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Voegwoordelijke verbindingen ter uitdrukking van de conditionele
(hypothetische) modaliteit in het Nederlands
I. Inleiding
Bij de analyse van de concessieve verbindingen (Ts. LXVIII, blz. 253 vlgg.) bleken
deze voor een groot deel verbijzonderingen van verbindingen met conditionele
functie. De laatste kwamen slechts ter sprake voor zover het nodig was den overgang
van conditionele naar concessieve functie aan te tonen. Thans vraagt het conditionele
functie-complex om zichzelf een nadere bestudering. Ook hier heeft zich een veelheid
van vormen ontplooid, zodat het belangwekkend wordt, na te gaan welke
voegwoordelijke verbindingen in den loop der tijden in gebruik zijn geweest of nog
zijn, welke factoren dit komen en gaan hebben beïnvloed, en in hoeverre tussen
die vormen functionele verschillen zijn aan te wijzen. Alvorens deze vormen op hun
herkomst en gedrag te onderzoeken, is het nodig de modale categorie die men
conditioneel of voorwaardelijk pleegt te noemen, in het algemeen functioneel nader
te bepalen.
Evenmin als de concessief is de ‘conditionalis’ als functie-categorie gemakkelijk
exact te begrenzen: er zijn verschillende nuancen, er zijn contacten naar
verschillende kanten, met allerlei andere syntactische functies, terwijl de grenzen
meermalen uitermate vaag zijn. Dit verklaart reeds ten dele het grote aantal vormen
die dienst kunnen of konden doen voor de uitdrukking van de conditionele functies.
In het mnl. bv. konden voorwaardelijke bijzinnen worden ingeleid o.a. door: of, indien
(dat), opdat, alse, mits (en combinaties), bi aldien (dat), te dien (dat), al, so, wanneer
(wan), sonder dat, maer dat. Maar zelfs kunnen zinnen met daer en relatieve zinnen
voorwaardelijk karakter krijgen. En een belangrijke groep vormen vragende en
optatieve zinnen naar den grammatischen vorm, die door verandering van intonatie
‘conditioneel’ ondergeschikt worden. Naast deze zinstructuren met
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of zonder voegwoorden staan dan middelen die in den zin optreden, als
werkwoordsvormen, bijwoorden en praepositiebepalingen. Niet al deze middelen,
waarvan wij in dit verband speciaal de voegwoordelijke verbindingen zullen
behandelen, zijn in de volgende perioden der Nederlandse taal toch blijven bestaan.
Zo is of voor de conditionele functie vrijwel verloren gegaan, opdat eveneens;
daarentegen heeft als, dat in het mnl. nog slechts zelden optreedt als voorwaardelijk
voegwoord, zich sterk uitgebreid en in de tegenwoordige taal is dat het algemeen
gebruikelijke voegwoord geworden.
Niet alleen de veelheid van vormen, maar ook de syntactische verschuivingen
op dit gebied laten zich voor een deel verklaren uit den aard en de geschakeerdheid
van de zgn. voorwaardelijke functie. Nu is het mij hier niet te doen om een alles
omvattende omschrijving, die toch slechts in schijn een afdoende definitie zou blijken
te zijn, noch om een uitvoerige discussie over reeds door anderen gemaakte
bepalingen en om een zo goed mogelijk verantwoorde keuze uit bestaande definities.
Maar een analyse van het gebruik der voegwoordelijke verbindingen dwingt nu
eenmaal tot terreinbegrenzing en bezinning op de functionele verhoudingen, temeer
daar in verschillende grammatica's inzake de conditionele modaliteit nogal enige
begripsverwarring bestaat. Men komt in die syntactische beschouwingen den term
‘voorwaardelijk’ tegen in verschillende combinaties, zoals ‘voorwaardelijke wijs’ en
‘voorwaardelijke zin’, terwijl de betekenis van het adjectief ‘voorwaardelijk’ in deze
beide verbindingen niet dezelfde is. Onder ‘voorwaardelijke wijs’ verstond men in
oude grammatica's veelal een vorm of categorie van vormen van het werkwoord,
zonder dat daarmee tevens de voorwaardelijke functie werd aangeduid. Zo zegt
Den Hertog in deel I van zijn ‘Practische Spraakkunst’ § 199, dat de voorwaardelijke
wijs een term is ter aanduiding van de vormen die beschikbaar zijn om de
onwerkelijkheid of onmogelijkheid van de gezegde-inhoud uit te drukken - wat dus
niet zozeer is de omschrijving van de ‘voorwaarde’ als wel van den ‘irrealis’, een
zeer ruime term voor een reeks van modale functies, die zowel aan wensende,
dubitatieve, als aan conditionele of hypothetische zinnen eigen kunnen zijn. En wat
de vormen aangaat bedoelt Den H. toch weer niet bepaalde, van andere

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 71

3
formeel onderscheiden vormen, maar ‘verleden tijdvormen, zowel van de
aantoonende als van de aanvoegende wijs’, waarvoor hij als vbb. zowel onvoltooide
als voltooide vormen aanvoert, zoals: ik gaf, zou geven, gave, had gegeven, hadde
gegeven, zou gegeven hebben, enz. Het verwarrende is niet alleen dat hier
gesproken wordt van voorwaardelijke wijs terwijl geen voorwaarde wordt aangeduid,
maar van voorw. wijs als vorm die tevens aantonende of aanvoegende wijs is. Het
is duidelijk dat hier de begrippen vorm en functie verwarrend dooreen spelen. Even
verder laat Den H. wel ter verduidelijking volgen: ‘Zoodra alzoo een verleden tijdvorm
niet aan een verleden tijd doet denken - wij zouden zeggen: geen verl.-tijdfunctie
heeft - maar aan een onwaarschijnlijk of geheel onmogelijke werking of toestand,
is het een modusvorm, behoorende tot de groep, aangeduid met de naam van
voorwaardelijke wijs’. Maar helder of exact is ook dit niet uitgedrukt, want hier wordt
een bepaalde werkwoordsvorm, bv. ik gaf (verleden tijd-vorm) van naam veranderd
omdat hij van functie is veranderd, zonder dat de vorm is gewijzigd, en de term
‘voorwaardelijke wijs’ is dus slechts schijnbaar de naam voor een modusvorm, omdat
die vorm tegenover den verleden-tijdvorm geen formeel verschil vertoont: het verschil
tussen ‘voorwaardelijke wijs’ als vorm (ik gaf) en verleden-tijdvorm (ik gaf) zit slechts
in de functie en niet in den vorm. Om die functionele onderscheiding te maken heeft
men meer nodig dan de verbinding ‘ik gaf’, nl. den helen zin: ik gaf een lief ding, als
ik het snapte - m.a.w. ‘ik gaf’ is niet op zichzelf aanduiding van de irreële functie
(hier een bereidheid tot geven in een irreëel conditioneel verband) maar die functie
blijkt uit de intonatie + het verband met den volgenden als-zin. Het heeft dan ook
weinig zin ‘ik gaf’ een voorwaardelijke wijs, dwz. een modusvorm te noemen, want
die vorm is pas in samenwerking met andere syntactische vormeigenaardigheden
aanduider van een modale functie. En wilde men van ‘voorwaardelijke wijs’ als vorm
spreken, dan moest men daarmee willen aangeven het hele vormcomplex van
‘verleden tijdvorm + intonatie + bijzin met als.
Nog verwarrender is het, dat in een zin als ‘zou de trein al aan zijn?’ (vb. van D.H.
§ 200) de verbale groep ‘zou zijn’ voorwaarde-
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lijke wijs (als modusvorm) wordt genoemd. De term ‘voorwaardelijk’ roept nu eenmaal
onvoorwaardelijk de suggestie van voorwaardelijke functie op: men kan dat woord
eenvoudig niet in zijn grondbetekenis negeren; temeer waar de gegeven vragende
zin naar zijn modaliteit ‘dubitatief’ is. Den H., die de bezwaren tegen de geijkte
terminologie wel heeft aangevoeld, kan zich toch niet voldoende rechtvaardigen
door te zeggen dat ‘de naam bruikbaar is, wanneer men hem opvat als modusvorm
voor niet te vervullen voorwaarden, of ook voor werkingen die van dergelijke
onvervulbare voorwaarden afhankelijk zijn’. Want de vragende, dubitatieve zin ‘zou
de trein al aan zijn’ is op generlei wijze in verband te brengen of te denken met een
onvervulbare voorwaarde. Het is eenvoudig zó, dat de verleden-tijdvorm van het
werkwoord zullen, gecombineerd met den infinitief, allerlei modale functies heeft
ontwikkeld, w.o. die van den dubitatief, alsook die van den irrealis van den
conditionalis, etc. Het feit dat zou, en in 't algemeen de verleden-tijdvorm, zulke
bijzondere functies is gaan waarnemen, is op zichzelf een interessant taalkundig
probleem, dat uit allerlei factoren verklaard moet worden, maar dit valt buiten onze
onderhavige beschouwing.
Gezien het voorafgaande, lijkt het me niet consequent van Den H., dat hij bij de
bespreking van den voorwaardelijken bijzin (§ 65), waar hij het begrip ‘voorwaardelijk’
definieert, zich beperkt tot een dicht bij de etymologische betekenis staande
functionele waarde: ‘een voorwaarde of onderstelling d.i. een noodig geachte of
veronderstelde oorzaak, reden of grond’. Voor de benadering van de conditionele
functie levert deze omschrijving van het begrip ‘voorwaarde of onderstelling’ een
geschikt uitgangspunt; geheel bevredigend is zij echter zeker niet. We moeten voor
een scherpere analyse van deze functiecategorie het volgende in overweging nemen:
1. De zgn. conditionele functie behoort in eerste instantie tot het gebied der
logische modaliteiten, m.a.w. veel minder dan de concessief is zij uiteraard gemengd
met gevoelsmodaliteiten. Ik bedoel daarmee niet dat de conditionele zinnen niet
met gevoelsmodaliteiten gemengd kunnen worden. Natuurlijk kan dat zeer wel. Zelfs
kan in sommige gevallen de gevoelsmodaliteit zo zeer gaan overheersen dat de
con-
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ditionele zin-naar-den-vorm met verandering van toonvorm overgaat op een ander
functie-vlak, bv.: als dat toch waar is! - waar de conditionele bijzin geworden is tot
zelfstandige uitroep van verontwaardiging of dreiging. Maar in principe is de
conditionele functie een typische redeneerfunctie.
2. Zoals uit de omschrijving van Den H. blijkt, is men gewoon onder de taalkundige
categorie ‘conditionalis’ of ‘voorwaardelijke zin’, twee functietypen samen te vatten:
voorwaarde en onderstelling. Het is toch wel van belang, hierbij even stil te staan.
Ten eerste vragen de termen ‘voorwaarde’ en ‘onderstelling’ enige toelichting en
ten tweede is de vraag gewettigd hoe het mogelijk is, dat beide begrippen onder
één term worden samengevat: hoe is, waar ‘voorwaarde’ niet hetzelfde is als
‘onderstelling’, dan hun onderlinge verhouding binnen de hele modale categorie?
Sommige grammatici beperken zich dan ook tot vermelding van één schakering.
Zo zegt Overdiep op blz. 69 van de Stil. Gramm. (2e dr.): ‘De modaliteit der
onderstelling is de conditionalis: de werkelijkheid is afhankelijk van het onderstelde’.
Voor een dieper doordringende historische analyse is deze globale omschrijving te
summier. Den H. daarentegen zet beide schakeringen eenvoudig naast elkaar als
twee termen voor dezelfde zaak. Terwey tracht in § 68 beide functies tegen elkaar
af te wegen. Hij zegt: ‘Onder voorwaardelijke zinnen verstaan wij niet alleen de
bijzinnen, die de voorwaarde bevatten, maar die, welke een onderstelling inhouden.
Wanneer een voorwaarde vervuld wordt, gebeurt ook, wat in den hoofdzin staat:
wanneer een onderstelling als waarheid aangenomen wordt, zal ook wat in den
hoofdzin staat waarheid zijn. In het eerste geval kan men altijd zeggen: Wanneer
dat gebeurt, zal het gevolg zijn of kunnen zijn, dat enz. - in het laatste geval: Wanneer
dat waar is, kan daaruit het besluit getrokken worden, dat...’ Hier worden dus de
twee categorieën scherp van elkaar gescheiden: de eerste betreft opeenvolgende
gebeurtenissen, waarvan de tweede uit de vorige voortvloeit; de tweede betreft de
abstracte redenering in oordeelszinnen; de inhoud van den tweeden zin is pas waar,
als die van de eerste waar is. Thoretisch lijkt dit een duidelijke en bruikbare
onderscheiding, maar in de practijk valt dit toch tegen. Teveel is deze
‘onderscheiding’ een
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‘scheiding’ der beide functies, zodat de begrippen ‘voorwaarde’ en ‘onderstelling’
op zichzelf te beperkt worden genomen en hun onderlinge verhouding te weinig
uitkomt, of datgene wat zij gemeenschappelijk hebben te weinig wordt belicht. Een
van de hinderlijke moeilijkheden bij taalkundige definities is wel de dooreenspeling
van de etymologische betekenis van een woord en zijn feitelijke betekenis in een
bepaald verband. Bij ‘onderstellen’ denken we licht aan de betekenis: ‘iets voor waar
of als werkelijk bestaande aannemen’. Ik veronderstel bv. dat iemand ziek is, dwz.
ik denk, neem aan dat hij ziek is, omdat ik hem in lang niet gezien heb. Of vergelijk
den zin: hoe kun je zoveel kwade trouw bij mij veronderstellen. Vandaar Terweys
omschrijving van het ene type der voorwaardelijke zinnen. Maar in werkelijkheid
behoeft die betekenis ‘voor waar of als bestaande aannemen’ helemaal niet de
functie van den conditionelen zin te zijn. Gewoonlijk is dat zelfs niet het geval. Het
zinstype dat Terwey waarschijnlijk bedoelt tegenover den eigenlijk voorwaardelijken
zin, stelt eenvoudig den inhoud van dien bijzin als uitgangspunt van een redenering,
waarop de inhoud van den volgenden hoofdzin is gebaseerd en waarbij men geheel
in het midden laat, of het beweerde of gestelde waar is of werkelijk gebeurd. Om
den hinderlijken invloed van de etymologische betekenis te vermijden, spreken we
liever van hypothetische zinnen.
Dat de onderscheiding van Terwey te abstract theoretisch is, blijkt direct uit zijn
voorbeelden. Volgens hem bevatten in verbindingen als ‘wanneer je hard loopt, kun
je de trein nog wel halen’ of ‘als je onrijpe vruchten eet, word je ziek’ - de bijzin een
voorwaarde. Maar is ‘als de hoeken van dien driehoek gelijk zijn, dan zijn ook de
zijden gelijk’ of ‘zoo hij opgespoord is naar Brussel, kan hij vanavond niet thuis
komen’ zou de bijzin een onderstelling bevatten. Ik kan echter met evenveel recht
zeggen dat ‘als je onrijpe vruchten eet’ niet zozeer een voorwaarde bevat als
blootweg een gesteld uitgangspunt van redenering vormt, waarop de voorspelling
‘ziek worden’ is gebaseerd. En de zin ‘als de hoeken gelijk zijn’ kan ik evengoed
beschouwen als ‘voorwaarde’ waaraan voldaan moet worden vóór een driehoek
gelijkzijdig kan zijn. Er zijn hier echter nog andere factoren in het spel die
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de zaak gecompliceerder maken, nl. die van een min of meer uitgesproken causaal
verband, en die van algemene geldigheid der geponeerde redenering tegenover
ponering in een concrete situatie (nl. als je hard loopt, kan je de trein nog halen).
Voor we daarop ingaan, is het gewenst het begrip voorwaarde even nader te bepalen.
Het begrip ‘voorwaarde’ omschrijft Van Dale als ‘beding, voorafgestelde beperkende
bepaling, datgene van welks vervulling afhangt, of men zich tot iets bereid verklaart,
of iets mogelijk is of plaats kan hebben, of die de wijze daarvan bepaalt’. Uit deze
gevarieerde omschrijving blijkt reeds, dat de voorwaarde allerlei schakeringen kan
hebben in het verband der redenering. De definitie van Terwey ‘wanneer een
voorwaarde vervuld wordt, gebeurt ook, wat in de hz. staat’ blijkt dan tevens veel
te simplistisch. De voorwaarde hoeft helemaal niet beperkt te worden tot een
gebeuren, maar kan evengoed betrekking hebben op een zijn, en ook op een activiteit
van de sprekers: zijn oordeel of zijn bereidheid. Aan een zin als: ‘als je dat doet’
kan ik allerlei zinnen toevoegen, waardoor het ‘voorwaardelijk’ karakter min of meer
gewijzigd wordt, bv. ‘als je dat doet, kom je in de gevangenis’ (= een gebeuren)
tegenover: ‘als je dat doet, ben je lief (= een oordeel, nl. vind ik je lief). Het eerste
geval zou Terwey rangschikken onder ‘voorwaardelijke zin’ (gebeuren), maar of het
werkelijk zal gebeuren, is daarom nog niet zeker, ook al gaat de bijzin in vervulling:
het is echter de stellige verwachting van den spreker, die hier een noodzakelijke,
onafwendbare consecutieve relatie tussen ‘dat doen’ en ‘in de gevangenis komen’
legt, om de persoon in kwestie te waarschuwen of af te schrikken. In het tweede
geval spreekt hij een oordeel uit, dat geheel subjectief is, en met ‘waarheid’ weinig
te maken heeft; het verband nadert in het hypothetische kader de redengevende
functie. In de eerste verbinding kunnen we slechts aarzelend spreken van
‘voorwaarde’ omdat we in ons spraakgebruik dit woord onwillekeurig verbinden met
de gedachte, dat het gewenst is dat zoiets gebeurt, zodat de bijzin omschrijft hetgeen
noodzakelijk vooraf moet gaan. Maar dit alles past slecht bij het gegeven
zinsverband, want ik wens helemaal niet dat het gestelde gebeurt; integendeel: er
wordt ter waarschuwing gewezen op het noodlottig gevolg, voor het geval dat de
persoon in kwestie de gestelde daad doet.
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Uit dit alles zien we reeds, dat wat we onder ‘conditionele functie-categorie’ plegen
samen te vatten, nogal gevarieerd en gecompliceerd is en dat we niet zomaar
‘voorwaarde’ en ‘onderstelling’ als twee losse functies naast elkaar kunnen stellen;
maar evenmin dat deze twee zonder meer aan elkaar gelijk kunnen worden gesteld.
Het kernkarakter van de zgn. ‘conditionalis’ zit niet in de voorwaarde, maar in de
onderstelling, of liever in het stellen van een uitgangspunt voor een volgende
mededeling of bewering. In zoverre heeft Overdiep gelijk als hij zegt dat ‘de modaliteit
der onderstelling de conditionalis is’. In dat hypothetisch verband kan een
voorwaardelijke verhouding worden opgenomen, maar noodzakelijk is dat niet. Zelfs
behoeft, wanneer wél een voorwaardelijke verhouding aanwezig is, die voorwaarde
niet in den bijzin te staan. In een verbinding als ‘als je groot en sterk wilt worden,
moet je flink eten’, bevat de hoofdzin de ‘voorwaarde’. Die ‘voorwaarde’ is echter
niet betrokken op het totale syntactisch verband, doch slechts op ‘groot worden’,
dus op de verbale delen buiten de eigenlijke zinskern ‘je wilt’. In ieder geval voert
deze beschouwing tot de conclusie dat de zgn. voorwaardelijke functie een
1)
verbijzondering is van de hypothetische verbinding .
3. In het voorafgaande kwam reeds een derde element in de zgn. voorwaardelijke
of hypothetische verbinding naar voren, waarop we afzonderlijk de aandacht moeten
vestigen: de (conditioneel) hypothetische zin veronderstelt minstens een tweeledig
syntactisch verband, nl. een modale bepaling of bijzin én een hoofdzin. Het is daarom

1)

Op de gevolgen van de begripsverwarring betreffende hypothetische en conditionele zinnen
in de grammatica's op het tweede of derde plan ga ik hier niet in. Ik noem slechts als treffend
voorbeeld de behandeling van de ‘bijzinnen van voorwaarde’ in Rijpma's Nederlandse
Spraakkunst, p. 150 (6e dr.), waar een zin als ‘Mocht je niet kunnen komen, stuur dan een
bericht’ zonder meer fungeert als voorwaardelijke bz. Van onderstelling (hypothese) wordt
hier niet gesproken. Alle voegwoorden in deze categorie (als, indien, wanneer, zo etc.) worden
over één kam geschoren. Zo gaat het doorgaans in school- en opleidingsboėken. In de
Nederlandse Spraakkunst van De Vooys kan men minder van ‘begripsverwarring’ spreken,
omdat hier helemaal niet aangeduid wordt wat onder den nu en dan gebruikten term
‘conditionele zinnen’ moet worden verstaan. Het syntactische gedeelte van dit boek stelt de
functionele zijde der taal nauwelijks aan de orde. Men vergelijke de armoedige behandeling
van de voegwoordelijke zinnen in § 201-204 (totaal 5 blz.).
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foutief het karakter van den ‘voorwaardelijken’ zin te willen bepalen op zichzelf: we
moeten dat steeds doen ten opzichte van den hoofdzin. Ook is het onvoldoende op
zichzelf het begrip ‘voorwaarde’ en het begrip ‘veronderstelling’ te bepalen, om het
karakter van de hypothetische zinsverbinding vast te stellen. Het begrip ‘voorwaarde’
wijst uiteraard wel op een tweede component der verbinding, maar het begrip
‘onderstelling’ niet. De hypothetische zin echter stelt een geval om er een redenering
of bewering op voort te bouwen. Men kan dan ook niet zeggen, dat de modaliteit
van den ‘conditionalis’ wordt uitgedrukt door bv. den bijzin met als, maar door het
zinsverband van hz + bz. met als: de mededeling van den hz. is gebonden aan dien
stellenden bijzin. Niet de bz. is de ‘conditionalis’ of ‘hypothetisch’, maar de hz. is
conditioneel of hypothetisch gebonden, en de hele verbinding is de ‘conditionalis’.
Men kan nu die relatie bz./hz. nog verder benaderen door twee overwegingen:
a. De bijzin bevat een beperking van de mededeling in den hoofdzin. Het taalkundig
begrip ‘beperking’ is natuurlijk zeer ruim en vaag begrensd - maar dat is hier juist
een voordeel. Wat men ‘voorwaarde’ noemt in een zinsverband als: ‘als je hard
loopt, kun je de trein nog halen’, komt in feite neer op een beperking van de bewering
tot het gestelde geval. Het innemen van een bepaalde uitgangsstelling, kan ik
evenzeer als een beperking beschouwen, nl. als een bepaalde, beperkte basis voor
mijn redenering: als hij ziek is, moet je de dokter waarschuwen. Het
gemeenschappelijke in de voorwaardelijke en de onderstellende zin schuilt juist in
die beperkende functie.
Allerlei ‘bepalingen’ bij het gezegde kunnen beperkend zijn. Vandaar dat de
hypothetisch/conditionele modaliteit allerlei raakpunten heeft met andere adverbiale
bepalingen. De mogelijkheidswijs en de dubitatief zijn ‘beperkend’. Welnu de
onderstelling grenst vaak aan den potentialis, zoals we verderop nog meermalen
zullen zien: de hypothetische zin kan meer of minder neutraal zijn ten opzichte van
de realiteit, maar ook met verschillende graden van twijfel en onzekerheid gemengd
worden, bv. als hij soms mocht vragen, waar ik ben, zeg hem dan dat ik al naar huis
ben gegaan. De conditionele verbinding doet dikwijls dienst om een advies of een
opdracht te geven in een als mogelijk geopperd geval.
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Ook de tijdbepaling is uiteraard min of meer beperkend. Als ik zeg: in de vacantie
ga ik eens heerlijk uitrusten - dan beperk ik die rust tot de vacantie. Hetzelfde doe
ik met de als-zin in: als het vacantie is, ga ik... Er bestaat dan ook een nauwe relatie
tussen het tijdbegrip en het begrip van onderstelling (ponering) van een geval of
van de ‘voorwaardelijke’ functie: het gemeenschappelijke zit in de beperking.
b. Het tijdbegrip hangt nog met een andere eigenaardigheid van de relatie in het
hypothetische of in het conditionele verband samen. De verhouding tussen hz. en
bz. is vaak min of meer causaal: hetzij de relatie van oorzaak en gevolg, hetzij die
van grond of reden in de redenering en conclusie. In ‘als het regent, blijf ik thuis’ ligt
de reden voor mijn thuisblijven in het regenen. In ‘als het regent, worden die ruiten
zo smerig’ ligt in den als-zin de oorzaak van het smerigworden der ruiten. Het verschil
met de louter causale zinnen is echter duidelijk: de als-zin is bovendien of liever in
eerste instantie hypothetisch. De causale verhouding is overgebracht in een gesteld
geval. De louter causale zin zou bv. kunnen luiden: doordat het telkens zo regent,
worden die ruiten zo vuil. Maar dan is het regenen vermeld als een feit, m.a.w. het
causale verband berust op een realiteit, een bepaald aanwezig gebeuren; de als-zin
echter stelt de causale relatie als bijzonder geval of als een abstracte, algemene
waarheid. Merkwaardig is dat men beide relaties ook door eenvoudige
praepositiebepalingen kan uitdrukken, al of niet voorzien van het bepaalde lidwoord:
door de regen = doordat het regent - maar door regen = als het regent. Hetzelfde
is ook mogelijk door de gewone verbinding van S. Vf, etc.: regen maakt de ruiten
vuil - maar die regen maakt m'n hele ruiten vuil! -. De voegwoordelijke verbinding
verscherpt echter door zijn duidelijke tweeledigheid de functionele verhouding.
We kunnen met enig recht de aangewezen ‘causale’ verhouding tussen
hypothetische bz. en hz. ook vanuit de tegenovergestelde richting benaderen en
zeggen dat de relatie consecutief is: de hz. geeft het gevolg aan van hetgeen in den
bz. wordt gesteld, of de conclusie die ik uit het gestelde trek, het besluit dat ik neem,
het oordeel dat ik uitspreek op grond van den inhoud van den hypothetischen zin.
Het ligt aan het gehele verband, den context, aan accent en toon, soms
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ook aan de volgorde der zinnen of de causale dan wel de consecutieve functie op
den voorgrond treedt. De vooropstaande bz. met als wijst door den toonvorm op
het gevolg (nl. den hz.): als je d'r zo uitloopt, vat je kóu.
Dit wil intussen niet zeggen dat alle verbindingen van een hz. met een als-zin (of
anderen hypothetischen zin) dit uitgesproken causaal-consecutieve karakter
vertonen. Wanneer ik zeg: als je tijd hebt, help hem dan even - is dit consecutieve
karakter afwezig, evenals de causale verhouding. Dat zit in den aard van den
volgenden hz. die een aansporing of opdracht inhoudt (verzwakte imperatief). De
voorzin is hier wel beperkend: ik beperk mijn opdracht tot het geval dat de
aangesproken persoon tijd heeft. Evenmin als de voorwaardelijke functie is de
causale of consecutieve een inhaerent element van den hypothetischen zin.
4. Er is nog een vierde functie-schakering die de aandacht vraagt: die van de
verhouding tot de tijdstrappen, en annex daarmee de verhouding tot de realiteit.
Gedeeltelijk hebben we dit laatste punt al even aangeraakt bij de beschouwing over
de voorwaardelijke wijs. In de oude grammatica (bv. van Den Hertog en Terwey)
verruimt men het begrip ‘voorwaardelijke wijs’ tot aanduiding van een onwerkelijkheid
of onmogelijkheid. Zie het gegeven citaat uit Den H. § 199. We hebben al opgemerkt,
dat die voorwaardelijke wijs als vorm van het werkwoord in feite niet bestaat, zodat
Den H.'s definitie op losse schroeven komt te staan. In werkelijkheid is bovendien
voor Den H. de voorwaardelijke wijs niet een formele onderscheiding, zoals hij
beweert, maar een functionele, zodat zijn uiteenzetting neer komt op gelijkstelling
van voorwaardelijke wijs met onwerkelijkheidswijs en onmogelijkheidswijs. Terwey
zegt in § 207: ‘Is de inhoud van den zin, naar de voorstelling van den spreker, stellig
met de werklijkheid in strijd, of zal hij er waarschijnlijk mee in strijd blijven, dan staat
het ww. in de voorwaardelijke wijs’. Duidelijker dan Den H. legt Terwey dus de
nadruk op de functie, maar zijn omschrijving ‘staat het ww. in de voorw. wijs’ is niet
doorzichtig: bedoelt hij dat het ww. dan den vorm heeft van de voorw. wijs? - dan
is dit even onjuist als Den H.'s bewering - of bedoelt hij dat het ww. dan de
conditionele functie heeft? - Nogmaals
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gezegd, naar onze opvatting: het werkwoord heeft in die functionele positie gewoonlijk
den vorm van den verleden tijd, maar de vorm van de hele zinsstructuur, het
syntactisch complex doet uitkomen, dat de verleden tijdvorm niet de functie heeft
van aanduiding van een verleden gebeuren.
Reeds heb ik er op gewezen, dat het verwarrend is, de term ‘voorwaardelijk’ te
verbinden aan deze functie-categorie: aanduiding van onwerkelijkheid of
onmogelijkheid, dwz. irrealis. De irrealis-functie is niet gebonden aan de conditionele
functie (conditioneel ook opgevat in den ruimen zin, zoals wij betoogd hebben, nl.
beperkend, hypothetisch/conditionele functie). Ook de optatief is in verschillende
schakeringen ‘irreëel’; ook de concessief kán het zijn, evenals de vergelijking (bv.
‘hij doet alsof hij geen tien kan tellen’). Het begrip ‘irrealis’ is dus veel ruimer dan
‘voorwaardelijk’ (zelfs in den ruimsten zin genomen) - maar het is evenzeer onjuist
het voor te stellen alsof alle conditionele verbanden een zo uitgesproken irreëel
karakter hebben. In zekere zin kan men zeggen dat het conditionele verband in zijn
basis irreëel is, in zoverre het niet uitgaat van een positief gegeven, maar van een
hypothese. Die hypothese of uitgangsstelling hoeft echter niet per se strijdig te zijn
met de realiteit, of een onmogelijkheid in te houden. Er zijn vele schakeringen van
irrealiteit. Een groot aantal hypothetische zinnen laat in het midden, of de inhoud
van het gestelde aan de werklijkheid beantwoordt, of trekt de redenering geheel
buiten de sfeer van de realiteit. Het is dan ook noodzakelijk ter analyse van de
functie der conditioneel/hypothetische zinnen twee typen te onderscheiden op grond
van den vorm van het werkwoordelijk deel, nl. zinnen met praesens-vorm en zinnen
met praeteritum-vorm (c.q. omschreven door hulpww. met infin. of deelwoord). In
beide gevallen fungeert de werkwoordsvorm niet in zijn gewone oorspronkelijke
functie. Dat geldt dus niet alleen voor de verleden tijdvormen, zoals de oude
grammatica's ook wel opmerken (nl. dat de verleden tijdvorm de irrealiteit aangeeft:
als ik dat wist, zou ik het wel zeggen). Maar het geldt evenzeer voor een zin met
praesens-vorm: ‘als je hard opschiet, wacht ik nog even’. Hierin duiden noch
‘opschiet’ in den bz., noch ‘wacht’ in den hz., hoewel beide staande in den
praesensvorm, een gebeuren
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aan in het praesens, wat de eigenlijke functie van het praesens is. Zij fungeren in
het hypothetische verband: de eerste als ‘stelling’ met sterke voorwaardelijke functie
(in de eigenlijke betekenis) en de bijfunctie van aansporing (door toon!) - de tweede
als conditioneel beperkte mededeling met licht futurische betekenis, of ook als
bereidverklaring om te wachten, die meteen weer de aansporing in den eersten zin
kan versterken.
Van de zinnen met praesensvorm zou men drie functie-typen kunnen
onderscheiden:
1e. Zinnen, waarin het verbale gezegde een handeling of een toestand (ontstaan
of bestaan ervan) aanduidt, met een min of meer futurisch karakter, bv.: als hij komt,
ga ik mee - als het regent, blijf ik thuis - als het erg koud is/wordt, moet je je jas
aantrekken. In zulke zinnen is de gestelde handeling of toestand, mogelijk of te
verwachten. Het is geen realiteit in het praesens, maar het kan ‘praesens’ worden
(futurum), het is een vorm van de potentialis in het futurum, een situatie die de
spreker zich als mogelijk in het futurum indenkt, en waarvoor hij bij voorbaat zijn
reactie bepaalt, of zijn maatregelen neemt, of met het oog waarop hij iemand tot
iets aanspoort of adviseert zijn reactie te bepalen en zijn maatregelen te nemen.
2e. Zinnen, waarvan het gezegde wel betrekking heeft op een handeling, gebeuren,
of toestand in het heden, maar waarover de spreker geen zekerheid heeft, wat
buiten zijn sfeer van waarneming ligt, waarvan zijn ‘kennis’ hoogstens berust op
mededeling van anderen, of naar het bestaan waarvan hij raadt, wat hij vermoedt
- wat hij dus niet als onmogelijk verwerpt, maar eenvoudig als mogelijk stelt om er
op te reageren door een oordeel, een besluit of een aansporing, bv.: als dit waar is
(zoals je zegt), heb je gelijk (oordeel) - als hij op 't ogenblik thuis is, kan ik hem wel
even opbellen (onzekerheid over een situatie). Uit het laatste vb. blijkt, dat de grens
tussen dit type en het eerste geleidelijk is: het opbellen vindt niet plaats, maar zal
eventueel plaats hebben, maar het eerste deel van het syntactisch complex, nl. de
als-zin, is niet futurisch, zoals wel in de eerste rubriek.
In de tweede plaats blijkt hieruit, dat deze als-zin gebruikt kan worden als
voorzichtigen informatieven vorm: weet je misschien of hij
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thuis is - dan bel ik hem even op. Overigens kunnen in dit type ‘als het waar is’
allerlei graden van onzekerheid uitgedrukt worden, die eventueel overhellen naar
twijfel, zelfs alleen door de intonatie, bv.: já, áls het waar is, heb je gelijk - waarmee
dus het voorwaardelijk karakter (in eigenlijken zin) sterk wordt beklemtoond (accent
en stijgende toon van het voegwoord!). Twijfel, althans de neiging daartoe, kan ook
uitgedrukt worden door den gerekten en zwevend-buigenden toon van ‘waar’: jā,
als het waar is,...
In ieder geval zijn in dit type allerlei spelingen van modaliteit mogelijk, die niet
zozeer vallen in het gebied van de irrealis, als wel in dat van de dubitatief en de
potentialis.
3e. Zinnen waarin het gezegde geheel los staat van de tijdstrappen zowel van
het praesens als van het futurum, waarin dus het gezegde geheel geplaatst is op
o

het niveau van de abstracte, theoretische redenering, bv.: als men water tot 100
verhit, gaat het in dampvorm over; als men het afkoelt beneden nul, neemt het
vasten vorm aan. - Hier is de als-zin niet gericht op een mogelijkheid in het futurum,
noch is hij een zinspeling op het heden, maar de redenering is ‘tijdloos’, algemeen,
abstract. Ook dit derde type grenst nog lichtelijk aan het ‘futurum’ in zoverre de
interne verhouding der beide zinscomponenten (bz.-hz.) een opeenvolging
(causaal-consecutief) aanduidt, zodat de tweede zin ‘futurisch’ is t.o.v. den eersten.
Maar de zin als geheel noch de componenten afzonderlijk, staan in het eigenlijke
tijdschema, waarvan de spreker op het moment van zijn beweren het middelpunt
is.
Gemeen hebben deze drie typen met praesensvorm dus: 1e. hun
hypothetisch/conditioneel karakter. - 2. hun causaal/consecutief, c.q. concluderend
karakter. - 3e. hun daarmee samenhangende verwantschap met het ‘futurum’. - 4e.
ze zijn niet pertinent in strijd met de realiteit, maar neutraal óf uitdrukking van een
modale schakering in de sfeer van potentialis-dubitatief.
Vanwege deze vierde eigenschap moeten ze gescheiden worden van zinnen met
den praeteritalen vorm van het praedicaat, die nl. een niet of minder duidelijke
irrealis-functie hebben. Hier zijn formeel twee typen te onderscheiden:
1e. zinnen met het onvoltooid praeteritum, met verwaarlozing van het
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verschil tussen ‘indicatief’- en ‘conjunctief’-vorm bv.: als ik dat wist, zou ik het
zeggen (of: zei ik het je wel).
2e. zinnen met den voltooiden vorm van het praeteritum, bv.: als ik dat geweten
had.
Gemeenschappelijk hebben deze typen - afgezien natuurlijk van hun
hypothetisch/conditionele functie, die ze ook met de praesens-typen delen - hun
irreëel karakter. Maar in die irrealis-functie lopen ze door hun tijd-en-aspect-functie
uiteen.
1e. De plusquamperfectum-zinnen hebben uitsluitend op praeteritale
gebeurtenissen of toestanden betrekking. Ze zijn beslist gebonden aan den tijdstrap
van het verleden. Die verleden-tijdsfunctie zit niet in den verleden-tijdvorm, maar in
den perfectischen vorm. Men vergelijke slechts: ‘als je dat deed,...’ met: ‘als je dat
gedaan had,...’. De plusquamperfectum-vorm schakelt dus de
hypothetisch/conditionele functie over in het praeteritum. De verleden-tijdvorm van
dat perfectum duidt het irreëel karakter aan t.o.v. het verleden, drukt dus m.a.w. uit
dat de gestelde handeling of toestand niet werkelijk plaats gevonden heeft, zodat
ook niet het ‘gevolg’, in den hz. vermeld, heeft plaats gevonden: deze irrealis is
onherroepelijk, m.a.w. hij is volkomen afgesloten van het terrein van den potentialis.
Uit oogpunt van taalontwikkeling is dit zeker interessant: de tijdvorm heeft zijn
eigenlijke tijdfunctie opgeofferd ten behoeve van de modale functie; de aspectvorm
heeft die tijdfunctie overgenomen in die gevallen, waar die verleden-tijdvorm,
geplaatst in den verleden-tijdstrap, onmogelijk twee dingen tegelijk kon doen.
Illustratief voor deze categorie irrealis-zinnen is, dat bij omzetting van de
praesenszinnen uit de drie onderscheiden rubrieken alle tussen de typen aangeduide
functie-nuancen wegvallen. Alle zinnen worden daardoor betrokken op een handeling
of toestand, waarvan gezegd wordt dat ze niet heeft plaats gehad of dat hij niet heeft
bestaan, m.a.w. feitelijk kan alleen éen type overblijven. Het eerste type wordt: als
hij gekomen was, was ik meegegaan. - als het geregend had, was ik thuis gebleven.
- als het erg koud geweest, geworden was, had je je jas aan moeten trekken. Het
tweede type wordt: als dit waar geweest was, had je gelijk gehad. - als hij op dat
ogenblik thuis geweest was,
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had ik hem wel even kunnen opbellen. Het derde type echter valt geheel uit: als
o

men water tot 100 verhit had... - deze zin wordt daardoor nl. uit de sfeer van de
abstracte redenering overgeplaatst in de irrealiteit van het praeteritum. Aan type 2
is de schakering van den dubitatief ontnomen: de handeling of de toestand ligt niet
meer buiten de sfeer van waarneming door den spreker. En ook type 1 mist zijn
speciaal karakter, dat het onderscheidt van 2 en 3: de mogelijkheid en het futurisch
karakter zijn uitgesloten. Er blijft slechts over: de irrealiteit van het gestelde geval,
dat betrekking heeft op verhoudingen in het verleden. Alleen kan in den tweeden
component van het zinsverband, dus in den hoofdzin, in plaats van het praeteritum
van het hulpwerkwoord hebben of zijn gebruik gemaakt worden van het praeteritum
van zullen: ‘als hij gekomen was, zou ik meegegaan zijn’. - Dit ligt natuurlijk in den
aard van de causaal/consecutieve verhouding der twee verbonden zinnen: de hz.
is ‘futurisch’ in het verleden t.o.v. den alszin. Maar het ‘futurisch’ karakter van dien
zin, en daardoor van zou is zodanig verzwakt, dat zou zelfs in den alszin kan gebruikt
worden in plaats van het gewone praeteritum van hebben/zijn + deelwoord: ‘als het
geregend zou hebben, zou ik thuis gebleven zijn’. In de gesproken taal is deze vorm
echter weinig gebruikelijk, hoogstens beperkt tot affectischen nadruk van de irrealiteit.
Daarentegen ontwikkelt deze plusq. perfectum-zin met irreële modaliteit eigen,
modale functies. Het constateren van ‘het niet plaats gevonden hebben’ van een of
ander gebeuren met de nodige gevolgen, kan bepaalde sentimenten wakker roepen:
spijt, teleurstelling - of t.o.v. een nagelaten handeling: verwijt, bestraffing en dergl.,
bv.: ja, als je niet zo eigenzinnig geweest was, zou het wel anders gelopen zijn.
2e. Veel meer gevarieerd naar hun functie zijn de zinnen met den praeteritum-vorm
van het gezegde. Het irrealis-karakter is vaak minder onherroepelijk; de grenzen
tussen dit gebied en dat van de praesens-zinnen met dubitatieve functie zijn minder
scherp: dikwijls is dit type niet veel meer dan een verzwaarde vorm van het
dubitatieve praesenstype. Dit hangt daarmee samen dat dit praeteritum-type niet
betrekking heeft op het verleden (zoals het plusq. perfectum-type), maar op het
heden, zelfs met het uitzicht op het futurum. Wanneer
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ik zeg: ‘als hij kwam, zou ik meegaan’ - is zijn komst niet pertinent uitgesloten; alleen
is mijn onzekerheid groter, dan wanneer ik den praesensvorm gebruik. Door de
intonatie van den bz. kan echter het verlangen van den spreker doorschemeren,
dat hij alsnog zal komen, hoewel er misschien weinig grond is voor zijn hoop. Door
toevoeging van tijdaanduidende adverbia en het gebruik van zou in den bz. kan de
hele redenering nog duidelijker in de futurische tijdstrap vooruitgeschoven worden:
als het morgen zou regenen,... Hier lijkt zou dus meer getrouw te blijven aan zijn
futurische functie, hoewel het toch voornamelijk uitdrukking is van de dubitatieve
modaliteit, vgl.: ‘als het morgen regent,...’. Daarentegen heeft de zin ‘als het regende,
bleef ik thuis’ betrekking op een waarneembaar feit in het heden en dán is de zin
irrealis: het regent niet, ik ga uit.
Het hangt dus van den context en van de betekenis van het werkwoord af, of dit
type hypothetische zin volledig in strijd is met de realiteit, of het volledig irrealis is
of onmogelijkheid aanduidt. Wanneer het op minder concreet waarneembare
gebeurtenissen betrekking heeft, is de irreële functie op zichzelf minder evident.
Neem de vbb. van het praesenstype 2: als dit waar was, had je gelijk. - dat kán en
zal meestal betekenen: het is niet waar (volgens mijn mening), dus je hebt ongelijk.
Wil men echter de mogelijkheid van het tegengestelde niet pertinent uitsluiten, dan
kan men met handhaving van hetzelfde zinstype, echter gevarieerd naar den toon
en onder toevoeging van modale adverbia zeggen: ja, als dat nou es waar was, dán
zou je toch nog gelijk hebben. - als de toegesprokene nu slechts in staat was
overtuigend bewijs te leveren, was de zaak nog gered, maar er is weinig hoop bij
den spreker. Men kan dus niet zeggen, dat de hypothetische zin met praeteritalen
vorm beslist den irrealis uitdrukt in den vollen zin van het woord, noch uitsluitend
de onmogelijkheid, noch zelfs de onwaarschijnlijkheid. Er blijft ruimte voor allerlei
spelingen van hoop en twijfel: de vorm van den zin in zijn geheel, het hele complex
van syntactische vorm-elementen, intonatie en grammaticale vormen, moet voor
de analyse daarvan bekeken worden.
Het is begrijpelijk dat het derde praesenstype, nl. dat waarin een algemeen ‘tijdloos’
geval gesteld wordt, niet in den praeteritalen vorm
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kan optreden, evenmin als het in de plusq. perf. vorm kan worden omgezet.
o

Omzetting in het praeteritum maakt den zin ‘als men water tot 100 verhitte’ in functie
gelijk aan den zin ‘als hij kwam, ging ik met hem mee’, met alle aangegeven nuancen
van irrealis tot dubitatief, potentialis en optatief. Dat de hypothetische zin met
praeteritalen vorm van het Vf. zoals bleek, ook raakpunten heeft met den optatief,
wordt bevestigd door den reeds in het begin van dit betoog gesignaleerden overgang
tot zelfstandigen optatief-zin: astie nou maar kwam! Hetzelfde kan echter gebeuren
met den praesens-zin: astie nou maar komt! Het verschil in tijdvorm is enkel een
verschil in modaliteit.
3e. Nu is er ook nog een tussenvorm mogelijk tussen zinscomplexen met
praeteritum en plusq. perfectum, en wel op tweeërlei wijze. In de eerste plaats zinnen
met het plusq. perfectum in den bz. en den praeteritalen vorm in den hz. bv.: als hij
dat gedaan had, zou hij een schurk zijn! Deze verbinding kan een volledige irrealis
zijn, in zoverre dat de spreker de mogelijkheid van de daad verwerpt. Het kan echter
ook de vertwijfelde uitroep zijn van een bewogen spreker, die niet geloven kan dat
de bedoelde persoon zoiets gedaan heeft, omdat hij dan een vreselijke conclusie
moest trekken, waarvoor hij terugschrikt. Dit wijst er op, dat door de verbinding met
een niet op het verleden betrekking hebbende hz. de plusq. perfectum-vorm iets
van zijn exclusief irrealis-karakter inboet. De omgekeerde verhouding is ook mogelijk:
hz. in plusq. perf. en bz. in praet. vorm: ‘als hij een held was, zou hij dat (niet) gedaan
hebben’. Hier bestaat geen twijfel over de daad; hoogstens is er twijfel over het
held-zijn. Sterker dan de vorige heeft deze verbinding een irreëel karakter: naar de
mening van den spreker valt de daad van den besproken persoon, die een feit is,
niet te rijmen met het begrip ‘held-zijn’. Het irreële karakter van den bijzin in het
praeteritum wordt dus versterkt door het plusq. perfectum van den hz.
Verwant aan deze hypothetische zinnen en van een bijzonder belang zijn de
negatieve verbindingen waarmee we komen op het terrein van voegwoordelijke
verbindingen als tenzij, was het niet dat, die raakpunten hebben met de
tegenstellende verbindingen, ongerijmdheden aanwijzen, of voeren tot
uitzonderingsgevallen. Deze zinnen ontwikkelen gemakkelijk een voorwaardelijk
karakter.
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Onze inleidende beschouwingen kunnen we hier echter mee beëindigen. Meer
bijzonderheden komen vanzelf ter sprake bij de analyse van de afzonderlijke
voegwoordelijke typen. Met het oog daarop kunnen we uit het voorafgaande
concluderen:
1e. De functie van de hypothetische (conditionele) zinnen is gecompliceerd en
gevarieerd en vereist een nauwkeurige analyse bij onderlinge vergelijking van
verschillende voegwoordelijke verbindingen. De kern is de logische modaliteit
van de verhouding stelling - conclusie. Het ‘stellende’ gedeelte (de bz.) kan
een min of meer voorwaardelijk karakter aannemen; ook de verhoudingen der
causaliteit kunnen zich op het tweede plan ontwikkelen.
2e. De verbinding is tweeledig. - Het is daarom gewenst te letten op den helen
inhoud en de onderlinge verhouding der verbonden zinnen, voor het zuiver
afwegen van de functienuancen. Ook de volgorde van de componenten speelt
een rol.
3e. Noodzakelijk is de onderscheiding van zinstypen met a. praesensvorm - b.
praeteritum-vorm - c. plusquamperfectum-vorm.
4e. De hypothetische verbinding heeft verschillende raakpunten met andere
functies: o.a. tijdfuncties (futurum) - beperkende zinnen - dubitatieve, potentiale,
irreële, optatieve modaliteiten. Van belang is ook daarbij de verhouding
negatief/positief.
Gewapend met deze inzichten gaan we thans de in verschillende perioden bestaande
vormen historisch bekijken en onderling vergelijken in hun functionele of stilistische
variabiliteit. Evenals bij mijn beschouwing over de concessieve zinsverbindingen,
moet ik uitdrukkelijk opmerken, dat deze studie slechts een voorstudie is, die het
terrein verkent, maar ruimte laat voor een breedvoeriger onderzoek, en dus
verschillende problemen onopgelost moet laten.

