gedurende vele jaren het zo moeilijke beroep
van leraar in de classieke talen heeft uitgeoefend.
Rotterdam, November 1952
C.F.P. STUTTERHEIM

Nienke Bakker, Reclames en Advertenties in Noord- en Zuidnederland.
Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde. Reeks VI. Nr.
70. Ledeberg Gent. N.V. Drukkerij Erasmus 1951.
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Het komt niet vaak voor, dat men een geschrift te beoordelen krijgt, waarvan de
auteur verklaart, dat zijn (in dit geval haar) inzichten in de loop der jaren gewijzigd
zijn. Deze bekentenis of liever verdediging maakt het mij gemakkelijker zeer kort te
zijn.
De bekroonde licentiaatscriptie van mej. Bakker lijdt aan een vitium originis. Haar
bedoeling is een vergelijking tussen de Noord- en Zuidnederlandse reclametaal ten
aanzien van het woordgebruik. Het materiaal dat zij behandelt vormt echter geen
eenheid die men reclametaal mag noemen. Bestaat er zulk een taalgebied? Ja,
maar het is van geringe omvang. Het bestaat in de termen waarin waren worden
aangeprezen, in een vaak eigenaardige toepassing van adjectiva en werkwoorden,
in slagzinnen, slechts in zoverre in de namen van waren als deze voor de
gelegenheid zijn bedacht. De reclametaal is meer stilisties dan lexicographies
karakteristiek. Maar zeker behoort er niet toe de woordenschat van wat mej. Bakker
als advertenties van de eigenlijke reclames onderscheidt: aanbieding van en vraag
naar betrekkingen, ruimten, voorwerpen enz. van enkelvoudig karakter. Door deze
er bij te halen komt zij tot een volkomen incidentele woordenverzameling, woorden
die door niets anders verbonden zijn dan hun toevallig voorkomen in bepaalde
kolommen van enige kranten. Zij behandelt acquisiteur, bankwerker, en monteur,
maar niet boekhouder, expediteur, betonwerker, stenotypiste en talloze andere
beroepen - waarnaar toevallig in haar collectie advertenties geen vraag was. En als
boerderij, wastafel, wanneer en dergelijke tot de reclametaal behoren, welke woorden
behoren er dan niet toe?
In feite heeft mej. Bakker niets anders gedaan dan van deze zeer heterogene
collectie woorden het verschil in gebruik in Zuid- en Noord Nederland na te gaan.
Haar conclusies komen dan ook in hoofdzaak neer op een weinig vruchtbare indeling
op deze grondslag. Een medewerker van het W.N.T. zal in het boekje bewijsplaatsen
kunnen vinden voor een aantal in andere bronnen niet voorkomende woorden. Een
ander gebruik kan ik mij niet goed voorstellen. Mej. Bakker heeft haar zorg besteed
aan een niet gelukkig gekozen onderwerp voor een prijsvraag.
J.A.N. KNUTTEL
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(Klassieke Galerij, nr. 61). Wereldbibliotheek - Ned. Boekhandel, Amst.-Antw.,
o
1952. 8 . xxi + 52 blz. Prijs gecart. ƒ 2.25.
DE VOOYS, Prof. Dr. C.G.N., Geschiedenis van de Nederlandse Taal. Vijfde
herziene uitgave met 32 illustraties. De Sikkel, Antw. - J.B. Wolters, Gron.,
o

1952. 8 . 269 blz. Prijs geb. ƒ 14.90.
DROST, Dr. F., Carel Steven Adama van Scheltema. G.W. v.d. Wiel & Co.,
o

Arnhem, 1952. 8 . 256 blz. Prijs ing. ƒ 7.90.
FOCKEMA ANDREAE, Mr. S.J., Polderijnamen in Rijnland (Oud Leiden Serie II).
o

A.W. Sijthoff's Uitg. Maatsch., N.V., Leiden, 1952. 8 . 55 blz. Prijs ing. ƒ 2.50.
INDESTEGE, Dr. LUC, Middelnederlandse geestelijke gedichten, lieder
rijmspreuken en exempelen. (Overdruk uit de Versl. en Med. d. K. Vl. Acad.).
o

N.V. Standaard-boekhandel, Antw.-Brussel-Gent-L[...] 1951. 8 . 110 blz. en 4
afb. Prijs ing. ƒ 5.75.
TRIMP, Dr. J.C., Joost van Lodensteyn als pietistisch Dichter. J.B. Wolters,
o

Groningen, Djakarta, 1952. 8 . iv + 152 blz. Prijs ing. ƒ [...]
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