II. Hypothetische zinnen met of
In het mnl. is of een der meest gangbare voegwoorden voor den ‘conditionalis’.
Daarnaast heeft de verbinding met of ook andere functies: 1e. de concessieve, die
in het mnl. nog zeldzaam, voortleeft in de latere zinnen met ofschoon. - 2e. de
vergelijkende bv.: Doe
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viel hi neder up dat gras / of hi ware al steendoot, Rein. I, 1598. - 3e. de dubitatieve,
gespecialiseerd tot de functie van subjects- en objectszin, bv.: Het sceen ofte sijs
niet en rochte, Ferg. 3384. - Hi begonst torken ende wriven / Proeven oft hem mochte
bliven, Wal. 750. - Die zal liep hi op ende neder / Vragede of daer iemen els in ware,
Ferg. 3629.
De vraag doet zich vanzelf voor, hoe de historische samenhang tussen deze
functies is, m.a.w. is de hypothetische (conditionele) functie primair ten opzichte
van de andere of moeten we een andere historische samenhang aannemen? De
concessieve functie kan natuurlijk onmiddellijk als specialisering uit de
hypothetisch-conditionele functie begrepen worden, zoals ik in het artikel over de
‘Syntactische vormen van de concessieve modaliteit’ (Ts. LXVIII, 253 vlgg.) heb
aangetoond. Ook de vergelijkende functie zal hoogstwaarschijnlijk uit de
hypothetische moeten worden afgeleid. Dikwijls wordt dan aan of een versterkend
adverbium toegevoegd: recht of, gelijc of, also of > als of, en als of < al + adverbiale
s ter verzwaring van of; bv.: hi en weet wat doen of eerst bestaan / recht of hi waer
sonder sin, Rein II, 4430. - Die voete hevet goet ende gave / Also haert of si van
stale waren, Ferg. 3725. - Dat te minnachte was also clare / Als oft noenen daghes
ware, Wal. 895. - De betekenis is dan oorspronkelijk aldus: zo helder als in het geval
dat... Deze ontwikkeling uit de hypothetische functie blijkt nog duidelijker in
verbindingen met dan na een comparatief: So motic emmer werden sware / Verladen
meer dan ochtic ware / Te Milen bleven, Lutg. 340; ook Lutg. 521, 708, en Brand
1514: doe dreeghden sine te quellen / vele mere dan si souden / of sine hadden
moghen behouden. Moeilijker is het de verhouding van het hypothetische of en het
dubitatieve of historisch te bepalen. Op zichzelf grenzen, zoals we in onze inleidende
beschouwingen geconstateerd hebben, deze twee functievlakken aan elkaar: ook
de hypothese behoort tot het gebied van de onzekerheidswijs, en men is dus vanzelf
geneigd ook tussen die twee functies van het voegwoord of verband te leggen. Maar
welke is primair? Feitelijk ligt de beantwoording van die vraag op het taalhistorisch
gebied dat buiten het bestek van dit artikel valt. Maar voor een juiste analyse van
de functies der hypothetische of-zinnen in
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het middelnederlands is het toch wel nodig dat we even, zij het beknopt, teruggrijpen
naar de verhoudingen in het oudgermaans. In het gotisch staan als conjuncties
naast elkaar ibai en jabai, die volgens de etymologische woordenboeken
waarschijnlijk nauw samenhangen: in beide is -ba het eigenlijke partikel en i- en jade toegevoegde pronomiale elementen. Doch deze etymologische constructies (zie
2

11

Fr. v. Wijk 466, Feist 214, 224, Kluge 422) verliezen zich in het onzekere en zijn
in hoofdzaak op den formelen kant gericht. De semantische en syntactische waarde
blijkt uit die beschouwingen veel te weinig. Beperken we ons tot de gotische
gegevens, dan staat vast dat ibai niet slechts onderschikkende functie heeft, maar
ook optreedt als vragend partikel in hoofdzinnen, ter vertaling van het griekse μη,
bv.: Matth. IX, 15, jah qath du im Iesus: ibai magun sunjus bruthfadis qainon und
thata hveilos thei mith im ist bruthfaths? (= kunnen soms (of ook) de bruiloftskinderen
treuren, zolang de bruidegom bij hen is?). Het ligt voor de hand in dit ‘zelfstandig’
gebruik de oorspronkelijke, dus dubitatief-vragende functie te zien. Daarnaast is
dan de onderschikkende functie aanwezig, bv. in Gal. IV, 11: og izwis, ibai sware
arbaididedjau in izwis (in 't grieks: μήπως; nedl.: ik vrees voor u dat ik niet eenigszins
te vergeefs aan u gearbeid heb, Stat. Vert.; moderne: dat ik mij wellicht tevergeefs
heb ingespannen; men zou ook kunnen vertalen: of ik niet soms, wellicht,...). Behalve
deze vragend, dubitatieve functie heeft ibai soms ook de prohibitieve (afwerende)
of optativische functie, met negatieve schakering, bv.: Gal. V, 13: jus auk du freihalsa
lathodai sijuth, brorthjus; thatainei ibai thana freihals du lewa leikis taujaith. (Stat.
Vert. alleenlijk [gebruikt] de vrijheid niet tot eene oorzaak voor het vleesch). En ook
deze prohibitieve functie kan leiden tot onderschikkend verband, zoals in Luc. 18,
5: ith in thizei usthriutith mis so widuwo fraweita tho, ibai und andi qimandei usagljai
mis. (Grieks: ἵνα μὴ - Stat. Vert.: Nochtans omdat deze weduwe mij moeilijk valt, zo
zal ik haar recht doen, opdat zij niet eindelijk kome, en mij het hoofd breke). In deze
optatieve, afwerende functie is een verwantschap met de hypothetische op te merken.
Naast dit ibai heeft dan jabai in het gotisch gewoonlijk onderschikkende functie,
met irreële schakering, bv. Joh. 8, 42: qath du im Jesus:
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jabai guth atta izwar wesi, friodedeith thau mik. In dit geval vertaalt jabai het Grieks
εἰ; de Stat. Vert.: indien God uw Vader ware, zoo zoudt ge mij liefhebben. Maar in
een plaats als Joh. 9, 25: thanuk andhof jains: jabai frawaurhts ist, ik ni wait - zou
men een rest van het zelfstandig vragend partikel kunnen zien, temeer omdat de
zin met jabai voorop staat, ook al is het de vertaling voor Grieks εἰ, dat steeds
voegwoord is (Stat. Vert.: Of Hij een zondaar is, weet ik niet). In ieder geval ligt het
voor de hand dat de hypothetisch-dubitatieve functie van jabai terug te voeren is
op de vragend-dubitatieve. Daarvoor verwijzen we naar de bekende parallel van de
vragende zin (VfSA) die de functie van onderstellenden bijzin heeft aangenomen.
In het wgm., waar de ŏ secundair is, zijn blijkbaar beide verwante conjuncties door
elkaar gelopen, zodat men vormen met en zonder in deze zelfde functies aantreft,
vgl. ofri. iof en of, ook ief en ef. Ook in het mnl. komt jof nog vrij vaak voor, bv.
hypothetisch: jof hi wille, Gentsch Charterboek 3 - objectszin: Si nemen ware jof
hem ieman doet leet. Nat. Bloeme. VII, 190, - vergelijkend: gelijk jof wijt selve deden,
Mieris, 2, 212. (Vgl. Mnl. Wdb.).
Terugkerend tot onze vraag kunnen we concluderen, dat aan mnl. of de
dubitatieve, vragende functie ten grondslag ligt. Beide functies in het mnl., zowel
de hypothetische als de verbinding van den dubitatief afhankelijken zin, gaan terug
op de vragende functie in den zelfstandigen zin. Het is dus niet nodig den
afhankelijken zin (subjects- of objectszin) af te leiden uit den hypothetischen of
omgekeerd. De objects- of subjectszin gaat rechtstreeks terug op den afhankelijken
dubitatieven zin, waarin het voegwoord de voortzetting is van het dubitatieve partikel
in den zelfstandigen zin. Langs een anderen weg werd die zelfstandige vragende
zin in bepaalde omstandigheden hypothetisch, welke onderschikkende verbinding
zich specialiseerde tot de concessieve en de vergelijkende functie. In hoeverre die
hypothetischconditionale zin in het mnl. nog zijn herkomst verraadt uit den
dubitatieven, moet straks blijken bij de analyse der middelnederlandse gegevens.
Vóordien moet echter nog opgemerkt worden, dat ondanks het ontworpen schema
der historische verhoudingen vanuit het oudgermaans, toch ook in de levende taal
van de middelnedl. periode en
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daarna directe verbindingslijnen tussen de hypothetische en de afh. dubitatieve
functie zijn aan te wijzen. Dat blijkt uit plaatsen als Mor. 586: Ic ben die hem nine
deert / Dor goet datmen mi geven mochte / En ware oft hi mi irst besocht. - Hier is
het hypothetische van het geval feitelijk dubbel aangeduid: door het negatieve ‘en
ware’ en door ‘of’, een verzwaarde vorm of zelfs een tautologische constructie,
waarin of logisch overbodig is. Daardoor verzwakt echter de verbinding met of(t) tot
subjectszin van ‘en ware’. Een overgang van den hypothetischen of-zin naar de
objectsverhouding, kan men zien in Oversee 226: Of gi sijt van haren maghen,
openbaar lijts. De of-zin is hier nog als ‘onderstelling’ voorop geplaatst en in den
hoofdzin door -s als object hervat. Omzetting van den bz. achter den hz. is een
aanwijzing voor verzwakking van de hypothetische functie, zoals ook bij andere
verschuivingen in de functie verderop blijken zal. Wat de verhouding tussen de
subject/object-functie én de hypothetische functie der of-zinnen aangaat, blijkt hieruit
dat er tussen beide ook in jongere perioden aanrakingsmomenten blijven bestaan,
zodat het niet nodig is het ontstaan van de objects- en subjectsfunctie uitsluitend
uit de vragende dubitatieve te verklaren.
Bij de analyse van de functies der hypothetische of-zinnen, letten we nu wat de
formele zijde betreft, in overeenstemming met onze inleidende beschouwingen, op
twee criteria: de plaats van den bijzin en de vormen van het Verbum finitum.
I. D e b i j z i n s t a a t v o o r o p . - Uitgaande van de hypothetische functie, is dit
de meest natuurlijke constructie: uiteraard staat de onderstelling, waarop men
‘reageert’ of voortbouwt’ in den hz., vooraan.
A. Het Vf. in den bijzin staat in den praeteritalen vorm. Louter formeel, op zichzelf
bezien, is deze praet. vorm niet altijd als conjunctief te herkennen: wel bij de sterke
werkwoorden in de 1e en 3e ps. sg. vóór de 15e Eeuw, voor zover deze
persoonsvormen nog uitgaan op -e, in de overige posities zijn indicatief en conjunctief
samengevallen. Maar beschouwd in het syntactisch complex en dus functioneel zijn
deze praeteritale vormen als ‘conjunctief’ herkenbaar, omdat zij niet slaan op verleden
gebeurtenissen. Voorzover deze verbindingen voor-
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komen in het epische genre, staan ze dan ook steeds in de directe rede, in den
dialoog. Daarin spelen ze een ‘dramatische’ rol, evenals in het dramatische genre
zelf. De spreker maakt, in verband met de situatie waarin hij verkeert, een
onderstelling, of denkt zich een mogelijke of toekomstige situatie in en zijn reactie
daarop of die van den aangesprokene. De vorm van het Vf. wijst op het ‘niet-reële’
van die onderstelling, maar de mogelijkheid van de realisering is meestal niet beslist
uitgesloten.
1. Wanneer een reactie van den aangesprokene wordt bedoeld, kan de hoofdzin
den vorm hebben van den imperatief, bv. Mor. 868: Doe seide mijn her Lanceloet:
Riddere, oft u gevile noet / Ende gi quaemt in Arturs lant / - Ic waent u es al onbecant
- / Lijt op ons tween die gi hier siet / Men sal u anders doen niet / Dan ere ende
hoveschede / Waer gi comt, telker stede / In dien dat gi onsen name noemt. Typerend is de combinatie met den indien-zin die in den praesens-vorm staat, en
die meer een voorwaardelijk karakter heeft, waarvoor de conjunctief-vorm niet nodig
is. De conjunctief heeft in zulke hypothetische of-zinnen behalve de louter dubitatieve
modaliteit, ook uit te drukken die van aarzeling, voorzichtigheid, beleefdheid of hij
bedoelt de gevoelens van de aangesprokene te ontzien. Vergelijk ook Rein. II, 3930:
ende of ic iet te langhe bleve / daer om en sijt niet in vaer. - Ook: Han. Leck. 31.
2. Meermalen volgt op den of-zin, een vragende hoofdzin. Gewoonlijk staat ook
in dezen hz. het Vf. in den praeteritalen conjunctiefvorm, of wordt zelfs het hulpww.
soude gebruikt: Of yemen over di bade / Soude hu God doen eeneghe ghenade?
Brand. 1419. - Of ic di van miere have / II half viertel tarwen gave / soutstu dan dijn
scraven laten? Esop. 60, 15. - Het eerste geval is nog eenvoudig voorzichtig
informatief; met het tweede probeert de spreker een diplomatieke overreding,
waardoor de of-zin, hoewel zeer licht, nadert tot de ‘voorwaardelijke’ functie. Het
dubitatieve karakter kon in het verband van den dialoog allerlei effecten sorteren,
vgl. de ironische vraag in Han. Leck. 159: Maer oft ick u deijlde, soudij wel gapen /
Wijt genoech om in te steecken nae mijn gevoech? - of de komische dubitatief in
Han. Leck. 369: Meester Jan, oft ghij sijn water besaecht / Sout ghij u dies wel dorren
onderwinden?
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Is het subject van den hz. evenals dat van den bz. de spreker zelf, dan is het complex
bz. + hz. reflex van innerlijke dramatische spanning: de dramatische persoon heeft
moeite in de gegeven of onderstelde situatie zijn houding te bepalen, met het oog
op de eventuele gevolgen, die hij vreest, bv. Jan Goemoete 166: En of ic mede
ghinghe, wije zouw thuys dan wachten? - Een aardig voorbeeld levert de
2)
wraakzuchtige Luerifers in Een esbat. van zes Pers. , vs. 44 met een dubbelen
of-zin: Ick wil nae huijs en verstellen haer wat de oren / Twaer al verloren / dat
besijen vijel haer caecke / Of ick se met dees spae den hals of staecke / Neen of
ick se braecke // waer creegh ick sghelijcx van staele’? Illustratief zijn voor deze
dramatische toepassing ook twee plaatsen uit Elckerlijc: de overlegging van Elck.
in nood, die zijn kansen berekent, vs. 178: Laet sien - oft ick myn geselsckap
spraecke / Ende leyde hem voor oogen om mede te trecken / Sout hyt my
ontseggen? neen, hy, ic wane. - en de voorzichtig polsende vraag van Geselsckap
die diplomatiek een afwijzing voorbereidt, vs. 239. En oft wij de vaert begonsten /
Wanneer souden wij weder comen na desen? Vgl. ook het spel v.d. Vroede en
dwaze M. vs. 106. Maar ook wanneer het subject van beide zinnen niet de 1e
persoon is, weerspiegelt zich toch in die verbinding de dubitatieve spanning van
den spreker. Die onzekerheid kan zich ook bewegen rondom gebeurtenissen die
zich reeds hebben afgespeeld, maar die de persoon in kwestie niet doorgronden
kan: Ende of sij sijnre niet en achte / Waerom gafsy hem woerden sachte / Ende
meyndes niet in horen sinne? Minl. I, 2647. Er is een tegenstrijdigheid tussen de
‘onderstelling’ en de reële feiten. De spreker verkeert in een probleemsituatie, waaruit
hij den weg niet kan vinden: Of God met ons ware, twi ware ons ongheval dus bi?
Rymb. 7459. In zulke gevallen nadert de bz. de irreële onderstelling, die verwerpelijk
moet worden geacht, omdat zij voeren zou tot een onmogelijke consequentie. - Het
wordt een ‘rhetorische’ vorm, waarmee de spreker tracht te overtuigen als door een
bewijs uit het ongerijmde. Behalve in een ‘dramatische’ situatie, kan zo'n constructie
toegepast worden in een betoog van algemenen aard, waarin de bz. dus

2)

Meyling, Esbatementen v.d. Rode Lelye te Brouwershaven, 172.
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niet meer op een concreet verleden of een denkbare futurische situatie slaat; in
Lek.sp. I, 25, 103-108, waar spottenderwijze tegenover de overdreven ascetische
neiging van ‘liede van gheesteliken abite’ het goed recht van het huwelijk en het
maatschappelijk leven verdedigd wordt: Ofte al tfolc worde (= werd) Jacobine /
Minder broeders ende Augustine / Sartroyse ofte Clusenaren / Wie zoude tlant dan
aren / Coren winnen of ander vrochte? / Ende of die coopman niet ne vercochte /
Alrehande goet datmen vint / Ende voerent daer ment niet en wint / Wat souden
dese eten dan / Ofte wat souden zi draghen an?
3. Volgt op den bz. een beweringszin, dus in den vorm van den ‘mededelenden
zin’ en bestaat er dus bij den spreker geen onzekerheid over de gevolgen, dan
gebruikt hij toch vaak dezen verbindingsvorm om het ‘dramatisch’ effect, juist door
met afkeer en schrik de consequenties af te schilderen. Illustratief is Brand. vs. 196
en vlgg. In vs. 181 heeft Brandaen aan het lugubere hoofd aan het strand eerst de
vraag gesteld of het zich zou willen laten dopen, indien hij God voor hem zou bidden.
Maar de heidenman schrikt terug voor de consequenties van dien doop. Hij vraagt
nl. of hij dan opnieuw zal moeten sterven, waarop B. bevestigend antwoordt. Daarop
volgt: Doe sprac die heydin man: Of ic mi doopte ende ic dan / Niet en conste
wederstaen / Ic en worde den viant onderdaen / ... (de schrikkelijke gedachte wordt
afgebroken! en een ‘tussenzin’ volgt: Hi pijnt hem nacht ende dach / Hoe di den
meinsche bedrieghen mach - waarna de hypoth. zin hervat wordt:) Of hi mi maecte
so lief / Den scat, dat ic ware een dief / Ende ic dade al sulke werke / Die onze
sceppere verbietet sterke / Dan soudemen ter hellen / Mine Ziele vele mee quellen
/ Dan so nu ghequellet es // Dies ben ic wel ghewes. - en dat is dan ook de grond
waarom hij het aanbod van Brandaen van de hand wijst. Een mooi voorbeeld geeft
de door ervaring wijs geworden Elckerlijc, die in vs. 202 met een matten afwerenden
glimlach antwoordt op de informatie van zijn ‘vriend’: Geselle, oft ick u leyde voor
oogen / Ende u dien last viel te swaer / Dan soudick my meer bedroeven daer /
Maar ghy seght wel / Godt moet u loonen. - Een ander, minder gecompliceerd
voorbeeld levert de enigszins cruë situatie in Schuyfman 160/63, waar ‘de sone
vant lijchuys’ en de dochter overleggen: Nu,

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 71

27
men moetse gaan kisten. / Och ja, oft sy weder quame / So verlooren wij tgelt en
haer kateylen (= bezittingen). / Men moet oock lijckbroot backen. - Verwant met het
gebruik van zulke ‘dramatische’ ofverbindingen waarin een situatie wordt ingedacht,
die wegens de onaangename gevolgen vermeden moet worden, is ook de toepassing
door Maerlant in zijn moraliserende lyriek, Oversee 163, waar hij met zwaar affect
de onwaardige geestelijkheid veroordeelt: Ay my! of si te hope stoeden / Endese
alle die duvele loeden (= meervoerden) / Ic waenre niet ontghingen viere / Sine
souden alle ter helscher gloeden / Wel neder onder der duvele roeden.
Niet met afwerende, of afschrikwekkende modaliteit, maar integendeel met
instemming, verzwaard door een ‘concessieven’ al-zin: Cost. Wev. 133: Oft wy
desen Wevere accuseerden /Aen den wereltlijcken heere, al soudemen hem in den
necke slaen / Twaer rechts sijn sause.
Uit de verbindingen met afwerende modaliteit ontstaan concessieve zinnen als:
Off een man waer een verrader / Dair om en sullen die mannen allegader / Sulker
ondaet niet ontghelden, Minl. III, 195.
4. Staat de of-zin niet in de directe maar in de indirecte rede, dan is de praeteritale
vorm indicator van die afhankelijke constructie, die bij omzetting in de Dir. Rede de
boven onderscheiden functies missen, bv. Wal. 917: Ende hi hiet hem of hi mochte
/ dat hi Waleweins wapine brochte. - Verg. ook Rijmb. 974, met een ‘vervlochten’
ind. rede: ... visierde hi in desen maniere / dat musike behouden bleve / dat hi in
twee columpnen screve / zine conste in een aerdine / ende in enen marbrine / oft
vier quaem, dat die aerde / huer daerna openbaerde / oft water quame dat die
marbrine / bleve gheheel na der pine. Hier heersen functionele verhoudingen tussen
bz. en ‘hoofdzin’ die bij de verbindingen met praesens ter sprake komen.
5. Uit de verbindingen onder 3 genoemd ontstaat de hypothetische verbinding
met optatieve functie. Een irrealis in den plusq. perf. vorm: Och, of ic nooint en
hadde gheleeft / Zo en hadic ooc niet in zonde ghesneeft, Vroed. M. 737. - Zelfstandig
geworden, met praeteritalen vorm, zodat de vervulling niet uitgesloten is: Och, of ic
wiste dat hi myns zochte / Ende ic hem ghelieven mochte! Vroed. M. 41.
B. De vooropstaande bijzin heeft den praesensvorm. Uit het mate-
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riaal dat ik tot mijn beschikking heb, zou ik moeten opmaken dat de praesentische
verbinding in het mnl. frequenter is dan de praeteritale: tegenover de 16 vindplaatsen
onder A behandeld, staan uit hetzelfde tekstmateriaal 36 met den praesens-vorm.
Ik voeg er echter aan toe, dat voor een meer beslissende uitspraak een breder
onderzoek nodig is. De kwestie is overigens niet onbelangrijk met het oog op de
functionele ontwikkeling, ook in de na-middeleeuwse perioden, waarop ik straks
terug kom.
1. De praesentische of-zin is zuiver hypothetisch, maar tegenover den zin met
praeteritalen (conjunctief)vorm, mist deze verbinding die opvallend dubitatieve,
dramatische nuancen.
a. Dit blijkt onmiddellijk bij een analyse van de of-zinnen waarop een vragende
zin volgt. Niet alleen is het aantal veel geringer, er is een opvallend verschil in
stilistische toepassingen. Een leerzaam voorbeeld doet Brand. 183 aan de hand,
uit hetzelfde verband als het geval dat we hierboven hebben besproken, nl. vers
196. In 183 nl. stelt Brandaen deze vraag: Of ic Gode verbidden can / Dat hi hu
weder hus lives jan / ... Soutstu doopsel willen ontfaen? De praesensvorm in den
of-zin bewijst dat B. bereid is te helpen en vrij zeker is van zijn succes, als hij eenmaal
gaat bidden. Daartegenover spreekt de boven geciteerde hypothetische passage
van den ‘heidenman’ (196) zoals we zagen van diens innerlijke afwering uit angst
voor de gevolgen. Een tweede vb. in Torec 3652, waar de vragende hz. ook den
praesensvorm heeft: Her Torec, oftic u velle ter vard / Seldi met mi te hove riden /
Sonder meer vechten ende striden?
b. Veel vaker volgt een imperatieve zin. Wat de frequentie betreft, ligt de zaak
dus precies andersom dan bij de of-zinnen met praeteritum: dáar nl. 3 × imp.
tegenover 10 × vrag. z. - hier 2 × vrag. z. tegenover 10 × imp. De spreker geeft een
opdracht, een aansporing of aanwijzingen voor het gedrag van den aangesprokene
in een toekomstige, mogelijk of zelfs waarschijnlijk geachte situatie, bv. Esop. 57,
6: Ic sal hier gaen ter rechter kant / of mi hier soeket een seriant / Sech dat ic liep
an dander side. - Flor. 2627, waar de herbergier Fl. adviseert: Ende oft gi wint /
gheeft hem weder saen / Tsine metten uwen. - Vergl. ook Sev. Vroed. 1874, Hadew.
Lyr. 28, 63,
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Oversee 226. In het laatste geval is de bz. nog hypothetisch, hoewel hij in den hz.
als object wordt hervat (vgl. blz. 30 vlg.). In Lev. o.H. 992/94 stelt de bijzin niet een
‘toekomstige’ mogelijkheid, maar appelleert op de ‘tegenwoordige situatie’ of de
kwaliteit van den aangesprokene: de duivel tracht Jezus te verleiden tot een
ongeoorloofde gevolgtrekking: Hi seide: man, du does een arm gelaet / Ochte du
god best, so make broot / van desen stenen, dijn honger es groet / Ocht du groten
hongher heefs / Make desen steen broet, daer du by leefs.
Door den praesensvorm heeft het hypothetisch verband licht algemene geldigheid;
m.a.w. de zin heeft niet betrekking op éen bepaalde futurische situatie in het epische
verband, maar geldt voor alle keren dat zich die situatie voordoet. Overgang naar
den algemenen redeneervorm is een plaats in de symboliserende, moraliserende
litteratuur als Oversee 97: Ende oftuut (nl. het zwaard) overwaer vijnds versneden
(= stomp geworden) / So spoet di danne metter vaert / Ende doe al onghespaert /
Een betren snede smeden! - Volledig voorschrift met algemene strekking in Nat. Bl.
III, 1623: Of hem sere derst / so doe hem dus... - Nat. Bl. I, 107: of du sies dat enich
man / Ter gadoot spoet, so nem dan / Een mes ende maec int oer een gat. Zie
verder Nat. Bl. I, 110; Kerk. Cl. 179.
c. Weinig zijn de vbb. waar op den of-zin een ‘beweringszin’ volgt. Ook hier
ontbreken die typisch ‘dramatische’ situaties. Op de grens ligt Rein. I, 998: Die
coninc sprac: Of ic dit niet / ne wreke So moetic syn verdoemt. De hz. bevat een
vervloeking en grenst aan den imperatief. Bovendien is daardoor het verband affectief
gekleurd. Geen wonder dat de paralleltekst F heeft: ofic dit niet / ne wroke so moetic
sijn verdoemt. Modaal verbleekt is ook Esop. 7, 15: Al es die sonne nu allene / Si
verbornt ons ghemene / Of si dan kinder heeft / Sone ontgaet haer man die leeft.
Maar in Alex. VII, 61/83 is de bewogenheid van den spreker in het verhaal opzettelijk
bedwongen tot de ‘neutrale’ hypothese, waaruit de hz. als conclusie getrokken wordt.
Het betreft hier een reactie op verleden feiten in het verhaal, op de daden van de
persoon in kwestie, maar het gaat om de beoordeling daarvan. De spreker die zich
schuldeloos weet, laat dat oordeel over
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aan de godheid. Door het bijzondere retrospectieve karakter in het verhaal, is het
gebruik van het perfectum noodzakelijk: Of ic met onrecht hebbe ghedraghen / Die
crone van Asien in minen daghen / Ende of ic breken wilde die wet / Die mine
voorders hebben gheset / ... / So eist recht dat ict ontghelde / Mettier doet up desen
velde.
2. In de nu te bespreken gevallen heeft de of-zin niet meer die praegnant
hypothetische functie als in de tot nog toe behandelde vindplaatsen. Blijkbaar geeft
de verbinding met het praesens gemakkelijk aanleiding tot verbleking van de
oorspronkelijke functie.
a. De hypothetische of-zin, speciaal die met het werkwoord willen, is verzwakt tot
een min of meer stereotiepe beleefdheidsformule: Of ghi wilt / segt uwen wille / Ic
sal u horen ende swigen stille, Ferg. 843. Ook hier volgt een imperatieve hoofdzin,
maar de modaliteit daarvan is verzacht tot beleefden aandrang en uitnodiging. De
bijzin stelt ook niet een mogelijk futurisch geval, maar reageert op de concrete
situatie, waarin gesproken wordt; hij doet een beroep op de gezindheid van den
aangesprokene. Vergelijk ook Sev. Vroed. 3877: Neen here, sprac die ridder fijn /
Of ghijt gebiet, dat mach niet sijn. - Merl. 15258. Ocht gy wilt... gelovet des my ende
ocht gy en wilt nu so sijt des quijt. - Dit verbindingstype kan echter ook ironisch, en
daardoor uitdagend gebruikt worden in het episch verband: Oft gi wilt volget uwer
seden / Ic vechte houder dan ict late / Om te velle uwe onmate. Mor. 454. - Met een
3e ps. en speciaal God als subject, is de bz. een modale beperking van een bewering
of een besluit: Maer, of God wilt, men salt niet sien / Dattet also sal gescien / Met
mi. Sev. Vroed. 1421. - N e m m e r m e e r sone willic comen / Of God wilt, daer men
man hort noemen. Vergl. ook Minl. III, 235; Elck. 735.
b. Merkwaardig zijn in dit verband de bijzinnen waarin het werkwoord willen als
hulpww. verbonden is met een infinitief. Op den bijzin volgt ook een imperatief: En
oft gi werken wilt bi rade / Ende scuwen wilt uwe scade / Soe sit op en rijt / 't Arturs
hove ende nine bijt. Deze of-zin verliest zijn hypothetisch karakter, doordat hij dienen
gaat als aansporing om het ‘bevel’ van den hz. op te volgen. Men kan ook zeggen
dat de hz. een ‘voorwaarde’ bevat voor het vervullen van den ‘wens’ die in den bz.
bij den aangesprokene ondersteld
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wordt. Het is het geval dat we bespraken in de Inleiding, blz. 8. De aansporing die
de bz. bevat om het bevel of het advies op te volgen, heeft het karakter van een
dreigement aangenomen in: Ende noch biddic u hier beiden / - oft gi met minnen
van mi wilt sceiden / Dat gire mi af seyt dat gi wet, Mor. 738. Merkwaardigerwijze
heeft de hz. hier niet den vorm van den gewonen imperatief, maar den omschreven
vorm van het verzoek - de of-zin echter zet dit ‘verzoek’ kracht bij, is dus niet
‘beperkend’ maar verzwarend. Maar tevens is, in het gecompliceerde zinsverband,
de of-zin gedegradeerd tot parenthetischen modalen zin.
c. Een ander geval van verzwakking der hypothetische functie doet zich voor, als
de spreker in den of-zin een reëel feit accepteert. Daardoor krijgt de of-zin lichtelijk
een causaal karakter. Een overgangsgeval is Ferg. 399. Als Ferguut nl. de trekkende
ridders van Artur wil gaan volgen, en opgewonden naar huis gerend, reeds de ploeg
heeft neergesmeten, werpt zijn vader hem spottend tegen: Oft gi metter ploech niet
wilt gaen / so draget mes met berien saen. - De bijzin is negatief en de spreker
plaatst tegenover de nu eenmaal aanwezige situatie of gezindheid van den
aangesprokene waarop niet kan worden voortgebouwd, een nieuwe opdracht als
uitweg uit een impasse. In den bijzin treedt dan licht het concluderende adv. dan
op, bv. Lutg. 846: Och hi dan selve nit ne ghert / Noch nit ne ruket sire baten / So
mogdi u wel oc gematen / Van meer te biddene over hem. - Ook 1410: Ochtic u
selven wale en can / Te rasten dan gebrengen nit / Lutgart, so mikket ende sit / Win
gi begert dat boven mi / Van derre saken bode si / Tot u.
Op zo'n ‘constaterenden’ of-zin kan ook een vragende hoofdzin volgen. Dit gebeurt
vooral in een discussie. Wanneer een bepaald punt door redenering is ‘vastgesteld’,
wordt een nieuwe kwestie opgeworpen: Ofte wi algader dan / Ghecomen sijn van
desen man (nl. Adam) Wie is dan dedelste die leeft? Leksp. I, 24, 65. Zo ook Wap.
Mart II, 300, echter zonder ‘dan’, de of-zin echter vat als conclusie het voorafgaande
betoog samen: Of men dat bi radene weet / Dat God niemene hevet leet / Wien
ghevet hi tlanghe leven? / So den ghenen die hem es wreet / So die hem met minnen
heet / Onderdaen es bleven. - Merk-
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waardig licht op deze passage werpt een der andere hss., nl. B, dat heeft: Na dat
men bi redene weet / etc. - Vergelijk verder voor dit gebruik Sev. Vroed. 3507, Kerk.
Cl. 98.
d. Bij dit gebruik van de constaterenden of accepterenden of-zin kan voorts
aansluiten het concessief verband in Coster en Wever 207: En oft mijn ouders
verdoemt zijn / daerom en wil ick niet qualijck sijn.
II. D e b i j z i n v o l g t o p d e n h o o f d z i n . - Zoals gezegd is de meest
natuurlijke structuur van het hypothetische verband, die met vooropstaanden of-zin.
Er is dus alle aanleiding om te vragen wat zijn de redenen of oorzaken voor de
verplaatsing van den bijzin? Die liggen ten dele in de verzwakking der hypothetische
verbinding, ten dele echter in de gecompliceerdheid van de syntactische structuur.
Letten we eerst op deze formele aanleiding tot verplaatsing.
Wanneer de of-zin ondergeschikt is aan een anderen bijzin naar den vorm, is er
een sterke neiging, of in bepaalde gevallen zelfs noodzaak, hem te plaatsen achter
dien bijzin van den eersten graad, die dan onmiddellijk aansluit bij den hoofdzin,
bv.: Doe dreeghden sine te quellen / Vele meer dan si souden / Of sine hadde mogen
behouden, Brand. 1514. De of-zin sluit hier aan bij den vergelijkenden zin ‘dan sy
souden’. Een andere constructie dan achterplaatsing van den of-zin is niet mogelijk.
Ook is achterplaatsing na een relatieven zin vrijwel noodzakelijk: Doe leidemer bi
datter toe steit / Bede scilt ende daer toe spere / daer hi hem mede soude ter were
/ setten, of hijs hadde te doene, Wal. 933; ook 757. Ook na een objectszin kan het
gebeuren: Doe peinsde Wal. dat hi soude / doen in herberghen of hi mochte. - Bij
een infinitief als object: Wapenen dede hise ende hietse varen / Op die montaenge
ende beriden / Die weghen, die straten in allen ziden / Ende roven die pelgrime of
sise vonden. Flor. 119. - Vooral in gecompliceerde verbanden van de indirecte rede
raakt de schrijver in syntactische perikelen: Dat si seide hoe gherne si name / Een
kerstijn joncfrouwe of hire an quame / Dat hise vinghe ende hise haer brachte, 162.
Verg. ook Flor. 365.
Het is echter niet zó, dat in alle omstandigheden samenstoting van bijzinnen van
verschillenden graad beslist leiden moet tot achterplaatsing van den of-zin, al is het
een voor de hand liggende oplossing.
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Ten dele hangt het af van de functie van den bijzin waaraan de ofzin ondergeschikt
is, zoals reeds bleek uit de gegeven voorbeelden. Is die bijzin van den eersten graad
een objectzin, dan is achterplaatsing van den of-zin niet noodzakelijk. In het
tegenwoordige gestileerde Nederlands kan men in synthetisch gespannen taalvormen
den tweeden bijzin inschuiven tussen het voegwoord en het subject van den
regerenden zin: toen besloot Walewein dat, als hij kon, hij daar zijn intrek zou nemen.
- of ook als onderbreking na het subject: dat hij daar, als hij kon, zijn intrek zou
nemen. Zulke onderbrekingen komen echter in het mnl. zelden voor. Het mnl. sluit
zich in zijn syntactische structuren nauw aan bij de ‘primitieve’ gesproken taal en
heeft mitsdien een voorkeur voor ongebroken achter elkaar plaatsing der eenheden,
den analytischen bouw. Interessant is het nu te zien hoe de middeleeuwse schrijver
bij het vormen van ingewikkelde zinscomplexen, naar een uitweg zoekt voor de
plaatsing van den of-zin. Er zijn voor hem practisch twee mogelijkheden. Met enige
inspanning plaatst hij den hypothetischen zin vóor den objectszin, dus vóor het
voegwoord dat: Ende hi hiet hem, of hi mochte / dat hi Waleweins wapine brochte.
Wal. 917. - Nu onne u God van hemelrike / Of ghi dus tkint verdoet / Dat met u also
gescien moet / Alse Ypocras van den neve sijn. Vroed. 991. Dit komt dus neer op
handhaving van de oorspronkelijke geleding. Dat kan feitelijk alleen bij den
afhankelijken objectszin. Vergl. ook: Sev. Vroed. 1471, 2762, Flor. 2020, Vrouw e.
Min. IV, 110, Rein. I, 14.
De onderbreking als in Lutg. 792 is een zeldzaamheid: Van rowe groet heft si
geweent / Ende oc gebeden dis te Gode / Dat hi din mensche, och hyt gebode /
Verloestte van der cranken minne / Ende har baraet hem dade kinnen. - Liever
neemt de Middeleeuwse schrijver, wanneer hij opziet tegen de gespannen constructie
met vooropgestelden bijzin, zijn toevlucht tot achterplaatsing. Een aardig voorbeeld
van het worstelen met de syntactische structuur levert Maerlant in Rymb. 974:
visierde hi in desen maniere / dat musike behouden bleve / dat hi in tween columpnen
screve / zine conste in een aerdine / ende in enen marbrine / oft vier quaem dat die
aerde huer daerna open baerde / oft water quame / dat die marbrine bleve gheheel
nader pine. - waar
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de of-zinnen dus zelfs gehandhaafd worden vóór de dat-zinnen met optatieve functie.
Een ander geval doet zich voor, als de hoofdzin vergezeld is van twee onderling
onafhankelijke bijzinnen. Zo in de oorconden: ende ghebraket van desen so quamet
up Johanne... den ousten of hi levende ware, 25, 9. Vóorplaatsing is hier uitgesloten
omdat de of-zin aansluit bij het laatste substantief. Ook: Dese dinc te vulcomene
Walewein, Gillis Vrese, lammekin pape, Wouter Ghosins soene, si weddeden elc
over al up XX lib. scoelscats den abdt van sente Andries jof sys niene vulcamen,
7, 7.
Nog een derde geval is dat waar de of-zin tautologisch is toegevoegd, zoals in
Mor. 476: Ende pensde in sinen moet / dattet ware dorperhede / ende geens goets
ridders sede / datmen enen ridder verlode / ende meer dan een man bestode / hine
sage dat an sijn leven ginge /: dán wart tijt dat hyt anevinge / ende stonde sinen
vrient te staden / oft hine te sere sage verladen. De of-zin herhaalt, logisch overbodig,
wat reeds in de overpeinzing was opgenomen.
Met dit laatste voorbeeld, zijn we feitelijk al van den formelen kant overgegaan
op den functionelen. Want hier is niet zozeer de gecompliceerdheid van het
zinscomplex de oorzaak voor de achterplaatsing, als wel de functie van
verduidelijking of herhalende verzwaring. Letten we er nu speciaal op in hoeverre
de functie bij de verplaatsing een rol speelt, dan delen we het materiaal ook hier in
naar den vorm van het Vf.
A. Het Vf. in den bijzin heeft den praeteritalen (conjunctief)vorm. De tot nu toe
behandelde zinsverbanden met achtergeplaatsten of-zin hebben alle het Vf. in het
praeteritum. Dit hangt natuurlijk daarmee samen, dat gecompliceerde verbanden
óf behoren tot den ‘epischen’ stijl óf optreden in de indirecte rede. In zulke
‘tweede-graads’-zinnen heersen over het algemeen dezelfde functionele
verhoudingen tot den regerenden zin als bij de vooropstaande bijzinnen met
praeteritum. Maar toch ondergaan de of-zinnen bij die noodgedwongen
achterplaatsing functioneel daarvan de gevolgen. Ze verliezen hun praegnante
‘dramatische’ en genuanceerd modale stijlwaarde. In Brand. 1514: ‘doe dreeghden
sine te quellen / vele meer dan si souden / of
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sine hadden moghen behouden’ is de of-zin slechts irrealis, verbleekt tot
vergelijkingsobject. In de indirecte rede verliest de verleden tijdvorm (c.q. de
conjunctief) zijn kenmerk als modaliteitsfactor, omdat hij ook indicator van de
afhankelijke rede kan zijn: Doe peinsde W. dat hi soude / daer in herberghen of hi
mochte, Wal. 777. De directe rede kan zijn: ic sal daer in herberghen of ic mag. Vgl.
ook Mor. 476. Maar bovendien, verzwakt in zulke achtergeplaatste of-zinnen
onwillekeurig de eigenlijke hypothetische kernfunctie. Dat blijkt reeds uit het
laatstgeciteerde voorbeeld, maar nog duidelijker in ‘epische’ verbindingen, waar de
of-zin weerslag is van modaliteit van den verteller (schrijver) en niet van een persoon
in het verhaal: daer hi hem mede mochte te were / setten of hijs hadde te doene,
Wal. 757. Men kan zeggen dat de of-zin hier nog hypothetisch is met de schakering
van den potentialis, dus vooruitlopend op een mogelijk gebeuren in het futurum van
het verhaal, maar in werkelijkheid is deze of-zin afgezakt tot een stereotiepe
beperkend-modale toevoeging, evenals zinnetjes als ‘of hi mochte’, ‘of hijt ghebode’
en dergl. Zie Lutg. 792, Wal. 933, Mar. 476, Oorc. 25, 9; 7, 7.
Het is moeilijk uit te maken wat nu primair is: de verplaatsing met gevolg de
verzwakking der functies of de functionele verbleking met gevolg de verplaatsing.
Men zou dat beter kunnen uitmaken in niet gecompliceerde syntactische verbanden,
waar dus de noodzaak tot verplaatsing om formele redenen niet voorhanden is.
Maar zulke gevallen komen in mijn materiaal niet voor. Wel zijn er enkele typen van
ongecompliceerde verbanden met achtergeplaatsten of-zin, waarin waarschijnlijk
nog andere functionele factoren een rol spelen, dan de genoemde modale
verzwakking.
1. In de eerste plaats enkele combinaties met een vragend-uitroependen hoofdzin,
die vanwege z'n affect op den voorgrond schijnt te dringen. In het bewogen betoog
van Ruusbr. 3, 85: Hoe mochten wi striden, of men ons niet aan en vochte? - Ook
in het drama met sterk verwijt: Maer dat ghi onschuldigh gaet switen! / Hoe zouwt
ghi onsteld gheweest hebben in u leden / Of ick tbeen hadde ghebrocken! Boert.
Sin 169. - Of in den dialoog ter overreding: Hoe soe waendi dan ontgaen / Of ghine
staect met enen cnive / Daer hi leit bi sinen
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wive? / Thof soude verstormen al. K.e. Eleg. 983. In het laatste geval moet opgemerkt
worden, dat de inhoud van den of-zin een hervatting is van Elegasts reeds geuite
voornemen, zodat daardoor toch de hypothetische functie is verzwakt.
2. In de tweede plaats kan het negatieve karakter van den of-zin de oorzaak zijn
voor de verplaatsing: Wat soude hi el jaghen / Achter bosschen ende haghen / Of
hi mi niet en sochte? K.e. Eleg. 343. - Dén salmen vriendelic nemen an / Ende
herberghen den waerden gast / Ende sluten inder herten vast / Ten ware of hi worde
onstedich. Minl. I, 1011. In het eerste geval ligt een tegenstelling tussen
‘werkelijkheid’ en hypothese ten grondslag; in het laatste vormt de of-zin met ‘ten
ware’ een uitzondering op den gestelden regel van gedrag. Vergl. ook: Maer omdat
gi mi so dire besweert / Ic ben die hem nine deert / Dor goet dat men mi geven
mochte / En ware of hi mi irst besochte, Mor. 586. In deze gevallen schuilt in die
bijzondere functie de oorzaak der achterplaatsing. (Zie voor negatieve VfSA. zinnen
blz. 54).
3. Bij overgang naar de vergelijkende functie: Si en weten niet, alle die mi
bestaende waren / Waer ick ben ghevaeren / Niet te meer, dan oft ick waer
ghesoncken in deerde, Mar. 657.
B. Veel vaker gebeurt de verplaatsing om functionele reden bij zinnen met den
praesensvorm. Zelden staat zo'n praesens-zin in den tweeden graad achter den
dat-zin: Maer Gode bidde ic, dat u gescie / Of ghi dat kint niene verdoet / Ende mi
nie ne coelet minen moet / Also alst dengene dede, Sev. Vroed. 577. Hier staat de
of-zin nog tussen dat-zin en vergelijkenden als-zin. Geheel achteraan in Vroed. 842.
In de meeste van de boven geciteerde zinscomplexen waarin zo'n secundaire
of-zin toch voorop staat, hebben we te doen met een praesenszin. Het is de levendige
vorm van de directe rede: Dies bidde ic den hoechsten coninc / Of ghire an coelet
uwen moet / Dat ghi tkint tonrecht verdoet / Sonder vonnesse van den hove / Dat
u moete gescien daerove / Alse den ridder dede van sinen wive; Sev. Vroed. 1471;
vgl. ook 2762, 991; Flor. 2020; Vrouw en Min. IV, 110, Rein I, 14. Minl. III, 355. In
zulke verbindingen blijft het hypothetisch karakter van den of-zin dan ook praegnant.
Maar in vele niet gecompliceerde verbindingen is de of-zin met
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praesens verplaatst, en dit hangt ongetwijfeld samen met de functionele
verhoudingen tot den hoofdzin, ten dele verzwakking van de hypothetische functie
(die den praesens zin licht eigen is; vgl. blz. 30), ten dele door het bijzondere karakter
van den hoofdzin.
1. De stereotiepe formule ‘jof hi wille’ staat in oorconden meermalen achteraan:
Ende Dabt es sculdech daer te hebbene sinen bode Ende... dingere jof hi wille,
2, 3; 2, 19; 2, 24; 2, 25; 2, 22. Verwant zijn daarmede de beleefdheidsformules
in de epiek: Nu verwacht u daerop / Ende vaert stelen, of ghi wilt, Kar. e. Eleg.
31; vgl. Parth. 4267; Rein II, 7650; Teestye 622, - Deelt my van uwer olijen,
oft ghi mueght, Vroed. M. 410. - Here, dit selen wy doen, oft ghijt gebiet, L.o.H.
714; ook 559. En ook beperkend modale zinnen als: Vrouwe, hen sal niet, of
God wele, Sev. Vroed. 2528. - Vgl. ook Flor. 3758. - Ic sal u helpen, offt u
vroemt, Minl. III, 721.
2. De bijzin is negatief: of + ontkenning ‘tenzij’, omschrijft een uitzondering op de
positieve hz. (vgl. onder A, 2): Wij en segghen hu nemmeere / Of du en wils
weder keeren / tote onser borch van prijse, Brand. 2046.
3. De hoofdzin is een imperatief. Merkwaardig zijn na imperatieven de bijzinnen
(vaak met mogen of cunnen) die een spottende ironische of uitdagende
betekenis hebben: Nu spreket, och gi moget spreken, Lutg. 1914. - Wert u,
ocht gi u cont geweren, Lorr. II, 521. - Proeft uwe macht daer an / Ende velt
sijn ondaet oft gi moecht, Mor. 925. - Ende comt hier oft gi so cone sijt, Tor.
1340. - Vergl. ook: Mensch merc, of du bist vroet, Rymb. 348. - Siet mi eerst
after opten steert / Ende prijst mi dan, of ics ben weert, Rein II, 7490.
Andere verbindingen met imperatief: Denct doch om der sester loep / Ende en
valt in gheen wanhoep / Of u ten eersten twilt ontgaet, Minl. I, 1271. Ook Flor.
2618.
4. Mogelijk is in de laatste twee gevallen de nadrukkelijkheid van den imperatief
aanleiding tot vooropplaatsing daarvan. Met nog meer recht kan zwaar affect
de oorzaak zijn bij vervloekingen en verwensingen: Die lede duvel moets
gewouden / Moeder, of ic mere wille minnen! Sev. Vroed. 2189. - God hi moetse
alle scrinken / Of si mi niet helpen wreken. Velth. II, 17, 58; ook Torec 3635;
Ferg. 3511.
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5. Na een vraag. Ook hier kan het affect oorzaak zijn, mét verzwakking van de
functie van den of-zin in: Here, seit si: ne siedi, dat ic bem / Ter doot ghereet?
Mijn es die scult. / Twi ne sladi, of ghi sult, Flor. 3691.
Mogelijk speelt de omvangrijkheid van den of-zin, uitgebreid met ondergeschikte
zinnen, een rol in: Robijn! seit hi, hebdi mi lief / Of ic u wise den valschen dief
/ Die u dicke heeft ghestolen / Die beesten, die u sijn bevolen? Esop. 48, 22;
vgl. ook Nat. Bl. II, 436.

Opm. Behalve in de optativische functie (zie blz. 27) kan ook in den dialoog de of-zin
als dubitatieve vraag geïsoleerd staan, bv. Katmaecker 66: Lieve vrou, of hy weer
so lange draelde / Als hy nuwer avonts dee, die vuyle stincker. - De gesprekspartner
kan het gestelde ‘probleem’ oplossen, zoals Cost. Wev. 153: Prochiaen: Ja maer
oft hy even stout blijft? Coster: Soo sullen wy hem met quaetheden betijgen.
Vatten we de resultaten van de gegeven analyse der of-zinnen in het
middelnederlands samen, dan mogen we vaststellen:
1. De of-zin, zijn herkomst getrouw, heeft uitsluitend hypothetische functie of een
verzwakking daarvan. Een voorwaardelijk karakter heeft hij vrijwel nooit. De
hypothetische functie is het meest praegnant bij vooropstelling van den bijzin.
2. Het is opvallend dat de hypothetische of-zinnen vooral gebruikt worden in de
‘directe rede’ (epiek en drama) en dan grotendeels gecombineerd worden met
vragende en bevelende zinnen.
3. De of-zin met verleden-tijdvormen wordt in dialoog en drama vooral verbonden
met vragende hoofdzinnen, ter uitdrukking van allerlei modale schakeringen,
vooral van den dubitatief. Het is een vorm die zich gemakkelijk leent voor
uitbeelding van innerlijke dramatische spanningen.
4. De of-zin met praesensvorm is frequenter dan die met het praeteritum, wordt
meer verbonden met imperatieve hoofdzinnen, is modaal vlakker en sterker
onderhevig aan verzwakking van de hypothetische functie.
5. De verplaatsing van den of-zin gebeurt bij de praeteritale zinnen
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voornamelijk noodgedwongen, vanwege de gecompliceerdheid van het
zinsverband en heeft een verzwakkenden invloed op de oorspronkelijke functie.
De verplaatsing van den praesentischen of-zin vindt plaats in
niet-gecompliceerde verbindingen als reflex van verzwakking der hypothetische
functie.
We hebben bij onze analyse van de hypothetische of-zinnen het middelnederlands
als éen geheel beschouwd, afgezien dan van enkele genres. Daartoe werden we
gedwongen door de nog betrekkelijk geringe hoeveelheid materiaal uit de
verschillende perioden van het middelnederlands. Een meer definitief onderzoek
zal in meer historische bijzonderheden moeten treden, en bv. nagaan of de gemaakte
functionele onderscheidingen in alle perioden gelijkelijk aanwezig zijn, dan wel of
er een bepaalde historische ontwikkeling is aan te wijzen van sommige functionele
schakeringen. Temeer gaat dit klemmen bij de vergelijking met concurrente vormen.
Eén functionele ontwikkeling wordt in ieder geval, zij het slechts in grove lijn,
zichtbaar als we overstappen naar het zeventiende-eeuws. Daarbij kunnen we
gebruik maken van Overdieps Zeventiende-eeuwse syntaxis, § 96. Daar wordt
meegedeeld dat de volslagen conditionele zinnen met of vooropstaan in het
zinsverband en dat ze den verleden tijdsvorm hebben, bv. En of hy noyt en quam,
sou ick dan nimmer eten? Bred. Sp. B. 835. Deze pertinente bewering is opmerkelijk
genoeg, al moeten we bedenken dat ze berust op een beperkt materiaal. De
conclusie dat in het 17e-eeuws de praesensvorm in den hypothetischen zin
uitgesloten is, zou voorbarig zijn. Uit het materiaal van het WNT zijn er wel enkele
voorbeelden op te diepen: En of gy met'er haest misschien de roode plecken / Nie
af en weet te doen, niet uyt en weet te trecken / Soo gae al weder aen. Cats. - Die
erfgenaem is ghestelt, behoeft de erfenisse niet aan te gaen, of hy en wil. De Groot.
- Haer schoonheidt is soo groot van buiten en van binnen / Dat hy haer niet vergeet
/ of God en krenckt sijn sinnen. Hooft. - Ook blijkt uit twee van de gegeven vbb. dat
de of-zin volgen kan op den hz. Er zou dus wel een uitvoeriger onderzoek gebaseerd
op een meer geschakeerd materiaal, nodig zijn om den toestand in het
zeventiende-eeuws precieser te omschrijven. Maar toch geloof ik, dat er aanleiding
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genoeg is tot de bewering, dat in de 17e eeuw de tendentie bestaat de of-zin met
zuiver hypothetische functie te beperken tot het irreële geval met den praeteritalen
vorm van het Vf. Wanneer men § 211 van Van der Veens ‘Het Taaleigen van Bredero’
opslaat, wordt men in dat vermoeden bevestigd. Onder het daar geciteerde materiaal
(19 zinnen) komt geen zin met praesensvorm voor.
Tegenover het middelnederlandse taalgebruik betekent dit dus een beperking
van den of-zin in hypothetische functie. Dit is begrijpelijk: we constateerden reeds
in het mnl. dat de of-zin met praesensvorm neiging vertoont in allerlei afgeleide
functies over te gaan. Eén daarvan is de concessieve. In de 17e Eeuw zijn die twee
of-zin-typen reeds geheel uit elkaar gegroeid: de conditionele wordt speciaal
geconstrueerd met den praeteritalen vorm, als uitdrukking van dubitatieve en irreële
modaliteiten; de zin met praesensvorm ontwikkelde zich vooral in de richting van
de concessieve functie, onder toevoeging van adverbia (wel, al, schoon). Blijkbaar
ligt hieraan ook ten grondslag een behoefte tot duidelijke onderscheiding van beide
typen, naar functie én vorm. De vraag wanneer deze scheiding haar beslag kreeg,
kan pas beantwoord worden aan de hand van een uitvoerig materiaal. Dat dit in het
latere mnl. gebeurde, daarop wijst wel de getallen-verhouding in mijn materiaal: in
de 16e eeuwse dramatische teksten 14 vbb. met praeteritum, 3 met praesens; terwijl
over het gehele mnl. materiaal de verhouding is 45 × praet. en 79 × praes. Het
meeste materiaal stamt uit de oudere epiek, daar overheerst ook sterk de
praesensvorm: 66 tegen 24 met praet. Dit kan er dus op wijzen dat de praesensvorm
(met daaraan verbonden functies) gaandeweg zijn terrein heeft verloren, en dat de
praeteritale vorm (met zijn speciale functies) meer en meer is gaan domineren. Voor
dit laatste spreekt ook het feit dat na de 17e Eeuw de hypothetische zin met
praeteritum langer bleef voortleven, tot in de 18e/19e Eeuw; zelfs nog bij Potgieter;
bv.: Of het gebeurde dat ik krank wierd, ... (Bild.). - Bij Potg.: Of ge potlood en papier
ter hand hadt, ik schetste u hoe hij uit vrijen ging. (Jan, J.e.h.j.K. 3). - ‘Och! doe het’,
zei ze, ‘ik ben hare moeder, of je 't niet wist’. (Blauw Bes, 29). - Ook de concessieve:
of barouche en calêche die al dan niet droegen, het bleek den heer uit de schuit
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geene zier aan te gaan. (Weeuwtje, 395). - De optativische, zelfstandige zin: De
goede vrouw is bij God; of ik er ook ware! (Weeuwtje, 390). - Of je onzen goeden
doctor geloofde,... (W. 390). - Of hij tenminste zoo veel gelds had bezeten, dat...
(id.). De typische hypothetische of-zinnen zijn echter bij Potgieter ook reeds
zeldzaamheden, vergeleken bij de talloze zinnen met zoo, indien en als. Het
interessantst is het tweede voorbeeld, omdat daar waarschijnlijk het gebruik uit de
3)
volkstaal is gegeven .
In beschaafd Nederlands is ook dit gebruik van den of-zin niet meer mogelijk,
zonder concessieve schakering (of ik al mijn best deed,...). Zo zien we dus dat het
hypothetische of gaandeweg is uitgestorven. Dat proces voltrekt zich langs den weg
van geleidelijke inkrimping, nl. via de beperking tot den verleden-tijdvorm. Het
conditionele of is opgelost in verwante functies; naast de concessieve, ook in de
vergelijkende. Het dubitatieve of echter bleef bestaan in subjects- en objectszinnen.
Mogelijk leven in de dialecten nog resten van de hypothetische functie na. Het Gron.
Wdb. tenminste vermeldt zinnen met praesensvorm als: Hai is dood of ie 't waitn. 't Is een vrundelk man of ie hom kinn. - Maar of dit gebruik in de tegenwoordige
volkstaal nog werkelijk levend is, betwijfel ik. In mijn materiaal van de tegenwoordige
Saksische strektalen komt het nergens voor. Wel bestaat in het tegenwoordige
Gron. de optativisch-hypothetische zin met inversie (VfS): Of kreeg 'k bij alle klanten
maar zo veul; dan was ik gauw riek. En in het materiaal van Sassen, uit Ruinen,
komt voor de tot subjectszin overgaande of-zin met inversie: det was nog niit zo gek
of waer ie directeur. Vergelijk daarmee ook de concessieve verbindingen in mijn
opstel in Ts. LXVIII, blz. 272-74.
Uitgaande van de analyse der of-zinnen, is er dus alle reden te letten op de
ontwikkeling van concurrente verbindingen.

III. De vf.s.a.-zinnen met hypothetische functie
In het voorafgaande hebben we beweerd dat of in het mnl. een der meest frequente
voegwoorden is voor de hypothetische functie. Toch

3)

Ik citeer uit den tweeden druk van Proza (1837-95), 1872.
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is over het geheel het aantal hypothetische of-zinnen veel minder groot dan men
zou vermoeden. Dat merkt men eerst als men bepaalde teksten, dwz.
samenhangende gehelen van zinnen analyseert. Indertijd ging ik uit van 10 teksten
uit ± 13e Eeuw, als basismateriaal voor een Mnl. syntaxis; geschakeerd naar proza
en poëzie, epiek en lyriek. Die teksten waren: Lorreinen, Moriaen, Ferguut, Walewein,
St. Brandaen, St. Lutgaert, Rijmbijbel, Lyriek v. Maerlant, Seven Man. v. Minnen
(Beatr. v. Nazareth) en vroege Oorconden. Normaliter werden van iedere tekst 1000
verzen of regels genomen; van de Lyriek echter slechts 500 vss, van Brand. en
Lutg. ieder 2000 vs. Tezamen dus ± 11500 vss; dwz. ook nagenoeg 11000 zinnen
n.d. vorm. Tevenover dit groot aantal zinnen zinken de aantallen of-zinnen in het
niet. Ik vermeld uit genoemde teksten alleen de hypothetische, dus niet de
objectszinnen of de vergelijkende of-zinnen. In de Lorr. vond ik 1 geval, in Mor. 5,
Ferguut 3, Wal. 9, Brand. 6, Lutg. 4, Rijmb. 3, lyriek 5, Oorc. 6, Sev. Man. geen.
Later is weliswaar dit materiaal uitgebreid, ook met allerlei andere teksten, maar ik
beperk mij in dit verband tot dat oorspronkelijke materiaal. De geringe frequentie
mag op het eerste gezicht verklaarbaar lijken door het overwegen van epische
teksten, waar de of-zin, zoals bleek, vooral in den dialoog voorkomt - het ontbreken
in een betogenden tekst als de Sev. Man. is daardoor des te opvallender - maar de
situatie wordt plotseling verhelderd, als we er tegenover plaatsen de zinnen met
Vf.S.A. in dezelfde teksten: Lorr. 16, Ferg. 33, Wal. 37, Mor. 35, Brand. 23, Lutg.
23, Rijmb. 13, lyriek geen, Oorc. 49, Sev. Man. 1. In totaal dus 230 Vf.S.A.-zinnen
tegenover 37 of-zinnen in hetzelfde tekstmateriaal. In deze getallen weerspiegelt
zich kennelijk een bepaalde voorkeur voor hypothetische verbanden in de oude
epiek: de groep Ferg. Mor. Wal. tegenover bv. Rijmb., Brand. en Lutg. (de getallen
van de beide laatste teksten moeten nl. gehalveerd worden, vanwege het dubbele
aantal versregels). Maar waar het hier vooral om gaat: deze overweldigende
meerderheid van Vf.S.A.-zinnen in alle teksten tegenover de of-zinnen bewijst zonder
meer, dat de eigenlijke hypothetische zin in het vroege mnl. de Vf.S.A.-zin is. Hoewel
formeel de Vf.S.A.-zinnen niet thuis horen onder de ‘voegwoordelijke verbindingen’,
geef ik ze hier een plaats om de concurrentie met de of-
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zinnen nader toe te lichten. Een analyse van de functie moet daarbij de vraag
beantwoorden of beide zinstypen elkaar functioneel geheel dekken. We volgen
daartoe de indeling van de of-zinnen.
Een algemene opmerking ga vooraf. De hypothetische zinnen met Vf. voorop
hebben drieërlei oorsprong: ze gaan terug op de vragende, wensende zinnen;
theoretisch ook op gebiedende zinnen. Zie daarover Overdieps Inleiding op de
Ferguut, blz. CXIII. Het ligt voor de hand dat die drieërlei oorsprong zich ook aftekent
in de functionele schakeringen der hypothetische zinnen. Het komt mij voor dat de
zinnen met praet. conj. in eerste instantie terug gaan op den optatief, de zinnen met
praesens vooral op den vragenden zin. Natuurlijk zijn in tweede instantie zinnen
met praet. vorm ook als varianten van het vragende type ontstaan.
I. D e b i j z i n s t a a t v o o r o p . Dat is ook hier het meest voorkomend geval.
Niet alleen ligt dit in den aard der hypothetische functie, maar ook in de
oorspronkelijke functie van den Vf.S.A.-zin: op de vraag (> bz.) volgt het antwoord
(> hz.), op het gebod of de wens (> bz.) de reactie. Tegenover 105 zinnen met
vooropstaanden bz., staan 50 met volgenden bz. In 6 gevallen onderbreekt de
hypoth. zin het verband. Hierbij zijn niet gerekend de negatieve zinnen die een eigen
positie innemen en apart behandeld worden.

A. Het Vf. staat in het praeteritum (63 ×).
1. Zeer opvallend is dat in deze verbindingen de hz. nimmer een imperatieve of
vragende zin is, een combinatie die juist bij de of-zinnen een belangrijke rol speelt
in de epische en dramatische litteratuur.
Enigermate te vergelijken met de imperatieve verbinding zijn de gevallen in de
Oorconden, maar deze missen alle dramatisch en modaal effect. Ze slaan niet op
een reële concrete situatie, maar hebben algemene waarde. De wet stelt een mogelijk
geval of situatie en geeft daarvoor de te volgen gedragslijn aan of bepaalt de straf:
de ‘imperatief’ is dan ‘omschreven’, bv. Wilde oek die man met crachte ontgaen, de
naste portre die men dar toe riepe moestene helpen houden. 3, 41. - Daden sijs
niet, elk van hem leden zoude boeten den here. .I. lb ende der port. X. sol. 3, 41. vgl. ook 3, 35/36; 3, 57; 3, 60; 25, 8; 26, 8. Meermalen begint de zin met ware: Ende
ware twist an hemlieden, dars
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de merre meneghe over. 4, 10/11. - Vaste zinstypen worden dan ware dat of ware
dat sake dat ter inleiding van het gestelde geval; in 3, 48 volgt de eigenlijke zin in
het praesens: war dat III wetachtighe man enighe ding zien ende dat segghen bi
haren ede: dat moeten schepenen orkonden; vgl. 4, 17; 4, 19. - Vergl. onder I, B.
2. In alle gevallen volgt dus op een hypothetischen Vf.S.A.-zin een ‘bewerings-zin’,
al of niet beginnend met het hervattend adv. so. Ook hier zijn wel enige afwijkingen
van de of-zinnen te attraperen.
a. In verschillende gevallen is optativische oorsprong van den bz. duidelijk.
Daaraan ontleent de verbinding een bijzonder modaal, ‘dramatisch’ karakter.
Uiteraard is dit gebruik beperkt tot de directe rede. De ‘hz.’ bevat feitelijk de verklaring
voor den nog zelfstandigen wens in: O wy, heere, waric doot / Of mochtic versterven!
/ So en soudic niet bederven / In dus meneghen aerbeit / Die ic lyde in eewicheit /
Van rauwen ende van leede, Brand. 1394. - Meermalen begint de zich
onderschikkende wens met het verbum mogen: Mochte ic hier langhe wesen! / Mi
dochte, ic ware ghenesen, Brand. 1412. - Mochtic belyen mine sonde / So waric
bliede vor mine doot, Wal. 476. - Overgang tot een ‘begeerde mogelijkheid’: Mochtewi
bi enegen engiene / Beriden die edele heren / Wi soudense sconincs hove doen
keren, Mor. 790. - Een woedende bedreiging, met irrealis-functie erkenning dus van
onvermogen: Mochte ic wel, dor Gode! / Dinen kiel, heere Brandaen / Die soude
eene quade vaert angaen, Brand. 1048. - Ook zonder mogen, verraadt de bz. zijn
oorsprong; een beleefde vorm, om de rechtstreekse vraag te vermijden: Maer wistic
uwer beider name / Ende u wille ware ende bequame / Ic waers te blider sonder
waen, Mor. 883. - Zelfs als verzachte bestraffing: Si seiden: Here keye waert u
ghevouch / Deser tale hebwi ghenouch, Wal. 193.
Het is zonder meer duidelijk dat deze optativisch-hypothetische zinnen niet door
de of-zinnen beconcurreerd worden. Bij den of-zin ligt het nl. net andersom. Niet de
oorspronkelijk optativische functie leidt tot de hypothetische, maar de hypothetische
kan voeren tot de optativische, zie onder I, A. 5. In zoverre kruisen dus de beide
vormen elkaar functioneel.
b. Verwant daarentegen met de onder A 3 genoemde of-zinnen
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(blz. 26) zijn de ‘afwerende’ overpeinzingen van de onaangename gevolgen der
onderstelde mogelijkheid: Quamic zonder scaec te hove / Ic worde gheworpen buten
love, Wal. 277. - Blevic hier binnen emmermee / Ic ne wiste wat eten no drinken,
Wal. 694. - Hier mochtic lettel prijs ghewinnen / Storvic hier, sprac doe die here /
Menne ghevreeste nemmermere / Waer dat ic becomen ware, Wal. 701. - Souden
mi mine ridders ontriden / Ende quamic in orlogen ende striden / ... Het mochte mi
lichte te quade vergaen, Mor. 368. Daarmee te vergelijken zijn ook: Brakicne, het
ware mi leet, Mor. 722; Brand. 2012.
Wanneer de overweging gericht is tot de 2e persoon, houdt zij een waarschuwing
in of een dreigement: Soudi dus achter lande riden / Ende jegen elken riddere striden
/ Die comen soude in u gemoet / Gi moest hebben geluc groet / Soudise verwinnen
dus al, Mor. 819. - Nu gheloves mire tale / Quaemdi noch an Perchevale / Ende
leidi hem iet te voren / Anders dan hi wilde horen / Biden Here vanden trone... Hi
soude u doen so grote scande, Mor. 294. - Ende hordic u meer gewagen / Dat gi
naden riddere jagen / Wout, ic sout u weten ondanc, Mor. 279. - Vergelijk hiermee
ook de overpeinzingen in de indirecte rede: ende peinsede (nl. de duivel) hoe hine
(nl. Adam) uut dede steken / dede hi hem gods ghebod breken / so moeste hi uut
(nl. uit het paradijs), peinsde hi dan. Rymb. 599; ook in 449, maar als dreigende
waarschuwing tegenover het praesens in 477: Wil hi tghebod gods niet begheven
/ dat hi mocht ewelike leven / brake hyt oec om enighe noet / dat hi daerom soude
smaken die doet. Vgl. ook Lorr. II, 561.
c. De bz. onderstelt een irreëel geval, dat te verwerpen is, omdat het voert tot een
ongerijmde gevolgtrekking of botst met de bekende feiten: dat zegghen zulke heb
ic vereest / dat die ziele ware mede / ghemaect van den godlichede / weer dat waer,
so ne mochte dan / ghene zonde doen die man / noch te meer dan onse here / noch
sterven oec nemmermere, Rijmb. 439. - Waric niet een droghenare / God en hadde
mi niet so zware / Ghegheven dese meswende, Brand. 907. Vgl. ook Brand. 1385.
In zulke gevallen zou zeker ook een of-zin gebruikt kunnen worden, vgl. daar
onder I, A, 2, al volgt daar op den bz. een vragende hz.
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d. De bz. oppert voorzichtig of met zekere aarzeling of onzekerheid een mogelijk
geval in het futurum waarop de spreker zijn reactie geeft: Want waert minen vader
leet / In mochte u houden niet Godweet, Ferg. 755. - Ware imen oc die nit ne rochte
/ Myns rimens... / Dengenen badic ende riede... Lutg. 171. - Met hz. in het praesens:
Ware enich ridder bin minen hove / So starc of van zulken love / Diet mi leverde /
Ic wille hem gheven al mijn lant, etc. Wal. 121.
e. De bz. poneert een extreem denkbaar of zelfs irreëel geval, door den spreker
gebruikt om een sterke bewering te doen. Het gebruik van den of-zin ligt hier niet
voor de hand. Deze verbinding staat op de grens van de concessieve functie. Ter
verzwaring kan licht het adv. al worden toegevoegd. (Vgl. Ts. LXVIII, 259 en It
Beaken XII, 104 vlgg.) Vooral de plaats in Ferg. 357 pleit voor mijn hypothese dat
de al-zin in oorsprong is de verzwaring van de ‘extreem-ponerende’ Vf.S.A.-zin:
Soudicken soeken op den Rijn / Ic sal van siere meysnieden syn. - dwz. ook al
moest ik hem (Arthur) helemaal aan de Rijn zoeken, ik wil en zal mij beslist bij hem
aansluiten. - Vgl. ook de spot van Keye in 629: Die ridder heft hem herde onwert /
Die jegen u comt, waert een gygant (= zelfs al was het een reus) / Ghi sloeget hem
thoeft af al te hant. - Ook Ferg. 878 en Wal. 295, 899.
3. Reeds vermeldde ik enige gevallen van indirecte rede (2. b), waar het moeilijk
is te beslissen of de praeteritale vorm uitsluitend indicator is van de I.R. of ook tevens
van de modale functie. Uitsluitend aanwijzing van de afhankelijke rede is wel Wal.
154: Ende seiden: verghinct hem tongoede / ... Hi souds hebben clene claghe / Dat
hi die dinc dar anevaen. Interessant is overigens nog hier te vermelden een geval,
waar blijkens het verband de Vf.S.A.-zin voorwaardelijke functie heeft: Op ene
vorwerde quamic hare / Waert dat u bequame ware / Alse gi quaemt, so mochtic
bliven, Ferg. 832.
4. Geheel afzonderlijk plaats ik hier de verbindingen, waar de bz. den vorm heeft
van het plusquam perfectum (20 ×). Zoals in de inleiding besproken, hebben deze
verbindingen een onherroepelijk irrealis-karakter. Opmerkelijk is dat de of-zin zelden
dezen vorm heeft. Onder I, A, 5 is slechts éen tot irreële optatief geworden
zelfstandige zin genoemd, uit een laten tekst. Met den Vf.S.A.-vorm komt dit type
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echter herhaaldelijk voor, in de directe rede van de epiek, met verschillende modale
‘dramatische’ affecten.
a. De spreker die door eigen schuld in een onaangename situatie verkeert, wordt
gekweld door schuldbesef of betreurt zijn verzuim of verkeerde handelwijze in het
verleden. Dit gebruik is verklaarbaar uit de optativische functie: Haddic ghenade
begheert met rauwen / God es also ghetrauwe / Het ware mi wel vergaen / Brand.
1363. - Hadden wi om Gode ghegheven / Den aermen drincken water scone / So
waren wi van betren lone. Brand. 382. Vgl. Lorr. II, 256.
Tot de 2e ps. gericht, houdt de zin een verwijt in: Haddi hoveschelike gevreget /
Daer u die sin toe hadde gedragen / Die riddere hads u gewagen / Ende hads u
bericht geerne. Mor. 534. - Met spot (v. Keye): Haddi ghenomen enen draet / Ende
hadde dien ant scaec ghestrect / So mochtijt nu hebben ghetrect / Dat u niet ne
ware ontfaren. Wal. 176. - Zo ook Brand. 999 ten opzichte van den ‘breydeldief’! Ook kan de spreker beseffen dat de noodlottige omstandigheden oorzaak zijn van
zijn beklagenswaardige situatie: Joncvrouwe hadde mi yemen geleent / Syn huus,
in ware dus niet bereent. Ferg. 741; vgl. ook Mor. 97.
b. Greep de spreker in de vorige verbindingen terug op een concrete situatie in
het verleden, in de volgende gevallen maakt hij een niet met de werkelijkheid
strokende hypothese. De spreker is hier bovendien gewoonlijk niet de persoon in
het verhaal, maar de verteller zelf. Hij wil door deze irrealis een ‘hyperbolische’
omschrijving geven van de hevigheid van het beschreven gebeuren, van het
hachelijke der epische situatie, waaraan de epische held nauwelijks ontsnapt: Haddi
vor tserpent ghestaen / Also hi bachten hevet ghedaen / Hi ware verbernt altemale
/ sonder enighe wedertale, Wal. 463. - Hadt Wal. also gheraect / Ic wane hi waerre
doot bleven / Al haddi twintich manne leven, Wal. 430. Vgl. Wal. 421, 534. - Verwant
is ook in den dialoog: Haddi ghewilt, hi had u doot, Mor. 277. En sterke beweringen
als: Haddict ghescreven al te male / Dat daer stont voor die zale / Het soude eer
lijden een jaer / Eer ict ghescreve over waer, etc. Brand. 761. Vgl. ook Wal. 712.
Meermalen heeft deze ‘superlatieve’ omschrijving den negatieven vorm: En hadde
God met sijnre cracht / Die ons hier

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 71

48
hevet bracht / Die draken niet ghebonden / Si hadden ons verslonden, Brand. 2013;
1318; Mor. 498, 577, Brand. 1618, Lorr. II, 495, 496, 638, 934.
c. Ingewikkelder is het geval in Wal. 221. De schrijver verklaart Waleweins gedrag
met behulp van diens eigen overwegingen. In den plusq. pf. vorm is doordoor ook
de functie der indirecte rede verdisconteerd: (W. had nl. het schaakbord kunnen
grijpen, zo dichtbij was het). Maar hi liet dor der gore tale / Die boven laghen in die
sale / (Want:) Hadsine sien daer achter vaen / Endt hem danne ware ontgaen / Si
mochter mede hare sceren maken.

B. De vooropstaande bijzin heeft den praesensvorm.
De frequentie ten opzichte van de zinnen met praeteritum is opvallend minder dan
bij de of-zinnen: tegenover de 63 met praet. en plusq. pf. staan 42 met praesens.
Over het geheel genomen blijft de Vf.S.A.-zin met praesensvorm meer getrouw aan
zijn zuiver hypothetische functie. Om de vergelijking met de of-zinnen scherper door
te voeren, is ook hier onderscheiding van fijnere nuancen gewenst. Het blijkt dan
dat beide zinstypen, hoewel in bepaalde opzichten overeenkomend, in andere
uiteenlopen.
1. In de eerste plaats moet ook hier geconstateerd worden dat de Vf.S.A.-zin
zelden verbonden wordt met een vragende of gebiedende zin, van het formele type
met Vf. voorop. Dit is, evenals bij de praeteritale zinnen, begrijpelijk; aangezien de
bz. reeds met Vf. begint, vermijdt men dit bij den hz. De of-zin biedt dus in zulke
gevallen een geschikten uitweg.
a. Van een vragenden hoofdzin na hypothetischen Vf.S.A.-zin heb ik geen
voorbeeld; van den imperatieven hz. slechts enkele vbb.: Here wildi sitten een
lettelkijn / Hier bi ons, so sit hier neder, Ferg. 36; soortgelijk ook Lutg. 148. De
imperatief is hier ingeleid door so, en de bz. is feitelijk een beleefdheidsvorm.
Vergelijkt men de gevallen der of-zinnen onder I, B, 2, dan is het verschil duidelijk.
Wel kan de ‘imperatief’ omschreven worden door sullen in den ‘mededelenden’
zinsvorm: Eest heme leet, gi sult wech gaen. Ferg. 754.
b. Hierbij sluiten aan de algemeen bepalende verbindingen, in wets-
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bepalingen in de 3e persoon: Mach hi das niet ghedoen, hi sal betren sine wonde
den here ende der port, Oorc. 3, 5. - Es deghene dar men up claegd binne walchren,
so sal mene daghen up de nasten dinghedach te rechte te stane, 3, 18. - Comt hi
ende te rechte niet ne staed of coemt hi niet, men salne te banne doen, 3, 18. Zie
verder in die zelfde tekst vs. 10, 32, 39, 40, 44, 45, 46, 52, 55, 56, 57, 58, 61. Ook
met andere hulpwerkwoorden: Comt hi, hi moet setten enen portre te borghen, 3,
44; 47, 39. - Zonder hulpw.: Doet hi das niet, den claghere blijfd dat hem es bewijst,
3, 20.
Met deze reglementerende hypothetische verbindingen in den praesensvorm zijn
te vergelijken de onder A, 1 genoemde zinnen met praeteritum. Functioneel is er
weinig of geen verschil. De praeteritale vorm heeft uiteraard meer dubitatief karakter,
maar in zulke wetsbepalingen heeft dat nauwelijks nog zin. Ik durf niet te beslissen
of de praesensvormen meer de normaal voorkomende, op ervaring gebaseerde,
gevallen stelt, waarin de rechtsbepaling geldig is, en de praeteritale de minder
voorkomende maar eventueel denkbare situaties poneert om ook in die bij voorbaat
te voorzien.
c. De hz. is een omschreven wens: Ende eest dat hi doet es bleven / God moet
hem sine sonden vergeven, Mor. 705.
2. In tegenstelling met de of-zinnen is het aantal duidelijk hypothetisch
functionerende zinnen groot, waarop een ‘beweringszin’ volgt: in allerlei
schakeringen.
a. De bijzin stelt een mogelijkheid in het futurum. De spreker, in het verhaal, is in
dubio over te nemen maatregelen of te volgen gedragslijn, of overweegt de gevolgen
van een eventuele daad of gebeuren: Ic en weet, wat ic best doe / Snijdic den ancker
reep ontwee / So en moghen wi nemmee / Den gront der zee ghewinnen sciere,
Brand. 2195. - Werden si onser gheware / Wine moghen hem niet ontfaren
(aansporing om snel weg te varen) Brand. 1799. - Hi seide: Stervic, ic come
ghedreven Weder daer men mi sal kinnen, Wal. 698. Deze zinnen zijn minder
dramatisch gespannen, dan de praeteritale en vooral die met of, vgl. daar onder I,
A.
b. De bijzin stelt een futurische mogelijkheid; de hz. omschrijft een daarop
gebaseerd besluit, een bereidverklaring, een plan van den
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spreker. In dit verband krijgt de bz. licht beperkende functie, uiting van
voorzichtigheid, vooral met ww. mogen: Ende magic gevinden den ridder fier /
o p d a t i c m a c h , ic bringen hier, Mor. 355. - Ende mogewire comen an / E n d e
G o d o n s d e r e r e n a n / Wi selen keren soe wi irst mogen, Mor. 843, ook Mor.
602. - Zonder hulpww.: Ende seide: vindict in enich lant / Ic saelt u leveren, Wal.
131, ook Lutg. 1494, Ferg. 835. Dreigend is: Canicken te velde belopen / Ic wane
wel hi saelt becopen, Ferg. 45. - In zulke verbindingen leeft in den bz. de optativische
functie na. Ook met moeten: Moetic leven het sal hem deren! Ferg. 848.
c. De hz. kan ook een reactie inhouden op een onderstelde of geconstateerde
concrete situatie in het heden: Ne wille mi niemen tscaecspel halen (ieder zwijgt
nl.) / Ic sect jou allen in corter tale / Ic salre selve achter riden, Wal. 93. Met een
perfectum in den bz.: Heeft mijn moonc hiet mesdaen / Dies willicken voort bringhen
/ Voor hu in allen ghedinghen, Brand. 944. - Hebdi al sulke dinc ghedaen / Dor God
so willic di ontfaen, Brand. 1229.
d. De bz. stelt een ‘tijdlooze’, algemene hypothese. Twee mogelijkheden naast
elkaar: Ic segge wel in wat manieren: Welt hi den sin daertoe bekiren / So dat hi
moge al ut verstaen / Mijn dicht, hi mages bate ontfaen / En can hi dis gedoen nit
wel / So radic hem dat hi it el / Ga suken, dat hi moge lesen, Lutg. 161.
3. Terwille van de vergelijking met de of-zinnen, plaats ik hier de verbindingen
met het ww. willen in den bijzin. Ook hier volgt zelden een imperatieve zin. De bz.
blijft dan ook sterker hypothetisch, al is ook hier wel enige verzwakking naar
‘beleefdheidsvorm’ of zachtdringende aansporing te constateren: Lieve minne / Wildi
horen na minen raet / Hine sal u niet sijn quaet, Ferg. 885, waarop Ferg. even
beleefd antwoordt: Wildi enege dinc / Te miwaert, die ic doen mach / Dat willic doen
nacht ende dach, 890. - De spreker voegt zich naar de onderstelde wil van den
aangesprokene: Mar wildi dat ic u ontbinde / Na din dat ic gescreven vinde / ... Ic
saelt u seggen, Lutg. 1089; vgl. 1422, 2056, 2074. Slechts éenmaal een imperatief:
Wildi dies gheloovende zijn / So hoort wonder, ghi heeren! Brand. 4. De bz. gaat
hier over tot voorwaarde.
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4. In sommige van de boven besproken verbindingen treedt verzwakking van de
hypothetische functie in; speciaal bij optativische hulpww.: Magic, ic sal u vroet
maken, Mor. 602. - Moetic leven, het sal hem deren, Ferg. 848. Zie verder onder
2b. waar de bz. beperkende functie krijgt.
Een overgang naar de concessieve in alternatief verband: Ende laet mi hebben
mine avonture / Es soe soete of es soe zure / Comt soe te goede of te te quade /
Here Keye, ic ne roups u niet te rade, Wal. 184.
5. In het voorafgaande wezen we ook reeds enkele overgangen naar de
voorwaardelijke functie aan. Over het algemeen echter gebeurt dit ook in de
Vf.S.A.-zin slechts zelden. Vgl. onder 3. Ook de beperkende functie grenst soms
aan de voorwaardelijke, zie onder 2b. en vergelijk nog. Behout u God een jaer u
leven / Gi selt sien waer die roke staet, Ferg. 644. - Duidelijker voorwaardelijk is de
negatieve zin in: Die man was ghemaect van den moude / ... volkomen van cracht
etc.... / wil hi tghebod gods niet begheven dat hi mocht ewelike leven, Rijmb. 447.
- De optativische functie gaat over in de voorwaardelijke: Mach ic die siele gheneeren
(= als ik mijn ziel slechts kan redden) / ... So hebbic arde ommare / Wat noode dat
mijn vleesch heeft, Brand. 606.
II. D e b i j z i n v o l g t o p d e n h o o f d z i n . Zoals reeds gezegd, is er een
dubbele reden om den Vf.S.A.-zin voorop te plaatsen: de herkomst en de
hypothetische functie. Maar ook hier zijn verplaatsingen mogelijk of zelfs in bepaalde
gevallen nodig.

A. De bz. heeft den praeteritalen vorm (24).
Evenals bij den of-zin is de verplaatsing van den bz. meermalen gevolg van den
gecompliceerden zinsbouw. De Vf.S.A.-zin is ondergeschikt aan een relatieven zin:
Daar waren ridders hovesch ende goet / Ende van ridderscepe vroet / Die ic wel
soude connen nomen / Waendic dat mi soude vromen. Ferg. 8. - Bij een objectszin:
Si duchtte dat se om hare sonden / Die goede Got vertuschen mochte / Waert dat
hi binnen wel besochte / Har herte... Lutg. 1264. - Ook bij een want-zin: Want si dis
souden hebben danc / Van Gode ende oc van onser vrowen / Waert dat si dat met
goeder trowen / Ende oc met goeden wille daden,
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Lutg. 2100. - Of in een gecompliceerd hypothetisch verband: Ware hi gewapent...
/ In gaver niet omme een canele / Haddic mijn strael ende mijn gijsarme, Ferg. 880.
Zelfs een tegenstellend of vergelijkend (anaphorisch) verband kan aanleiding zijn
tot achterplaatsing van den bz.: Also hadde hi mi ontfaen / Waers mi berauwen
saen, Brand. 1376. - Nochtan ne micte Wal. niet up die pine / Addi gheweten
waerwaert gaen. Wal. 618. - Vergelijk verder: Lutg. 100, Brand. 219, Rijmb. 360,
Ferg. 789, Lutg. 1180, Mor. 833.
2. Met deze verplaatsing gaat vaak verzwakking van de hypothetische functie
gepaard, bv. in een gecompliceerd verband: Soudi dus achter lande riden / Ende
jegen elken riddere striden / Die comen soude in u gemoet / Gi moest hebben geluc
groet / Soudise verwinnen dus al / Sonder ramp ende ongeval, Mor. 823. De
gecursiveerde Vf.S.A.-zin is niet meer hypothetisch, maar gaat over tot de finale
functie (= om te kunnen overwinnen etc.); men kan ook zeggen dat de zin ‘gi moest
hebben geluc groet’ de ‘voorwaarde’ voor de overwinning bevat, zodat de functionele
verhouding is omgekeerd. (Vgl. blzz. 8 en 31.).
Verzwakt tot beperkenden zin is de bz. in Lorr. II, 141: Ende slaent al te doet /
Wat si vonden cleine ende groet / Ende Gelloen, connen sine geraken / Om Agulande
te weder wraken. - Maar zeker maakt hier ook de nadrukkelijke coördinatie (Ende
Gelloen) achterplaatsing van den bz. nodig.
Syntactisch interessant is ook de alternatieve Vf.S.A.-zin in tweeden graad: Want
ic come u te genaden / Van allen minen mesdaden / Die ic ter werelt nie gewrochte
/ Waest in daden, waest in gedochte, Mor. 200. Zulke toegevoegde alternaties
hebben modale, verzwarende, lichtelijk concessieve functie; de hypothetische is
vrijwel verdwenen: Die hert ontliep hem uten woude / Wilde Pertsevale of en woude,
Ferg. 170. Vergl. ook Mor. 153, 163.
3. In het laatst geciteerde geval (Ferg. 170) is de modale functie, onafhankelijk
van de gecompliceerdheid van het zinsverband, dus reeds oorzaak der verplaatsing
te noemen. In de volgende gevallen kan men die aanleiding zien in den overgang
tot de subjectsfunctie: Mi ware liever soudic sterven, Wal. 283. - Het mochte mi
lichte sere scaden /
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Souden mi mine ridders ontriden, Mor. 367. - Vgl. Mor. 344, Ferg. 644, Mor. 520.

B. De bijzin heeft den praesensvorm. (32).
1. Meer dan bij den of-zin, geeft het zinsverband aanleiding tot verplaatsing van
den Vf.S.A.-zin in het praesens; verzwakking van de hypothetische functie is daarvan
ook hier het tastbare gevolg. Bij een objectszin: Here mi dunct dat gi weldoet /
4)
Latine te hove varen, Ferg. 415. - Vgl. Lutg. 354, Lorr. II, 940. - Ook een
coördinerend verband kan leiden tot achterplaatsing van den bz.: Ende ic salne te
hove bringen / Welt hijs mi dan gehingen / Ende hire met mi wille comen, Mor. 334.
- Of wine ghecrighen nemmermere / van desen daghe voorwert mere / Laten wijt
ons aldus ontfaren, Wal. 85.
De bz. is niet veel meer dan een modale formule in: Ende segt, dat ict hem
ontbiede / Dat hijs sal hebben sine miede / Ende datse hem sdorpers sone sal geven
/ Dat hine bescopte moet hi leven, Ferg. 852; vgl. ook de formule ‘wilde ons God
dies gehingen’ in Mor. 818.
Ook de alternatieve zin komt hier voor: Dus moeste mijn sterfdach wesen / Also
van allen dinghen moet / Sijn si quaet ofte goet, Brand. 172; vgl. Mor. 744.
In de taal der wetsbepalingen wordt de beperkende Vf.S.A.-zin, met voorwaardelijk
karakter dikwijls achteraan in het omvangrijke zinscomplex gezet, bv.: Sowat tviste
so binne middelburg gheschied dat de schouthete berechten mach dat moet hi
berechten bin der maend na dien dat gheschied, es hi bin den lande, Oorc. 3, 38.
- Vgl. 3, 45; 3, 52; vooral de stereotiepe bepaling ‘wordt hijs verwonnen van III
schepenen’, waarmee herhaaldelijk een art. sluit, bv.: Ende die dar die chore erst
brekt' hi sald betren van varde brekene: word hijs verwonnen van III schepen, 3,
14; zie 3, 13 (2 ×), 22 (2 ×), 30, 33, 36.
2. In niet-gecompliceerde verbanden treedt ook de Vf.S.A.-zin meermalen op als
voorzichtig beperkende modale formule; vaak als onderbrekende zin: Ic sal, ans mi
Mamet wale, Vrankerike winnen altemale, Lorr. II, 127. - Daer willicken, maecht mi
gescien / Emmer in tlant varen sien, Lorr. II, 121. - Ic saelt volbrengen, canic, dan,
Lutg. 1709. - Vgl. verder Rijmb. 325; Lutg. 153, 1461; Lorr. II, 681.

4)

hs. heeft Latene. Zie Verdams uitgave.
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Allerlei andere functionele eigenaardigheden kunnen de bz. naar achteren dringen.
In het antwoord van Ferguut (het ‘geval’ is niet door hem, maar door de jonkvrouw
gesteld!): Ik sal gerne henen varen / Eest heme leet alse hi comt, Ferg. 759. - Een
spottende omschrijving: Hi doec ende ontede sijn kele / Nu mach hi drinken dorst
hem sere. Ferg. 197. - De bz. is een nadrukkelijke voorwaardelijke beperking ten
opzichte van de bereidverklaring der jonkvrouw: Up ene vorworde blijft hier tamere
/ Ic ans u wel, willet mijn here, Ferg. 752. - De bz. gaat over tot subjectszin: Het sal
mi seker leet sijn / Nemt men die cleder mijn, Die mi mijn vader anedede, Ferg. 920.
- De hz. bevat de voorwaarde of de bz. wordt finaal: Daer moet een ander ombe
riden / Salic getroest werden ten tiden / Van desen riddere nu ten dage, Mor. 284.
C. Een afzonderlijke bespreking verdienen de negatieve hypothetische zinnen,
zowel vanwege hun bijzondere syntactische functies, als vanwege de daarmee
samenhangende neiging tot achteraanplaatsing: van de 67 gevallen staan er 46
achter den hz. Er zijn echter twee typen naar de woordschikking: 1. de Vf.S.A.-zin,
voorafgegaan door de negatie - 2. de S.A.Vf.-zin, waarin A. tussen S. en Vf. het
ontkennende partikel is. Hoewel deze twee typen formeel van elkaar te scheiden
zijn, komen ze in bepaalde omstandigheden zozeer in functie overeen, dat ze hier
naast elkaar moeten behandeld worden. Negatieve of-zinnen van het functionele
type als hier besproken wordt, zijn er zeer weinig; vgl. daar onder II A, 2 en B, 2.
A. De negatieve Vf.S.A.-zin.
a. Normaliter kan de hypothetische zin natuurlijk zowel negatief als positief zijn,
zonder dat dit het feitelijk karakter der hypothese en de verhouding tot den hz. raakt.
Tegenover ‘Comt hi: hi moet setten enen portre te borghe’ staat in hetzelfde verband
v. Oorc. 3, 44: comt hi niet, men salne te banne doen, - Evenzo met praeteritum:
Daden sijs niet, elk van hemleden zoude boeten den here etc., Oorc. 3, 41. Vgl.
Oorc. 3, 20, 39, 45, 55, 57; Rijmb. 447, Lutg. 165, Wal. 93, etc. Hier is voor
verplaatsing geen bijzondere reden in den negatieven vorm en in de functie.
b. Uit deze negatieve hypothetische bz. ontwikkelt zich de beper-
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kende bz. die een ‘uitzondering’ omschrijft, gelijk aan zinnen met ‘tenzij’.
Tot die functie neigen achtergeplaatste bijzinnen, waarbij de hoofdzin een
dreigement inhoudt; de spreker tracht de aangesprokene daardoor van houding te
doen veranderen, bv.: Wert u, ocht gi u cont geweren / Ochtic sal u dinde mijns
speren / Steken nu van achter dore / En wildi u niet keren vore, Lorr. II, 524. - Ic
ben die u vortan hilde / Over gherecht loghenere / En doedi niet dat ic beghere,
Ferg. 933.
Nog sterker komt die functie van ‘tenzij’ naar voren in optativische zinnen als:
Also ic wane dat ic sal / Mine helpe God ende goet gheval, Wal. 286. - Ic ne wils
niet langher ontbiden / ... Dat ict weder halen sal / Mine lette ramp ende ongheval,
100. En in epische zinnen, vanuit het gezichtspunt van den verteller: Dat hi in
heidenesse moeste varen / Ende niet en soude keren twaren / En ontbodene in
waerre dinc / Her Girbert die stoute coninc, Lorr. 69.
Hierbij sluiten aan zinnen met ne ware > maar: Keye seide: Ic en seit om gene
sake / Maer dat ic speelde metten knape, Ferg. 669.
B. De negatieve S.A.Vf.-zin.
Naast deze Vf.S.A.-zinnen staan dan in soortgelijke functie de zinnen met subject
voorop.
a. De bz. volgt; de hz. is positief; een irrealis in het plusq. perfectum als
‘superlatieve’ omschrijving: Ghi wart teborsten op die stede / gine hadt den cnape
gereden op, Ferg. 663. - De spreker staat in dubio; een irreëel praeteritum met
prohibitieve functie: Wi waren dul ende onwijs / Die ons geeft so groten prijs / Wine
daden onse hoveschede / Al hier jegen hem ter stede, Mor. 561. - In het praesens;
spreker neemt een besluit, omdat er geen andere uitweg overblijft: Nochtan staet
mi hier te sine / In vrese ende in groter pine / Van minen live, in springhe sciere /
Van desen berghe in die riviere, Wal. 691. - Of de begeerde oplossing moet van
den aangesprokene komen: Van desen soe ontsie ic mi / Gine toenter ander redene
toe, Mor. 543. - De beperking van een besluit: Soe hulpe mi God uut alre noet / Ic
salre varen in blive doet, Ferg. 708.
b. De hoofdzin is negatief. De bz. staat in den conjunctief-praesentis.
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Hier vooral ontwikkelt zich de functie van ‘uitzonderingsgeval’ op een vaste regel
of boute bewering. Zelden staat de bz. voorop: Gine comt dor Gode en staet in
staden / Si en genesen meer der scaden, Lorr II, 219. Meestal volgt de bz.: Nieman
en mach riddere touwen / Hine si ridder, dat secgic u. Ferg. 929. - Het praet. vanwege
de indir. rede: Men seghet dat men niet ne mochte / Waleweine van ghenentalve
vinden, hine hadde were ende salve, Wal. 648. - Deze dubbele ontkenning, nl. van
hz. én bz. komt dus neer op een zeer nadrukkelijke voorwaardelijke verbinding:
slechts in dat éne geval geldt de bepaling of bewering van den hoofdzin in positieven
zin. De wetsbepaling ‘Niemene ne moet erve copen in middelburg hine hore ten
schependome van middelburg’, Oorc. 3, 51, betekent in feite ‘slechts hij die behoort
tot het rechtsgebied van Middelburg, mag onroerende goederen in M. kopen. - Vgl.
Oorc. 3, 39; 49, 52; 59; Beat. VII, 119. - Ook de epische zin met praeteritum: ‘Die
lieden si en wisten wat / Anevaen, si en ruumden tstat’, Lorr. II, 174 heeft die
verzwarende, nadrukkelijke functie: zij wisten niet anders te doen dan te vluchten.
- Ook Lorr. II, 372.
Uit deze functionele verhouding is de vaste verbinding ‘het ne zi, henzi (dat)’ en
dergl. ontstaan: Dis mi failliren nit ne mach / Hen si dat gi mi wilt beijagen / En deel
afflaets van mire plagen, Lutg. 2031. Vgl. Lutg. 1926, 876, 616, Oorc. 3, 32; 65, 62;
Wal. 801. Ook met praeteritum: ‘hem ware’, Wal. 792.
c. Verwant met de vorige uit hypothetisch-conditionele functie begrijpelijke
negatieve zinsverbanden, lijken ook sterke beweringszinnen als: Hens man geen
diet mi op tiën / wilde ic en sout hem doen liën / Dat logene ware ende sceren, Ferg.
406. - Deze zinnen zijn te ‘vertalen’ met een positieve of-zin in modern Nederlands:
Hine mochte nieuwer neder gliden / Hine viele int water in allen siden (= of hij viel
in het water = overal gleed hij neer in het water), Wal. 668. - Nu ne licgic nembermee
/ Boven enen nacht of twee / In sal riden toten stonden / Dat ic Perchevale hebbe
vonden, Mor. 329. - Ende gine comt nemmer in die stat / U en saels wesen te bat,
Ferg. 888. - In liet dor vaer no dor toren /In soude jegen hem vechten, Mor. 443. Indien dit gebruik werkelijk uit de hypothetische functie is te ver-
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klaren, is in ieder geval die oorspronkelijke functie geheel verbleekt. Vgl. nog Mor.
156, 273, 725; Wal. 560, 593. Met positieve hz. Mor. 473, 525.
Samenvattend kunnen we zeggen, dat de of-zin in het vroege middelnederlands
nog slechts in geringe mate concurreert met den Vf.S.A.-zin, en dat dit tot bepaalde
functie-schakeringen is beperkt.
1. Een van de verschillen met den of-zin schuilt in de herkomst van sommige
Vf.S.A.-zinnen, nl. de optativische, wier oorspronkelijke functie in verschillende
schakeringen nawerkt. Ook ontwikkelt de Vf.S.A.-zin gemakkelijker
voorwaardelijke functie.
2. Verwantschap schuilt vooral in allerlei modale, dubitatieve functies, met
praeteritalen vorm, maar deze schijnen bij den of-zin een nog sterker
‘dramatisch’ karakter te ontwikkelen.
3. Daarentegen treedt de irreële plusq. perfectumvorm bijna uitsluitend op in den
Vf.S.A.-zin. Ook de negatieve zin met zijn overgang tot de functie van
‘uitzondering’ (tenzij) en verwante ontwikkelingen, houdt zich bij voorkeur aan
de zinsvorm met Vf. voorop, of de synonieme vorm (S.A.Vf.).
4. In tegenstelling met den of-zin wordt de Vf.S.A.-zin bijna nooit verbonden met
een vragenden of een imperatieven hoofdzin.
5. De Vf.S.A.-zin met praesens is tegenover den praeteritalen zin in de minderheid,
net andersom als bij den of-zin. De praesens-zin is ook minder onderhevig aan
vervlakking van de hypothetische functie dan de of-zin.
6. Bij de verplaatsing van den bz. t.o.v. den hoofdzin speelt het zinsverband een
belangrijke rol, ook bij de praesens-zinnen. Vooral de negatieve Vf.S.A.- en
S.- en - Vf.-zin vertoont sterke neiging tot verplaatsing. Dit blijkt uit de volgende
getallen: vóorgeplaatste bijzinnen: met praet. 43, plusq. pf. 20, praes. 42, samen
105; achtergeplaatste bijzinnen met praet. 19, plusq. pf. 5, praes. 32 (6
onderbr.), samen 56. Telt men er de neg. zinnen bij dan wordt de verhouding
heel anders: vóor 126 (21 neg.) en 102 achter (46 neg.).
Zoals gezegd heb ik hier alleen materiaal besproken uit vroege, middelnedl. teksten.
Dat het interessant zou zijn de vergelijking door
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te trekken naar latere perioden, blijkt wel uit een enkel voorbeeld uit de
zestiende-eeuwse spelen. In de Vroede en Dwase Maagden komt de hypothetische
of-zin 3 × voor, de hyp. Vf.S.A.-zin 9 ×; maar in de Mariken ontbreekt de hypoth.
of-zin, terwijl de Vf.S.A.-zin 29 × wordt gebruikt. Ik moet er echter voorlopig van
afzien, dieper op deze zaak in te gaan. We wenden ons thans tot andere voegw.
hypoth. zinnen.

IV. Zinnen met indien
De geschiedenis van indien als voegwoord is feitelijk precies omgekeerd aan die
van of; terwijl of van oorsprong af, althans voor zover we kunnen nagaan,
hypothetisch is naar de functie, maar gaandeweg deze functie heeft ingeboet, is de
hypothetische functie van indien, dat we in zijn syntactische ontwikkeling geheel
kunnen volgen op historisch terrein, dwz. voor ons in de middeleeuwen, niet
oorspronkelijk, maar secundair: het had in het middelnederlands allerlei andere
functies als voegwoord, die ten dele uit denzelfden oorsprong zijn te verklaren of
ook ten dele voorafgaan aan de hypothetische; waaruit dus de hypothetische is af
te leiden. Van oorsprong is indien een adverbiale praepositiebepaling in + datief
van het pronomen demonstrativum dien (in oostel. dial. ook den, dem: mhd.
indem(e)). In het mnl. leeft deze, los geschreven, praep. bep. in verschillende
betekenissen:
1e. terugslaande op een genoemde situatie of zaak = daarin, bv.: Groot jolijt hadde
soe in dien, Wal. 9685.
2e. terugwijzend op een gebeuren, met overgang naar het ‘tijdsbegrip’, dus als
aanduiding van gelijktijdigheid van handelingen, gebeuren, etc. bv.: Gerne,
3

sprac soe ende in dien ginc elc om sine bederve sien, Sp. Hist. I , 52, 9 (=
intussen).
3e. de anaphorische functie kan zich verwijden tot ‘zodanig, op die wijze’, bv.: Die
hem op sine borghe verlaet, is dicwile zere ghehaet van sinen ghebueren in
dien, want hi es van hem ontsien, Melib. 2338.
4e. verwant met het eerste geval is ‘in die situatie, in dat geval’, bv.: Hi en soude
niet willen wenscen dat hem neyghinghe... der sonden verghinghe, want indien
soo stonde die mensche onghewaert in alle sine werken ende sonder sorghe,
Ruusbr. 3, 85.
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In al deze gevallen is indien dus terugwijzend, pronominaal. In het volgende is het
echter vooruitwijzend: er volgt dan een zin met dat, die het geval nader omschrijft,
bv.: Daer si lach in groter qualen in dien dat si haer ziele bevalen, Lutg. II, 816. - Uit
deze deiktische, vooruitwijzende verbinding ontwikkelt nu indien zijn voegwoordelijke
functies. In vele gevallen is indien, verbonden met zo'n dat-zin, nog pronominaal,
vooruitlopend; bij weglating van dat gaat de voegwoordelijke functie op indien over.
In het mnl. is echter het voegwoordelijk gebruik van indien zonder dat, nog ongewoon
en beperkt tot jongere teksten.
De functie-schakeringen van indien dat zijn vele. Ze zijn grotendeels te verklaren
uit de genoemde aanwijzende functies van de adverbiale praepositiebepaling.
Mogelijk moet men den dat-zin daarbij beschouwen als relatief, zodat dat daar het
relatieve pronomen zou zijn en dien het antecedent. Noodzakelijk lijkt me dit echter
niet. De voegwoordelijke dat-zin kan rechtstreeks (dus zonder tussenstadium van
relatieve verbinding) beschouwd worden als omschrijving van het geval door dien
aangekondigd: dat is nl. in de beschikbare vbb. nooit een apart fungerend zinsdeel
in den bijzin, maar steeds volledig voegwoord. De volgende functies zijn te
onderscheiden:
1e. van gelijktijdigheid, zie het geciteerde vb. uit Lutg. II, 816.
2e. van hoedanigheid: de bz. omschrijft de wijze waarop, waaruit onmiddellijk die
van gevolg te voorschijn komt, bv: Sterren ende mane woorden bevaen / met
enen swarten gheswerke in dien / Dat se niemen en mochte sien, Alex. X,
1283. - Die van der stat worden in dien / Dat si die stat op souden geven, Ferg.
4238.
3e. De betekenis ‘zodanig dat’ grenst ook aan die van ‘middel’ met overgang naar
oorzaak en reden. Een overgangsgeval is: Dat vier wilt hi dat wi vulden, indien
dat wi onsen lichame drucken en castien met scarpen levene van penitencien,
Ruusbr. 1, 158 (= op zo'n manier, op die wijze dat > doordat). - Heden is dese
huse salicheit gesciet, in dien dat die mensche is worden Abrahams sone,
Ruusbr. 3, 185. - In redengevende zinnen staat dikwijls het werkwoord willen:
Vele Jueden quamen daer... niet indien dat si Jhesumme wilden sien, maer
omme Lazaruse, Rijmb. 24938.
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4e. Verwant met deze redengevende zinsverbinding is de finale; de overweging
waarom men iets doet, gaat licht over tot doelaanwijzing, zoals uit het vorige
voorbeeld reeds blijkt; de aanwezigheid van willen duidt echter nog op de
causale functie. Vergelijk echter: Dat doet hi indien ende omme dat, dat niemen
die vrouwe, die hi heeft gehad, meer ne neme, Flor. 2516. - Hier is finale functie
ook uitgedrukt door den conjunctief (optatief) neme; dat doelaanwijzing en
optatief hier nauwelijks te scheiden zijn, blijkt tevens uit omme dat.
5e. Naast al deze functie-schakeringen staat nu de categorie die leidt tot de
hypothetische, conditionele functie, waar nl. in dien betekent ‘in dat geval’ of
tijdaanduidend is, terwijl de dat-zin het geval nader omschrijft, bv.: Die dat
onrechte in tijds niet en wedervecht, in dien dat hijt wel doen can, Melib. 3235
(= in het geval, terwijl). - Sine mochten mi niet ghewinnen, in dien dat icker
ware binnen, Wal. 5305 (irreëel ware > ‘stel dat...’ in strijd met de werkelijkheid).
- Met praesens: Nu besiet, Ic ghevese gherne der joncfrouwen / Over hare
pine ende over haren rouwe / In dien dat soese wille ontfaen, Wal. 4577. Van
dit gestelde geval, toegevoegd aan de bereidverklaring in den hz., naar de
voorwaarde is slechts een kleine stap, bv.: Wildi mi dienen, ic doe u ere, Ic
gheve u ors ende ghesmide / Te varne bi uwes vader siden, / Indien dat ghi
blivet met mi / Ende staet mi van dienste bi, Wal. 5459. - Het hele complex is
hier hypothetisch, beginnend met de VfSA-zin; de bz. met indien dat verzwaart,
herhaalt en varieert den vooropstaanden bz. en onderstreept het voorwaardelijk
karakter; ook het ruimere verband maakt duidelijk dat de zin voorwaardelijk
moet worden opgevat: de vrouw wenst dat Roges zal blijven, ze dringt er sterk
bij hem op aan, en belooft hem allerlei verlokkelijke dingen, als hij blijft.
Vergelijken we nader den indien-zin met den of-zin, dan komen er wel enkele
opmerkelijke verschillen naar voren, die samenhangen met den oorsprong der
voegwoorden. Ik beschik over 24 gevallen; niet altijd uit hetzelfde tekstmateriaal als
van de of-zinnen, want daarin komen zeer weinig zinnen met indien voor. Op die
24 plaatsen staat de indien-zin 18 maal achter den hoofdzin en 6 maal voorop. Dat
is dus oorspronkelijke net andersom als bij den of-zin: stond de laatste uiteraard
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voorop, de indien-zin volgt van nature. Immers de bz. met dat is een aanvulling bij
de praepositiebepaling in dien, die vooruit wijst; welnu, die bepaling staat normaliter
niet gemakkelijk voorop in het zinsverband. Daarmee hangt zeker ook het verschil
in functie samen. De of-zin is van oorsprong dubitatief-hypothetisch; de overgang
naar de voorwaardelijke functie hebben we eigenlijk nauwelijks kunnen aanwijzen
in het vroege materiaal; en ook tot in de 17e Eeuw behoudt de of-zin zijn
onderstellend karakter. De indien-zin daarentegen vertoont vanaf het begin een
duidelijke neiging tot de functie der voorwaarde. De oorspronkelijke betekenis en
functie (zodanig, in die situatie, in dat opzicht, in dat geval) leidt via de ‘beperking’
er als vanzelf toe. Bij indien overheerst ook in sterke mate de praesens-vorm, terwijl
bij den of-zin juist de praeteritale vorm uitdrukking was van allerlei dramatische
modale functies. Naar deze criteria ingedeeld, overzien we thans het materiaal om
de functie-schakeringen nog wat fijner te analyseren.

I. De bijzin staat achter den hoofdzin (18 ×).
A. Het Vf. heeft den praesensvorm: 13 maal, waarvan 2 of 3 maal de conjunctief.
Alle gevallen staan in de directe rede.
1. De bijzin heeft nog hoofdzakelijk tijdfunctie = gelijktijdigheid + tegenstelling,
zoals in het geciteerde vb. uit Melibeus 3235; hier moet de bijzin wel op den hz.
volgen, zowel om de functie als om de samengesteldheid van het zinscomplex.
2. De bijzin omschrijft één bepaald, mogelijk geval in de toekomst: Ic sal die crone
selve draghen / Tes hi coemt te sinen daghen / Dan sal ic se den kinde gheven / In
dien dattet behout sijn leven. Segh. 3950.
De bz. met indien in de betekenis van ‘in het geval dat’ beperkt hier achteraf de
geldigheid van den hoofdzin. Vanuit deze restrictie ontstaat, zoals we zagen,
gemakkelijk de voorwaarde. In de meeste gevallen beperkt de indien-zin een
bereidverklaring, het toestaan van een verzoek, het geven van een geschenk en
dergl., waarbij de bz. dan duidelijk een conditie als tegenprestatie stelt, bv.: Ende
seide: Neimt hier mijn ronside / - Die cnape ontfinct ende was blide - / Maer ic ghevet
jou in dien /Dat ghi sult haesten ende spien / Ende vant keren van Arturs hove /
Tuwen campe, tuwen ghelove, Wal. 1525. - Reeds het voegwoord
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maar leidt de restrictie in; in dien is hier zoals meermalen in de poëzie-teksten van
dat gescheiden door den versgrens. Daaruit blijkt nog de nadrukkelijke
demonstratieve functie. Zonder die versscheiding in Mor. 1480: Wildi, ic bete met
u te voet / Oft sit weder op u part / Indien dat gi mi niet ontfart. - C.e.E. 1158: Ende
seinde om Elegaste / Boden na boden vaste / Daer hi was in den woude / Dat hi
quame harde houde / Ende vergaf hem alle mesdaet / Indien dat hi den camp bestaet
/ Jeghen Eggherike. - Vgl. ook den door Matthes naar de Duitse Vertal. herstelden
tekst in Ren. 1499 en 1153. - Ook kan de verbinding, in plaats van een bepaald
futurisch gebeuren te bedoelen, een algemene redenering inhouden: So starc is si
ende so vaste (de stad nl.) / Sine darven ontsien neghenen gast / Indien dat si
hebben spise, Segh. 10033. 4. De indien-zin is aansporende verzwaring van een advies: De jode seide: Vrient,
nu siet / Dat ghi dies en latet niet / Ghine comt morghen nacht te deser tijt / Indien
dat ghi beraden sijt, Theoph. 476. 5. Apart noem ik de gevallen met den conjunctief-vorm. Onduidelijk is ‘wille’; de
bz. bevat wel een restrictie, maar is niet beslist voorwaardelijk; eerder een verzwakte
beleefdheidsvorm. Nu besiet / Ic ghevese gherne der joncfrouwen / Over hare pine
ende over haren rouwe / Indien dat soese wille ontfaen., Wal. 4577. - In de twee
volgende vbb. heeft de bz. duidelijk een voorwaardelijke functie. - De conjunctiefvorm
echter verzacht enigszins het astrante van het stellen van een voorwaarde door
Reinaert tegenover den koning: R. sprac: dit doe ic, vrauwe, In dien dat mi de coninc
nu / Vast ghelove hier voer hu / Dat hi mi gheve sine hulde, Rein. I, 2509. - Ook in
Renout waar Malegijs optreedt als tussenpersoon tussen den fellen Reinout en den
gevoeligen Roelant, die Ritsaert mee wil nemen naar het hof van Karel: Laet staen,
seiti, Renout / Edel grave van Merwout. / Ic wills wel, dat Ritsaert / Vare te Vrankrike
waert / Met Roelant onsen neve / In dien dat hine niet begeve / Ende hine dan neme
op sijn ghelede, Ren. 1588. B. Het vf. in den bz. staat in het praeteritum (5 ×).
1. De conjunctief praeteriti in de indirecte rede is de omzetting van den praes.
conj. van de directe rede in: Alse hi wiste ende alsi sach / Dattie coninc Artur was
uut / Ginc hi in hant al overluut / Ende boet scat ende oec have / in dien datmen
hem orlof gave, Mor. 4526. -
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De voorwaardelijke functie is ook hier duidelijk: de ene prestatie wordt gesteld
tegenover de andere. De conj. drukt onzekerheid of den optatief uit.
2. De conj. praet. staat in de directe rede ter uitdrukking van de onzekerheid der
gestelde voorwaarde: Ende spaken ten vader: Wi secgen u / Wildi onsen raet doen
nu / Wi werden gewroken over luut / Latewi desen riddere uut / Indien dat hi wilde
gestaden / Jegen den fellen vanden gewaden / Den roden, die onse broeder sloech,
Torec. 2926. - Ook wanneer de gedachte van de personen in den epischen vorm
van het verhaal is verwerkt, drukt de praet. conj. vorm een onzekerheid, irrealiteit
of optatief uit. Met ironie van den schrijver: Dat hi gherne wille laten / Sine oeghe
varen ouer niet / Die hi in spapen scuere liet / In dien dat hi verzoent ware (= ‘als
hij slechts’, wens > voorwaarde) Rein. 2823. - Om hem wildi varen vragen / In dien
dat hi mochte riden, Mor. 2825. - Minder uitgesproken conditioneel, maar wel
beperkend-hypothetisch is: Den menegen doe ic grote pine / Want ic hebbe ene
warande / Alle die gonen vanden lande / Sine mochten mi niet ghewinnen / indien
dat icker ware binnen. Wal. 5305. -

II. De bijzin staat voorop. (6 ×).
Ook hier staat de zin steeds in directe of indirecte rede.
A. Het Vf. in den bijzin heeft den praesensvorm (4 ×). Is het gestelde in den bijzin
tevens het door spreker begeerde gebeuren in de naaste toekomst, dan gaat de
functie van den bijzin licht over tot voorwaarde: Doen sprac sijn oem die goede
naen: Seghelijn, neve, indien dat ghi / Henen vaert, so wil ic di / Die gheesel gheven
na dijn ghevoech, Segh. 3959. - Indien dat ic se met ogen sie / En roek ic oec wat
gescie! Lorr. II, 1831. - Juist die optativische nuance is mogelijk aanleiding tot
verplaatsing van den bijzin naar voren. Overigens zou er uit geconcludeerd kunnen
worden, dat vooropplaatsing van den bijzin betekent dat deze indien-zin reeds
geheel gelijk gesteld wordt aan andere hypothetische zinnen (zoals de VfSA-zin of
de of-zin), met verbleking van de oorspronkelijke functie. Overgang naar de
subjectsfunctie vertoont: In dien dat ic van der goeder heileger werder kerstinen
dichte / Dat dunct mi de beste gichte, die ic hen gesinden can, Christ. 66. (tenzij
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de bz. verbonden moet worden met het voorafgaande zinsverband). - Algemene
betekenis heeft: Indien dat hine (sijn meester nl.) te hem wert heeft / so prijst hi al
sijns heren daet, Teest. 982. (= altijd wanneer). B. Het Vf. heeft den praeteritalen vorm. (2 ×) - Beide gevallen omschrijven een
door den spreker begeerde handeling van de tegenpartij, als conditie voor eigen
toezegging of handeling. In de indir. rede: Dese hadden alle g h e s w o r e n / Indien
dat men hem te voren / Van XX daghen ghave haer sout / Si souden Brunen met
ghewout / Seker wesen tsinen ghebode / Rein. 2470. - Directe rede; Reinaert tegen
den koning: Indien dat die coninc milde / Een ghestille maken wilde / Ic soude
segghen met ghenaden / Hoe iammerlike hi was verraden, Rein. 2189. Samenvattend kunnen we dus zeggen
1e. dat het voegwoord indien (dat) in het mnl. nog slechts spaarzamelijk wordt
gebruikt; in verschillende teksten treft men het geheel niet aan.
2e. dat de plaats in tegenstelling met den of-zin en VfSA-zin, oorspronkelijk uiteraard
achter den hoofdzin is, met beperkende functie, hoofdzakelijk in den
praesensvorm.
3e. dat de functionele toepassing zich echter beweegt in de richting van de
conditionalis (voorwaarde in eigenlijken zin), in tegenstelling met het dubitatieve
of; overgang is behalve de ‘beperking’ ook vooral het stellen van een gewenst
of begeerd geval. Verreweg de meeste geciteerde voorbeelden demonstreren
die min of meer praegnante voorwaardelijke functie.
De zoëven geschetste toestand van het middelnederlands is niet in alle opzichten
blijvend geweest. Dat blijkt als we het materiaal van Overdieps zeventiende-eeuwse
grammatica nagaan (§ 133). Helaas zijn hier de gegevens niet consequent ingedeeld
naar de door ons aangewezen kenmerken. Voor de vergelijking met het
middelnederlands en de concurrente vormen is een hergroepering noodzakelijk.
Enige vbb. zijn toegevoegd, andere weggelaten, omdat ze als parallelle vormen in
hetzelfde zinsverband optreden, en dus beter buiten de statistiek gelaten worden.
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I. De bijzin volgt op den hoofdzin. (26).
A. Het Vf. in den bijzin heeft den praesensvorm (20).
1. Wat onmiddellijk opvalt is, dat de bijzin hier slechts zelden voorwaardelijk is,
in tegenstelling dus met de in het mnl. geconstateerde neiging van den indien-zin.
De bereidverklaring van den hz. wordt voorwaardelijk beperkt in Luc. 1120; bovendien
in dit dramatisch verband door Belzebub tegenover Michaël ironisch toegepast: De
Veldheer tre nu voor: wij staan gereet te volgen / Indien hij middel ziet tot slechting
van 't geschil - Duidelijk conditioneel is Pascha 420: Hij sal ons met syn gunst en
vleugelen bespreyen / Indien wij niet te spade ons sonden en bescreyen. - Ook Sp.
Brab. 1157.
2. Gewoonlijk is de indien-zin achter den hz. hypothetisch-beperkend of
hypothetische potentialis.
a. De bz. stelt een futurische mogelijkheid in een concrete situatie; de hz. omschrijft
een opdracht (imperatief) of besluit: Buuren helpt dat Wijf, of ic selt op jou verhalen
/ indien hij heur ontwispelt. Sp. Brab. 1935. - Mick ghij maer op den schelm / Indien
er valt gevecht, Baeto 917. - Vgl. Sp. Brab. 2048, Pascha 1015, Sp. Brab. 2218,
2054.
b. De bz. stelt meer in 't algemeen een mogelijkheid. Er zijn in den hz. allerlei
reacties mogelijk op die ‘onderstelling’. De hz. is imperatief of aansporend in Baeto
317; een dringend verzoek in Luc. 539; een spottende vraag in Luc. 175, als reactie
op een mededeling (Wat baat al 'smenschen roem, indien zijn schoonheid smelt!)
- De hoofdzin omschrijft de onaangename gevolgen in Luc. 507 en 523: De
wederspannigheit verplet haer hooft en kroon / Indien ze wederstreef des oppersten
geboon /. c. De bz. is negatief: ‘indien + niet’ wordt gelijk aan ‘tenzij’, een beperking van
een sterke bewering: hun woorden altemael / Sijn krachteloos en ijl, indien sij in de
schael / Des Goddelijcken wils niet even op en weghen, Pascha 510. - Ick sal
begraven sijn, ick wil begraven wesen / Indien ick niet en krijgh hem die mijn hert
bemint. Sp. Heid. 247. Ook Heemsk. Arc. 70/8. d. De bz. is verzwakt tot beleefdheidsvorm: Laet die voor mij alleen, indien het u
behaeght, Sp. Heid. 836. - tot dubitatief: Of (ik sal) dwingen 't Noodlot oock, indien
er Noodlot is; Baeto 46.
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e. De bz. wordt finaal bij een hz. met moeten (voorwaarde): Doen was een woort
een woort, nu moetmen listich schrijven / In dien men wel bewaert voor loose lidsers
blijven; Sp. Brab. 1031. B. Het Vf. staat in den praeteritalen vorm (6).
Ook deze verbindingen zijn slechts hypothetisch, nooit duidelijk voorwaardelijk.
De praeteritale vorm heeft dubitatieve of irreële functie: Voor waar een eerlick man
die sou hem des vernougen / Indien ick maer en wou tot hem mijn leden vougen,
Sp. Heid. 950. - De irreële onderstelling is meest afwerend: 't Waer den armen
Reynhart al te grooten onghelyck gedaen, indien wij hem soo van ons lieten scheiden,
Bat. Arc. 64/21. -Vgl. Baeto 202, Luc. 537, 1019. De bz. onderbreekt als modale restrictie in Sp. Heyd. 497: Ick wou, indien ick
mocht, u trouwe dienaar zijn.
II. Het tweede opvallende feit is dat de zin met indien vrijwel even vaak vooropstaat
(24 ×):
A. Met praesensvorm in den bz. (19). Ook hier is de voorwaardelijke functie maar
zelden en dan nog vaag aanwezig.
a. De bz. onderstelt één bepaald concreet geval in aansluiting op de situatie van
den spreker (en toegesprokene) of in het ‘futurum’. De hz. geeft met oog op die
futurische of praesentische mogelijkheid een raad, een verzekering of tekent de
aanbevelenswaardige of onaangename gevolgen: Indien ick van bedrogh hier
schuldigh word bevonden / Soo ben ick wel getroost om vast te zijn gebonden, etc,
roept zelfbewust Andreas uit in Sp. Heid. 1041; vergl. Baeto 742. - Overredend klinkt
Pascha 1725: indien ghij desen Rey / Vervolght, ghenadich Vorst! voort
oorlooghsvelt-geschrey / Sy raken in de vlucht en reppen tsaem hun zolen / etc. Afschrikwekkende gevolgen tekent de zin in Baeto 29. Deze gevallen zijn zuiver hypothetisch. Lichtelijk gaat Pascha 521 over tot de
voorwaardelijke verhouding: maer ons, indien ons vroet / Deese kastydinghe leydt
tot rechte ware boet / Die God hier mede eyscht, s'is ons zoo nut en salich / Als sy
den Koningh is verdoemelijck en dwalich. - Ook Luc. 660; en duidelijk de gewenste
mogelijkheid in Luc. 643: Indien men ons besluit bekrachtigh' met een kling / Ick zie
de morgenstar op onzen hoogen standert / Braveeren, 's hemels staat en
heerschappij veranderd.
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b. De bijzin is meer algemeen hypothetisch: Indien se somtijds rijst en dan eens
neder koomt / Soo dient er voor gewis een swaren val geschroomt. Sp. Heid. III.
Vergl. ook Baeto 431; Sp. Heid. 637-643; 711.
c. De bijzin is hypothetisch, maar lichtelijk dubitatief: Helaes! minnelijcke doch
minnelooze schoonheyt, indien 't waer is, dat meest alles aert na de plaetse daer
het is geteelt, hoe komt dan dat de soeticheyt van dit oversoete Voor-hout u
onverbiddelijck gemoet te mijwaerts noyt heeft connen versoeten? Arc. 60, 11. Vgl. Baeto 797. Verwant daarmee is de tot modale inleiding verzwakte bijzin; ter versterking bij
een verzoek: Indien ghij, weerde vrou, hebt eenigh welbehagen / In mijne teere
jeught, soo hoort mijn angstigh klagen, Sp. Heid. 1121 - ook Sp. Heid. 303.
d. De bijzin accepteert een praesentische situatie, maar de hoofdzin wendt de
argumentatie over een andere boeg; overgang naar de concessieve modaliteit:
indien bij u ons spreken / Niet eene pluym en weeght, gelooft ons bij dit teeken,
Pascha 925. - Indien men niet en acht verdiensten menighvuldigh / Men is soo veel
mijn staet wel en mijn afcoomst schuldigh / Dat ick aan vaylicheydt en eere lijd geen
schae / Tot dat de Coningh recht des handels grond verstae. Baeto 971. B. Het Vf. in den bijzin heeft den praeteritalen vorm (5).
a. De zinsverbinding staat in de indirecte rede, vandaar de praet. vorm: Sij stelden
mij doe de tijdt van drie daghen om, indien wij in de tijdt gheen landt bezeylden,
de jongens te eten: Bontekoe 57/6. b. In de directe rede heeft de praet. vorm modale waarde. De bz. grijpt terug op
het verleden, als pleitgrond; de hz. staat in het praesens: Indien oyt soete min,
indien oyt reine vlam / In uwen geest ontstack... Soo slaet een gunstig oogh
op twee soo jonge menschen; Sp. Heid. 1143. - Ook als verzwaring van een
bewering: Indien oyt yemandt mocht ter werelt munten wt / ... Ick ben 't, Baet.
121. c. De ‘afwerende’ irrealis: indien de zon verdwaelde / Uit hare streecke en zich
bekleede met een smoock / ...hoe zou de vreughd der weerelt sterven! Luc.
529.
d. De irrealis van het plusq. perf.: Indien sij sonder klad door 't
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leven waer gegaen / En haer gedachten noyt de valsheit lief en hadden / Zij
soud' haer' doodt niet met meineedicheit bekladden, Baeto 728.
De expositie van dit materiaal bewijst duidelijk de uitbreiding van de functionele
mogelijkheden van het voegwoord indien, vergeleken bij het vroege
middelnederlands. Allerlei subtiele nuancen zijn mogelijk geworden, die overigens
door synonieme voegwoorden worden uitgedrukt. Het typisch voorwaardelijk karakter
is vrijwel verloren gegaan, hoewel niet uitgesloten. Wel overheerst nog de
praesensvorm, maar opmerkelijk zijn toch ook de modale praeteritale
zinsverbindingen. Uit het grote aantal vooropgeplaatste bijzinnen blijkt, dat indien
volledig voegwoord is geworden (indien dat komt zelden meer voor) maar tevens
dat het vrijwel gelijkwaardig is geworden aan de andere hypothetische voegwoorden,
zoals of, als, wanneer, zo.
De overgang van ons middelnederlands naar dit 17e eeuwse materiaal is vrij
groot. Een breedvoeriger historisch onderzoek zal nodig zijn om de ontwikkeling
meer op den voet te kunnen volgen. Daarbij zullen individuele, stilistische
eigenaardigheden niet over het hoofd gezien mogen worden. Om één vb te noemen.
Zoals gezegd houden de vooropen achtergeplaatste bijzinnen elkaar in evenwicht
(resp. 24 en 26), maar in de teksten is er nogal verschil: in de Sp. Brab. staan alle
bijzinnen achteraan (6), in Luc. 7 van de 10, in Pascha echter 3 van de 6; in Baeto
slechts 4 van de 11 en in Sp. Heid. 4 van de 13. Natuurlijk zijn deze getallen te
voorlopig om er sterke conclusies op te bouwen, maar ze wijzen toch wel in de
richting van persoonlijke verschillen, of van de mogelijkheid dat het gebruik nog niet
zo precies gefixeerd is in deze periode. Daarmee wil ik echter niet beweren dat de
uitbreiding van indien tot allerlei hypothetische verbindingen een zeventiende-eeuwse
ontwikkeling is. Het tegendeel kan mijn materiaal uit de 16e eeuwse pamfletten
bewijzen. Uit de bloemlezing van Fredericq heb ik 40 gevallen samengegaard, het
5)
is slechts een gedeelte van het daaruit te halen materiaal . In deze redeneerteksten
komen zeer veel hypothetische zinnen voor, ook met andere voegwoorden (so, als
etc.). En het is daarom interessant te zien dat in deze periode indien reeds vol-

5)

Van de totaal 411 blzz. heb ik ± 250 blzz. op indien geëxcerpeerd.
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ledig als gelijkwaardige partner der andere hypothetische voegwoorden is erkend.
Van de aangestreepte 40 gevallen staan er 29 voorop, terwijl er één den hz.
onderbreekt. De tendentie indien als hypothetisch voegwoord te gebruiken en daarom
voorop te zetten werkt hier dus nog sterker dan in het gemêleerde 17e-eeuwse
materiaal. Van die 30 gevallen hebben 18 den praesensvorm en 12 den praeteritalen.
Van de 10 zinnen die op den hz. volgen hebben er 5 praesens, 5 praeteritum. Een
beknopt overzicht van de functionele nuancen moge het karakter van den 16e
eeuwsen zin nog nader toelichten.

I. A. De bz. voorop in het praesens.
a. Verbonden met een imperatieven hz., is de bz. louter hypothetisch. De hz. is
‘antithetisch’: indien men meynt, dat dit maer woorden zijn, leest tghene de
6)
Spanjaarden selve hebben gheschreven van hare Indische handelinghen 231 . De hz. is zonder die tegenwerpende functie, adviserend: 227, 232. - Een algemene
wetsbepaling: 95.
b. De hz. is vragend. De verbinding heeft in de ‘discussie’ een sterk bewogen,
modaal karakter: verontwaardigde afwijzing van de handelwijze der tegenpartij, in
strijd met den inhoud der hypothese: Segt mi, lieve Heeren, van desen heyligen ofte
beter tyrannischen ongodlijcken Rade, indien des Conincx genade so groot is ende
zijn meyninge so goet is, gelijck ghij lieden inden voorz. placcate seyt ende wy ooc
gelooven, hoe derret ghij met u groote wreetheyt daartegen so groffelijck comen?,
25. - Een spottende dubitatief, om de onjuistheid van de hypothese (= opvatting v.d.
tegenpartij) in het licht te stellen: 38. - De bz. accepteert een reëel feit, de hz. vormt
een climax: Indien een Italiaensch coopman van dat ambacht alsulcken meester is
(nl. v. bedrog), wat verwachten wij van de Italiaensche princen, die gheen ander
handelinghe oyt hebben gheleert dan veynsen? 229. c. De hz. is een oordeelszin: Ende indien sij sulcx niet doen... soe zijn sij zelfs te
achten meenedighen... 223; - een beweringszin, die de schadelijke gevolgen
(prohibitief) omschrijft; een zwaar hypothetisch gebouwd verband: Waeruut het
claerlicke blijkt, dat in allen ghevalle, bij also verre als ghijlieden hem noch langer
in desen crijch helpt ende

6)

Ik vermeld slechts de pagina.
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met gelde bijstaet, indien dat ghy hen niet en verhindert en opentlick in zijn
voornemen wederstaet, so en can onse arme Vaderlant haar uuterste verderf ende
verwoestinge geensins ontgaen, 59. - Vgl. verder 32, 145. d. Rustiger is het betoog in het geval op blz. 142: indien wij de quetsure willen
aanmercken, daerin is eenen afgrondt van miraculen gelegen. - Vgl. ook de futurische
mogelijkheid in 137; met lichte neiging tot voorwaardelijke nuance in 270.
e. Het hypothetisch karakter van den bz. is zo sterk, dat ook wanneer de indien-zin
bz. van den tweeden graad is, hij vóór den concluderenden of bepalenden ‘hz. naar
de functie’ geplaatst blijft onmiddellijk na het eerste voegwoord. Dit is tevens een
bewijs voor den meer synthetischen stijl van de ambtelijke en betogende taal in
deze periode, bv. De staten etc. ... zijn ghestelt alsoo dat, indien sij bevinden dat
die Coning... hem te buyten gaet... soo sijn sij ghehouden etc. 223. Vgl. 249; 29.
B. De bz. voorop in het praeteritum.
a. De praeteritale vorm is reflex van de indirecte rede: 86. Met overgang naar de
voorwaardelijke verhouding: 198. - duidelijk voorwaardelijk: Daer was eenen die
wat beschoncken was, dewelcke seyde: indien men hem een paar vanen biers wilde
gheven, hy soude, seecker stuck gheschuts opte vesten leggende, onder de schepen
van de Spaengiaerts schieten, 118. b. De hz. is vragend; de verbinding is prohibitief: Nu vragen wij u lieden, indien
dat dat sulcx gheschiede (d a e r v a n o n s G o d a l m a c h t i c h v e r h o e d e n
w i l ), wie soude anders die schult hebben dan ghijlieden alleene, etc. 60.
c. Gewoonlijk is de verbinding algemeen hypothetisch; de hz. stelt vast wat er in
het potentiële geval gedaan moet worden; zonder Vf. in hz. door samentrekking:
ende indien dan gheen vijff kerken ofte vijff altaren en waren, vijffmaels een kercke
oft eenen altaer, 257. - de hz. in het praet. 251. - meermalen staat de hz. in het
praesens: ende indien dat er eenich beletsel waere, sullen deselve moghen doen
bij heurlieder erfghenamen ofte andere voor hen lieden, 259: vgl. 94, 256, 259, 260.
d. De verbinding staat in het plusq. perf.; irrealis in negatieven vorm
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in breder hyp. verband: Want soo een van de strotaderen gequetst was, is seker,
indien het bloedt niet bij extraordinarischen wege niet gestopt en hadde geweest,
dat geen medicijn noch chirurgijn in tijts en soude hebben konnen komen; 142.
e. Ook staat de verbinding meermalen in den tweeden graad, zie de geciteerde
plaatsen: 86, 94, 142, 198, 251, 259.

II. De bz. volgt.
Zoals opgemerkt, staat de indien-zin oorspronkelijk vooral achter den hz., maar is
in dit tekstmateriaal de volgorde doorgaans reeds omgekeerd. Van de 10 gevallen
dat de bz. volgt, staan er nu bovendien 7 in den tweeden graad. Bij den of-zin was
dit een aanleiding, in het vroege mnl., den bz. achteraan te zetten. Uit het zo even
besproken materiaal bleek, dat de 16e Eeuwse betoger niet meer zo terugschrikt
voor de synthetische zinsperiode, maar toch kan die ingewikkelde structuur van het
zinscomplex als oorzaak beschouwd worden voor het achteraan houden van den
indien-zin. Dit gebeurt zowel bij den zin in praesens (4 van de 5!) als bij de
praeteritale vormen (3 van de 5). In twee gevallen is de hz., een wantzin, eveneens
reden om de bz. achteraan te plaatsen (232, 233), en in één geval hebben we te
doen met een ingewikkeld hypothetisch complex, dat begint met een indien-zin,
maar waar op den hz. nogmaals een nader beperkende, voorwaardelijke indien-zin
volgt: 260. - Zo bezien, is dus in alle gevallen de zinsstructuur aanleiding tot
achterplaatsing van den indien-zin. Slechts éénmaal onderbreekt zo'n 2e graadszin
het verband: 111. Op de functionele verhoudingen is het niet nodig nog eens uitvoerig
in te gaan. De plaatsen met praes. zijn: een hyp. mogelijkheid 233; waarschuwend
voor de gevolgen, 23; met min of meer voorwaardelijke functie: 230 (2 ×), 149 (negat.
> ‘tenzij’). Met praet.: hypoth. I.R. 22, 264; D.R.: 270; 232; met voorwaardelijke
nuance 260.
Opmerkelijk is dus wel dat in deze achtergeplaatste zinnen het voorwaardelijke
karakter sterker vertegenwoordigd is dan in de vooropgeplaatste.
In het tegenwoordig taalgebruik, maar dan beperkt tot de gestileerde, voornamelijk
geschreven cultuurtaal, is indien als hypothetisch blijven
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voortleven. In de volkstalen komt het, voor zover ik heb kunnen nagaan, niet voor.

V. Zinnen met opdat.
Naast het, zoals we zagen, nog weinig gebruikelijke indien, is in het Mnl. het
algemeen gebruikelijke voegwoord voor voorwaardelijke verbindingen: opdat. Wat
vorming betreft vertoont het grote overeenkomst met indien: een praepositiebepaling
met demonstratieve betekenis, waarvan de eigenlijke inhoud omschreven wordt
door een bijzin. Die bijzin begon met dat. Of dit oorspronkelijk als het relatieve
pronomen of als het voegwoord moet worden opgevat, is dubieus. In de enkele
plaatsen waar de volledige vorm opdat dat is overgeleverd, is dit tweede dat in ieder
geval niet meer als relatief pronomen, doch als voegwoord op te vatten: Here,
onthoutene, hets mijn raet / Updat dat hi wille morgen vroe / Heme maken ter roken
toe, Ferg. 647. - Zie verder Mnl. W. V, 1683. Bij verkorting ontstond dan opdat: en
het is weer dubieus of nu het eerste of het tweede dat, het pron. demonstr. of het
voegw. wegviel. Het WNT XI, 413 staat de eerste opvatting voor, echter zonder
bewijs, het Mnl. Wdb. laat de zaak, voorzichtiger, in het midden. Belangrijker is de
semantische waarde van op dat en de daarmee samenhangende ontwikkeling als
voegwoord. Hierin ook raken indien en opdat elkaar zeer nauw, maar er is toch wel
enig verschil. Bij indien hadden we te maken met een deiktische praepositie-bepaling
in den zin van ‘in dat geval’, waaruit als vanzelf de beperkend hypothetische functie
voortkwam, met kennelijk de secondaire neiging tot de voorwaardelijke verhouding.
Bij opdat valt nog sterker de nadruk op die beperkend-voorwaardelijke functie:
waarschijnlijk is dit zelfs de meest oorspronkelijke en is de gewoon hypothetische
daaruit voortgekomen: de praep. bep. ‘op dat’ betekent zelf ‘op die voorwaarde’. In
ieder geval is opdat vanaf de oude teksten en in allerlei taalsoorten, de hele
middeleeuwen door bij uitstek het voegwoord voor de voorwaardelijke verbinding.
Evenals de indien-zin volgt de bijzin met opdat in verreweg de meeste gevallen op
den hoofdzin; in het materiaal dat ik ter beschikking heb is de verhouding aldus: 83
tegen 27 met vooropstaande bz. en 8 maal onderbrekend; en ook overheerst in
sterke mate
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de praesens-zin: 81, tegenover 36 praeteritale zinnen. De achterplaatsing hangt
samen met den oorsprong uit de deiktische praep. bep. én met de functie van
restrictie; de voorkeur voor den praesentischen vorm hangt samen met het
voorwaardelijk karakter van de opdatzinnen. In het Mnl. W. is een grote hoeveelheid
materiaal aangevoerd. De groepering der gevallen is echter uitsluitend gericht op
de semantische waarde van het voegwoord, met verwaarlozing van de eigenlijke
syntactische situaties. Ter vergelijking met de andere hypothetische en conditionele
voegwoorden is het nodig ook hier de door mij elders gebruikte indeling door te
voeren.

I. De bijzin volgt op den hoofdzin. (83).
A. Het Vf. heeft den praesensvorm, hetzij indicatief, hetzij conjunctief (54).
1. Dikwijls bevat de hz. een bereidverklaring, een toestemming of toezegging,
een gunst of belofte, of een dergelijke mededeling, die gebonden wordt aan een
voorwaarde (20).
a. In de Directe Rede bestaat die verhouding tussen spreker en aangesprokene;
de hz. staat dus in de eerste persoon, de bz. in de 2de persoon; m.a.w. de
aangesprokene moet de gestelde voorwaarde vervullen: Up dat salic jou laten gaen
/ ende vergheven dat ghi hebt misdaen / up dat ghi dese sake doet. Wal. 4349. Oc salic u met vollen loene / Dat wel vergelden, maget schone / Opdat gi blivet
vaste in desen, Lutg. 1733. - Ghi sijt mine vrint, opdat ghi doet dat ic u ghebiede,
L.v.J. 215. - Vergl. Lorr. II, 1166, Rein. II 7582; Lans. 234; Limb. II, 463. - De bz.
ook in 2e ps.: U en mach niet ghebreken / opdat ghi enen ghewarighen wil hebt,
Ruusbr. 3, 85.
b. De toezegging kan ook door een ‘tussenpersoon’ meegedeeld worden aan den
belanghebbende, die de voorwaarde vervullen moet; de hz. staat dan dus in de 3e
persoon, de bz. in de 2e ps.: Si selt u betren, opdat gijt har claght, Lutg. III, 784. Ende sijt des seker ende vroet / Si sullen u tallen stonden / Hoeden van scanden
ende sonden / Op dat ghi daghelike / Dit ghebet zecht innichlike, Lksp. II, 60, 113.
- Vgl. Had. Br. II, 153; Lutg. 1744.
c. De toezegging geldt voor ieder die de voorwaarde vervult; de bz.
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is niet gericht tot één bepaalde aangesproken persoon, maar staat in de 3e ps.: Dat
hi (nl. God) hem alle sijn sonden vergheven wil / opdat hi penitencie doen wil, Ruusbr.
4, 156. - ..Gods genade / die niemanne oec dan en comt te spade / op dat hi
gewareghen rouwe heeft / wi qualec dat hi heeft geleeft, Christ. 778. - God saelt
doen.. ja opdat die bede es goet, Doct. I, 544. Ook met 1e ps.: Ende daer helpt hi
(= God) ons gherne toe / opdat wi selve willen alsoe, Lksp. II, 41, 176. d. De bedoelde relatie tussen dengene die iets beschikt of toestaat en den vervuller
van de gestelde voorwaarde kan ook in het verhaal bestaan: Daer heeft Amand
hem ghegheven aflaet van sonden / up dat hi moet hem doen doopen ende voordan
goet kerstijn blive, Amand. I, 4401. e. Met deze verbindingen, waarin de bijzin een te leveren contraprestatie stelt
vóór een toezegging van kracht wordt, zijn ook nog verwant enkele gevallen waarin
het subject van de hz. hetzelfde is als van den bz.: dat subject kan pas die in de hz.
vermelde handeling verrichten of het beoogde resultaat bereiken als hij de
voorwaarde vervult: Die persemaert (= woekeraear) mach ten outare diene, opdat
hi vele ghelts hevet te ghevene, Ruusbr. 5, 159. - Die gheet in minnen te stride / Hi
sal verwinnen saen / Opdat hi niet en mide, Had. Stroph. II, 9. f. Het subject van de hz. in 3e ps. is zelf steller van de conditie: Die lichtelic
absolveren van al dat een heeft misdaen / opdat si daer of ghelt ontfaen, Vr. en Min.
XI, 80. 2. Geleidelijk is de overgang van de boven onderscheiden categorie van
verbindingen tot beweringszinnen met algemene strekking, doch gebonden aan
een bepaalde restrictie (18). Er schuilt nog iets van een ‘toestemming of verlof’ in
zinnen als: Men mach ooc... / een boerdekijn vertrecken met / ... opdat en is niemens
lachter, Lksp. III, 15, 203. - Ende ist datmens ghelooft, lude of stille / Men doeter
aen gheen quaet / Op dat jeghen t ghelove niet et gaet, Lksp. II, 10, 38. a. Louter algemeen geldige beweringszinnen worden beperkt door de opdat-zin
die nog min of meer een voorwaardelijk karakter heeft: Sonder water si langhe leven
/ opdat men hen melc wil gheven, Nat. Bl. V, 289. - Dat gheen dinc nes te swaer
die studeren wilt hine
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vindet, opdat hijs hem onderwindet, Doct. II, 648. - Wolfs herte te pulvere verbrant
/ Ende ghedronken al te hant / Doet ghenesen, men waent des / Die in epilencien
es, / op dat hi hem wacht eere sake / Dat hi nemmermeer vrouw en genake, Nat.
Bl. II, 2481. - In vuchten steden wasset haestelixste / op dattet vanden reghen niet
a

en verrotte, Barth. 672 . - Het is goet onvasten tanden / opdat men se daer mede
wrivet, Nat. Bl. II, 1152. - Vgl. ook Wap. M. I, 833; Nat. Bl. II, 1603; Nat. Bl. V, 885;
Wap. M. III, 500; Lutg. 1452.
b. De hz. is negatief; de bz. met opdat omschrijft een door het subj. van de hz.
hevig begeerd doel waarvoor hij alles overheeft: ‘opdat’ is gelijk ‘indien slechts’.
Feitelijk omschrijft de hele verbinding een sterke begeerte: Hem ne roeket hoe grote
scande / dat ander liede daer om ontfinghen / up dat hi met sinen dinghen / sine
wille mach bedriven, Stoke III, 1186. - Ons en derf roeken wat wi hier doghen / Op
dat wi hemelrike hebben moghen, Lksp. I, 37, 134. - Dat hi die mint droncken is,
want hi nien acht.. weder men goet seit oft quaet, opdat hi heeft sijn gherief vander
dinc die hi heeft lief, Doct. II, 316. - Vgl. Rein. II, 5814; M. loop. I, 925; Ruusbr. 6,
68. 3. Het voorwaardelijk karakter van den opdat-zin is verzwakt tot een restrictie op
een voornemen of plan. De spreker, tevens het actieve subject, of althans de persoon
van wie de actie zal uitgaan, erkent daarin zijn afhankelijkheid van een goddelijke
macht, al of niet bij name genoemd: Dien wille sal achter bliven; Op dat mi god
behout mijn lijf, Glor. 921. - Glor. 333. - Garijn seide: trichte laet varen / Het wert
noch vergouden twaren / Opdats ons onse Here an / Die alle dinc wel voegen can.
Lor. I, 1185. - Ic sal opnemen dit paerlement / Op dat icx macht hebbe en ic can,
W.e.S. 499. - Vgl. ook met 3e ps. als subj.: Hi slaet van monde opdat hi mach, Lksp.
I, 27, 12. Dezelfde functie kan echter uitgedrukt worden door den VfSA-zin: hfst. III.
4. In de volgende gevallen heeft de opdat-zin vrijwel alle reminiscentie aan de
voorwaardelijke functie verloren; de bijzin is hypothetisch, te omschrijven met ‘als,
ingeval dat’; het aantal van deze verbindingen is echter ver in de minderheid: 11
van de 54. Er zijn echter ook overgangsgevallen, waarin de bz. als beperkende
bepaling nog grenst aan de voorwaardelijke functie. Zo is de bz. met nadruk als
restrictie

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 71

76
toegevoegd in: Men zeicht dat Zaterdach wert, eer zij hier werden, já updat zij
commen willen, Ann. Em. 14, 15.
Nog iets van de beperkende functie is te bespeuren in: Hier gheloofdi te bestane
den grave ten campe / .. van heden over twee jaer, opdat ghi ghesont sijt, Limb. III,
1074. - In de volgende gevallen zijn ook de laatste sporen van de conditionele functie
uitgewist. Het materiaal is echter zo gering dat een scherpe indeling weinig zin heeft.
Wel is er enige nuance in de aard van den hz. en den bz. Zo is de hz. een bewering,
die van kracht is als het gestelde geval zich voordoet in: Suster, broeder... die machtu
verliesen ende nemmermeer vercrighen weder / opdat se die doot sleet ter neder,
O. VI. Ged. I, 83, 757, vgl. ook Heim. 1151, Hild. 220, 61. De hz. geeft een voorschrift:
Die rike man en sal ooc niet / Tote des anders daghes, wats ghesciet / Des arbeiders
loon houden / Opdat hine eysch onvergouden, Lksp. III, 1, 64. - De hz. is dubitatief
in: want ine can / mi selven wel getrosten nit / Op dat die dinc also geschit / Als ic
versta, Lutg. 310 - De realisatie van de mededeling of bewering hangt af van de wil
van den spreker in: En wetti niet dat ic macht heb u te crucen, opdat ic wille nu,
Wrake I. 518. - of van de wil van den aangesprokene: Dat vingherlijn van roden
goude es uwe / opdat ghijt ghert, Boerden III, 84, ook Lutg. 1931. Een overgang naar de concessieve of de causale functie vertoont: Soo en prisic
niet perlen.. / noch eerdsche cierheit menechfout / opdat ic emmer sterven moet (=
als ik toch..) Belg. Mus. 2, 238, 54. -

B. De bijzin staat in het praeteritum (25).
1. De praeteritale vorm is gevolg van de Indirecte Rede; omgezet in de Directe Rede
ontstaan hier dezelfde verhoudingen als bij de praesenszinnen.
a. De bz. is voorwaardelijk: Datse (nl. de zonden) hem God vergaf / opdat hi hem
voert hoede daer af, Brab. IJ. 1, 837. - Dat hise gerne soude / minnen opdat sijt also
woude, Lanc. II, 7153. - vgl. Sp. I, 3, 53, 39; Brab. IJ. II, 2982. b. De bz. bevat een restrictie, de voorwaardelijke functie is zeer verzwakt: Hoe
hier ene brulocht gemaect si / Tusscen den jongen keyser ende mi / Dat hi harde
gerne brake / op dathi mochte in enege
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sake, Lor. I, 1264. - Men sout hem bringhen, updat men conste, Amand II, 1147.
c. De bz. omschrijft een mogelijkheid; waarvoor de hz. een bepaling of voorziening
treft; hier hebben we werkelijk met de hypothetische functie in engeren zin te maken;
‘opdat’ is gelijk aan ‘in het geval dat, als’. Ende dat sijn brueder daer af soude hebben
tgebruic, opdat hi noch levende ware, Brab. IJ. VI, 7915. - Voort dede hi afscheeren
hem selven al sijn haer, omdat hi niet bekent wilde wesen waar hi quame, opdat
men kende sinen name, Amand, I, 5502. - vgl. ook Melib. 545.
2. De praeteritale vorm kan ook optreden in het verhaal, waar het soms moeilijk
is te bepalen of de gedachtengang van een persoon in het verhaal (dus I.R.) of die
van den schrijver wordt gegeven.
a. De voorwaardelijke functie is nog lichtelijk aanwezig in gevallen waarin ‘opdat’
te vertalen is met ‘als maar, indien slechts’: Die Joden hilden die doot over spel, up
dat een Romein doot mede vel’, Rijmb. 31790.
b. Sterk verzwakt is ook de oorspronkelijke functie van opdat in zinnen die nog
slechts een modale restrictie inhouden als: Omdat hi wilde als een rent / altoos leven
ende ongheënt / up dat wesen mochte, Wap. Mart. I, 212. - Ook als de restrictie
appelleert op de wil van den toegesprokene (bij omzetting in den epischen vorm):
In Vroonle gaf hi hem rentende dinghen / daer si mede leven mochten ende Gode
dienen opdat sijs rochten (= zo ze wilden). Stok. I, 483.
c. De bijzin omschrijft een potentieel of gesteld geval in het verhaal, en is dus
zuiver hypothetisch; ‘opdat’ is gelijk aan ‘in het geval dat, als’: Ende Otte dede
werneren wale / Sine borge altemale / Ende vervesten sine stede / Ende wale spisen
mede / Alse die hem weren soude / op dat menne orlogen woude, Lor. I, 979. - (Hi)
sach dat hem was ondaen / de wech updat hi wilde ontgaen, Franc. 9335. Vgl. ook
Stoke II, 871, Lanc. II, 11202. 3. Daarnaast staan nu de praeteritale zinnen in de Directe Rede, die niet slaan
op een verleden situatie, maar voor het ‘heden’ van den spreker modale functie
hebben. Frequent zijn die gevallen niet (6); maar ze bewijzen toch dat opdat ook in
dit opzicht concurrent geworden was van andere hypothetische voegwoorden.
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a. De beperkende zin verraadt nog zijn herkomst uit de voorwaardelijke verbinding;
de praeteritale vorm duidt op onzekerheid, op een zekere spanning in de directe
rede: Stervic, daer en leit mi niet an, opdat ghi den ghenen wist / die mi brocht in
desen twist Segh. 11196. - Een beperking bij een wens: Die soudic harde gerne sin
/ Opdat het mochte mi geschin, Lutg. 1492. - Een voorzichtige restrictie bij een
advies: Soo riedic wel dat menne ontbode opdat men hadde getrouwen bode, Limb.
IX, 963. - Geheel verzwakt tot een irreële restrictie: Men stake bet uut metter hant
/ Ende versmoorde sulken pant / Onder donrene moude / up dat nature woude.
Wap. Mart. I, 699. Ook in de beperking van de eigen mededeling van den schrijver kan men nog
iets van de oorspronkelijke functie zien: Daer up ruste soe... updat men ‘ruste’ heeten
mochte dat soe... (= als men tenminste...), Sp. Hist. III, 3, 27, 32.
b. Zelden vindt men de irreël-hypothetische functie zonder meer: Want sterven
si (nl. de armen) van breken / God die sout aen u wreken / Hier of ghinder sijt seker
das / Op dat u sijn breke kenlijc was, Lksp. III, 1, 114. Soo en sagedi nie creature
hebben soo overschone figure / dort ict seggen oppenbare, opdat ic sijn moeder
niene ware, Limb. IV, 1647. -

II. De bijzin staat voorop.
A. In het praesens. Zoals gezegd is deze positie van de opdat-zin veel minder
frequent: tegenover de 54 praesentische zinnen na den hz. staan er 18 voorop.
Onwillekeurig versterkt die vooropplaatsing het hypothetische karakter, maar het is
opvallend dat toch slechts in weinig gevallen ook hier de zuiver hypothetische functie
optreedt. Gewoonlijk is er een duidelijke reminiscentie aan de voorwaardelijke
functie.
1. De vooropgestelde bijzin heeft in de D.R. (of onafh. I.R.) soms nadrukkelijk
conditionele functie: Die Sarrasijn die bat ghenade ende swert: updat hi moet leven
/ Hi wilre hem lijctekijn afgheven, Sp. IV, I, 25, 47. - Min. loep. I, 645. 2. Meestal treedt de vooropgeplaatste opdat-zin op in betogende verbanden, die
gemengd hypothetisch-conditioneel zijn. De hz. bevat een
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toezegging of is een beweringszin: opdat hine (nl. God den mens) anders bereet
vint ende hebbelijc, soo en siet hi niet aen wat hi vore gheweest heeft, Ruusbr. 3,
99. - Op dat ghi ghewarechleke soeket, niet na uwer affectien, mer na den wille
Gods, soe seldi al vercrighen daer hi u toe ghemint hevet, Had. Br. XVI, 5. - Al es
een mensche sondere, opdat hi altoos heeft ghere dat hi der sonden af sal staen...
God spaerten, Wrake III, 1174. - Vgl. verder Had. Stroph. XIV, 53; XXVII, 68. - Christ.
297, Hild. 244, 44; Sp. I, 8, 72, 13.
3. Soms staat ook de restrictie van een voornemen voorop (vgl. de
achtergeplaatste bz. onder I, A, 3); de vooropplaatsing geeft sterker reliëf aan de
directe rede: Ende magic gevinden den ridder fier / Opdat ic mach, ic bringen hier,
Mor. 356. - ook Lorr. I, 601. - In de A tekst van Rein. I, 1421 staat: Ic salt mi nemen
arde na / Up dat ic mach dat ic ontga - maar in F.: ende gan mi God dat ic ontga. 4. In slechts 5 gevallen is de bz. louter hypothetisch, toch met enkele nuancen.
a. De bz. duidt aan een futurische potentialis; de hz. het gevolg of de conclusie:
Want opdat also keert / So sijn wi altemale onteert. Lor. I, 25. b. In de hz. bepaalt de spreker zijn (haar) standpunt t.o.v. het gestelde in de bz.:
Opdat hi niet en wilt mijns, soo en willic ooc niet weder sijns; Limb. III, 635. c. De hz. is een imperatief: Opdat u dunct dat ic te hoge / Ende u te machtech
huwen moge / so geeft mi enech maten man, Lorr. I, 181. - Opdat ghi procurreur
sijt, toont mi dan u procuratie, Mask. 96. d. De hypothetische bz. gaat over tot subjectszin in: Al es dijns wijfs tonghe wreet
/ opdat daer wijsheit uutgheet / dat soutu lieflike verdragen; Melib. 787. B. De bijzin in het praeteritum. Ook deze verbinding is veel minder gewoon dan
die met op den hz. volgende bz.: 7 tegenover 25. 1. De praeteritale vorm is aanwijzing voor de Ind. rede.
a. de bz. is voorwaardelijk: Opdat sij hemlieden vredelic jeghen hare droughen
soe soude.. om hemlieden peinsen in hare testament, Cron. v. Vlaend. 1, 133. - Die
waghenair hem weder zeede / Dat hijs om
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ghelt hiet en dede / Mer opdat hi hem een dinck gonne / woud hi hem helpen dat
hijt wonne, Min. loep. II, 2749. b. de bz. is hypothetisch, het stellen van een mogelijk gebeuren in het ‘fut.’ (nl.
t.o.v. de oorspronkelijke spreker): U kerre liet men staen op die sake, opdat men
noch den cooman sprake, dat mense soude wedergeven, Limb. I, 2724. - Opdat
dese brulocht lede, so ware hi ende sijn geslachte met ewelike achter geset. Lorr.
I, 1038. 2. De verbinding in de Directe rede heeft modale functie.
a. de bijzin is lichtelijk conditioneel; tevens irreëel hypothetisch of dubitatief: Opdat
si edel ware en wetic nieman die ic vor hare / woude dat ghi getrout hadt, Limb. IV,
759. - Met optatische mod.: Opdat mijn wee iet hadde te bat / So woudic in haer
diepe ghewat / Alle mijn vonnesse verlesen / Had. Stroph. III, 67. b. de bijzin is hypothetisch; een dreigement: Of dattic noch enen slach slaen
woude dune genaes nemmermeer, Flandr. II, 180. -

III. De bijzin onderbreekt den hoofdzin.
Gewoonlijk heeft de bijzin den praesensvorm: 8 × tegenover 1 geval in praet. De
onderbrekende zin verliest aan expressiviteit, gaat over tot modale beperking.
1. De bz. heeft den praesens-vorm.
a. Nog lichtelijk conditioneel: Daer sal hi mogen vinden in / Opdat hi willet sinen
sin / daertoe bekiren, die bispele / van prise goet ende dire vele / opdat hi vrudt die
selen comen / Te baten hem ende oc te vromen, Lutg. 156/59. - Ic hope ooc, gi
selter in vinden / opdat gijt doet algader lesen / dingen die nuttelijc sullen wesen,
Velth. VIII, 35, 24. - Deze verbinding kan men ook interpreteren als een bedekte
aansporing van den auteur het aangeboden geschrift te lezen.
b. De bz. verzwakt tot beleefdheidsformule: Ic bids u, opdats u niet en verdriet, /
dat ghi... Teest. 2632. - Dat ic hare bidde om Gode des... dat si opdat hare wille si
/ Hier wille comen spreken jegen mi, Lanc. II, 11405.
c. De bz. is een licht-hypothetisch, beperkend tussenvoegsel, dat den eigenlijken
inhoud van den hz. niet raakt; Hi screef alsus, op dat ict versta / In sinte Marien van
Oingnies leven / dat hi... Christ. 76. -
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Van deser selver Elysabeth sal ic vertellen / opdat gijs nijen wed, een scone miracle,
Lutg. II, 1051.
d. de bz. is hypothetisch in een algemeen bepalenden zin: Dat goet dat van sinen
halven comt, opdat hi negene kinden en heeft, dat blijft in tsertoghen macht, Ned.
Proza 2.
2. De bz. staat in het praeteritum. In de indirecte rede, een hypothetische
verbinding: Agulant... ginc sijn sort maken / Ende vernam in waren saken / Dat
sanderdaechs Karel soude / op dat hi striden woude / Nemen harde grote scade,
Lorr. II, 568.
Overzien we de aldus ingedeelde gegevens en vergelijken we die nog eens met
die van de andere hypothetische en conditionele zinsverbindingen dan kunnen we
als grote lijnen vaststellen:
1. De terreinen van de voegwoorden of en opdat zijn in het mnl. vrij scherp
tegenover elkaar afgepaald: of is vrijwel uitsluitend hypothetisch, opdat fungeert
overwegend conditioneel. Voor zover ze elkaar beconcurreren vindt dit plaats
op het hypothetische vlak en gaat dit uit van den opdat-zin. Die concurrentie
betreft echter lang niet alle functionele en stilistische nuancen. De typisch
dramatische toepassingen van de dubitatieve of-zinnen wordt door opdat niet
aangetast, verbindingen met vragende en gebiedende hoofdzinnen zijn ook
zeldzaam bij dit oorspronkelijk voorwaardelijke voegwoord.
2. Meer wrijving ontstaat er uiteraard tussen den opdat-zin en den Vf.S.A.-zin,
aangezien de laatste meer dan de of-zin neiging vertoont voorwaardelijke
functies aan te nemen. De Vf.S.A.-zin en de opdat-zin ontmoeten elkaar van
tegenovergestelden kant dan vooral op het tussenterrein: de gemengd
hypothetisch-conditionele functie. De nadrukkelijk voorwaardelijke verhouding
wordt, zoals begrijpelijk, liever uitgedrukt door de markantere en zwaardere
verbinding met het voegwoord.
3. Op dit conditionele vlak zijn in ernstiger mate de soortgelijk gevormde
voegwoorden indien en opdat elkaars rivalen. Opdat is echter, althans in de
vroegere perioden, veel frequenter dan indien. Dit hangt waarschijnlijk samen
met het verschil in etymologische betekenis: indien wordt van hypothetisch
voegwoord een tijdlang met een zekere voorkeur gespecialiseerd tot
conditioneel voegwoord; opdat verzwakt van
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conditioneel voegwoord ook tot voegwoord voor zuiver hypothetische functies.
4. Merkwaardig is het echter dat opdat het, niet slechts als hypothetisch maar
ook als conditioneel voegwoord tegen zijn concurrenten heeft afgelegd. In het
begin van de 17e Eeuw heeft het als zodanig nog wel bestaan (zie WNT),
hoewel blijkbaar in beperkte mate en bij slechts een gering aantal schrijvers.
Overdiep vermeldt noch de conditionele noch de hypothetische functie van
opdat. Waarschijnlijk zijn de oorzaken hiervan verschillende: het opkomen van
vele andere hypothetisch-conditionele voegwoordelijke verbindingen, zoals die
met indien (dat echter zijn speciale voorkeur voor de conditionele functie ook
voor een groot deel prijs gaf en meer en meer algemeen hypothetisch ging
fungeren), maar ook die met nog te bespreken voegwoorden als so en als.
5. Interessant is het nog even den nadruk te leggen op het feit dat bij opdat de
conditionele functie primair is t.o.v. de hypothetische. Dit hoeft men niet in strijd
te achten met onze inleidende theoretische bespiegelingen, waar de conditionele
functie een verbijzondering genoemd is van de hypothetische. Theoretisch kan
men dat heel wel doen, zonder te willen ontkennen dat in de taalrealiteit elkaar
kruisende ontwikkelingen kunnen plaatsvinden: van de hypothetische naar de
conditionele en van de conditionele naar de hypothetische. Feitelijk heeft de
conditionele verbinding altijd een meer of minder sterk hypothetische
ondergrond: met ontwikkeling van de conditionele verbinding naar de zuiver
hypothetische wil ik dus zeggen, dat in die gevallen het specifiek conditionele
element is verdwenen en het hypothetische alles overheersend is geworden.

VI. Mits in hypothetische en conditionele functie
Volledigheidshalve moet ik in deze serie voorwaardelijke voegwoorden ook mits
vermelden. Nieuwe gegevens kan ik er echter niet over verschaffen en wat men er
over vindt in de grammatica's en woordenboeken is zeer weinig. Critisch samengevat
komt dat op het volgende neer.
In het mnl. is mits in de hypothetische en voorwaardelijke functie
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nog niet bekend als zelfstandig voegwoord. Wel citeert het Mnl W enkele plaatsen
van mids dat, doch slechts uit twee teksten: Argumentum en het leven van Sint
Amandus (tekst 14e, hs. midden 15e E.). In deze verbinding is mids feitelijk nog het
in mnl. zeer gebruikelijke voorzetsel, dat weer teruggaat op het bijwoord mids (<
middes). Dat ‘mids dat’ voegwoordelijke functie heeft aangenomen, is op zichzelf
niets vreemds, maar wel is het gebruik als hypothetisch voegwoord enigszins curieus.
De voorzetselbepaling met mits (mids) heeft in het mnl. vrijwel uitsluitend
instrumentale en causale functie; de voorwaardelijke wordt in het Mnl W, afgezien
dan van de enkele voegwoordelijke gebruikswijzen, niet vermeld. Ook heeft de
combinatie mids dat in het mnl. als voegwoordelijke verbinding in allerlei teksten
causale functie (vgl. nog mitsdien, vermits, overmits). Dat alles wijst er dus op dat
de causale functie bij mits (dat) de originele is, en dat de hypothetische en
conditionele daaruit zijn ontstaan. Dit is opvallend. Weliswaar kan men de
‘voorwaarde’ tot op zekere hoogte definiëren als ‘gestelde oorzaak’ of ‘oodzakelijk
geachte oorzaak’, en is zodoende een aanrakingspunt met de, causale functie aan
te wijzen, maar in de praktijk van de taal komt die overgang van causaal tot
hypothetisch voegwoord toch maar bitter weinig voor. Wel is te wijzen op den
overgang van causale tot hypothetisch-voorwaardelijke functie bij infinitiefconstructie:
door zo te handelen, zul je ongelukken maken. Het Mnl W V noemt ook drie plaatsen
bij omdat van voorwaardelijke functie, doch de citaten zijn niet alle even overtuigend;
het is ook de vraag of hier van een werkelijke overgang van functie uit de causale
is te spreken en niet van invloed van opdat. In ieder geval is bij omdat geen sprake
van een blijvende overgang zoals bij mits. Het ligt voor de hand te vermoeden dat
bij mits dan de voorwaardelijke functie een eerder bereikt stadium is geweest dan
de louter hypothetische (mits = ingeval), ook al is het opvallend dat in het mnl.
materiaal de laatste functie overheerst (3 tegenover 1). In de 17e Eeuwse Syntaxis
van Overdiep worden in par. 127 beide functies, de causale en de voorwaardelijke
vermeld, de laatste speciaal bij Huygens. De louter hypothetische, dus zonder
voorwaardelijke nuance, schijnt te ontbreken. In het jongere Nederlands is dan mits
uitsluitend conditioneel voegwoord geworden,
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zelfs met een zekere nadruk op die voorwaardelijke functie tegenover als.

Zinnen met zo
In het tegenwoordige gestileerde Nederlands is zo een gangbaar hypothetisch
voegwoord naast indien en als. Oud is dit gebruik niet, maar de oorsprong ervan
ligt toch nog vrijwel in het duister. Evenals indien is so in eerste instantie een
demonstratief pronomen; de ontwikkeling tot hypothetisch voegwoord gaat bij so
echter een anderen weg. Gelijk aan of ten nauwste verwant met het got. swa (vgl.
Fr. v. Wijk 826) verricht het in historische tijden allerlei adverbiale diensten. Zo ook
in het mnl. Het kan daar zowel vooruit- als terugwijzen, met de betekenis van ‘op
zodanige wijze’. Uit die demonstratieve ontwikkelden zich allerlei zinsverbindende
en voegwoordelijke functies (zie Mnl W VII, 1433 vlgg.). De functie van terugwijzing
leidt vanzelf tot die van hervatting, bv. na een hypothetischen bijzin: oft ghi metter
ploech niet wilt gaen / so draget mes met berrien saen, Ferg. 399. - Vooral de
gelijkstellende of vergelijkende functie heeft zich in het mnl. sterk ontwikkeld;
terugwijzend: Wie is dese vrouwe? wie es haer name? / Hen sach noit man wijf so
bequame, Ferg. 5039. - Wi geloofdet bi onser trouwe, so dadi zelve, lieve vrouwe,
Ferg. 4647. - vooruitwijzend naar een bz. met als: Dat met u so moet gescien als
et metten goeden riddere dede, Sev. Vroed. 846. - Verbonden met adjectieven of
adverbia wordt so gemakkelijk graadaanduidend, en in verbinding met een volgenden
zin tevens consecutief: ic bem voert meer so hout / ic moet miere zielen telen, Rein.
381. - Vergelijk so dat. Begrijpelijk is het dan ook, dat het enkele so optreedt als
vergelijkend voegwoord, de meest gangbare voegwoordelijke functie van so in het
mnl., bv.: Daer voer hi voert, so wi lesen, Brand. 1820. - dikwijls, min of meer
stereotiep, met superlatieven in den bz.: Den stert stac hi in den monde / So hi alre
diepst conde, Brand. 2130. - Die ginc elc met sporen slacn / Na dien hert so hi best
mochte. - Uit de vergelijkende is ook de causale functie verklaarbaar: Soo ick de
2

moeder ben, soo sie ick dit gheerne, dat si malcanderen aldus trouwe sijn, Pr. Rein.
103.
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De hypothetische functie echter lijkt mij niet rechtstreeks uit die vergelijkende af te
leiden. Het merkwaardige is ook, dat het middelnederlands deze hypothetische
functie niet of nauwelijks kent. In mijn materiaal heb ik daarvan geen voorbeelden
aangetroffen. Het Mnl W noemt slechts twee plaatsen: Segh. 641 en OVl. Ged. 2,
68, 225. Het is echter de vraag of deze verbindingen inderdaad hypothetisch
geinterpreteerd moeten worden. Vooral het eerste geval lijkt me twijfelachtig.
Aangenomen dat Verdam in zijn critische uitgave de plaats niet ingrijpend veranderd
heeft, luidt de zin: ‘Ende so ic ben een quade sprute, so moet die pust breken ute’.
Dit zegt Seghelijn, nadat hij door de ‘kocken’ uitgescholden is voor ‘quaede spruyt’,
en terwijl hij in woede degenen ‘die op hem histen’ op neus en mond slaat ‘so dat
hem vieren daer ter stont / tbloet ten nose ute brac’, zegt hij de geciteerde
beeldsprakige woorden, die gezien dit hele verband evengoed causaal kunnen
worden vertaald: aangezien ik dan (volgens jullie zeggen) zo'n aterling ben, moet
die vuile zweer doorbreken ‘ende ic moet quaetheit plien’, m.a.w. jullie op je ziel
slaan. Deze verklaring lijkt mij ook beter in zo'n vroegen tekst, omdat in het mnl.
blijkbaar de hypothetische functie nog niet aanwezig is. Daarentegen is in de 17e
Eeuw de hypothetische functie van so zeer gewoon, blijken de gegevens van
Overdieps Zevent. Eeuwse Syntaxis § 90. Opvallend is dat ook populaire schrijvers
als Coster en Cats dit hypothetische so herhaaldelijk gebruiken, in allerlei nuancen,
geheel synoniem aan indien en als. Gewoonlijk staat de bz. voorop: bij Cats in Sp.
Heid. van de 14 gevallen 13, bij Coster in Teeuwis de Boer van de 15 gevallen 14.
Meestal staat de bz. ook in het praesens: Cats 12 ×, Coster 13 ×; bij beide dus
slechts 2 × met het praeteritum. De functionele schakeringen blijken voorts uit het
volgende overzicht.

I. De bz. voorop.
A. Met praesens. - Gewoonlijk stelt de bz. een mogelijk geval, meermalen neigt de
bz. ook tot de voorwaardelijke functie.
a. Het gestelde geval heeft betrekking op de (praesentische) situatie, waarin de
spreker verkeert; Soo dese jongelingh gedwongen is te sterven / Soo moet ick van
gelijck mijn jonge leven derven, Sp. H. 1137. -
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Of soo ick na de wet ben weerdigh harde straf / Soo geeft mij aan den beul,.. 1183;
ook 217. b. Meestal maakt de bz. een onderstelling voor het futurum: 'k Selt moghelijc met
gemac wel claren, toch soo ic soo niet en can / soo weet ic je altijdt te roepen,.. T.
1390. - En soot me niet wel gaet, soo danck ickje of met ien duyt, T. 1268. - Vgl.
ook T. 1286, 1258, 1234, 719, 645, 157; negatief: Want soo ick dien ick min niet
haest genieten magh / Soo is de gront geleyt van mijnen lesten dagh, Sp. H. 243;
met dreigement: Dies soo de jonghe maeghe van u wert uytgestreken / Wij sullen
u gewis den kop aan stucken breken, Sp. H. 849; ook T. 39.
c. De bz. stelt een algemeen geval: En sooder dan wat sit en de veughel wel is
ghestelt / So ist: geeft gelt hier voor, geeft gelt daer voor... T. 995.
d. De bz. verzwakt tot beleefdheidsformule: Soo je me ien vrientschap wil doen,
hoor hier, luyster T. 721. - Met onderbrekende bz.: Ghy, soo het u belieft, gaet op
de sake peysen, Sp. H. 590.
e. De overgang tot de voorwaardelijke functie, speciaal bij Cats. De hz omschrijft
dan vaak een belofte, toezegging of toestemming: en soo ghy weet te seggen / Hoe
wij dit selsaem stuck behoren aen te leggen / Mijn gunste, soete maeght, die sal u
sijn getoont / En ghij van mijner hant ten hoogsten zijn gheloont, Sp. H. 181. - Maer
soo je trouwe meent, en niet als eerbaer zijt / De maeght zal uwe zijn, ... Sp. H. 851.
- vgl. ook 899, 1897, 842. -

B. Met praeteritum.
Ook in de verbindingen met so brengt de praeteritale vorm van het Vf (conjunctief)
verschillende modale schakeringen. In T. 782 overweegt de spreker de eventuele
nadelige gevolgen van de gestelde handelwijze; alleen de hz. echter staat in den
‘prohibitieven’ praeteritalen vorm: En evewel soo ick het niet en hou verholen / zou
ick noch in grooten last comen bij de Schout. - Sterker werkt nog de praeteritale
vorm afwerend, als hij ook in den bz. optreedt: Maer je most toe sien, dat je teghens
Keesien of een aer / Je mongt van toe houdt, want soo 't yemandt werde ghewaer
/ Soo waer ick de buyt quijt, en 't geldt heb ick wel van doen, T. 627.
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De praeteritum-vorm heeft optativische functie in: Ick wou, indien ick mocht, u trouwe
dienaer wesen / En soo u dat beviel, soo waer ick haest genesen, Sp. H. 498. Maar ook in deze praeteritale verbindingen kan de soo-zin een voorwaardelijk
karakter hebben; de irrealis in: Ick ben wel kussens weert, en soo ick maer en wou
/ Ick waer oock heden zelfs versegelt in de trou, Sp. H. 951. - Merkwaardig is ook
de overgang in den praeteritalen vorm, nadat de spreker zijn dreigend plan in den
praesensvorm is begonnen te ontvouwen, in T 1437: Hoe 't is of niet, 't is alleens,
ick heb in de sin / Me Joncker te gaen openbaeren, jou en de juffers min, / En dat
hij dan jou om te straffen dese bloedt schandt, / Bij de kop doe vatten, en soo hijt
dan goet vandt, / Sou ick jou doen setten t'Amsterdam int tuchthuys. - Meester Bartel
die dit dreigement uit, is niet werkelijk van zins dit plan uit te voeren, hij wil Teeuwis
slechts bang maken en hem geld afzetten. Die overgang naar den minder positieven
praeteritalen vorm opent voor T. dezen uitweg. Zo maakt Coster van de twee
mogelijkheden een fijn dramatisch gebruik. De praeteritum-vorm te verklaren als
rijmdwang, lijkt mij een te goedkope, kleurloze oplossing. II. D e b z . v o l g t . - Zoals gezegd gebeurt dat zelden; beide gevallen staan in
het praesens.
a. De bz. is verzwakt tot beleefheidsvorm: 'k Magh hem segghen dat hij sijn
paerden tot ongsent vrij stalt / En sijn hout voor de schuur neer werpt, soo 't hem
wel ghevalt, T. 741.
b. De bz. is beperkend-voorwaardelijk: ghy mooght het overleggen / U dochter
even selfs sal u de waerheit seggen, / Soo ghy haer recht bevraeght, Sp. H. 279.
Uit dit alles moge blijken hoezeer soo in de 17e Eeuw aequivalent is aan indien
en als. Dat komt ook duidelijk uit in zinscomplexen waar de voegwoorden, ter
afwisseling, naast elkaar voorkomen, zoals in Sp.H. 498: Ick wou, indien ick mocht,
uwen trouwen dienaer wesen, / En soo u dat beviel, soo waer ick haest genesen. vgl. ook 949/951. En de synonimie met als blijkt uit Sp.H. 1137/1140: Soo dese
jongelingh gedwongen is te sterven / Soo moet ick van gelijck mijn jonge leven
derven. / Mijn hert is al te weeck, mijn wesen al te teer. / Als hij sijn leven laet, wil
ick geen leven meer.
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Dit genuanceerde gebruik van het hypothetisch-conditionele so in tegenstelling met
het middelnederlands van de 13e-15e Eeuw, doet onderstellen dat het opkomen
van dit gebruik gezocht moet worden in een vroegere periode. Dat wordt bevestigd
door mijn materiaal uit de 16e Eeuw, ontleend in hoofdzaak aan de Pamfletten
(Fredericq). Daar namelijk is het gebruik van het hypothetische so al in vollen gang.
Uit de Pamfletten, slechts voor een deel geëxcerpeerd, heb ik 36 gevallen
geanalyseerd. Daarvan hebben 18 den praesensvorm en 18 den praetertalen vorm;
in 29 gevallen staat de bz. voorop, driemaal onderbreekt hij het zinsverband en 6
maal volgt hij op den hoofdzin. Het materiaal is als volgt genuanceerd.

I. De bijzin staat voorop. (29 ×).
A. In den praesensvorm. (14 ×). a. De bz. omschrijft een onderstelde mogelijkheid voor het futurum. Daarop volgt
een imperatief in: Ende so sy, o Vader, den beker niet drinken en willen, so dwingtse,
dat sy dyen drinken sullen, 50. - De hz. is een dubitatieve, waarschuwende,
rhetorische vraag: Maar soo ghyluyden daerinne nochtans volhert ende obstinaet
blijft in uluyder voornemen, wat middel hebt ghy luyden doch om oorloge te voeren
tegen soo machtigen potentaet? 119. - De hz. is een concluderende of
waarschuwende beweringszin, die de onaangename gevolgen schildert: of so sy
onderliggen ende in desen strijt overwonnen worden, hebben sy anders niet te
verwachten dan in den eewigen doot te versincken, 47. - Want so ghylieden noch
voortaen met den Spaenschen tyrant teghens uwe eygene landtsaten ende uwe
eygene Vaderlant spannet... voorwaer daer moet noodtsakelick van dese dry
poincten, het eene volghen, 57. vgl. ook 326. - Zonder die onaangename, prohibitieve
functie, met overgang naar de voorwaardelijke: Daer wy, ter concontrary, so wy in
tgene wy rechtelick begonnen hebben, stantvastich voortvaren, door Gods helpende
hant metten Switzers ons voorvaderen vryheit ghenieten sullen, 325.
b. De stellende bz. heeft betrekking op de ‘praesentische’ situatie.
1. Er volgt een bewerings- of concluderende oordeelszin: dewelcke soo ghy die
niet ghevoelt en hoort noch en siet, soo sijt ghy melaetsch, doof ende blint, 215. -
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2. De bz. stelt een in het praesens bestaande gezindheid, aangeduid door het ww.
willen, de hz. omschrijft de ‘voorwaarde’ door moeten: Dies segh ick noch eenmael:
so wy van alle dese bezwaeringhen, crych ende ongheluck willen bevrijt ende
eenmaal verlost werden, wy moeten ons tsamen verbinden, 191; ook op zelfde blz.:
daerom, so wy ende onse naecomers niet willen vallen in een grouwelycker
dienstbaerheyt...so moeten wy ons tsamen vereenighen etc. - In den vorm van de
rhetorische vraag: Soo wy sonder passie, de waerheyt recht bekennen willen, moeten
wy niet belijden, dat... 188. 3. De bz. accepteert een reëel feit, of neemt een bestaande situatie tot
uitgangspunt. Hier zijn we op den grens van de hypothetische verbinding. Aan den
enen kant is overgang naar de concessief-tegenstellende functie mogelijk: So nu
de Magistraet sulcke godlike macht niet en wilt misbruycken int beschermen der
wolven... hy sal immers wettige kennisse moeten nemen van de personen, die..
114. - Aan den anderen kant gaat de verbinding over in de causale (soo >
aangezien); met perfectum: Want, soo den Coninck selve ghesworen heeft, gheen
oorloghe teghens vremde te voeren sonder uwe verwilliginghe, hoeveel te min soude
dan een, die selve vreemdelinck is,... enen alsulcken schadelicken crijgh mogen
voeren... 61. Vgl. ook op blz. 91 de zin beginnend met ‘Ende soo Calvinus een
voorspraeck geweest is, ...’.
Het is misschien niet geheel juist, te zeggen dat so hier overgaat in de functie
van ‘aangezien’, omdat, zoals we op blz. 84 hebben aangetoond, de causale functie
van so reeds bestond vóór de hypothetische. Interessant is het echter dat beide
functie-vlakken elkaar hier zo nauw raken, dat men in bepaalde gevallen in twijfel
verkeren kan, of de so-zin hypothetisch dan wel causaal moet geïnterpreteerd
worden. Voor het vermelde geval in Segh. 641 kozen we voor de causale functie,
aangezien de hypothetische zich in die periode nog (waarschijnlijk) niet had doen
gelden; moeilijker echter is het in deze 16e Eeuwse teksten, waar so reeds volop
hypothetisch voegwoord is, bv.: Waerom wy moeten toesien; ende somen genen
vyandt te cleyn behoort te achten, soo moet men insunderheyt desen vyant niet
cleyn achten, 100. - ende soo se oock kennisse hebben met Sinon, den verrader
van Troien, soo sal men Hectorem daartegen stellen, 101. - Ende soo alle dingen
duerder wordt
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door deze Guessen, soo sal men u loon vermeerderen, 98. - Deze drie vbb. moeten
waarschijnlijk causaal geïnterpreteerd worden, maar zij illustreren voldoende dat
dit dooreenlopen der functies verwarring kan stichten. Het is begrijpelijk dat deze
toestand niet kon gehandhaafd blijven. De causale functie heeft het dan ook afgelegd
tegenover de nieuw opgekomen hypothetische: in het mnl. was de causale functie
zeer gewoon, in de 17e Eeuwse Syntaxis van Overdiep (§ 88/90) wordt zij niet meer
vermeld.
B. De bz. heeft den praeteritalen vorm (13 ×).
a. De verbinding staat in de Indirecte rede; daardoor is de functie van dubitatief
of irrealis onzeker, bv.: Daerna heeft de voornoemde bisschop te kennen ghegheven,
zoo d'Oosterlinghen hunlieder contract onderhielden, zoo zouden sy moeten vergaen,
... 85, vgl. 86; 64 vs 16; 65. Het dubitatieve karakter van den bz. wordt niet zozeer
door den praet. vorm van het Vf. aangeduid maar door toevoeging van een tweede
hulpww.: Ende zo hy gevangen daarinne zoude mogen blijven, ... Tussen bz. en
hz. bestaat de voorwaardelijke en daarmee aansporende verhouding: Maer, soo sy
alsnoch terstondt wederom haer opten rechten wech keerden ende ten besten lieten
raden, soude alles vergeten ende vergheven syn. - De beperkende bz. ‘so het
moghelic ware’ onderbreekt het verband in 6.
b. In de directe rede is de verleden tijdvorm aanduiding van bijzondere modaliteiten
van dubitatief en irrealis.
1. Op den stellenden bz. volgt een rhetorische vraag, met het doel de stelling
verwerpelijk te maken: Ende so wy se op haer legden, hoe souden wy daer met
anders verclaren, dan dat wy ons van haer afscheyden, 239. 2. De onderstelling strijdt met de feitelijke handelwijze van den spreker, de hz.
staat in het perfectum: Zo dese gheen quaetdoender en ware, wy en souden hem
u niet ghelevert hebben, 114. 3. De hz., ook in het praet., wijst op de niet acceptabele gevolgen of conclusie
van de daarom onwaarschijnlijke onderstelling: So sulcx gheschieden mochte,
souden wy op egheen Nederlantsche heeren vertrouwen moghen, 236.
4. De bz. staat in het plusq. perf.; de verbinding is volledig irreëel:
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Soo ghy die vrolijcke stemmen des H. Evangeliums ghehoort ende die leere Christi,
die daar opentlijcken vercondicht is, aangenomen hadt, so en soude u dese Duc
Albs tyrannie so swaer niet overghecomen hebben. - Vgl. ook 215, 16.
5. De hz. kan na een dubitatief stellenden bz. ook in het praesens staan; als
modale tussen-zin ‘wy en twyfelen niet of... in 51; als rhetorische vragende
waarschuwing na een dubitatief-concessieven bz. in 119: Ende soo ghy al eenighe
middelen mocht (hebben) en weet ghy niet dat oock de uytgangen der oorlogen
periculeus zijn? De bz. is tot irreëlen parenthetischen zin teruggedrongen: daervan de Clarissen
(so sy de waerheyt wilden segghen) selves ghetuygenis moeten gheven, 7.

II. De bijzin staat achter den hoofdzin (6 ×).
A. In het praesens (3 ×). De hypothetische functie is in deze positie verzwakt, tot
een nakomende voorwaardelijke restrictie: Dewijle nu dese dinghen aldus zijn, sal
ons dan hierdoor niet eenen grooten troost ghegheven, ja een moet ghemaeckt
worden, om den doot, soo wy anders rechte Christen sijn, te verachten (= als we
tenminste rechte Chr. zijn), 209. - Alle twelcke soo openbaer ende kennelyck is, dat
wy ons door Gods hulpe daerdoor niet lichtelijck sullen laten bedriegen noch
verleyden, so wy maer breyn in ons hooft hebben, ende den ezel niet slachten, die...
323. - Deze so-zinnen treden bovendien op als bz. v.d. 2en graad. In de volgende verbinding is de bz. naar achteren gedrongen door de rhetorische
vraag; de functie v.d. bz. staat bovendien op de grens van de causale verhouding:
Tot de godloosen spreect God: Wat vercondicht ghy mijn rechten, ende neemt mijn
verbont in uwen mont, soo ghy doch die castijdinghe haedt ende werpt mijn woorden
achter u? B. In het praeteritum (3 ×). - De affectische, rhetorisch-vragende hz. dringt den
bz. naar de tweede plaats, juist om het effect van de irreële functie der onderstelling
te verhogen; de verbinding staat bovendien in het plusq. perf.: Hadden oock uwe
lieve ouders u soodanige weldaden... connen bewysen, so sy niet te hulpe gehadt
en hadden de weldaden uws lieven Vaderlants? 44. - in hetzelfde ver-
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band de zin: hoe souden sy u hiertoe geholpen... hebben, soo sy berooft hadden
geweest van de weldaden uws lieven Vaderlants? De hz. met so is van den 2en graad in: alwaer vele ongeschictheden hadden
moghen geschieden so ick niet het volck als met gewelt opgehouden hadde, 7. Uit deze gegevens blijkt dus voldoende, dat so in de betogende taal van de tweede
helft der 16e Euw een zeer gevarieerd gebruikt hypothetisch voegwoord was. De
voorwaardelijke functie lijkt in de 16e Eeuw nog minder frequent dan in de 17e Eeuw,
en zal dus waarschijnlijk t.o.v. de hypothetische secundair zijn. Opvallend tegenover
het besproken 17e Eeuwse materiaal is voorts de frequentie en de genuanceerdheid
van de praeteritale verbinding. Een breder onderzoek zal moeten uitmaken of hier
inderdaad een historische lijn is te trekken.
De vraag naar de herkomst der hypothetische functie van de sozinnen is hiermee
niet opgelost. Ik heb het enkele so tot nog toe niet in ouder en andersoortig
taalmateriaal aangetroffen. Wanneer ik echter een suggestie zou mogen wagen,
wil ik wijzen op twee mogelijke bronnen van ontstaan:
1e. De correlatieve verbinding met den comperatief (Zie Mnl. W. VII, 1441): So
menne (= de boog) stiver spant ende dwinct so hi starcleker sciet ende swinct,
Christ. 605. - In dergelijke vergelijkendecoördinerende zinnen is so van adverbium
geworden tot voegwoord, de zin heeft den bijzin-vorm (S.A.Vf). De stap van deze
correlatief-vergelijkende verbinding naar de hypothetische is niet zo heel groot.
2e. Dikwijls wordt het adv. so toegevoegd aan zinnen die beginnen met een
vragend pronomen of adverbium, dus in de combinatie so wie, so wat, so waar, met
veralgemenende functie, maar ook met overgang naar de concessieve modaliteit:
so wie in den bogaert ware,.. hi soude wanen sijn int Paradijs, Flor. 2575. - In het
bijzonder echter vraagt de verbinding met wanneer de aandacht, die door wanneer
duidelijk hypothetische en zelfs voorwaardelijke functie heeft: Want God spricht /
Zoo wanneer ghy warachtich berau wijst / Ick en werde dyne boosheden / niet meer
7)
ghedachtich, Twee Schoone Reth. Spelen I,

7)

Uitgave E.G.A. Galama, Twee Zestiende-eeuwse Spelen van de verlooren zoon.
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179. - ook II, 348, 834/36, 1084. Ook in vroegere teksten, dan deze spelen uit 1583,
bv. So wanneer die ziele sneeft, so is die ynghel verzeert, Lsp. I, 6, 23. - Het is
denkbaar dat van zulke verbindingen de hypothetische functie overgegaan is op
het enkele so. Vgl. blz. 109, waar ook vbb. geciteerd zijn met so achter wanneer.

VIII. Zinnen met als
Het meest algemeen gebruikelijke voegwoord voor de hypothetische en de
conditionele functies is in het Nederlands sinds lang het voegwoord als, zowel in
de gesproken als in de geschreven taalsoorten, in de algemene cultuurtaal, zowel
als in de volkstalen. Dat is echter niet altijd zo geweest. In het Middelnederlands is
als nog slechts in geringe mate hypothetisch. Toch krijgt men een verkeerden indruk,
als men op dit punt het Mnl. W. raadpleegt. Daar wordt als noch als onderstellend,
noch als voorwaardelijk voegwoord apart onderscheiden of zelfs maar vermeld. De
analyse van mijn syntactisch materiaal voert echter tot een andere conclusie:
onmiskenbaar is als in het Middelnederlands reeds bezig, zelfs in vroege teksten,
zich tot hypothetisch voegwoord te ontwikkelen, zij het aanvankelijk met een eigen
nuance. Er is dus alle reden, die ontwikkeling van als wat nauwkeuriger te bekijken.
Oorspronkelijk is als, dat een verkorte vorm is van alse, also, een met al
verzwaarde vorm van het demonstratieve adverbium so, in de betekenis van ‘geheel
zo’. Toch is de hypothetische functie van als(e) niet te verklaren naar analogie van,
of op dezelfde wijze als van het enkelvoudige so. Niet alleen omdat het hypothetisch
gebruik van als hoogstwaarschijnlijk ouder is dan van so, maar bij als(e) ontwikkelde
die functie zich op een ander vlak, nl. op dat van de aanduiding van tijd en aspect.
Behalve de vergelijkende heeft als in het mnl. namelijk een fijn vertakte functie als
voegwoord van tijd en aspect. Op bijzonderheden daarvan kom ik binnenkort terug
in een studie over de temporeel-aspectische voegwoordelijke verbindingen. Hier
kan ik met het oog op de verhouding tot de hypothetische functie volstaan met een
globaal overzicht. Ruimer dan in het tegenwoordig Nederlands is in het
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middelnederlands het gebruik van het epische temporele als: het werd nl. toegepast
voor alle drie tijdstrappen. Voor de verleden tijdstrap staat het dus gelijk met het
tegenwoordige toen. De zinsverbinding duidt aan dat de handeling of het gebeuren
van den hoofdzin aanknoopt bij het voorafgegane gebeuren, vermeld in den bijzin.
Er zijn twee mogelijkheden. Staat het werkwoord in den praeteritalen vorm, dan is
de aspectverhouding gewoonlijk een samentreffen van momentane handelingen,
de bijzin meestal perfectief, de hoofdzin ingressief: Ende als hij them selven weder
quam / bleef hi daer staende op tsant, Parth. 2398. - Als sine versach, dochte hare
/ Dat het ware een levende dinc, 2664. - Heeft het werkwoord den vorm van het
plusq. perfectum, dan is de verhouding gewoonlijk nadrukkelijker continuatief of
progressief, een opeenvolging van gebeurtenissen of handelingen, een voortschrijden
van het verhaal: Als hi sine handen hadde ghedweghen / brachte men die dwale
ghedreghen, 556. - Als hine (nl. de speer) ghenomen hadde in de hant / ende den
scilt aen hals, spranc hi te hant / Wel lichtelijc op Maroene, 3387. - De handeling
van den hoofdzin wordt door de combinatie met den als-zin gemomentaniseerd.
Temporeel is de bijzin slechts in zoverre hij door ‘omschrijving’, dwz. noemen van
een voorafgegane handeling het ‘tijdstip’ aanduidt, waarop het hoofdgebeuren inzet;
het is een kwestie van coïncidentie, van een samentreffen of van opeenvolging, ‘in
den tijd’ en daarom is de functionele verhouding eerder episch-aspectisch dan
temporeel te noemen. Behalve continuatief of progressief, kán de verhouding ook
lichtelijk consecutief of causaal zijn: Alse Parthonopeus hadde ghesien / hem
wonderde wat sijns soude ghescien, 367. Naast deze praeteritale zinnen, is ook de vorm met het praesens gewoon. Daarin
zijn met het oog op de aspectische functie drie schakeringen te onderscheiden. Bij
de praeteritale zinnen sluiten aan die met het praesens historicum: Bin dien heeft
soe die dore ontdaen / ende laet die ioncheren in comen / Ende alsi dore die camer
dromen / Gaet Parthonopeus met hem inne, Parth. 3896. - Als die ioncfrouwen sijns
ghemessen / Persijs ende Urake / Si sijn in groten onghemake, 4120. - Zeldzaam
is de zuiver praesentische functie; de handelingen of situaties van bz. en hz. zijn
dan simultaan, het voegwoord als krijgt dan de
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waarde van ‘terwijl’: nu, als ic out ben, peinse ic al, hoe dat ic wel sterven sal. Meestal echter slaat de bz. op een futurisch gebeuren. De spreker loopt vooruit op
te verwachten gebeurtenissen of 52situaties, die weliswaar nog niet zijn gerealiseerd,
maar niet aan twijfel of onzekerheid onderhevig zijn. In die futurische situatie blijft
de verhouding tussen bz. en hz. simultaan of continuatief. De bz. sluit aan bij een
tijdbepaling, waardoor de temporele functie overheerst, in zinnen als: Morghen als
die sonne opgaet / sal ic hier weder tote u comen, Parth. 3864. - Daer moghedi ooc,
ter selver tijt, / Als soe u ridder maect, verscouwen / Die grote scoonheit van der
vrouwen, 3361. - Op het verschil tussen beide voorbeelden, van belang voor de
ontwikkeling van de hypothetische functie, kom ik straks even terug. Zonder
tijdbepaling: Ende als ghi die mersce lidet / So set den horen aen uwen mont, 1125.
- In den bz. of (en) den hz. staat dan meermalen het hulpww. van het fut.: Morghin,
als ghi sult sijn ghereet / na etene, sal men u te voren /bringhen den alre scoonsten
horen, 1118. - Eer die dagheraet sal bliken claer / Suldi wel weten dat ic waer /
dicken hebbe gheseit hier te voren / als men u sien sal ende horen / Ende onse
minne bliken sal / die ic bi miere wijsheit hal, 2222. - Ghi sulles ghelooven bet hier
naer / als ic u die sake tellen sal / hoet quam ende hoet ghescieden sal, 429. Uit deze temporeel-aspectische alszin ontstaat nu gemakkelijk de hypothetische.
Daarmee zijn we dus gekomen tot een derde functiecategorie als basis voor het
ontstaan van de onderstellend-voorwaardelijke bijzin: naast de dubitatieve (vgl. of),
en de demonstratieve (indien, updat, so) de temporeel-aspectische. De natuurlijke
aanrakingspunten zijn reeds gebleken: de continuatieve aspectverhouding, met
nevenfunctie van oorzaak en gevolg, is uiteraard reeds verwant met de
hypothetische, waarbij men gevolgaanduidend, logisch concluderend of eenvoudig
voortbouwend redeneert vanuit een aangenomen stelling (vgl. de inleidende
beschouwing blz. 10). Het is echter wel de futurische verbinding die als voornaamste
bron voor de hypothetische als-zin moet worden aangemerkt. Naarmate nl. de door
den bijzin aangeduide futurische situatie of handeling aan zekerheid verliest, treedt
de hypothetische functie sterker naar voren. Men vergelijke de geciteerde zinnen
als
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‘Merghen als die sonne opgaet’ waar de bijzin eenvoudig een futurisch tijdstip
omschrijft door het noemen van een bepaald, vaststaand gebeuren, dat niet
rechtstreeks begrepen is in de epische opeenvolging van handelingen der in het
verhaal betrokken personen, met zinnen, waar dat wel het geval is of waarin over
toekomstplannen van den spreker of den toegesprokene wordt gehandeld. Reeds
wijkt de geciteerde zin met tijdsbepaling in vs 3361 daardoor af van het geval in
3864. In een zin als ‘Dien (nl. den horen) voert met u, als ghi wech ridet’ Parth. 1124,
waarin de spreker den aangesprokene een advies geeft voor een futurische situatie,
is dat ‘wegrijden’ nog een toekomstige zekerheid, maar temporeel minder bepaald.
Nog dichter nadert de als-zin de hypothetische functie als de spreker verder uitweidt
in hetzelfde verband over eventualiteiten of mogelijke handelingen: Ende als ghi
die mersce lidet / So set den horen aen uwen mont / Ende blaester mede, als ghi
wel cont / Dan suldi sien die honde comen / Als si den horen hebben vernomen,
1129. De laatste als-zin is nog wel temporeel-aspectisch (met causale nevenfunctie)
op te vatten, maar die functie is toch minder praegnant dan de eerste in dit verband.
Van belang is het hier nog op te merken dat de zin ‘als ghi wel cont’
hoogstwaarschijnlijk niet hypothetisch maar vergelijkend is te interpreteren: ‘zo goed
of hard als ge kunt’. Een ander voorbeeld waar de hypothetische functie uit de
futurisch-aspectische naar voren komt, is: Noch biddic u ene ander bede: / als ghi
daer hebt ghemaect vrede / Ne merret niet langhe in Vrankerike / maer comet te mi
sekerlike, 1285. - Interessant is in denzelfden tekst vooral het zinsverband in 1137,
waar de als-zin parallel volgt op den hypothetischen Vf.S.A.-zin: Wildi ooc die jacht
(niet) verkiezen / ende ghi in rivieren wilt riden / in ere camere hier besiden / staen
haveke, valken, sporewaren: / ende als ghi u wilt merghen varen / daer nemet als
vele als voeghen / daer moghedi af sien scone vloghen. - Hier is bovendien niet
meer sprake van een uitgestippeld plan of een stellige verwachting, maar stelt de
spreekster den aangesprokene voor een keus uit verschillende mogelijkheden. Deze
zinnen met ‘willen’ zijn synoniem met de besproken of- en indien-zinnen (hfst. II,
IV), de temporele functie is geheel vervaagd. Overgang naar de algemene
hypothetische functie vertoont de als-zin in de geografische
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beschrijving: Dan lopet die Ore bi Orac / ende bi S(uscis) ende bi Cyrac / Neven
berghen ende neven roken / Soe hevet binnen hare lope be(lok)en / hondert castele
ende meer. Dan doet soe haren wederkeer / als soet hevet ghelopen al / hier in de
zee doet soe haren val, 1084. Volledig hypothetisch met de schakering zelfs van
de voorwaardelijke functie kan de als-zin in 1987 worden opgevat, waar niet een
futurische maar een algemene gedragslijn wordt aangeduid: Mint redene ende mint
die wet / Die ons Gode selve hevet gheset. / Als ghi Gode dus wale dient / Sal hi u
wesen seker vrient. - tegen een vertaling van als door ‘zodra’ om de oorspronkelijke
temporeel aspectische functie te handhaven, verzet zich hier de inhoud van dezen
niet momentanen zin.
Hiermee moge het bestaan van den zuiver hypothetischen als-zin en zijn ontstaan
uit de praesentische of futurische verbinding bewezen worden geacht. Intussen
moet nog gewezen worden op de mogelijkheid, dat sommige praeteritale zinnen
hypothetisch gekleurd worden; nl. die welke niet één bepaald historisch gebeuren
aanduiden, maar een herhaald gebeuren of een gewonen, normalen gang van zaken
in het verleden: Want Reynaert, de felle ghebuere / hoe dicken ghinc hi om den
muer / ende leide om ons sine laghen / Alsene dan die honde saghen, liepen si na
met haerre cracht, Rein. 3346. Zonder twijfel blijft hier de temporeel-aspectische
functie van kracht, maar dit gebruik, zo het al niet de voornaamste bron geweest
zal zijn, kan het hypothetisch gebruik in den praesentischen zin hebben gesteund.
Frequent is het zuiver hypothetisch gebruik van den als-zin in het mnl. zeker nog
niet. Meestal blijft de temporeel-aspectische in meer of mindere mate mede van
kracht. Daarin schuilt dan het bijzonder karakter en de beperking van den
hypothetischen als-zin, althans voorlopig. Mogelijk bestaan er, zowel wat de
frequentie betreft als de functionele schakeringen, stilistische verschillen tussen
schrijvers en teksten. Mijn materiaal is nog niet omvangrijk en gevarieerd genoeg
om dat met voldoende zekerheid te bepalen; maar het wijst toch wel in die richting.
Zo vond ik in het door mij onderzochte gedeelte van den Walewein geen voorbeeld
van den hypothetischen alszin, ook niet in de Lorreinen. In den Moriaen daarentegen
trof ik 5, in den Ferguut 6 gevallen aan;
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in den Brandaen ook 5, maar in de Lutg. slechts 2. Bij Maerlant is er blijkbaar verschil
in genre: in de Rijmbijbel (op 2000 vss.) slechts 1, in zijn Lyriek (op 500 vss.) echter
11 gevallen. Ook in het proza van Beatr. v. Naz. komen de hypoth. alszinnen
meermalen voor: 7 gevallen, evenals in de oudste Oorconden; 7 maal. - Aan dit
materiaal uit vroege teksten kan ik toevoegen gegevens uit latere teksten, nl. der
Min. loep, en enkele spelen: Mariken, Elckerlijc, Sev. Vroede en Dwase Maegden;
bovendien noteerde ik enige verspreide gevallen o.a. in Maerlants Nat. Bloeme.
Formeel en functioneel geordend ziet dit materiaal er als volgt uit. De reeds
geciteerde zinnen uit de Parth. zijn hier niet bij opgenomen.
I. De bijzin heeft den p r a e s e n s v o r m : 69 gevallen; daarvan staan 42 bzz. vóór
den hz., 27 volgen. De volgorde ten opzichte van den hz. is bij den als-zin minder
stringent gebonden aan de functionele verhouding dan bij de andere hypothetische
zinnen: de temporele functie laat nl. gemakkelijk achteraanplaatsing toe. Om het
overzicht gemakkelijker vergelijkbaar te houden met de andere hypothetische
voegwoordelijke verbindingen, handhaven we toch de onderscheiding, maar nu in
tweede instantie. Dat daardoor soortgelijke functionele gevallen gescheiden worden
is niet te voorkomen.
A. De bijzin staat voorop. (42).
1. De bz. noemt een te verwachten futurisch gebeuren of een voorgenomen
handeling; de hypothetische functie is dus nog zwak; zie hierboven. Ook in de latere
teksten blijft deze mogelijkheid bestaan. Zo in Mar. 58, waar de bz. aansluit bij een
tijdbepaling: Ende morghen, also vroech als ick ontwecke / Soe mach ic mi nae
huys ten labuere slaan. (waarschijnlijk is de bz. met als na de bep. met also
vergelijkend van functie; ik vermeld het geval slechts om te laten zien dat de
vergelijkende als-zin soms ook dicht staat bij de temporeel-hypothetische). - Zonder
een duidelijke tijdbepaling: Daerom is tgoet der zielen dief / Als ghij wech sijt, dat
en mach niet lieghen / Soo wil ick noch anderen bedrieghen, Elck. 416. - Minder
vast-temporeel met overgang naar de conditionele verhouding, als Deucht tegen
Elckerlijc zegt: Als sij u geleyt heeft sonder letten / Daer ghij u suveren sult van
smetten / Dan sal ick gesont worden, en comen u bij, 492.
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2. Frequent is de verbinding, waardoor een algemene gang van zaken wordt
omschreven (22 ×). In vele gevallen is de temporeel-aspectische functie, nl. die van
coincidentie of continuatie nog van kracht, met de nevenschakering van de causale
of consecutieve verhouding. Juist die samenhang der gebeurtenissen en de
algemene geldigheid voert naar het hypothetische vlak.
a. De beschrijving van den algemenen gang van zaken berust op ervaring in
verleden; de betekenis van als grenst aan ‘in het geval dat’ maar slaat niet op één
bepaald gebeuren; het betekent in het verband zoveel als ‘telkens wanneer’: God
heeft ons dicwile voor desen / Wonderlike dinc gheopenbaert; / Als dese visch wech
vaert / So wert die zee al stille / Dan hebben wi onsen wille, Brand. 2148. - Als ic
hier sitte sonder waen / Ende mi die coude te sere bestaen / Slupe ic in enen hole
sciere / onder eenen tempel hiere, Brand. 611. - De ‘ervaring’ voert tot een algemene
conclusie. Hoe soudick mij verbliden / Wat schoonder woorden men mij biet / Alst
coomt ter noot / soo ist al nyet / Eylacen alsoo ist hier gevaren, Elc. 332. In Mar.
1003, concludeert M. uit den gang van zaken: Hier aen mi machmen nu merken /
Als ons opset den oppersten Here verdriet / so es ons dinghen min dan niet. Vergelijk met dit gebruik den praeteritalen als-zin die een herhaald gebeuren in het
verleden omschrijft, blz. 97, 103. b. Soortgelijk is de omschrijving van een gewoonte van den spreker: want alse
mi yet grieft of noost / roep ic ter stont op haer om een bevredinghe, Mar. 298. want / als ick te Nimeghen come; dats altoos mijn logijs, Mar. 336. - vgl. ook 573.
c. Ten nauwste verwant is de aanduiding van een algemene samenhang van
situaties en gebeuren, zonder dat de spreker er persoonlijk in betrokken is. De
coincidentie is niet meer slechts retrospectief of samenvatting van het verleden,
maar heeft algemene geldigheid, is onttrokken aan een bepaalde tijdstrap: als dat
kint ter werelt coemt uut / so es des knapelkijns eerste luut a. ende des memskens
e. / dat en fallgiert nemmermee Rijmb. 568. - Ende alsi tkint ontfaen / eist een
knapelijn, si houdent VII jaer / Ende sendent den vader daer naer, Nat. Bl. I, 188;
vgl. ook Nat. Bl. I, 4 - Alsi metten heren hoven / Diepe drincken, dat si stoven / Sine
slapen maer te bet, K. Cl. 199;
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vgl. ook Ov. 105, 144. - ook Lugt. 144; Rein. II, 7501; Min. Loep. III, 247; Mar. 86.
- Meermalen gebruikt Beat. v. Nav. deze verbinding ter beschrijving van de mystieke
ervaring: Alse aldus hare selven ghevuelt in die overvloedicheit van waelheit ende
in die grote volheit van herten, so wert hare geest altemale in minnen versinkende,
etc. IV, 36; ook II, 14; VI, 2, 15; VII, 138. 3. De verbinding is zuiver hypothetisch. (17).
a. De bz. stelt een futurische mogelijkheid: Nu zijt up erderike Also langhe als hu
ghelike / Ende alstu hier niet mee wils zijn / So vaert ten hemel int sitten dijn, Brand.
2245; vgl. ook Elc. 393. b. Het ‘futurische’ element is geheel verzwakt; de bz. stelt een denkbaar geval.
In Brand. 593 sluit de vragende hypothetische verbinding aan bij de beschrijving
van een in het verleden bestaanden en voortdurenden toestand: Doe seide Sente
Brandaen: / Secht mi, lieve heere, saen: / Als hu dat coude ane gheet / Hoe moghedi
sonder cleet / Van couden hier ghewesen? - waarop volgt het onder I A, 2, a
geciteerde antwoord. - Moenen tracht in Mar. 244 af te brengen van haar verlangen
de ‘nigromansie’ te beheersen, door de onaangename gevolgen te schilderen (met
overgang naar de irreële praet. vorm in den hz.): Als ghi nigermansie begint ende
u ontbreect / Een woort ofte letter, schoon rode mont / Ende ghi den geest, die ghi
roept, ter stont / Niet en cont bevelen of te passe spreken / Hi soude u ter stont den
necke breken. / Dus leiter groot grief inne, scoon edel blomme, Mar. 244. - Moenen
leeft op een wankele basis; uiteindelijk is hij, bij al zijn succes, afhankelijk van Gods
wil; naast den negatieven zin met ent, de als-zin in: Mijn lief emmeken en sal mi
maer beminnen te bet / E n t m i d i e o p p e r s t e n i e t e n b e l e t / Ick sal, eer
éen iaer, meer dan duysent sielen verlacken / Maer alst hem belieft, so heb ick uut
ghebacken.
c. Dat de louter hypothetische, niet meer temporeel-aspectisch fungerende als-zin
niet beperkt is tot de latere teksten, blijkt uit sommige plaatsen, waarin de spreker
zich aanpast bij de wil of het verlangen van den aangesprokene. Deze bijzinnen
met ‘willen’ (in 2e ps.) zijn als beleefdheidsvorm (eventueel ironisch) rechtstreeks
vergelijkbaar met de behandelde of-zinnen (vgl. blz. 30) met imperatieven hz.: Ende
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seide, Vrient alse du wils / vare, Ferg. 718; ironisch: Alst u wille es, mogedi ons
verdriven, Ferg. 3882. - Een bereidverklaring in den hz.: Alse ghi wilt, wi sijn bereit,
Ferg. 50. - ook Vroed en Dw. M. 125: Als men wilt, ic ben bereet saen. De bz.
omschrijft de wil van de spreker zelf: Alst mi past / ic salse met huyt met haer nemen
/ etc. Mar. 984.
d. In de wetsbepalingen en verordeningen der oudste Oorc. komen zinnen met
als voor, die een denkbare situatie of handeling stellen, waarop de hz. bepaalt wat
in dat geval moet worden gedaan (vgl. hypoth. bijzin + imperatief, zie blz. 48, 49).
Alse vechtinghe tusschen enen schepene ende en andren man ter vierscharne
gheschied, die den strijd erst beghinnet gheschiet hem evel: men sald hem betren
ghelik oft buter vierscharne ware gheschied, 3, 36. - Alse men ghebiet gedeel (=
boedelscheiding) daer es sculdich te wesene de scoutete ende scepenen, etc. 2,
24 - vgl. ook 3, 31; 3, 34; 2, 26, 27.
e. De bijzin met als slaat op de praesentische situatie, is een verzwakt modale
zin: Och, als ic mi selver overpeyse / Ic ducht, dat ic eewich verdoempt ben, Mar.
950. - Neen troost, men salder gaen spelen een waghenspel /, waarop E. zegt: Als
ick er om peyse / tes tspel van Masscheroene, Mar. 710.
B. De bijzin volgt. (27). In deze positie kan de alszin dezelfde functies hebben als
de vooropstaande zinnen.
1. Een te verwachten futurisch gebeuren. De temporele en aspectische functie
overheerst: Ende hiet dat si hem cleder sochte, Ende sise dien knape brochte /
Morgen alse hi op steet, Ferg. 957. - Ic sal gerne henen varen / Eest heme leet alse
hi comt, Ferg. 759 (de komst van den vader is aangekondigd). - Daer wijngaert wies
ende edel coren / Sal seker staen distelen ende doren / Alst ter werelt ende gaet,
K. Cl. 16. - Men saels hu spreken groeten lof / Alsmen weet dat ghi coont dichten,
Rein. 3303. - Ja ick, Elckerlijc, als ghij eijndt u leven, Maer seker nyet eer, Elc. 830.
In Elc. 540 slaat de bz. niet op één handeling of gebeuren, maar op mogelijke
herhaling: Kennisse, siet, dat ghij altijt bij hem sijt / Als hij hem tot penitentie keert
- ook hier overheerst nog de temp.-asp. functie (zo vaak als). - Vgl. ook Elc. 393. -
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2. Dikwijls omschrijft ook deze verbinding met volgenden bijzin een algemenen gang
van zaken. Toch zijn niet alle onder A 2 onderscheiden functies gelijkelijk in deze
positie aanwezig.
a. De beschrijving van een ervaring in het verleden ontbreekt. Blijkbaar is dan de
temporeel-aspectische, doch door het iteratieve karakter tevens hypothetisch
gekleurde verhouding aanleiding den zin voorop te zetten. Een op ervaring
berustende algemene conclusie vindt men in Elc. 276: Nu sic ick wel, tes cranck
toeverlaet / 's Geselscap, alst compt ter noot. - Ook 358, 1150, en in vragenden
vorm: Och doot, sijdij mij soo bij / Als icker alderminst op moede? Elc. 103.
b. Een gewoonte: Ic peise dicwile als ic wake / Dat Lucifer die helsce drake / Heeft
ghestort dit quade venijn, K. Cl. 66. - Daer verhuech ic mi inne, als ic sulc leven
scouwe, Mar. 450. c. Algemene waarheden, die een geconstateerde temporele of oorzakelijke
samenhang omschrijven: Dander etaet die gaet in / Als kinder doen sprekens begin,
Nat. Bl. I, 17 - ook I, 68. - Dus gaensi vore alse die blinde / Ende leiden die scape
in grote alinde / Alse hen volghen die keitive, K. Cl. 227; ook 129, 206. Merkwaardig
is ook de conj. in: Si is dijn moeder, die ic mene / Die di suver maect ende rene /
Als men di in die vonte dwa', Ov. 19. Bij Beatr. V 34: Ondertusschen so wert minne
so onghemate ende so overbrekende in der sielen, alse har selven so starkeleke
ende so verwoedeleke berust int herte, dat... Vergl. ook Rein. II, 7517: och heer,
die ghene die des plien / hoe luttel si after ten stertwaert sien / dats ten ende, alst
god verdriet ende die aventure langher niet / haer regnacie en wil ghedoghen.
Verwant hiermee is de tot voorwaardelijke functie neigende als-zin in: Ende also
gelijc alse t vat dat vol es, alsment ruret, haesteleke overvloyet ende uutwelt also
wert hi haestelec sere gerenen, Beat. III, 45. - Alle dander consten, alsmen daer
neersticheit toedoet / Die zijn te leerene met siene, met wisene, Mar. 511.
3. De laatste vbb. zijn amper meer te scheiden van de ‘zuiver’ hypothetische. Het
verschil is, dat zij nog meer een afgeleide gedachte bevatten, berustend op ervaring,
op kennis of inzicht in den samenhang der dingen, terwijl de volgende ‘hypothetische’
verbindingen betrekking hebben op situaties die zich kunnen voordoen, en waarin
een voor-
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ziening moet getroffen worden. Deze verhouding komt bij den als-zin die volgt op
den hz. maar zelden voor.
a. Een fut. mogelijkheid, met iteratieve nevenfunctie: Kennisse, siet / dat ghij altijt
bij hem sijt / Als hij hem tot penitentie keert, Elc. 540.
b. Zonder die futurische verhouding, heb ik de verbinding alleen in de
wetsbepalingen der Oorc. geconstateerd. De als-zin omschrijft de situatie: Wat
mesdade die gheschied bin Middelburg als de here es tusschen bornisse ende
hedinsee, dat zal men betren tvi schatte, 3, 61. - De ‘wil’ van de ‘spreker’ in den bz.:
ende hir bi so moghewi loessen alse wi willen, 24, 9. Vgl. verder 2, 26; 3, 20.
4. Een afzonderlijk en exceptioneel geval doet zich voor in Minl. III, 499, waar de
bz. in het praes. staat, maar de hz. in het praet.; de praes. vorm staat in rijm: Want
hi mocht hem vrilic toghen / Ende bij hoer comen alst hem lust.
II. Veel minder frequent is in den tot hypothetische functie overgaanden als-zin
de praeteritale vorm (13).
I. In Ferg. 833 staat de verbinding in de I.R., de als-zin is in hoofdzaak
temp.-aspectisch (een te verwachten gebeuren): Waert dat u bequame ware / Alse
gi quaemt so mochtic bliven. - Soortgelijk is Minl. III, 393: mer haestelijck / Reet hi
in vreemden enden / Off die lieffte yet mochte wenden / Als sijs daghelicx niet en
saghe.
2. De bz. met als duidt aan een herhaald gebeuren in het verleden, Want ghij
hebt mij ghedient ter menegher somme /Als ghij ghinct glorieuslic al wispelen ende
waijende, Vroed. 725. - Des plackaerts bedinghe / dat mi verbeent heeft / Dicwils,
als ic haer die leden waende vercroken, Mar. 661. - Vgl. Minl. III, 727. De bz. volgt
in Mnl. III, 484, 857, 839.
3. Van geheel anderen aard zijn de gevallen waar de praeteritale vorm louter
modale functie heeft. Reeds in Brand. 1209, in een dubitatieve zinsverbinding waar
de spreker zich met vrees in een mogelijke situatie denkt: Wat mochte zijns
gheweerden / Als verstoremden der zee vloeden / Maar dat God zijns nam hoede?
- Ook bij Maerlant een irreële onderstelling: Het es nu menech loghenaer / Die
smeken en decken dwaer / Als hen die heren souden horen. K.Cl. 110. - Met
vooropstaande bz.: Alse hem avonture opblies / Ende hem tgheluc toe-
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wies / Hine volchde niet der rechter straten, 124. - In dram. teksten: Soudich niet
moghen wederkeeren saen / Als ick mijn rekeninghe hadde ghestelt? Elc. 133. Vgl. ook Mar. 256.
Deze uiteenzetting zou te uitvoerig worden, als ik nu de geschiedenis van het
hypothetische als in volgende stadia der Nederlandse taal volledig ging behandelen.
Mijn hoofddoel was aan te tonen, dat als zijn stellende en voorwaardelijke functie
reeds in het Middelnederlands heeft ontwikkeld uit de temporeel-aspectische. Voor
de 17e Eeeuw geeft Overdieps Syntaxis (§ 83-87) een uitvoerig en duidelijk overzicht,
al zou om historische redenen een andere groepering, met de praeteritale,
temporeel-aspectische zinnen voorop, beter geweest zijn. Uit dit overzicht blijkt
echter hoe veelsoortig nog in de 17e Eeuw de functies van de als-zinnen zijn. Ook
bij één enkelen schrijver. Dat viel me op, toen ik alle als-zinnen uit de Sp. Brab.
analyseerde. Met ter zijde stelling van de vergelijkende als-zinnen, waren dat 43.
Hiervan staan 17 in het praeteritum, 26 in het praesens. Van die praeteritale zinnen
hebben er 5 betrekking op één enkel momentaan gebeuren in episch verband (als
= ‘toen’): 85, 431, 608, 800, 807, in 5 gevallen is sprake van een herhaald gebeuren
in het verleden, bv. So kreegh ick altijts wat om Gods wil van de goeluy, as ick badt,
48; 110, 141, 1692; ook de negatieve zin van 740. In 7 gevallen echter heeft de
praeteritale vorm modale functie, de als-zin is irreëel hypothetisch: als men den
armen dus sou over al versenden / Werwaerts so souden sij in 't lest dan be-enden?
1160, vgl. 255, 342; 1667, 1670, 1745, 1892.
Van de praesentische zinnen is er één waar als gelijk staat met ‘terwijl’, met
duratief aspect dus: ten komt maijn niet te pas / Te antworden asse kick en sicht of
handen was, 501. Dikwijls omschrijft de verbinding een ‘gewone gang van zaken’,
beschrijvingen van gewoonten, van geconstateerde samenhangen van gebeuren,
die algemene geldigheid hebben, bv.: asme wijf en ick wat eten / so meete wij
malkaer de toogjes toe, 1702. - En nietemin als men hem siet komen op de noen /
Soo steeckt hij op sijn hooft so rustich over enden, 1245; vgl. 1672, 675, 578, 277,
253, 1123, 1312, 1438, 1713, 1801, 1954. Deze zinnen grenzen aan die met
hypothetische functie, maar de mededelingen berusten op ‘ervaring’: ‘als’ gaat echter
betekenen ‘in geval
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dat’. Daarmee is ook te vergelijken de vragende zin: verwondertje dan niet asje dit
wel andere luij siet doen, 143; en de algemene ‘levenswijsheid’: 't Is kunst te leven
als de doodt komt, 326. Een futurische potentialis, met sterker hypothetische functie
dus, in: Als dan mijn Jonker komt, so heeft hij niet te segghen, 830; vgl. 1368, 1593.
Meermalen heeft de als-zin echter voorwaardelijke functie: 'T is mij alliens hoet is,
as ick an 't mijn kan raecken, 586; ook verzwakt tot modale onderbrekende of
begeleidende zinnen, zoals: 't Is beter (alsmen kan) dat ment immer an Hollanders
doet, 1896; vgl. verder 946, 1040, 1084, 1697, 1894.
Het is duidelijk dat ten opzichte van het Middelnederlands het gebruikt van de
hypothetische als-zinnen in de 17e Eeuw is toegenomen en dat bij het toenemen
van de praesentische en speciaal van de hypothetische praeteritale zinnen de positie
van de epische praeteritale zinnen met temporeel-aspectische functie verzwakt is.
Gaandeweg is deze categorie geheel verloren gegaan ten voordele van doe (toen).
Daarop kom ik bij de aspectische voegwoorden terug.

IX. De hypothetische functies van wanneer en verwanten
Merkwaardig zijn de aanrakingspunten tussen als en wanneer. Zij ontwikkelen zich
ongeveer in den zelfden tijd tot hypothetisch voegwoord. Evenals als heeft wanneer
temporeel-aspectische functie, maar bovendien is het van oorsprong een vragend
of dubitatief adverbium. Het is dus op dubbele wijze geschikt voor de hypothetische
functie.
Zoals bekend is wanneer historisch een continuatie van het oudgerm. adverbium,
dat in het got. ƕan luidt, en het adv. eer. Die samenvoeging is niet algemeen
germaans. In het Duits bestaat zij niet: daar is wann / wenn het gangbare voegwoord
voor ons wanneer. Ook het Engl. kent alleen den enkelvoudigen vorm: when. Den
tweeledigen vorm vindt men wel in het oudsaksisch en het oudfries: hwan êr, hwanêr.
In het mnl. komen beide vormen voor: wan en wanneer. Blijkbaar is oorspronkelijk
de verbinding met eer geografisch vanuit het Noorden en Oosten uitgebreid.
Bovendien is er nog een derde mogelijkheid: hoeneer. Deze vorm komt voor in het
mnl., maar ook nog in de 17e Eeuw,
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en zelfs nu nog naar het heet in sommige dialecten. De functies van deze
verschillende vormen vertonen zo grote overeenkomst dat we ze als een groep
moeten behandelen; toch is het voor de vergelijking der frequentie nodig ze even
apart de revue te laten passeren; ook om de etymologische bijzonderheden
duidelijker voor ogen te stellen.
Het enkelvoudige wan, beantwoordend aan got. ƕan wordt beschouwd als een
accusatief van ƕas met adverbiale functie. Reeds het got. ƕan vraagt als adv. naar
den tijd: frauja, ƕan þuk seƕu gredagana? Het adv. wordt in het got. ook
gecombineerd met andere adjectieven: ƕan filu. Maar onderschikkend voegwoord
is het in het got. nog niet. Het griekse ὁταν wordt er vertaald door þan bv. Mark. 11
vs. 25: jah þan standaiþ bidjandans, afletaiþ jabai ƕa habaiþ wiþra ƕana = en
wanneer gij staat te bidden, vergeeft indien gij iets hebt tegen iemand. Die
ontwikkeling heeft dus in jonger germ. plaats. De overgang van vragende adverbia
in onderschikkende voegwoordelijke functies is een algemeen verschijnsel en kan
gemakkelijk via de objectszinnen plaats hebben gehad, maar ook meer rechtstreeks,
zoals we bij de conditionele of onderstellende zinnen reeds meermalen hebben zien
gebeuren. Men denke ook aan den overgang van den vragenden VfSA-zin tot
hypothetischen zin.
Het is overigens merkwaardig genoeg dat de hypothetische functie niet uit alle
vragende zinstypen ontstaat. Bij de S.Vf.A.-zin, alleen vragend door den toon, en
gericht op bevestigend of ontkenned antwoord (je doet toch mee? - je komt dus,
he?) is dat uitgesloten. De zinnen met Vf voorop, waarin de vragende functie gericht
kan zijn op alle onderdelen tezamen, op het gehele inhoudscomplex dus, of ook op
ieder syntactisch onderdeel afzonderlijk, kunnen daarentegen zonder uitzondering
in hypothetische functie overgaan, door verandering van toon en aansluiting op een
concluderenden of voortbouwenden hz. Maar bij de zinnen die beginnen met een
vragend voornw. of adv. ligt de zaak anders. Ook hier kan de vragende functie
betrekking hebben op verschillende syntactische componenten, op de
substantivische, adjectivische en adverbiale delen, m.a.w. op subject en object en
op adject. en adverb. bepalingen, doch niet op verbale elementen. Maar het
belangrijke verschil met de VfSA-zin is, dat in dezen vragenden zin de
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vragende functie gericht is op een in de syntactische situatie concreet aangewezen,
bekende, anaphorische bepaling of begrip; in de zin met vragend adv. of pron. is
het deel waarop de vraag-functie is gericht niet bekend, niet anaphorisch. Men
vergelijke ‘heb jij́ dat gezegd?’ met ‘wie heeft dat gezegd?’ of ‘heb je dat boek
gelezen?’ met ‘welk boek heb je gelezen?’ - of ‘kom je vanmiddag?’ met ‘wanneer
kom je?’ Het is duidelijk dat de tweede categorie vragen sterker dubitatief is, minder
‘bepaald’. Vandaar dat ze gemakkelijk in concessieve functies kunnen overgaan
(wie ook maar, etc.). Het merkwaardige, waarom het in dit verband gaat, is echter
dat van deze categorie vragende zinnen alleen de vragende tijdzinnen neiging
vertonen over te gaan in de hypothetische functie. De zinnen met vragend pronomen,
waarin de vragende functie dus geconcentreerd is op het subject of object, zijn
uitgeschakeld. Ze kunnen de subjects- of de objectsfunctie aannemen, en ook de
concessieve, maar niet de hypothetische. Van de zinnen die beginnen met vragend
adverbium, kunnen dit alleen de tijdzinnen en dan nog in beperkte mate. Dus niet
zinnen met waar, of waarom, maar wel met wanneer; daarentegen weer niet zinnen
waarin het adv. ondergeschikt is aan een ander deel; dus niet een zin als ‘hoe laat
kom je’ hoewel deze vrijwel synoniem is aan ‘wanneer kom je?’ Synoniem betekent
niet identiek: de tweeledigheid van de syntactische groep ‘hoe laat’ verzet zich tegen
voegwoordelijk gebruik. Ook is ‘wanneer’ semantisch vager, minder bepaald. Of
nog anders gezegd: wanneer heeft meer bewegingsvrijheid dan een verbinding als
‘hoe laat’, dat uitsluitend naar het tijdstip vraagt; ‘wanneer’ kan ook beantwoord
worden met een omschrijving van het tijdbegrip, door vermelding van een situatie
of een omstandigheid of een coïncident gebeuren. En het is blijkbaar juist die
onbepaald tijd-vragende functie die voorwaarde is voor den overgang in de
hypothetische. Dit komt neer op een verdergaande verbleking van zowel het
vragende als van het eigenlijke tijd-karakter van wanneer. Door verlies van die
oorspronkelijke semantische waarde nadert dit zinstype dat van de hypothetische
VfSA-zin zowel als van de oorspronkelijk temporeel-aspectische als-zin. In hoeverre
de wanneer-zin nog iets van zijn tijd-aspect-functie bewaart en parallel loopt aan
den als-zin zal verderop nog ter sprake
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komen. Wat hier gezegd werd van wanneer, geldt ook van het enkelvoudige wan /
wen. In het mnl. is wan niet meer als bijwoord aanwezig, maar uitsluitend als
voegwoord, dus net andersom als in het Gotisch, terwijl in het Duits beide functies
voortleven. Voor zover wan in het nedl. taalgebied optreedt - en dat gebeurt in het
mnl. bijna alleen in oostelijke dialecten - hebben we dus reeds te doen met een
opvallende verschuiving in de syntactische functie. In het tegenwoordige Nedl. is
bovendien het hele voegwoord verdwenen, hoewel het zich tot in de 19e Eeuw bij
dichters, waarschijnlijk wegens zijn in de klassieke maatschema's passende korte
vorm, had gehandhaafd. In gestileerd Nedl. is het thans geheel verdrongen door
wanneer.
De functies van wan zijn, voor zover het zeer beperkte materiaal reikt de volgende.
Ik steun daarbij op de vindplaatsen uit het Mnl. W.
I. De zin staat in het praesens. De functie is doorgaans duidelijk hypothetisch, en
wel in drie schakeringen:
1e. het stellen van een futurische mogelijkheid: Gij sultet wel weten laten, wan
icket winnen sal, Spreuken 21. (v. Meyer, 1834) - zonder sullen: Wan hij een
boeve wordt, soo schelde ook hem, Spr. 13. 2e. meestal heeft de wan-zin in praes. vorm de functie van een onderstelling die
niet aan een bepaalde tijdstrap is gebonden; het gaat om een samenhang van
gebeuren, die gezien de ervaring algemene geldigheid heeft: Wan een dorpere
dat aen siet soo en can hi des ghelaten niet, Vrouw en Min. V, 27. - Wan sij
dan onghenadighe zaken onderwinden hem te maken, soo werd hem selden
eer. M. Loop IV, 245. 3e. in voorschriften, beperkt tot het gestelde geval: Den vreemden coopman... wan
si comen uut enigen lande, die salmen doocht ende eer bewisen Hild 5, 139.
- Item is overdragen wan eenen persoon ene provande wort gegeven boven
inder baginen huus, de sal dair in comen ende betalen oir gelt bijnnen enen
halven jaer, Guld. b.v. Campen, 54r.
II. De zin staat in het praeteritum.
1. De bijzin slaat op één feit uit het verleden, heeft louter epische, aspectische
functie (vgl. als = ‘toen’): Wan ic quam voor 's heren tent... doe trat ic naer, Hild.
167, 280. -
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2. Met plusq. perf. heeft de bz. irreëel-hypothetische functie: Wan die pijn van onsen
heer en hadde verstercket... 't ghelove waes thants te niet ghebleven, Hild. 166,
159. Een breder onderzoek zou zeker gewenst zijn. In mijn ouder tekstmateriaal (Wal.,
Ferg., Mor., Lorr., Rijmb., Brand., Lutg. etc.) komt het niet voor.
Belangrijker is dan wanneer als hypothetisch voegwoord. Wat moet de
oorspronkelijke functie van de tweede component zijn geweest? Het oude ƕan
vroeg naar den tijd van een gebeuren. Dat kon van oudsher zowel in de tijdstrap
van het verleden als van de toekomst gedacht zijn, bv. got: ƕan qimiþ þiudangardi
gudis? (wanneer komt... Luc. 17: 20) - rabbei, ƕan her quamt (wanneer zijt ge hier
gekomen, Joh. VI: 25). Nu betekende êr oorspronkelijk ‘vroeger’, en de toevoeging
tot ƕan zal dus wel bedoeld hebben de verleden tijd-functie van den zin duidelijker
kenbaar te maken. Daarna moet dan die specialisering van ƕan door êr echter
verbleekt zijn: wanneer wordt thans geheel gebruikt als het oorspr. enkelv. wan,
dus voor verleden én toekomst. Zo reeds in het mnl. Wanneer is als voegwoord
frequenter dan wan, maar in oude teksten toch betrekkelijk zeldzaam. Ik vond alleen
enkele gevallen in Lutg. en in Brand. In Lutg. steeds met so versterkt en soms met
dat. Functioneel zijn de volgende onderscheidingen te maken, die vrijwel parallel
lopen met die van wan:

I. Praesensvormen.
1e. Een gestelde futurische mogelijkheid: want so wanneer dat men in dit lant
vernemet dat u es te swaer / dat walsch te leerne, so seggic u, dat u van desen
/ en sal nemmeer begrutet wesen, Lutg. 419. - Wanneer ghi vaert, wi volghen
u heer, Rein. II, 3752. Vgl. ook Rein. II, 4736; Parth. 7462, 7208.
2e. Onderstelling van een niet aan een tijdstrap gebonden geval, berustend op
ervaring: Wanneer mi dit coomt voor oghen, so vernieuwet mi al mijn seer,
Rein. II, 7330. - Wanneer hoer ene in liefden faelt, so valt dat elck van anderen
dwaelt. M. Loep. IV, 193. - Wanneer hi die oogen luect, en weet hi wie sinen
scat ontpluect, Ros. 5003. - Dat meeste deel der predicaren wanneer si staen
ende openbaren
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hoe men sal scouwen alle quaethede, soo swigen si van der ghierichede, Nw.
Doet., 378.
3e. In voorschriften etc.: Die scepenen sellen recht wijsen... so wanneer die scout
recht hout. R.v. Utrecht 2, 146.
4e. Een louter hypothetisch geval: Maer wanneer mi dat gesciet dat ic so ligghe
ende ic mi niet een twint en verporre van der stat... men houdt mi over plomp
van sinne, Parth. 82, 83. - Wanneer so ic van u ben, so verliesic tleven mijn,
Parth. 8318. -

II. Praeteritale vormen.
1. De praet. vorm is veroorzaakt door de Indir. Rede: Dies wart tien tide also
geslegen / Die raet ende overeen gedregen / So wanneer dat si iet verstuende
/ dis walsches och gespreken conde / Dat mense abdesse maken soude, Lutg.
255. - In de directe rede omgezet, is dit het stellen van een mogelijk geval in
het futurum.
2. Een enkel feit in het verleden: Wanneer het kind kwam te Meilane, sone quam
3

hem niet die viant ane, Sp. III , 10, 31. 3. Iteratief in het verleden: Wanneer si bij hem woude wesen / so ontsloet si tslot
mit desen (sleutel), M. loep. III, 855. - Ooc was hi hem al te snel, wanneer hi
hem waende te slaen, is hi hem tuschen die been ontgaen, onder sinnen buuc
ende sloop so door / so liep hi dan weder voor ende gaf hem enen aefschen
hou. Rein. 7042.
Hypothetisch zijn deze epische zinnen nog niet. Dat is wel het geval als 4. de
praet. vorm als conj. gebruikt wordt voor het heden:
a. irrealis: Waneer soe si mi verstoeden, so souden sie mi alle
verdriven, Ros. 10296. b. dubitatief of potentialis, een gevreesde mogelijkheid: Nochtan so
vreesic mee die noot / die mi weder soude doen die doot / wanneer
so weder tot mi quame, Brand. 231. -

Samenvattend kunnen we zeggen dat de wanneer-zin in het mnl. meermalen,
synoniem met de als-zin, temporeel-aspectisch fungeert, en evenals die als-zin
vooral in later middelnederlands overgaat in de hypothetische functies. Evenals bij
als gaat de temp.-aspectische functie in episch verband met den praet. vorm. (=
‘toen’) verloren. Met het praesens behoudt het duidelijke reminiscenties aan de
oorspronkelijk

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 71

111
temporele functie. Het heeft zich in lateren tijd wel als hypothetisch voegwoord
gehandhaafd maar heeft het toch in algemeenheid van gebruik tegen als moeten
afleggen. Voor de 17e Eeuw kan ik verwijzen naar Overdiep § 111. Daar blijkt, ook
in het praesens, de wanneer-zin nog vaak temporeel-aspectische functie te hebben.
In de Sp. Brab., waarin herhaaldelijk hypothetische zinnen worden gebruikt (met
VfSA, als en indien), is die met wanneer zeldzaam: tegenover de 43 alszinnen vond
ik er slechts 4 met wanneer (drie met het praesens, een met praet.). In 992
overheerst de temporele functie: Of ick sal dencken straks wanneer hij mij ontmoet
/ Het gaet de Kalis alst mijn arme meester doet. In 1036 slaat de wanneer-zin op
de situatie in het ‘heden’: Wanneer ick dit ghedenck in waarheijt, soo dunckt mijn /
Dat wij noch verre an de quaetste koop noch zijn. En een algemeen geldige bewering
waarin de bz. zuiver hypothetisch fungeert: Maer foeij! wanneer een Vrouw is groen
/ So sou sijt met de beul, met een hondt, ja met den duijvel doen, 94. De praet. zin
is niet hypothetisch maar aspectisch, slaande op een feit in het verleden (= ‘toen’),
vs. 1617. - Deze geringe frequentie bij Breero wijst al op het weinig populaire karakter
van het voegwoord wanneer. Merkwaardig is in den praeteritalen zin de momentaan
aspectische functie: de bz. volgt dan op de hz. en krijgt de waarde van een nieuwe
verrassende gebeurtenis, dus hz. naar de functie, zoals het door Overdiep geciteerde
geval uit Luc. 783. Deze functie van den praeteritalen zin is natuurlijk met de
temporeel-aspectische verloren gegaan. Vreemd is het echter dat Overdiep geen
zinnen met praet. geeft die modale, hypothetische, irreële functie hebben. Dat moet
op een vergissing berusten. Zijn indeling wijst daarop, want bij zijn bespreking van
‘zinnen met een praeteritum’ onderscheidt hij ‘momentaan aspect’ als punt a, maar
er volgt geen punt b. Vermoedelijk is dus bij de bewerking een gedeelte verloren
gegaan. Mogelijk zijn de praeteritale hypothetische zinnen met wanneer in de 17e
Eeuw nog zeldzaam: ik vond er geen in Luc., in Sp. Brab. en Sp. Heid., maar dat
ze geheel zouden ontbreken, lijkt me gezien de mogelijkheden in het mnl. en in later
tijd onwaarschijnlijk. P. Weiland vermeldt wanneer als voegwoord in zijn
Nederduitsch. Taalk Wdb. (181) zelfs alleen met praeteritum en irreëel hypothe-
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tische functies: wanneer het mij aanging. - Gij hadt ook van de partij kunnen zijn,
wanneer gij er geweest waart. Wanneer hij de nodige middelen gebruikt had, leefde
hij nog. - Maar dit zal ook wel op eenzijdigheid berusten.
We moeten het in de derde plaats nog even hebben over hoeneer. Volgens het
Nedl. W. VI, 811, zou het een klankvariant zijn van wanneer, doordat de w is
gevocaliseerd. Dit is echter niet waarschijnlijk: voor een a (ƕan) pleegt dat niet te
gebeuren; het adv. hoe heeft oorspr. een ô (ƕô) waarvoor de homorgane spirant u
is weggevallen of er mee is samengesmolten. Een vorm ƕôn is in het paradigma
van ƕas niet denkbaar. Het is dus wel waarschijnlijk dat hoeneer een secundaire
analogie-variant is van wanneer, al blijft de overgang in de temporeel-aspectische
functie wat vreemd. Vgl. ook W. de Vries, Ts. 43, 140. Reeds in het mnl. treedt het
op als bijwoord en als voegwoord, concurrent van wanneer. Met Mnl. W. citeert
enige vbb. Uit mijn eigen tekstenmateriaal kan ik daar geen plaatsen aan toevoegen.
Het gebruik is blijkbaar tot enkele, waarschijnlijk Noordelijke teksten beperkt. Onder
de vbb. in het Mnl. W. is er slechts één met een praet., dat zuiver temp.-aspectische
functie heeft (= ‘toen’). De andere zinnen staan in het praesens, met duidelijke
overgangen naar de hypothetische functies; verschillende uit Keurboeken en
wetsbepalingen. Het Nedl. W. vermeldt hoeneer voor de 17e en 18e Eeuw, maar
de vbb. wijzen uitsluitend op bijwoordelijk, niet op voegwoordelijk gebruik. Wel wordt
beweerd dat het nog in ‘de volkstaal van onderscheidene streken van Noord- en
Zuid-Nederland in gebruik is’. Welke streken dat zijn, wordt niet meegedeeld. De
Bo vermeldt het. In mijn Saksisch materiaal komt het niet voor. Ter Laan kent het
niet. Ook Boekenoogen en Karsten vermelden het niet; evenmin heb ik het in andere
dialectwdbb. gevonden. Nu behoren voegwoorden niet tot de favorieten van de
samenstellers van dialectwoordenboeken. De zaak is hiermee dus niet beslist en
vereist weer een nader onderzoek. Dat geldt trouwens ook voor wan of wen en
wanneer. Het laatste wordt wel door het Gron. Wdb. vermeld, maar ik geloof niet
dat het in de practijk veel voorkomt. In ieder geval plaatst men er dan graag dat of
as achter.
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Een concurrent van wanneer als voegwoord is in het mnl. nog welc tijt, al of niet
gevolgd door so of dat. Het lijkt ouder en ook veel meer verbreid dan wanneer. Dat
het als één woord wordt opgevat, blijkt uit de vervormingen tot weltijt, weeltijt, wiltijt.
Aan den anderen kant verhindert de blijvende herinnering aan het subst. tijt een al
te sterke verbleking van de etymologische betekenis en daarmee den overgang tot
hypothetisch voegwoord. Het blijft veel sterker nog dan wanneer gebonden aan de
tijd- en aspectfunctie. Daarbij dringen twee schakeringen op den voorgrond: die van
aanduiding van een iteratief gebeuren, gewoonte, etc.; ten tweede de aspectfunctie
van momentane opeenvolging (‘zodra’), zoals nader kan blijken uit de volgende
vbb.

I. Praesensvormen in den bijzin.
1. Omschrijving van een gewonen gang van zaken, algemene uitspraak op grond
van ervaring, gewoonte etc.: Welc tijt dat mi dorst, soo proevic den wel edelen wijn,
Stemmen 137. - So welc tijt dat se manne scouwen / so nighen si hem allen daer,
Nat. Bl. I, 182. - Coustume so es te Clungi / weltijt dat Kersavont si / dat si die hoge
tijt wel vieren / met sonderlingen sconen manieren, Sp. I, 7, 85, 1. - Weltijt so die
blijscap es waer / So toget die wise tanscijn swaer, Sp. Hist. I, 8, 61, 23. - Dicht
daarbij staat ook: God werpt ene neder onder voet / weltijt so hijs niet ghemoet. Sp.
III, 3, 3, 15. - Vgl. ook het vb. uit Belg. Mus. X, 90. 2. De bz. duidt aan een mogelijk gebeuren in het futurum. De momentaan
aspectische functie is sterk aanwezig (= zodra); met perfectum: Doe sprac die coninc
ten bode daernaer: / Vrient, welc tijt dat Lanceloet heeft vernomen / Dat die coninc
van Irlant es comen / Ter stat, daer du af seges teken / Lanceloet sal di comen
wreken! Sp. Hist. IV, 2, 4, 97. - Welctijt so ghiere of hebt gheten / so suldi vroeden
ende weten / vroetscap / als of ghi Gode waert; Rijmb. 633. - Met lichte overgang
naar de hypoth. functie: Welctijt so heet es de moet / So wijc hem, hijs al verwoet,
Sp. I, 6, 54, 33. -

II. Praeteritale vormen.
1. In de indirecte rede: Doe dedi die beste vaen ende hiet / weltijt dat
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hi storve / dat mense van den live bedorve. (in dir. rede dus een fut. te verwachten
gebeuren). Sp. V, 6, 48, 54.
2. Meestal is de verbinding in het verhaal een beschrijving van den gewonen gang
van zaken in het verleden (iteratief), vaak met momentaan-progressieve functie
(zodra): Weltijt dat si twee daer genaecten / die moesten te hant haer minne baren,
Flor. 996. - Nochtanne so was hi vervaert / so welken tijt dat donderende waert, Sp.
I, 7, 2, 28. - Een carbonkel, diet so licht om hem maecte / weltijt sore iemen bi
genaecte / dat hi also claer daer bi gesach ocht sonneschijn waer ende middach;
Flor. 934. - Weltijt so hi yet verhoorde / der minnen Gods in enegen worde, / wart
hi gewect te hant int spreken, / geporret en al ontstreken, Franc. 4693. - Hem dochte
si waren ghenesen / weltijt so sine ane saghen. Sp. I, 4, 55, 12.
Zoals uit dit overzicht blijkt, is de overgang tot de hypothetische functie beperkt
tot de zinnen met praesens en ook daar zeer gering. Er moet nog aan toegevoegd
dat naast wel(c)tijt ook de volle vorm welken tijt gebruikelijk was, meermalen
gecombineerd met als, so en dat, eveneens met uitsluitend temporeel-aspectische
functies, vooral in den verleden tijd. Zie Mnl. W. IX, 2114. - Deze in het Mnl. nog al
verbreide voegwoordelijke verbinding is daarna geheel verdwenen. Uit deze hele
groep etymologisch of semantisch verwante voegwoorden heeft alleen wanneer
zich gehandhaafd.

X. Voegw. verbindingen in beperkt gebruik
Behalve de tot hier toe geanalyseerde voegwoordelijke verbindingen, duiken er in
den loop der tijden nog allerlei vormen op, de meeste van tijdelijken aard, en daarom
voor de ontwikkeling dezer vorm-en-functie-categorie van minder belang. Ik noem
hier slechts enkele voorbeelden, zonder volledig te zijn of er een uitvoerige
beschouwing aan te wijden, ook al omdat mijn materiaal op dit punt nog te gering
is. Vooral in ambtelijken, betogenden stijl treft men allerlei, dikwijls verzwarende,
nadrukkelijke varianten aan, zoals in de 16e Eeuwse pamfletten.
a. Allereerst enige demonstratieve praepositiebepalingen, gewoonlijk gevolgd
door dat of als: Want, bij also dat die saken noch eenen tijt
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lanck aldus blijven staende, so moet ghij bedencken, dat hierentusschen, duerende
desen grimmighen crijch, die neeringhe ganscheliken vergaet, etc., 57 (anno 1573)
-. In hetzelfde zwaargebouwde, sterk aandringende betoog, dat waarschuwt voor
de noodlottige gevolgen der verdeeldheid tussen Noord en Zuid: Ende dat noch het
alderarchste is bij also dat geduerende desen crijch die dijcken door storm ende
onweder comen in Zeelandt ofte Hollandt in te breken... so en can men niet anders
daeruut verwachten dan..., 58; nog een vb. op dezelfde blz. laatste alinea. - In dezen
tekst ook: Maer, bij so verre dat hij de overhant over ons crijget (dwelc God door
zijn barmherticheyt verhoeden wil) so sijt ghij al te samen wel gewis, dat u lieden
anders niet te verwachten en staet dan eene eeuwige ende schendige slavernie,
59. - Waeruut het claerlicke blijct, dat in allen gevalle, bij also verre als ghijlieden
hem noch langer in desen crijch helpt ende met gelde bijstaet, indien dat ghij hen
niet en verhindert en opentlick in zijn voornemen wederstaet, so en can onse arme
Vaderlant haer uuterste verderf ende verwoestinge geensins ontgaen; 59. - Ook
zonder bij komt so verre als in hyp. functie voor, zij het dat de verbinding op een
verleden tijd slaat: Daer en was noch edeldom noch rijkdom noch vromicheyt noch
eenighe voorgaende diensten noch yet ter werelt, dat yemandt conde ghehelpen,
so verre als hij eenmaels in haren handt geraeckt was, 52. - vgl. verder blz. 74
laatste alinea (so verre dat) en op blz. 75 waar de beperkende functie overgaat in
de conditionele: ... van dewelcke de Staten hem beloofden te doen exemplare justitie,
soo verre als daer waere informatie ende suffisanten toon teghen henlieden van de
gedaen misdaet. Zonder dat of als met conditionele functie: Dit connen wij al
ontvlieden, so verre wij eenen moet maken ende, betrouwende op Godt ende op
malcanderen, allen ons gemoet keeren om den vijandt te wederstaen, 84; ook blz.
82, 2e al.
Voorts heeft de verbinding bij aldien (dat) nadrukkelijke hyp. functie, met dreigende
modale gevoelswaarde in: Van daer begonst hij terstont den Staten te ordonneren
nieuwe wetten ende conditien met dreygementen: bij al dien sij deselve niet en
accepteerden, dat hij henlieden soude verclaren besculdicht te wesen van crime
van Lese Majesteit ende wederspannicheyt, jae van ketterye; 75. - Thoont u nu
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mannelijcken, want bijaldien ghijluyden de Spaengiaerts nu in laet comen, soo zijt
ghij al tsamen om lijf ende leven, 117. vgl. ook blz. 221, 2e regel v.o. Met conditionele functie: twelc ic u toestaen sal, bijaldien ghij mij ooc bekent (ende
twelc waerachtlich is) dat de uwe vele ende diversche boosheden aen den heuren
ghebruyct hebben, etc. 219. b. Een praepositiebepaling met substantivische kern, die is blijven voortleven is:
in gevalle (dat): Ende in gevalle dat sij u uwe rijck aff wonnen, .. ick en soude niet
weder willen verdeylen ons vaders Saturni possessien, 93. - De praepbep. in gevalle
kan ook van ouds verbonden worden met een verbaal substantief (i.pl.v. bijzin);
afgescheiden in; in ghevalle van weygheringhe, dat men bij placcate verbieden
zoude etc., 87. - Hierbij zijn te noemen verbindingen als: op voorwaarde dat, onder
voorbehoud dat, etc.
c. Als beknopte bijzinnen met hypothetische functie doen soms ook de participiale
constructies dienst. Een part. praesentis: Ick vraeghe u, beminde ende goetwillighe
leser, oft dese bruyt, aldus doende, haer lief vergheet, ontrouwe ende oneere doet,
71. - Als absolute constructie (subject v. bz. en hz. is verschillend): Dit doende, de
vijant en sal u niet misdoen, 83. vgl. ook 113, 2e alinea, en het later verstarde:
zodoende. - Naast doende ook andere participia: Oft anders doende ende door de
vingeren siende, sullen sij op heur Godes thoren laden, 106. - Want, altijt deghene
verkiesende, die totten ooren in de bonte vellen sitten.. so wort dickmael goeden
raet onder de voeten ghehouwen; 108. - Het is duidelijk dat in zulke participia behalve
de hypothetische, vooral ook de causale functie aanwezig is.
Het partc. perf. doet eveneens soms dienst als beknopte hypoth. zin in: vgl. nog
verstarde vormen als ‘aangenomen (dat), gebeld (dat)’.
d. In sommige gevallen gaat ook het enkele dat zich als hypothetisch voegwoord
gedragen. Zo in: Maer ter contrarien, dat een yegelijck van ulieden wilt de kiste
sluyten; dat den minsten quaden roep de stadt in troubelen stelt al eveneens oftet
al verloren waer, dat deen terstont roept op mijn Heere den Prince, dander op de
Staten, de derde op den Magistraet, eenige meynende terstont, dat zij d' mes op
de keel hebben, ... dan staetet ons al in den weg, 83. - Gewoonlijk is deze toepassing
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van dat een kenmerk van onzorgvuldig taalgebruik en beperkt tot populaire taal. Zo
in de Sp. Brab., meermalen: Dattet Hof te Bruyssel eens banden al de uyheemsche
woorden... wat souwer een goetje vertrecken, 193. - Byget Jan dat de hielle stadt
uyt-sturf dan sou je erref beuren, 349. - dat ick schoon maer een vriendt aen mijn
geslacht hat, en speelden hij Banckerot sonder noot, ick sou hen hangen dat 'k de
macht had, 368/69; vgl. verder 12, 400, 594, 632, 1043, 1317, 1320. - Zie ook Mnl
W II, 86; en voor het gebruik in tegenwoordige volkstaal mijn art. in Album Grootaers,
211/12.

XI. Slot
Bij dit exposé van het ontstaan en het gebruik der voegwoordelijke vormen voor de
hypothetische en conditionele functies moet ik het voorlopig laten. Ik heb slechts
getracht een eerste ruwe schets te ontwerpen van deze syntactische vormen en
hun functies, die als uitgangspunt kan dienen voor een breder en dieper-borend
historisch en stilistisch onderzoek. Mogelijk moeten daarbij de waarnemingen worden
verfijnd en de conclusies gewijzigd. Maar reeds door deze aanvankelijke onderlinge
confrontering van synonieme en concurrerende syntactische vormen valt het op,
dat in den loop van de geschiedenis der Nederlandse taal een grote hoeveelheid
voegwoordelijke middelen is opgekomen ter uitdrukking van de onderscheiden
nuances in de bedoelde functie-categorie. Deze middelen kwamen op in verschillende
taalperioden. Zij zijn ook van verschillende syntactische origine, wat verband houdt
met de verschillende functionele behoeften, waarin ze moesten voorzien. In het
algemeen zijn er drie functioneel onderscheiden categorieën, waaruit die
voegwoordelijke vormen voor de hypothetisch-conditionele functie zich hebben
ontwikkeld. De oudste groep vindt haar oorsprong in het functie-vlak van den
dubitatief: daarvan is de voegwoordelijke verbinding met of na de middeleeuwen
vrijwel uitgestorven, terwijl daarentegen de niet-voegwoordelijke constructie met Vf.
S.A. tot op den huidigen dag haar hypothetische functie is blijven vervullen, in
gestileerde taal vaak gekozen om haar beknoptheid en puntigheid, ook rhythmisch.
Jonger, maar reeds middelnederlands, zijn
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de oorspronkelijk demonstratieve voegwoordelijke verbindingen, waarvan de oudste,
opdat, voor de hypothetische en speciaal de conditionele functie verloren ging,
terwijl het jongere indien zijn gebruikssfeer, vooral na de middeleeuwen, heeft
uitgebreid; ook zo, dat waarschijnlijk pas opgekomen is in de 16e Eeuw in ambtelijke
taal, heeft zich in geschreven betoogvormen gehandhaafd. Het jongst, pas
laat-middeleeuws, zijn de oorspronkelijk temporeel-aspectische verbindingen: als
en wanneer (+ hoeneer en welctijt). Daarvan heeft zich als het stevigst genesteld
in alle functionele posities, zowel in de gesproken als de geschreven taalsoorten.
In de volkstaal is tegenwoordig dit vrijwel het enige voegwoordelijke middel voor de
hypothetische zowel als voor de conditionele functies. In de gesproken cultuurtaal
is daarnaast ook wanneer gangbaar en in beperkter mate indien. De geschreven
taal beschikt bovendien over zo. Opmerkelijk is dat de speciaal conditionele functies
minder exclusieve uitdrukkingsmiddelen hebben. Het oude opdat verdween, indien
breidde zich uit over het hypothetische vlak; als neemt te zijner tijd ook de
conditionele functies waar. Een bijzonder, maar tot de gestileerde taal beperkt,
voorwaardelijk voegwoord is mits, waarnaast natuurlijk uitdrukkelijke
voorzetselbepalingen kunnen optreden als: op voorwaarde dat, onder beding dat,
etc. Een eigen plaats neemt ook het uitdrukkelijk beperkende tenzij in, speciaal in
de cultuurtaal. Sinds wanneer de tegenwoordige toestand bestaat, kan ik nog niet
uitmaken. Maar dat als reeds lang domineert, moge blijken uit een steekproef die
ik nam bij Potgieter. In diens opstel ‘'t Is maar een pennelikker!’ (50 blz. druk) telde
ik het grote aantal 147 hypothetische en conditionele zinnen; daarvan zijn er 102
met als geconstrueerd, 27 met wanneer, 6 met zoo, 5 met indien, 4 met tenzij en 3
met mits. Ik let hier nu niet op de fijnere nuance-verschillen in de functies, maar
opvallend is toch de grote voorkeur voor als, en daarna voor wanneer; opmerkelijk
ook de afwezigheid van de Vf.S.A.-zin. Het stilistisch onderzoek heeft zich behalve
met de analyse der functieschakeringen, bezig te houden met de frequentie der
vormen, om de voorkeur voor bepaalde syntactische vormen te bepalen. Maar die
frequentie-verhouding is ook van belang voor het historisch onderzoek in brederen
zin. Die verhouding zal wisselen naar gelang van persoon
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van den schrijver, maar ook naar het taalgenre en de taalperiode. Illustratief zijn bv.
de getallen bij Cats en Breero. Van de eerste telde ik de hypothetische zinnen in
het Spa. Heidinnetje (+ prozadialoog): indien 22, soo 19, als 16, Vf.S.A. 10, wanneer
7, of 4, nadien 1, mits 1; totaal 80. Betreffende als moet opgemerkt worden dat het
moeilijk is de hypothetische functie precies te scheiden van de temporele; ik heb bij
deze telling het gebied ruim genomen, zodat hier ook meegeteld zijn gevallen waar
de als-zin iteratieve functie heeft voor het verleden of algemene geldigheid aanduidt.
In de Sp. Brabander noteerde ik 89 gevallen totaal, aldus verdeeld: Vf.S.A. 40, als
(ruim genomen) 22, dat 10, of 6, so 5, wanneer 4, indien 2. Het is duidelijk dat in dit
drama de voorkeur bestaat voor den levendigen VfSA-zin, terwijl bij den betogenden
en verhalenden Cats de voegwoordelijke verbinding meer kansen heeft; maar
bovendien valt op de grote tegenstelling in het gebruik van indien (22 tegenover 2);
opmerkelijk is ook het grote aantal populaire verbindingen met dat in Breero's spel.
Plaatsen we tegenover deze 17e Eeuwse teksten nu nog de getallen uit de 16e
Eeuwse pamfletten, waarvan ik ± 175 blz. controleerde, dan blijken daar de
onderlinge verhoudingen tussen de vormmogelijkheden heel anders te liggen: Vf.S.A.
53, als 38, so 37, indien 35, wanneer 11, of 7, en andere vormen, zoals part. constr.,
bij also dat, bij aldien dat, etc., samen 16; in totaal 198. Natuurlijk is de tegenstelling
met de 17e Eeuwse teksten vertroebeld door het genre-verschil; ook zijn die
pamfletten uit verschillende jaren en van verschillende schrijvers; er blijkt tussen
die pamfletten onderling nogal wat verschil. Maar ik geef deze getallen, onder
voorbehoud, slechts om te laten zien, dat een verdergaand historisch en stilistisch
onderzoek interessante details aan het licht zal kunnen brengen en dat daarbij de
frequentie-verhoudingen zowel binnen de grenzen van bepaalde teksten, als tussen
schrijvers in een gegeven periode, als ook tussen de algemene gebruiksgewoonten
in verschillende tijdperken, zullen moeten worden uitgemeten, omdat zij de algemene
ontwikkeling der voegwoordelijke vormen ter uitdrukking van de
hypothetisch-conditionele functies en de daarmee samenhangende syntactische
verschuivingen kunnen helpen verklaren.
Groningen.
G.A. VAN ES
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Laan en verwanten (II)
Mijn artikel over laan, verschenen in Ts. 70, 40 vgg., is in Indonesië geschreven en
ik heb daar niet alle woordenboeken die in een Nederlandse bibliotheek aanwezig
plegen te zijn, bij de hand gehad. Na mijn terugkeer in Nederland bleek het mij, dat
mij hierdoor een en ander ontgaan is. Daarom moge hier nog een kleine nalezing
volgen.
1. ‘Buiten Nederlands, Fries en Engels is laan, “zijweg”, onbekend’, schreef ik op
blz. 41. Dit is niet juist. Het woord komt niet alleen in oostelijk Nederland voor (Gallée,
Broekhuysen), maar ook op Nederduits gebied. Zowel Stürenburg als Ten Doornkaat
Koolman geven het op voor Oostfriesland, de eerste met de betekenisomschrijving
‘enger Durchgang, kleine Gasse’, de tweede met die van ‘Durchgang, Durchfahrt,
Gasse oder Gang, Weg’. Dit is weinig verrassend, maar opmerkelijker is het dat het
woord in Sleeswijk-Holstein blijkt voor te komen als waterbouwkundige term. Het
Deutsche Wörterbuch citeert i.v. lahne uit Jacobsson, Technologisches Wörterbuch
6, 408 [1781-1795]: ‘Im schleswig-holsteinischen deichbaue werden lahnen oder
lahnungen die dämme genannt, die man zur sicherung der watten anlegt’. Dit wordt
bevestigd door Mensing 3, 400 [1931], waar lahnung omschreven wordt als ‘schmaler
Damm aus Erde und Buschwerk, der vom Strand ins Meer hineingebaut wird um
das anschlicken zu fördern’. Hieruit blijkt dat de vijfde betekenis die het W.N.T. onder
laan (I) opgeeft ‘dijkje op een kwelder aangelegd’, met als eerste voorbeeld een
citaat uit Stratingh en Venema, De Dollard [1855], reeds tamelijk oud moet zijn.
Waarschijnlijk zal deze vakterm door de Nederlandse kolonisten die zich in de 12de
eeuw in Holstein hebben gevestigd uit hun land van herkomst zijn meegenomen.
Hij moet dan, ofschoon hij in het Mnl. W. ontbreekt, als voor- of
vroeg-Middelnederlands worden beschouwd.
De betekenis ‘uitgestrektheid water waarin men de zalm- en elftnetten laat
afdrijven’, die ik eveneens op blz. 41 uit Van Dale (laatste druk van 1950) heb
geciteerd, bleek daarentegen bij nader onderzoek
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uiterst mysterieus te worden. De betekenisomschrijving komt al precies zo voor in
de eerste door Van Dale bewerkte druk van 1872, maar ontbreekt in Calisch [1864]
of een van de oudere woordenboeken. Het vertaalwoordenboek van Heremans
[1869] kent wel naast laan ‘avenue, allée’ een tweede betekenis die wordt aangeduid
als ‘(pêch.) lane’. Dit bracht mij er toe Larousse du XIXe Siècle [1873] na te slaan
en inderdaad vond ik daar een woord lane met een betekenisomschrijving die uit
Van Dale vertaald had kunnen zijn, nl. ‘nom donné, sur la Dordogne, à une étendue
d'eau dans laquelle on laisse dériver les filets, pour prendre les saumons et les
aloses’. Dat men aan de Dordogne een Nederlands woord ontleend zou hebben
lijkt wel uiterst onwaarschijnlijk. Blijft dan het raadsel hoe het gewestelijke Franse
woord lane in de Nederlandse woordenboeken is terechtgekomen. Bij de behandeling
van het Germaanse woord laan ‘zijweg’ kan het echter gevoegelijk buiten
beschouwing blijven. Voor het aannemen van een grondbetekenis ‘afgepaald
gedeelte, perceel, vak’ vervalt daarmee vrijwel ieder argument. In verband met de
betekenis ‘ruimte voor een stal’, die voor Zweeds lana wordt opgegeven, kan men
beter wijzen op de door Mensing vermelde betekenis ‘als Viehtrift benutzter Weg’,
waaruit de Zweedse zich kan hebben ontwikkeld.
2. Bij de behandeling van het tweede woord laan ‘steun’ heb ik uit Ter Laan de
vorm loanns geciteerd met de betekenis ‘dwarsbalkjes onder de planken van de
bedstee’ en ik heb aangenomen dat deze betekenis ouder was dan die door
Boekenoogen en Karsten werd opgegeven voor lanings, lanissen ‘losse planken
waarop het beddegoed of het stro ligt’ (blz. 42). Deze planken kende Ter Laan ook,
maar bij hem heetten ze tielns. Mijn hypothese dat in het hele Ingweoonse kustgebied
de tielings oorspronkelijk op de lanings hebben gelegen, wordt nu bevestigd door
de opgaven in het Tesselse woordenboek van Keyser [1951]. Deze omschrijft de
laaninge als ‘onderlagen van een bedstee’ en een tieling als een ‘plank in een
bedstee of ledikant, waarop de matrassen rusten’. De toestand op Tessel is dus
volkomen gelijk aan die in Groningen en er bestaat dus alle reden om aan te nemen
dat die op het vasteland van Noord-Holland ook eenmaal zo geweest is.
Bij het schrijven van mijn artikel heb ik over het hoofd gezien, dat
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Bezoen, Taal en Volk van Twente 39 voor Twente ook laonen vermeldt als ‘balkjes
in de bedstee’. De constructie was daar blijkbaar iets anders dan in het kustgebied.
Van tielings rept Bezoen niet, maar hij zegt: ‘op de laonen komt het stro te liggen’.
Uit het vocalisme van het Twentse woord blijkt ten overvloede dat laan ‘steun’
inderdaad een ander woord is dan laan ‘zijweg’. Het laatste woord luidt in het oosten
van Nederland lane, wat wijst op een gerekte korte a, terwijl laonen de vocaal heeft
1

die voorkomt in woorden met gm. ê . De Ingweoonse â uit gm. ai wordt bijv. ook in
1

klaover gepresenteerd door de vocaal die de regelmatige voortzetting is van de ê
(verg. Taalatlas 2,5). Met Bezoens laonen zijn we dus een interessant ingweonisme
in Twente rijker geworden en wordt het weer wat gemakkelijker te geloven dat heel
Nederland benoorden de grote rivieren Ingweoons is geweest.
Bezoen bevestigt mijn gedachten nog op een ander punt. Hij schrijft: ‘Oude boeren
kennen ook: et läöntje, dat was een plankje achterin de kleerkist; op 't läöntje kwam
het kerkenboek te liggen of het horloge.’ Op blz. 46 had ik geschreven over het
Noordhollandse laantje in de uitdrukking hij heeft nog wel een laantje ‘hij heeft nog
wel geld achter de hand’, dat Boekenoogen bij een verondersteld laan
‘bedrijfskapitaal’ en het WNT bij laan ‘zijweg’ had willen brengen. Ik had betoogd
dat laantje hier wel ‘steuntje’ zou betekenen en dit blijkt nu, uit Bezoens mededeling,
inderdaad juist te zijn. Onjuist was daarentegen mijn uitwerking van het begrip
‘steuntje’ als ‘vloertje of bodempje waarop men kan staan of steunen’ of als ‘steunbalk
waarop een brug of bedstee rust’. Het blijkt veel eenvoudiger te zijn, want het is het
plankje achterin de kleerkist waarop de kostbaarheden liggen, de ‘reserve’.
In Twente is laon een typisch boerenwoord. Mijn betoog op blz. 43 dat laan een
speciaal schipperswoord is geweest en de bedsteeconstructie een navolging zou
kunnen zijn van de constructie van de scheepsvloer, is dus onjuist en moet geschrapt
worden. De algemene neiging om Ingweoons met litoraal-maritiem te vereenzelvigen
heeft mij parten gespeeld. Waarschijnlijk zullen er, als men het Nederduitse gebied
zorgvuldig gaat uitkammen, nog wel meer binnenlandse
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voorbeelden van laan ‘steun’ te voorschijn komen. In de door mij geraadpleegde
woordenboeken vond ik intussen alleen een lahn ‘Lehne’ bij Mensing.
3. Het derde woord laan ‘dwarsbalk waarop de kap van een hooiberg rust’, dat ik
op blz. 47 heb behandeld, blijkt evenals het tweede (verg. blz. 43) in het Fries de
bijvorm lading te hebben. Uilkema, Het Friesche Boerenhuis 24 [1916] schrijft, dat
de balken waarop de kap van de hooiberg steunden in het Friese dorpje Wartena
vroeger ladings werden genoemd. Van der Molen heeft in zijn boek over het Friese
boerenhuis de beschrijving van Uilkema, en daarmee ook het woord ladings,
overgenomen (blz. 25 en 149). Volgens een persoonlijke mededeling kent hij het
woord echter ook uit de volksmond. Er is dus, ofschoon de hooiberg in Friesland
zeldzaam is, geen reden om aan het bestaan van een Friese boerenterm lading te
twijfelen. De gegevens zijn nu de volgende: Middelnederlands laen gedocumenteerd
voor Holland en Gelderland (Hattem), Nieuwnederlands laan bekend in Zuid-Holland,
lan bekend in Kampen en anderhalve eeuw geleden ook in Zuid-Holland, Nieuwfries
lading. Ik neig ertoe om laan ‘dwarsbalk’ te identificeren met laan ‘steun’ en in lan
en lading jongere vervormingen te zien. Voor identiteit pleit de semasiologische
verwantschap van ‘steunbalk’ en ‘dwarsbalk’ en het feit dat beide woorden, blijkens
gelijke vervorming, in Friesland als één gevoeld zijn. De vorm lan, met zijn zo op
het oog willekeurige verkorting van een vanouds lange â, blijft echter vreemd.
Oegstgeest, Februari 1953.
K. HEEROMA
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De etymologie van stoffen = pochen
In de geschreven taal kent men sedert Kiliaen het ww. stoffen = pochen. Kiliaen
vermeldt dit stoffen alleen in de uitdrukking stoffen ende poffen, waarom Franck-van
Wijk veronderstelt dat stoffen misschien als rijmwoord bij het synonieme poffen is
gevormd. Van Haeringen in zijn Supplement op Franck-van Wijk vult Van Wijk's
artikel aan met te zeggen dat in het Zuidndl. (en in het Noordbrabants) stoefen =
stoffen, pochen ook rijmend met poefen (= poffen) resp. boefen (= boffen) wordt
gebruikt, wat volgens hem kan pleiten voor het vermoeden in het artikel van
Franck-van Wijk uitgesproken. Van Wijk noemt de oorsprong van stoffen onzeker,
Van Haeringen zegt dat het vermoeden van Van Wijk onzeker blijft; WNT s.v. stoffen
(III) acht het vermoedelijk afgeleid van stof, znw. vr. (ofr. estoffe, fr. étoffe, mnl.
stoffe). Dezelfde mening was Franck in zijn etymologisch woordenboek [1892] reeds
toegedaan: denkelijk eene afl. van stof vr. eig. ‘opschikken, opsmukken, pronken’.
B e t e k e n i s . Wat er van zij, Van Wijk had hierin gelijk dat hij de rijmende woorden
stoffen en poffen synoniem noemde. Het komt in onze taal veelvuldig voor dat
rijmende woorden - het moge dan eind- of beginrijm zijn - zinverwant zijn. Om ons
tot (begin)rijmende synonieme ww. te beperken herinneren we aan (dialectisch)
brissen en brouwen, grommen en grutten, mopperen en meutelen, pimpelen en
pruven, peuteren en pulken, plaggen en plaasteren, stoefen en stuiten, ritsen en
rijden, sleipen en sleuren, spartelen en spinnevoeten, vringen en vreilen, zeuren
en zaniken, zeveren en zabbelen, zeveren en zaniken, zeveren en zeuren. De vraag
is nu maar, welke de primaire betekenis van stoffen (en ook van poffen) is. Evenals
WNT vatten we het op als een afleiding van stof, stof niet in de betekenis die dit
woordenboek aanneemt, maar met de waarde van hd. staub, mnl. stof stuivend
zand e.dgl. (verwant met het ww stuiven). Stoffen intr. wil dan zeggen: stof opjagen,
een betekenis die WNT s.v. stoffen (II), B vermeldt en die ook eigen is aan het
synonieme poffen, gelijk men leest in WNT s.v.
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poffen (1): In een deel van Nederl. Limburg: een stofwolk opjagen. Dat uit deze
letterlijke betekenis: stof opjagen de figuurlijke: pochen d.i. in fig. zin stof opjagen
rond een persoon of een zaak kan ontstaan - op zich zelf reeds aannemelijk - leren
ons ten overvloede het Zaans en het Deventers, waar de zegswijze (Deventers)
o
o
Wat stuv et! wil zeggen 1 Wat wordt er een stof opgejaagd!; 2 Wat wordt er
opgeschept! (vgl. WNT s.v. stuiven, kol. 312). En ook Teirlinck in zijn Z.-OVl. idioticon
1)
s.v. stof zegt: Stof, o. Zonder mv. Stof maken het stof omhoog jagen. Fig. Beslag
maken, waarin beslag kan betekenen: snoeverij, pocherij, winderige taal en manieren.
[Met deze betekenissen gaat een andere gepaard, die van: wind maken (omtrent
iemand of iets), winderig spreken (van iemand of iets), nauw verwant met blazen:
WNT s.v. poffen (I), II 2 en vgl. een citaat uit Vondel in WNT s.v. stoffen (III): Vergeefs
en ijdel is die stoft van grote konst, Van macht, van heerlijckheyt, alst blasen is om
sonst alsmede de in Corn.-Vervl. gepaarde verbinding: stoefen en blazen. De
betekenis van stoffen: wind maken (omtrent iemand of iets), winderig spreken (van
iemand of iets) kan men in stoffen (en poffen) nog wel onderkennen, nl. in: hoog
opgeven van, met ophef spreken over, met ophef verhalen - dit alles in WNT te
vinden -. Wat hier van stoffen is gezegd, geldt ook van de zuidelijke vorm stoef(f)en:
vgl. o.a. een aanhaling uit Ogier, Seven Hoofts. in WNT s.v. stoefen, kol. 1753: Sy
stoeffen en sy blaesen enz., en van poefen (WNT).]
V o r m . Er is echter meer wat voor de juistheid van onze zienswijze in zake de
etymologie van het ww. stoffen = pochen pleit: door stoffen als een afleiding van
stof, stuivend zand, op te vatten is het meteen duidelijk dat stoffen historisch een ó
2)
(van(p)op) heeft - men lette ook op het rijmende poffen -: de klinker van het
grondwoord stof heeft zich uit een wgerm. u ontwikkeld: ohd. stuppi, got. stubjus en
wisselt af met zijn fonetisch nauw verwante klanken oe en u: stoeber en stoeberen
(Schuermans Bijv. blz. 322a, Corn.-Vervl. resp. Franckvan Wijk s.v. II stof; in de
Noordbrabantse Kempen stobber en stob-

1)
2)

Door Teirlinck wel onderscheiden van stoffe, vr. (fr. étoffe), mv. -n; ook Kats onderscheidt
*štóf, o. stof (v. kleding) en štaof, m. stof.
En vgl. Grootaers en Grauls, Klankleer van het Hasseltsch Dialect, nr. 141.
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3)

beren met ó en zie ook Schuerm. blz. 682 a), in Kallenkote (bij Steenwijk) stoef =
talkpoeder, mnl., Kil., Ter Laan stubbe stof, op Urk stuf = talkpoeder, Jongeneel
sjtubbe, ww. stoffen, stof afnemen en sjtup, znw. m. stof, Tuerlinckx stubben,
Schuerm. blz. 682a s.v. stobber en in zijn Bijvoegsel blz. 325b stubber en stubberen
resp. stubbelen (dit laatste ook in het huidige dialect van Zeelst (N. Br.)). Het
ó-vocalisme van stoffen wordt verder bewezen door de er naast staande
Zuidnederlandse vorm stoef(f)en, zoals bv. kloecht staat naast klocht troep (vogels
enz.), loecht bnw. naast locht (vgl. WNT s.v. lucht (IV) en schoeft naast schoft.
Met inachtneming van de in de woordafleidkunde geboden voorzichtigheid durven
4)
we beweren, dat alles: betekenis en klank er op wijzen dat stoffen = pochen een
afleiding is van stof, znw. stuivend zand e.dgl. Het kan verwondering wekken dat
5)
men niet eerder op die gedachte is gekomen .
L o c a l i s e r i n g . Wanneer we nu in grote trekken trachten vast te stellen waar
de bakermat van stoffen = stof opjagen (lett. en fig.) moet gezocht worden, komt
het Noordoosten van ons land niet in aanmerking. Steunende op betrouwbare
inlichtingen links en rechts, op de betreffende dialectica en dialectstudies en op het
feit dat WNT geen enkele plaats uit die streek geeft geloven we nl. niet dat stoffen
daar een woord van eigen bodem is. Men gebruikt er sto̅e̅ven (Ter Laan, Gallée,
Draaijer, Broekhuysen, Bruyel) hetzij in de letterlijke hetzij (zoals in Deventer) in de
fig. zin van het woord. Dat stoffen in het dialect van Groningen niet voorkomt wordt
o.i. ook bewezen

3)
4)
5)

A. Snieders, Klokketonen blz. 71 de wind stak op, deed de toppen van het hooge geboomte
loeien en de sneeuw stobberde weêr door de tuinen van het grafelijk huis.
Die ongunstig is, zijnde ontstaan uit die van: stof opjagen - wat ook nog steeds pejoratief is
-.
Als onze etymologie juist is, is wat Franck-v. Wijk s.v. II stof zegt: ‘Afll. van II stof (stoffen,
stoffer, stoffig) komen bij Kil. nog niet voor’ natuurlijk niet juist: de afleiding stoffen komt dan
blijkens de rijmende verbinding stoffen ende poffen (zie het begin van dit art.) wel bij Kil. voor.
Ook WNT, dat nu twee ww. stoffen onderscheidt nl. stoffen, tr. van stof ontdoen, intr. stuiven,,
stof verspreiden en stoffen, intr. roemen, pochen, zich laten voorstaan, moet dan beide ww.
onder een lemma samenvatten.
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door Ter Laan, die wel het jongere uit de algemene taal overgenomen woord stòf,
6)
znw. o. geeft - het autochthone woord is er stub, stubbe -, maar niet het ww. stoffen .
Zij, de intellectuelen, die er stoffen wel zeggen kennen het woord uit de, voornamelijk
geschreven, algemene taal. In het Nederlands sprekende gedeelte van België en
in het Roermonds (Tuerlinckx, Grootaers, Schuermans, Corn.-Vervl., Teirlinck en
7)
Kats zegt men voornamelijk stoef(f)en, in het Hasselts luidt het volgens Grootaers
en Grauls a.w. nr. 141 stofə (met de ó van op). Hierom zouden de Zuidnederlandse
schrijvers Poirters en Coninckx, beide in WNT aangehaald, stoffen = pochen uit hun
streektaal hebben kunnen leren kennen en hoeven we niet beslist aan te nemen
dat ze het van elders hebben overgenomen. Dit laatste lijkt ons wel het geval met
Streuvels, bij wie men, gelet op wat Teirlinck zegt, stoefen zou verwachten, zo ook
bij Conscience, gezien Corn.-Vervl. De vorm stoffen met zijn o i.p.v. u bij de
8)
Bruggeling Petrus Gheschier (17de eeuw) lijkt ons niet autochthoon . Ofschoon
dus het ww. stoffen = pochen aan de Zuidelijke Nederlanden niet geheel kan worden
ontzegd, lijkt ons toch West-Noordnederland het stamland te zijn. Dan worden
meteen twee feiten wel heel duidelijk:
o

1 dat blijkens de aanhalingen in WNT het voornamelijk West-Noordnederlanders
(Hollanders) zijn die dit woord gebruiken: in de letterlijke betekenis van: stuiven,
o

stof verspreiden komt het voor in een Handvest van Amsterdam, a 1613; in de
9)
overdrachtelijke zin van: pochen bij Boëtius a Bolswert , Hooft, Vondel, Huygens,
Anna Visscher, Cats, G. Brandt, de Brune, Oudaan, De Decker, Poot, F. van
Hoogstraten, Rotgans, van Effen, Beets, Potgieter, Couperus;

6)

7)
8)
9)

In de Noordbr. Kempen is de toestand dezelfde als in Groningen, op Urk, in Deventer enz.:
in deze delen des lands is stòf, znw. o. het jonge, uit de algemene taal ontleende woord naast
het autochthone stub, stubbe (in Groningen) en stobber (Noordbr. Kempen); het ww. stoffen
is in deze gebieden bij de dialectsprekers (nog) niet in gebruik; voor stoffen = pochen zegt
men o.a. snorken en zwetsen.
Kats geeft štoeffe pochen en štuuve stuiven, Corn.-Vervl. stoĕfen pochen en stoěberen
stuiven, Grootaers en Grauls stofə pochen en stebə stuiven.
Vgl. pup(pe) pop, up, op, wulf wolf, zunne zon e.m.dgl.
Die in Bolsward geboren is, maar voornamelijk in Amsterdam en Antwerpen gewerkt heeft.
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o

2 dat de meeste Noordnederlanders stòffen (met de o van rok) zeggen: in de eerste
plaats natuurlijk de West-Noordnederlanders, maar ook vele
Oost-Noordnederlanders, deze laatsten doordat ze het woord in beide betekenissen
uit de algemene taal overnamen en onder invloed van het jonge leenwoord stòf,
znw. o. ook stòffen gingen zeggen. Dat er ook Oost-Noordnederlanders zijn die de
o van op in stoffen laten horen, moet toegeschreven worden aan het feit dat zij met
hun onderscheiding van ò en ó in andere gevallen ook een ó zeggen, niet alleen in
bok, op, pop en dgl. maar per analogiam ook in kóffer, kóvvie (koffie), mótte (vlinder)
e.m.a.
Misschien moeten we het aan deze West-Noordnederlandse (Hollandse) afkomst
van stoffen ook toeschrijven dat in het Mnl. - ons hoofdzakelijk uit Vlaamse en
Brabantse schrijvers bekend - het woord in geen van beide betekenissen is
opgetekend en dat de Zuidnederlandse Kiliaen het alleen kende in de rijmende
verbinding stoffen ende poffen. We zeggen: misschien, want zeer waarschijnlijk is
stoffen 1) stof opjagen 2) pochen een jong woord in het Nederlands: men had er
reeds een woord voor stof opjagen, nl. stuiven.
Intussen, waar ook de bakermat van stoffen = pochen moet gezocht worden en
wat ook de ouderdom er van moge zijn, aan zijn afkomst nl. van stof, znw. o. =
stuivend zand e.dgl. doet dit niets af.
Deventer.
A.P. DE BONT
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Veenderijtermen en enige andere woorden uit het Utrechtse
polderland
I
We beschouwen eerst de termen van het verveners- en turfmakers-bedrijf, zoals
dit in de laagveenplassen ten Oosten van de Vecht, speciaal in Loen(d)erveen,
Mijnden, Breukele(r)veen, tot 't eind van de vorige eeuw uitgeoefend is.
1. T u r f b o e r , (t u r f )t r e k k e r , l o s s e r e.a. Het substantief turfboer was de
volksnaam van de eigenaar van veenland, de vervener. Het tweede lid van 't
woord heeft hierin zijn eigenlijke betekenis geheel verloren en is tot formans
geworden evenals in: groenboer (= hovenier en groentehandelaar), balleboer
(= fabrikant van en handelaar in suikerballen), asboer of vullesboer (=
vuilnisman, gemeentereiniger), voddeboer (= voddenkoopman), visboer (=
visventer), waterboer (= arbeider in een glasfabriek, hut, die de waterbakken
bij de glasblazers telkens van koud water voorziet). Al deze termen waren of
zijn in de Vechtstreek, speciaal ten Oosten van de Vecht, in gebruik.
2. T r e k k e r -l o s s e r . De eerste arbeiders die in 't voorjaar bij 't begin van de
turfcampagne het veenland introkken, waren de turftrekker, kortweg trekker
1)
genoemd, en de losser . Zij verwijderden eerst de humuslaag, die op 't veen
gevormd was, met een brede, spits toelopende, scherp geslepen schop, graaf
genoemd.
De ‘trekker’ haalde met de trekbeugel het natte veen, de slik, uit het water op
en deponeerde het in de trekbak, die op 't land stond. Dat het ophalen van 't
veen trekken genoemd is, vindt zijn verklaring hierin, dat 't laagveen in zijn
onderste lagen op vele plaatsen zeer vast was, zodat 't loswerken en ophalen
met de beugel dikwijls grote krachtsinspanning vorderde. De trekker stond
daarbij op een plank, die dwars over een schouw tot een eindweegs over 't
land gelegd was. Hij plaatste zich op het gedeelte van de plank tussen wal en
schouw, dus recht boven 't op te trekken veen en had een vrij lange riem om
de lenden;

1)

Het WNT, VIII, 2, 3037 en 3043 is in dezen niet volledig.
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de uiteinden van deze riem, trekriem, werden een paar maal om de beugelstok
geslagen, opdat de man al zijn lichaamskracht kon aanwenden bij 't trekken.
3. T r e k b e u g e l . Deze is kleiner en meer cirkelrond dan een gewone
baggerbeugel, waarbij 't grote, zakvormige, net rechtstreeks aan de eigenlijke
beugel - het ronde, ijzeren gedeelte - bevestigd is. Het net van de ‘trekbeugel’
is veel kleiner dan dat van de baggerbeugel en is met, ± 20 cm lange, riempjes
aan de beugel vast gemaakt. Deze ijzeren beugel is aan de voorzijde zeer
scherp, opdat het vaste veen er gemakkelijk mee ingesneden kan worden.
4. T r e k b a k . Dit was een platte, vierkante, houten bak, 2½ m lang en breed.
Twee der aan elkaar sluitende opstaande zijden, ± 1½ dm hoog, stonden
o

rechthoekig op de bodem, de beide andere onder een hoek van 45 . Dit laatste
met 't oog op 't gemakkelijk ‘lossen’ (= leeg maken).
Het door de ‘trekker’ in de bak gedeponeerde ‘slik’ (= veen) werd door de losser
met een z.g.n. krabber fijn gemaakt en, zo nodig, met wat water vermengd,
om er een homogene massa van te maken. Was de bak ongeveer vol, dan
werd dit toebereide veen door genoemde arbeider met een boezemschup op
het land geworpen, ‘gelost’.
5. K r a b b e r . Bovengenoemde krabber was een soort van kortgesteelde hark
met 3 of 4 platte, ± 2 dm lange, tanden.
6. B o e z e m s c h u p . Dit is een houten schop, voorzien van een hoge, opstaande,
daaraan met ijzerdraadjes stevig bevestigde achteren zijrand (boezem), die
2)
naar voren langzaam afloopt . De schop loopt naar achteren uit in een, ± 1 m
lange, steel met hilt (= handvat).
Zodra de bak ‘gelost’ was, werd deze een bakslengte achteruit getrokken,
waarna 't geloste veen door de losser met de overhaal of trekker op gelijkmatige
hoogte over 't land gespreid werd.
7. O v e r h a a l , t r e k k e r . Dit is een, aan een vrij lange stok of steel bevestigd,
3)
langwerpig rechthoekig plankje . (De Fri. naam van dit gereedschap is
peardtsje).

2)
3)

Zie WNT, III, 1, 209.
Deze betekenis geeft 't WNT niet op.
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Nadat 't veen een enkele dag of een paar dagen - dit hing af van 't al of niet
snel drogen - zo op 't land gelegen had, begon 't werk van de eigenlijke
turfmakers.
8. T u r f m a k e r . Deze turfmakers waren in de Loenerveense en Loosdrechtse
polders (plassen) voor 't grootste gedeelte inheemse

1. Overhaal of trekker. 2 Steunstokken v.d. trapper. 3. Boezemschop. 4 Stikijzer. 5
Krabber. 6 Kauw.

arbeiders; maar zolang er in genoemd gebied nog vrij veel verveenbaar land
disponibel was - tot 't einde van de vorige eeuw - kwamen er elk jaar ook enige
bovenlanders de turfcampagne van April tot eind September meemaken. Door
't volk werden ze gewoonlijk turfmoffen genoemd. 't Waren kleine boeren en
arbeiders uit Hannover of West-falen, die gedurende hun verblijf in Nederland
het werk op hun eigen bedrijfjes in Hannover enz. aan hun vrouwen en kinderen
overlieten,
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om hier door hard en lang te werken en sober te leven, hun jaarlijks inkomen
aanmerkelijk te verstevigen.
Ze waren in Loenerveen ingekwartierd in een uitbouw van 't molenaarshuis,
de moffenschuur. Ze zorgden voor hun eigen kost: tarwebrood, vet, spek,
pannekoeken van aanmerkelijke omvang en dikte. 's Zondags bereidde de
molenaarsvrouw hun een gewone, stevige Hollandse maaltijd van aardappelen,
groente en spek.
9. T r a p p e n , t r a p b o r d e n enz. Het eerste werk van de turfmakers was het
trappen van 't nog zeer vochtige veen. Ze droegen daabij zware schoenen die
eindigden in brede, bijna rechthoekige neuzen, vandaar dat men zware, lompe
schoenen met brede neus nog wel schertsend turftrappers noemt.
Onder de schoenen - soms ook wel rechtstreeks onder de kousen of sokken
- werden rechthoekige, iets uitgeholde plankjes gebonden, de trapborden
geheten. Ze waren van onderen met pek bestreken, om 't aankleven van 't
veen tegen te gaan en werden onder de voeten met banden vastgemaakt,
zoals men schaatsen onderbindt.
Bij 't trappen werden de voeten (resp. ‘borden’) steeds vlak naast en tegen
elkaar geplaatst, opdat 't veen overal gelijkmatig ineengeperst zou worden. De
trapper steunde daabij op twee stokken met handvat; onder aan deze stokken
was een rond houten schijfje bevestigd, opdat ze niet in 't veen zouden dringen.
Dit trappen werd meestal nog een of tweemaal herhaald, naar gelang van de
weersgesteldheid met èèn of twee dagen tussenpoos. Was 't veen op die wijze
voldoende vast geworden en wat ingedroogd, dan trok de turfmaker er met
een soort brede hark in de lengte en de breedte lijnen over, zodat het geheel
aan de oppervlakte overal even grote vierkantjes vertoonde.
Deze hark, klauw genoemd, was 1.20 m breed en voorzien van 12 ijzeren
tanden.
10. R i e m e (n). S t i k k e (n). Na een of twee dagen begon nu 't riem(e) d.i. het
steken van 't veen langs bovengenoemde lijnen i n d e l e n g t e met 't oog
op 't drogen van de turf. Na een paar dagen volgde het stikke(n) d.i. het steken
i n d e b r e e d t e . Was dit af-
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gelopen, dan had de turf de vereiste vorm en kon bij gunstig weer indrogen.
Het steken geschiedde met 't stikijzer, een soort van brede, scherpe spa met
korte steel en breed handvat.
11. O p b r e k e (n) - o m w a n n e (n) - d e u r s l a a n - d i e p w e i n e (n) k o p p e k a n t e l e (n). Na enkele dagen van droog weer was nu de ‘turf’, die
nog zeer nat was, in zoverre ingedroogd, dat ze voorzichtig te hanteren was
en dan begon men met 't opbreke(n) d.w.z. de eerste twee rijen bleven op 't
land staan, terwijl de beide volgende met de handen uitgelicht en op de beide
4)
eerste neergelegd werden en zo vervolgens .
De volgende bewerkingen, waarbij steeds weer de onderste, meest droge
turven naar boven gewerkt of twee rijen tot één samengevoegd werden, waren:
omwanne(n), deurslaan, diepweine(n), koppekantele(n).
De term omwannen is waarschijnlijk door de ‘bovenlanders’ (Nedersaksen)
ingevoerd. 't Is een assimilatievorm van wanden, een Nedersaks. dialektvorm
van wenden. Deze vorm wanden komt bij ons in 't Oostel. Mnl. voor in Der
Minnen Loep, II, 3471: ‘Mer wesmen mitten sotten doet Dat plecht gheerne
altoes te wanden In druck in schade off in schanden’. Vgl. ook G. Schambach,
Wtb. d. niederd. Mundart der Fürstenth. Göttingen u. Grubenhagen, S. 285:
‘wanne’ (= akkergrens); Gron. wenakker, winakker d.i. de akker waar de ploeg
wendt; Fri. weindakker.
D i e p w e i n e n - 't Laatste lid van dit verbum, weinen, is de geassimileerde
vorm van weinden (= wenden). (Got. wandjan, Oe. wendan, Os. wendian, Ofri.
wenda, Nfri. weine, Mnl. weinden en weinen). Voor deze vormen is te vergelijken
= Got. sandjan, Oe. sendan, Os. sendian, Ofri. senda, Nfri. seine, Mnl. seinden.
In 't Mnl. vinden we weinden o.a. in Seghelyn van Jherusalem (ed. J. Verdam),
vs. 1562 (variant): ‘Pelles hevet hem gheweint Ende was bereet om steken’,
en de vorm weinen ontmoeten we in Will. van Hildegaersbergh, Gedichten (ed.
Bisschop-Verwijs), blz. 196, vs. 33: ‘Wilden si weinen

4)

Zie WNT, XI, 379.
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hore tael... men soude dat oerloghe altemael varinghe soenen’ (Zie Mnl. Wdb.
IX, 2144 vlg. - 't Fries heeft ‘weine = turf omkeren; twaweine = twee van de
bovenste laag turven tegelijk omkeren; ófweine = de bovenste laag droge turven
met de onderste verwisselen)’.
Tegen 't eind van September, als bij gunstig weer de turf zo ongeveer droog
was, werd ze aan grote, regelmatig opgebouwde, langwerpige, aan beide zijden
afgeronde hopen gezet, opdat ze, zo mogelijk, door de inwerking van zon en
wind nog wat meer kon indrogen. Zulke turfhopen, die niet altijd even groot
waren en dus niet uit een bepaald aantal turven bestonden, heetten ‘vijnen’.
12. V i j n (v i j m ). - Een enkele maal werd naast ‘vijn’ ook ‘vijm’ gebruikt. 't Is niet
onmogelijk, dat de laatste vorm door de ‘bovenlanders’ (Duitsers) ingevoerd
is in 't Utr. polderland; de Hd. vorm toch is Feim. 't Kan echter ook zijn, dat vijm
niets anders is dan een Nederl. variant van vijn. Verder moge ik voor dit
substantief verwijzen naar mijn artikel hierover in Taal en Tongval, 1951, blz.
44-54.
Na enige tijd werden de vijnen met riet of ruigt (= ruig) d.i. riet, rietgras, biezen
en andere veenplanten, afgedekt tegen de regen en de komende vorst. Dit
ruigt werd gesneden op de legakkers (zie beneden), voorzover die niet bezet
waren met struikgewas en hakhout of gebruikt werden als grasakkers en
aardappelland.
13. O o r d , n o o r d . Het snijden van 't ‘ruigt’ geschiedde met een oord, hier ook
5)
noord genoemd , een kortgesteeld, zeisvormig snijwerktuig (zie Franck-Van
Wijk, blz. 476).
Het ruig op de vijnen werd, om 't verwaaien te voorkomen, bedekt met enige
graszoden.
14. W i e r s (t); o t t e r t j e . Was in de zomer het weer ongunstig, regenachtig
geweest en dus de turf tegen 't einde van de campagne nog niet voldoende
droog, dan werd ze niet dadelijk aan vijnen, maar eerst nog in lange, smalle,
losse rijen op 't veld gezet, waar de wind

5)

In 't WNT, IX, 68 is deze betekenis niet vermeld.
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vrij spel door had. Zulk een lange, los opgebouwde rij heette wiers, hier met
6)
paragogische t ook wierst genoemd .
In een dergelijk geval vormde men eerst ook wel ottertjes d.z. hoopjes, kleiner
dan een ‘vijn’, van boven afgedekt met ruig. Hoe men er toe gekomen is deze
kleinere hopen ottertjes te noemen, is mij niet gebleken.
Was de eigenlijke turfcampagne afgelopen en, in droge zomers, de turf reeds
op 't land goed droog geworden, dan kon dadelijk met de aflevering begonnen
worden. Bij zulke gunstige omstandigheden kwamen de turfschippers die als
tussenhandelaar optraden, met hun schip in de polder (veenplas), zodat de
turf dan rechtstreeks van de vijnen verladen kon worden.
Was dit niet 't geval, dan vervoerde men, zolang 't ‘open water’ bleef, het droge
produkt met schouwen van 't land naar 't erf van de vervener, waar 't in een
7)
zeer grote, vlak gestapelde hoop of in de turfschuur opgeslagen werd. In
strenge winters, als 't ijs sterk genoeg was, had dit vervoer plaats met grote
sleden. Voor zover het produkt niet door de schippers voor eigen risico
overgenomen was, werd het door de vervener zelf verkocht en afgeleverd aan
brandstoffenhandelaars en particulieren. Het vervoer hierheen had ook plaats
met eigen ‘schouwen’ en door eigen personeel.
15. S c h o u w . De schouw is een zuiver rechthoekig, platboomd vaartuig, 8 m lang
en ongeveer 1.40 m breed. 't Achterste gedeelte is gelijk aan 't voorste, zodat
gemakkelijk 2 of 3 schouwen vast aan elkaar gekoppeld konden worden.
16. W e g e (n); d r u k k e (n). Dit aan elkaar koppelen van schouwen had vooral
plaats, als vrij veel turf tegelijk naar de afnemers vervoerd moest worden. Dit
vervoer had veelal over een vrij grote afstand

6)

7)

Deze term wordt hier, alsook in andere dialektgebieden tevens gebruikt voor een lange rij
bijeengeharkt hooi. Vgl. 't Gron. wiers, wier, wiersen, wirs. Deze laatste vorm vindt men in
Westerwolde (hoogveen) voor langwerpige turfhoop op 't land (zie o.a. K. ter Laan, N. Gron.
Wdb., blz. 1075 en 1085. - G.J. Boekenoogen, De Zaansche Volkstaal, 1216, i.v. wiering).
Thans in deze streek geheel verdwenen. Aan 't eind van de vorige eeuw stond nog een rij
van zulke schuren langs de Veendijk te Oud-Loosdrecht en een enkele in de Vechtstreek
(Oud-Over) bij Loenen.
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17.

18.

19.
20.

plaats langs Vecht, Heykop, Bijleveld, enz. In dat geval werden de schouwen
niet voortgeboomd, zoals dit met een gewoon binnenvaartuig geschiedde, maar
ze werden voortgeduwd door twee mannen die op de kade of het ‘jaagpad’
langs het water liepen. Deze wijze van voortbewegen noemde men drukke(n).
De mannen gebruikten daarvoor geen gewone ‘vaarboom’, maar een dikkere,
een spar. Deze was aan de onderzijde wat afgeplat en werd met dit ondereinde
onder een ‘klamp’ gestoken, die zich achter en voor in de schouw bevindt, en
voorts achter een ‘bolder’ op 't boord van 't vaartuig gelegd. Lag de schouw
niet te ver van de wal, dan stak de spar er dwars uit over het land, zodat de
man op de kade door er tegen te duwen of drukken het samenstel van
schouwen voortbewoog. De ene deed dit aan de voorzijde van de eerste
schouw, de andere aan de achterzijde van de laatste. Een synoniem van dit
verbum drukke(n) is wege(n). We vinden 't bij Herman de Man, Het wassende
water, blz. 151: ‘Gieljan boomde of liet op de lange kale enden de schouw
weegen’. (Wegen = (be)wegen. Vgl. Mnl W IX, 2043 vlg.; Kiliaen: ‘weghen =
Mouere’.)
V l e t t e (n). V l a k k e (n). 't Vervoeren van de turf met de schouw naar 't erf
van de vervener of naar de schuur heette vlette(n). Dit verbum is afgeleid van
8)
't substantief vlet . Bij Franck-Van Wijk vinden we als betekenis van 't werkw.
niet alleen opgegeven: ‘met een vlet vervoeren’, maar ook: ‘turf evenen, plat
leggen’. Dit laatste is, in elk geval voor de Vechtstreek, niet juist. Het vlak
neerleggen en opstapelen van de turf heet: vlakke(n), afleiding van vlak.
T u r f s c h u u r . Dit was een grote, rechthoekige schuur met rieten dak. De
wanden bestonden niet uit aaneengesloten planken, maar uit brede latten met
open tussenruimten om de wind toegang te geven en 't volkomen drogen van
de turf te bevorderen.
T r e k g a t . Hieronder verstaat men 't diepe water, dat ontstaan is door 't
uitvenen, tussen twee ‘legakkers’ (zie beneden).
P l u k t u r f . B r a n d j e . Toen er in de vorige eeuw nog overvloedig veen in de
polders aanwezig was, ging het bij 't vervenen nog

8)

't Verbum vletten werd in de Vechtstreek ook gebruikt voor het met een vletpraam aanvoeren
van klei voor de pannenbakkerij (Zuilen) en de steenovens (tussen Maarsen en Breukelen)
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21.

22.
23.
24.

25.

niet zo zorgvuldig toe als in later tijd, toen het land dat verveend mocht worden,
schaars werd. Er waren dan ook hier en daar op de bodem van de trekgaten
nog al eens brokken zuiver veen achtergebleven, die later, meestal door de
veenarbeiders in hun vrije tijd, opgebaggerd werd in een schouw. Dit ‘slik’
wierpen ze met de ‘boezemschop’ op een ledige akker, waarop ze het op de
bovenbehandelde wijze tot turf verwerkten voor eigen gebruik. Zulke turf werd
plukturf genoemd en de veenarbeiders noemden ze hun brandje.
Het eerste lid van 't substantief plukturf is de stam van 't verbum plukken,
waarschijnlijk in de oude zin van ‘stelen, roven’. Het in de trekgaten
achtergebleven veen toch behoorde eigenlijk toe aan de vervener-eigenaar
van 't water, dat achtergebleven was na de vervening van zijn land. De
veenbazen hadden er echter geen bezwaar tegen, dat hun arbeiders deze
‘plukturf’ voor eigen gebruik in de winter aanwendden.
S t u i v e l i n g . Soms kwam er, vooral in natte zomers, nog wat natte turf aan
de boven- of de buitenkant van 't vijn. Viel in de volgende winter de vorst reeds
vroeg in, dan bevroor deze turf door en door en werd daardoor zacht en los,
zodat ze alleen voor 't aanmaken van de kachel kon dienen; deze zachte turf
werd stuiveling genoemd. Dit substantief is een afleiding van stuiven. Concreta
die door 't suffix -ling van verbale stammen gevormd zijn, noemen veelal 't
object van de werking door 't verbum uitgedrukt (vgl. vondeling, dopeling enz.);
hier is dit niet 't geval: stuiveling noemt 't subject van stuiven: 't is turf die licht
verstuift. (vgl. drenkeling, verstekeling, beginneling).
K l u i t . Onder kluite(n) verstaat men stukken turf, die onder de bewerking
gebroken is.
M o t . Fijne turfafval, molm, wordt hier (turf)mot genoemd.
D r i e h o e k . De laatste turven, aan de einden en de zijkanten van een ‘getrapt’
en ‘gestikt’ perceel, waren uit de aard der zaak driehoekig en heetten daarom
driehoeken. Het volksgeloof zei: 's morgens een ‘driehoek’ in de kachel betekent
's middags bezoek.
S c h u i l h u t . Dit was een uit een paar latten, stevige wilgentwijgen en riet
rondgevlochten, verplaatsbare hut. Ze was voorzien
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26.

27.

28.

29.

30.
31.

van een zitplank voor twee personen en geleek wat op een moderne bad- of
strandstoel. Enkele turftrekkers plaatsten zulk een hut in de nabijheid van hun
9)
werk, om er bij hevige regen met hun losser in te kunnen schuilen .
R o e i . Wanneer 't veen op 't land gereed was om ‘getrapt’ te worden, werd
het door de vervener opgemeten. Naar gelang van de hoeveelheid veen die
‘trekker’ en ‘losser’ verwerkt hadden, werd hun loon bepaald. Het opmeten had
plaats met de roei (= roede), een maatstok van een roede, d.i. 14 Eng. voet,
lang.
G r a z e (n). Dit verbum transitief (causatief) gebruikt heeft de zin van: de koeien
ook 's zomers op stal houden en m e t g r a s v o e d e r e n . Dit geschiedde
door enige verveners, wier veenland uitgeput raakte en die nu wel voldoende
groen voeder voor een aantal koeien op hun ‘legakkers’ tot hun beschikking
hadden in de polder, maar geen eigenlijk weiland. Hun veenderij maakte
langzamerhand plaats voor een veeteeltbedrijf.
In 't Mnl. is 't verbum in deze transitieve zin niet gevonden. Bilderdijk gebruikt
10)
't eenmaal in de algemene zin van ‘voeden’. Zie WNT, V, 631 .
S t i k . Een stik is een houten of ijzeren pin, die in de grond gestoken wordt en
waaraan een ketting of touw bevestigd is voor het aan de wal vastleggen,
meren van vaartuigen.
K n i p . Dit was een broodkist met handvat en scharnierdeksel aan boord van
de turfschouwen, waarin ‘schafterij’ van de bemanning voor de gehele dag
geborgen werd.
V o o r k o l k . De voorkolk is dat gedeelte van 't ‘buitenwater’ dat zich bevindt
11)
tussen de brug in de boezemdijk en de sluiskolk .
T e u g e s c h u t h e b b e . Onder tegenschut hebben verstaat men het
oponthoud, dat men heeft, wanneer men met zijn vaartuig,

9)

10)
11)

Zulke hutten - in dat geval schiethutten genoemd - werden door de broodjagers (=
beroepsjagers) ook geplaatst op de eilandjes in de Loen(d)erveense en Loosdrechtse plassen.
Van daaruit werd op waterwild geschoten.
Graze(n) werd hier ook gebruikt in de zin van: onrijpe vruchten eten. Zie Driem. Bladen (oude
serie), III, 46; W. Draaijer, Wdb. v.h. Dev. Dialect, blz. 19; en Onze Volkstaal, I, 205 (groezen).
Van Dale geeft dit woord niet op.
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dat de sluis passeren moet m.a.w. geschut moet worden, vóór het paar
sluisdeuren komt, dat gesloten is, doordat 't water aan de boezemzijde hoger
staat dan aan de polderzijde. In dat geval moet men eerst het andere paar
deuren sluiten en de kolk door 't optrekken van 't ‘verlaat’ vol of leeg laten lopen,
totdat 't water aan beide zijden van de vast gesloten deuren op gelijk niveau
gekomen is, om ze daarna te kunnen openen.
32. I n t a p p e (n). Wanneer in droge zomers het water in de polder te laag wordt,
moet dit weer op 't juiste polderpeil gebracht worden door 't inlaten van boezemo

o

of buitenwater. Dit geschiedt 1 door 't openen van 't sluisverlaat en (of) 2 door
12)
't openzetten van de wachtdeur aan de watermolen. Dit is een soort van
smalle sluisdeur, die zich bevindt aan de boezemzijde (voorvliet) van de molen
vlak voor 't grote scheprad. Deze ‘wachtdeur’ is in normale omstandigheden
en wanneer er niet gemalen wordt, gesloten, om 't boezemwater in de voorvliet
te beletten in de polder (achtervliet) te vloeien.
13)
Dit inlaten van boezemwater heet intappe(n) .

S l o t o p m e r k i n g . Tegenover de voordelen der vervening stonden ook nadelen:
o

1 het vervenen had landvernietiging ten gevolge, zodat de schatkist der gewestelijke
en gemeentelijke overheid, alsook die van de polderbesturen, bedreigd werd met
o

aanzienlijke inkomstenderving (grondlasten); 2 de ontstane waterplassen leverden
ernstig gevaar op voor belendende eigendommen, wegen, dijken en kaden. Om
deze nadelen te voorkomen of te zijner tijd te kunnen verhelpen, heeft de overheid
waarborgen van de verveners geëist of storting van een bepaalde som naar gelang
van de hoeveelheid te vervenen land. Bewijs van zulke stortingen werden in de
18de eeuw de z.g.n. waterbrieven.
Mr. Th.F.J.A. Dolk zegt in de stellingen achter zijn dissertatie, Het Veenrecht in
de provincie Utrecht van 1592-1916, hieromtrent o.a.: ‘Storting van waarborggeld
door de verveners is in Utrecht van ouds gevorderd niet tot afkoop, doch tot zekerheid
voor de betaling

12)
13)

Noch in Van Dale noch in Koenen wordt dit woord opgegeven.
Zie WNT, VI, 2027.
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van de grondlasten’. In dit verband maken wij nog melding van de w a t e r b r i e f ,
waarvan Mr. Dolk, t.a.p. de volgende definitie heeft gegeven: ‘De waterbrieven zijn
titel van eigendom van de waarborggelden, die in de van ouds tot Utrecht behoord
hebbende gemeenten zowel als in Loosdrecht door de verveners gestort zijn’. (Zie
verder genoemd proefschrift, blz. 47 vlgg. en 335-337).

II
V l i e t en W e t e r i n g . Wat is in 't Utrechts-Zd. Hollandse poldergebied 't verschil
tussen een vliet en een wetering?. Slaan we Van Dale's Nieuw Groot Woordenb.
op, dan vinden we i.v. v l i e t : ‘stromend water, rivier, meest als klein gedacht; eigennaam van verschill. wateren en kanalen’; en i.v. w e t e r i n g wordt opgegeven:
‘water, stroom; - beekje; - gegraven water, groter dan een sloot’. Deze omschrijvingen
zijn op zichzelf ongetwijfeld juist, maar ze geven geen antwoord op bovengestelde
vraag omtrent 't verschil in betekenis tussen de beide benamingen van waterlopen.
Voorheen werden zowel wetering als vliet gebruikt ter aanduiding van een o p
natuurlijke wijze gevormd, stromend water.
a. Vliet vinden we in deze laatstgenoemde zin in 't Mnl. b.v. in het Leven van St.
Christina, vs. 390: ‘Si ginc daer in dien diepen vliet ende in die wiele, die harde diep
waren’, terwijl uit 't verband blijkt, dat met ‘dien diepen vliet’ hier ‘de Mase’ bedoeld
is. Ook in ‘De Rosendaalse en Steenbergse Vliet’ heeft 't substantief de zin van
n i e t -g e g r a v e n water. Wetering treffen we in deze opvatting van natuurlijke
watertocht, beek, aan in ‘De Sallandse weteringen’ en ‘De Terwoldse wetering’.
b. In toepassing op een g e g r a v e n water zien we vliet gebruikt in: ‘Het
waterschap Heycop, genaamd de lange Vliet’ in de provincie Utrecht; De Vliet van
Delft langs Leidschendam naar Leiden; de ‘Vlietkade’ in Rotterdam. Wetering vinden
we in deze zin in: ‘De Boerenwetering’ bij Amsterdam; Oude- en Nieuwe Wetering;
Rijpwetering.
1

In de volgende aanhaling uit Bronnen v.h. Overijs. Recht, II , 10, 10, in 't Mnl.
W.i.v. w a t e r i n g , heeft dit substantief zowel betrek-
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king op gegraven als op natuurlijke watergangen. ..Alle weteringe dair schouwen
14)
aver gaen , sullen wijt wesen neghen voet’.
Hoe beide substantieven zonder betekenisverschil in de oudere taal naast elkaar
voorkwamen, blijkt duidelijk uit een z.g.n. ‘attestatie’ omtrent 't schouwen van het
‘Heykop’ (Utrecht) d.d. 16 Nov. 1522, waarin de heren die de schouw verricht hebben,
verklaren ‘datse terselver tijt gevaren hebben alle Heycoper Weteringe, geheyten
15)
die lange vlyet langes, van de Meern tot in der Vechten’ .
In 't bovengenoemde poldergebied ligt thans de zaak echter anders. Daar 't hier
een polderlandschap betreft, dat bestaat uit oudere polders en jongere
droogmakerijen, ligt 't voor de hand, dat beide substantieven - zowel vliet als wetering
- die daar in gebruik zijn, toegepast worden op g e g r a v e n watertochten; de polders
toch zijn door de mens ontgonnen en de waterafvoer is daar door de ontginners
zelf verzorgd, zij hebben zowel vliet als wetering gegraven.
o

Het substantief vliet dan wordt thans gebruikt in de zin van: 1 brede tocht of vaart,
waardoor het door de molen of 't poldergemaal opgemalen water op de bredere,
grotere ‘boezem’ geloosd of ‘uitgeslagen’ wordt. Dit is de z.g.n. voorvliet, die dus
16)
loopt van de molen of 't gemaal naar de boezem , die hier gewoonlijk 't buitenwater
o

heet; 2 de brede tochtsloot, ‘molentocht’, achter de molen, waaruit 't polderwater
opgemalen wordt. Dit is de achtervliet. Deze ligt dus in de eigenlijk polder en heeft
dus een lager niveau dan de voorvliet en de boezem.
Deze vliet loopt uit de aard der zaak evenwijdig met de kavelsloten in de polder.
En hier nu ligt 't onderscheid tussen vliet en wetering. Deze wetering toch is een
o

17)

‘tocht’ die de kavelsloten s n i j d t , meestal onder een hoek van 90 of daaromtrent .
De wetering voert het polderwater uit de kavelsloten naar de bovengenoemde
achtervliet.

14)
15)
16)
17)

D.w.z. die volgens de reglementen aan periodieke schouw onderworpen zijn.
Zie verder A.A. Beekman, Het dijk- en waterschapsrecht in Nederland, II,
De kaden aan beide zijden van de voorvliet zijn uit den aard der zaak even hoog als de
boezemdijk.
De enige die, voor zover ik weet, op dit onderscheid, zij 't slechts terloops, gewezen heeft is
C.J. van Doorn in zijn belangrijke Utr. dissertatie, Het oude Miland en zijn waterstaatkundige
ontwikkeling, blz. 127, noot 2.
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Schema van polder met kavelsloten, wetering, vliet, molen, boezem, dijk, kade.

K e e l - L e g a k k e r . Aan de betekenissen, die 't WNT, VIII, 1, 1939 vlgg. bij 't
substantief keel opgeeft, kan er nog één toegevoegd worden.
In 't nu uitgeveende plassengebied in de prov. Utrecht, in 't bijzonder ten Oosten
van de Vecht, wordt keel gebruikt in toepassing op een waterdoorgang tussen twee
z.g.n. legakkers, die in 't verlengde van elkaar liggen of tussen een legakker en 't
vaste, niet-verveende polderland. Onder legakkers verstaat men de smalle gedeelten
van 't laagveenland die, op bepaalde afstand van elkaar, volgens de bepalingen der
verveningsreglementen, moesten blijven liggen m.a.w. niet verveend mochten
worden en dus als akkers in de plas achtergebleven zijn. In 't eerstgenoemde geval,
namelijk als de keel ligt tussen twee in elkaars verlengde liggende akkers, is deze
doorgang (keel) niets anders dan een klein stukje van de wetering, die 't polderwater
naar de achtervliet van de molen voert.
We hebben hier dus keel, in overdrachtelijke zin gebruikt. In die
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van ‘uitmonding van een stroom’, mond ener rivier vinden we 't o.a. bij P.C. Hooft,
Nederl. Hist. (ed. 1703), blz. 573: ‘Dier loflyke vergaadringe dan, stond niet te lijden,
dat men op den drempel van Duytslandt, zoo vermeetel een' krygsstoel stichtte, de
keelen van Ryn, Maaz, Moezel, stopte’. Op dergelijke metaphorische wijze kon 't
18)
woord licht toegepast worden op een niet al te brede waterdoorgang .
Dat ‘keel’ reeds vroeg in deze zin gebruikt is, daarop wijzen de volgende feiten:
o

1 in 't kooikersbedrijf werd de ‘pijp’, de eigenlijke toegangsweg voor de eenden tot
o

de kooi, ook wel keel genoemd; 2 bij G. van der Schueren, Teuthonista (ed. J.
Verdam, blz. 485) vinden we: ‘waterkelen ind uytvloete in dat mere = fauces’, en
19)
verder: waterkele = faux .
Tot slot bespreken wij nog enige visserstermen.
De vissers gebruikten hier, behalve het gewone vistuig (fuik, zegen, schakels)
ook dobbers, fleur, puik en soms ook schrobzegen.
De d o b b e r s zijn grote, vierkante kurken op gelijke afstanden vastgehecht aan
een zeer lange reep of lijn, waaraan dwarslijntjes met vishaak en aas hangen. Tegen
de avond werpt de visser onder 't voortroeien van zijn bootje de dobberlijn in de plas
of 't trekgat, om die 's morgens vroeg in te halen met de eventuele vangst (paling,
snoek).
De p u i k is een soort eenvoudige, kleine fuik met twee nauw toelopende ingangen.
20)
De puik werd niet met stokken in de bodem uitgestrekt en vastgezet, want ze
stond steeds uitgespannen, doordat de hoepels van 't netwerk aan elkaar verbonden
zijn door een drie- of viertal evenwijdig in de lengte geplaatste stokken en kon dan
ook eenvoudig in 't water op ondiepe plaatsen neergelegd worden. (Vgl. 't Vlaamse
puiker, puikel. Zie L.W. Schuermans, Alg. Vlaamsch Idioticon, blz. 513; L.L. de Bo,
Westvl. Idioticon, II, 898).

18)
19)

20)

Een dergelijke betekenisovergang zien we ook bij 't Lat. faux, fauces, dat zowel riviermond
als zeeëngte kon betekenen.
Zie omtrent mogelijke verwantschap van keel met kil Franck-Van Wijk i.v. kil. - Voor mogelijke
verwantschap met Fri. kiel vgl. H. Pottmeyer, Ingwaeoonsch Taalgoed in en rond Antwerpen,
blz. 43 (Kieldrecht), overgedr. uit: Bijdr. t.d. Geschiedenis, jrg. XX (1929) blz. 148-195. - Voor
Mnd kêl (= inham, baai) zie A. Lübben-Chr. Walther, Mnd. Handwtb. S. 170.
De puik bestond hier uit gewoon netwerk evenals de fuik, niet uit gevlochten wilgetwijgen,
zoals 't WNT, XII, 2, 4750 opgeeft.
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De f l e u r is een grote stevige zethengel, die schuin in de wal vastgestoken wordt,
voorzien van een lange lijn met dubbele haak (fleurhaak). De lijn is gedeeltelijk op
een klosje gewonden en loopt af, als de vis het aas (klein vorentje) gegrepen heeft.
De ‘fleur’ werd gewoonlijk geplaatst aan 't eind van een akker in de open plas. Men
viste er mee op snoek (zie Van Dale, blz. 499).
S c h r o b z e g e (n) was hier de naam van 't zakvormige net, dat gewoonlijk
schrobnet heet en hier in de polders alleen gebruikt wordt voor 't afvissen van de
molenvliet.
Groningen.
CHR. STAPELKAMP
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Boekbeoordelingen
G. Knuvelder, Handboek tot de Geschiedenis der Nederlandse
Letterkunde. Derde deel. 's-Hertogenb., L.C.G. Malmberg, 1950.
De periode van 1785-1940 behandelt Knuvelder onder de titel ‘moderne literatuur’,
in afwijking van de oorspronkelijke opzet, in twee delen: deel III, dat loopt tot 1875,
in 1950 verschenen, en deel IV, dat dezer dagen zal uitkomen en waarmee dan zijn
Handboek is voltooid. Bij de brede behandeling van dit tijdvak was een splitsing van
de stof inderdaad onvermijdelijk, en het zou toe te juichen zijn als het 4de deel,
waarin wordt gehandeld over wat men in engere zin onder ‘moderne’ literatuur pleegt
te verstaan, ook afzonderlijk verkrijgbaar werd gesteld. Die brede behandeling is
nergens tot breedvoerigheid geworden: Knuvelder heeft een zeer scherpe blik voor
wat werkelijk van belang is, en daarop gaat hij telkens vrij diep in; het efemere doet
hij in korte bewoordingen af, zonder het te verwaarlozen. Het gunstige oordeel dat
wij over het eerste deel van dit werk hebben geformuleerd in Dl. 67 van dit tijdschrift,
kunnen wij voor het derde ten volle handhaven: het is degelijk, volledig, persoonlijk
en geeft blijk van een zeer zuivere litteraire smaak.
Vooraf gaat een drievoudige inleiding, waarvan de eerste eigenlijk ook weer
drieledig is. Compositorisch is dit niet zo fraai; men moet nu in dit deel van ruim 450
bladzijden eerst 67 blz. doorlezen voor men aan de behandeling der eerste figuren
toe is. Maar de schr. rechtvaardigt dit door te betogen dat de grondslagen van de
19de-eeuwse literatuur ook nog die van de 20ste (althans tot onze tijd) zijn. De grote
caesuur die ligt tussen de moderne tijd en de periode van vóór de kentering, wordt
door schr. duidelijk in het licht gesteld, zonder dat hij nochtans uit het oog verliest
dat alle historie slechts in haar continuïteit te begrijpen is. De eerste zin van het
boek laat in dit opzicht geen twijfel bestaan: ‘Om de moderne letterkunde, die voor
Neder-
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land rond 1778 een aanvang neemt, naar haar wezen te begrijpen, moet men haar
zien in haar historische wording’; en telkens weer legt schr. de nadruk op die
continuïteit. Met betrekking tot de Romantiek geldt die continuïteit naar twee zijden:
enerzijds als volstrekt niet alleen een reactie op het rationalisme, maar ook daarin
wortelend, daarop steunend; anderzijds als een der bronnen van het realisme (zie
p. 15, 58, 61).
De Romantiek; daaraan wijdt schr. zijn uitvoerige inleiding, waarvan hij de
uitvoerigheid vooraf verdedigt door er op te wijzen dat er in Nederland weinig over
geschreven is, ‘althans weinig, dat tot beter begrip van dit verschijnsel bijdraagt’,
en om haar belang voor de ‘moderne’ (in dit verband opgevat als hedendaagse)
literatuur. Men kan daar vrede mee hebben. Wat op blz. 6-19 en als samenvatting
op blz. 44-51 gezegd wordt, lijkt ons eigenlijk voldoende voor een handboek; het
geeft een goede formulering van het essentiële in het romantische levens- en
kunstgevoel, het ‘grondgevoel’ en de ‘grondgedachte’ van de Romantiek. Wat daar
tussen ligt, in hoofdzaak door schr. zelf beschouwd als een uitweiding ‘voor de
belangstellende lezer’ (p. 23), is o.i. te zwaar en vooral veel te eenzijdig Duits
georiënteerd. ‘De Romantiek als geestelijke beweging’, zegt schr., ‘is vóór alles
Duits. Men kan de Romantiek zelfs zien als een wezenlijk Germááns verschijnsel’.
Dat ‘zelfs’ is ons niet duidelijk, en het specifiek Duitse van de Romantiek is de
idealistische philosophie en in het godsdienstige het zoeken naar een synthese van
antieke en katholieke denkwijze, bij Schlegel, Tieck en Novalis, die bij ons, althans
op onze literatuur, weinig invloed hebben gehad (zoals schr. zelf op p. 195 toegeeft).
De Engelse invloed wordt niet genoeg duidelijk gemaakt, de Franse verwaarloosd.
Het lezende publiek keek in die dagen, toen de kennis van het Duits zeker nog geen
gemeengoed was, nog altijd veel meer naar Frankrijk dan naar de Oosterburen; als
Hildebrand op het avondje van de familie Stastok ‘Als het kindje binnenkomt’ heeft
voorgedragen, en de heer Van Naslaan verneemt dat dit van Victor Hugo is, dan
roept deze naam dadelijk al de ‘ijselijkheden’ op die voor de brave burgerij met de
Franse romantiek verbonden zijn. Bij de bespreking van de afzonderlijke figuren
moet schr. trouwens zelf telkens Fr. voorbeelden

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 71

147
noemen. Schr. ziet de Romantiek, te veel als een ‘beweging’ (p. 29); hij gebruikt
zelfs formuleringen als: ‘De Romantiek... stelde zich... tot taak een gedachtenwereld
gelijk aan die der neo-platonici, steeds verder uit te werken’. Inderdaad, de Duitse
Romantiek. Men kan het gehele complex dat wij met Romantiek aanduiden niet als
één geheel behandelen, men kan alleen de manifestaties er van in verschillende
landen in verschillende stadia nagaan. De romantici zijn, zoals schr. zelf uitdrukkelijk
zegt, individualisten bij uitstek, hun kunst is zo persoonlijk en vertoont zóveel facetten,
dat ze niet in een theorie der Romantiek te omvatten is.
De moderne literatuur verdeelt schr. in drie tijdvakken, waarvan er in dit derde
deel twee behandeld worden: 1778-1825 en 1825-1875; een ‘nadere ideologische
aanduiding’ geeft hij niet, wegens de gecompliceerdheid van deze literatuur (p. 62).
Elk tijdvak wordt verdeeld in twee perioden, resp. 1778-1805, 1805-1825 en
1825-1850, 1850-1875. Aan het begin van de eerste periode stelt schr. terecht Wolff
en Deken: hoewel chronologisch en naar de geest vrijwel geheel tot de 18de eeuw
behorend, werkt in hen toch reeds de romantische zuurdesem, en is hun werk ten
dele zelfs reeds een reactie daarop. Feith wordt uitvoerig behandeld (p. 100-110);
in zijn romans ‘voltrekt zich... op definitieve wijze de algehele vernieuwing van
denken en voelen die het nieuwe tijdperk - dat der moderne literatuur - inluidt’; zijn
‘sterk individueel gevoelsleven’ ‘draagt hij als het ware over uit de achttiende eeuw
in de negentiende, waarin het individueel, vaak individualistisch gevoelsleven tot
zijn volheid zal uitbloeien, met name na 1880’. Aan het begin van zijn bespreking
van Bilderdijk geeft hij een goede karakteristiek van diens litteraire persoon (p.
115/6), aangevuld door een slotbeschouwing op p. 161-165, waarbij hij zich aansluit
bij Kloos. Op p. 139-150 vindt men een zeer goede behandeling van Kinker,
bepaaldelijk als philosoof, waarbij men zich wel even afvraagt of dit binnen het
bestek van een literatuurgeschiedenis valt. In elk geval is het daarvoor wel
verhelderend. Zijn leerdicht Het Alleven of de Wereldziel wordt terecht ‘een der
merkwaardigste uit onze letterkunde’ genoemd. Direct daarop volgt een uiteenzetting
van Bilderdijks diametraal daartegenover staande opvatting in diens Kunst der
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Poëzy. Staring wordt hooglijk geprezen en zelfs genoemd ‘de enige dichter nà Poot
en vóór Guido Gezelle die om zijn strikt artistieke betekenis de aandacht van het
nageslacht geboeid weet te houden’ (p. 171), een uitspraak waarbij ieder
onbevooroordeeld lezer van dit kostelijk klein oeuvre zich zal kunnen neerleggen.
Van Lennep wordt geclassificeerd als in wezen niet romantisch: ‘Wat hij deed, was
romantische stoffen inaugureren en de uiterlijke aspecten van romantische werken
à la Scott behendig nabootsen’ (204). Later wijdt schr. enige bladzijden aan Klaasje
Zevenster, waarvan de waarde wordt gezien in het daarin ontworpen ‘uitmuntend
beeld van de maatschappij, zoals die zich ontwikkelde in de twintiger jaren onder
de regering van Koning Willem I’ (310). Van der Hoop daarentegen is de ‘echte’
romanticus, ‘een “verscheurde”, smartelijke lijder aan het leven’, waarbij men zich
toch wel even afvraagt of hij niet minstens evenzeer iemand is die zwijmelt in de
romantische rhetoriek, die zich opwindt tot het bar-bizarre romantische sentiment.
Aan het begin van het hoofdstuk over het Protestantse Réveil wordt Drost, volgens
de nieuwe onderzoekingen van Van Eyck goed geschetst, en gesteld tegenover
Potgieter als ‘een geheel andere natuur’; Drost was ‘romanticus en diep religieus
van aanleg, Potgieter veeleer geïnspireerd door idealen van verlichting en
liberalisme’; in Potgieter wordt ‘de wijdere Europese romantiek verengd tot
Hollands-nationale’. Of aan de gecompliceerde figuur van Potgieter hiermee (ook
in de behandeling van zijn latere werkzaamheid, blz. 332 vg.) geheel recht wordt
gedaan, is de vraag. ‘Potgieter had zich tot taak gesteld de kunst in het nationale
leven de plaats te doen innemen, die haar naar zijn mening toekwam, namelijk haar
te doen worden “medehefboom tot onze ontwikkeling als zelfstandig volk”’. Zeker,
maar het vervullen van deze taak was niet àl wat Potgieter vervulde; het was zijn
táák, maar daarnaast bleef er nog zoveel dat zijn gemoedsleven bezighield en
waarvan hij in het gecompliceerde samenstel van zijn late gedichten slechts iets
laat raden; er was een rijk verbeeldingsleven, waarvan een prozastukje als
‘Onderweg in den regen’, dat niets met nationale praeoccupaties te maken heeft,
duidelijk blijk geeft. Met Potgieters dood eindigt een tijdvak. ‘Een nieuw geslacht
dichters en schrijvers staat in dat jaar gereed in
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de openbaarheid te treden met de nieuwe en nu volop wezenlijk romantische kunst’
(p. 341). Op deze ontwikkeling had schr. het oog gericht bij zijn uitvoerige
behandeling van de Romantiek aan het begin van het boek, waarover wij reeds
spraken. Het is een opvatting die te verdedigen is, en mede te begrijpen uit zijn
mening omtrent de continuïteit in de ontwikkeling der letterkundige verschijnselen.
Maar men kan zich ook afvragen of het begrip Romantiek hier niet buiten zijn
historische begrenzing wordt getrokken; of bij ons de Rom. in Potgieter niet haar
eind- en hoogtepunt bereikte. De kunst van '80 kan men romantisch noemen; zij
was zeker voor een groot deel geïnspireerd op de primaire Romantiek, maar zij ligt
er o.i. chronologisch toch te ver van af en zij heeft uit de tussenliggende tijd toch
ook te veel opgenomen om ‘volop wezenlijk romantisch’ genoemd te kunnen worden.
Schr. meent in de 19de eeuw een Europees tekort aan humor te kunnen
constateren. Toch spreekt hij van de ‘bloei van de Hollandse humor’ (261), en zegt
‘om verschillende redenen heeft de Romantiek zich meester gemaakt van de humor
en haar een diepere zin gegeven’, waartegen men bezwaar kan maken om de
opzettelijkheid in de formulering en waarbij men zich kan afvragen of men vóór de
Romantiek eigenlijk ‘humor’ in de strikte zin kende. Bij de behandeling van
Kneppelhout vraagt schr. zeer terecht aandacht voor diens latere, vergeten Verhalen
en Schetsen (blz. 317 vg.). Daarmee zijn wij al in de tweede periode van het tweede
tijdvak, welker bespreking schr. begint met te wijzen op de ‘belangrijke verschuivingen
op staatkundig en maatschappelijk terrein’, op de invloed van Opzoomer en het
modernisme. Als de merkwaardigste figuren uit onze letterkunde van die tijd
beschouwt hij Multatuli en Gezelle; de laatste noemt hij ‘de eerste moderne lyricus
van de Nederlandse taal’ en ‘de grootste dichter uit de jaren vóór 1880’. Aan Multatuli
worden twintig bladzijden gewijd, en het grootste deel daarvan wordt ingenomen
door de vermelding van zijn levensfeiten. ‘Vrijwel alles wat hij geschreven heeft, is
de neerslag en weerslag van zijn persoonlijke levenservaringen’. Inderdaad, maar
dit rechtvaardigt nog niet de onevenredig grote plaats die hem nog steeds in onze
literatuurgeschiedenis wordt toegekend. Die levenservaringen, die voor iedere auteur
van primair belang zijn,
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hebben voor de literatuur alleen betekenis voor zover zij tot werkelijk litteraire vorm
gesublimeerd zijn, en dat is bij M. slechts voor een klein deel het geval. Multatuli is
de man van één boek, de Max Havelaar; dit is in zijn bontheid toch een eenheid en
een litterair monument dat nooit meer uit onze literatuurgeschiedenis is weg te
denken; zijn overige geschriften, met uitzondering van enige gedeelten van Woutertje
Pieterse, hebben niet meer dan curiositeitswaarde als uitingen van ressentiment
aan de lopende band, manifestaties van megalomanie en neurasthenie. Als stilist
heeft hij grote invloed gehad, maar die invloed zou niet geringer zijn geweest als
hij na Minnebrieven niets meer gepubliceerd had. Knuvelder, met zijn zuiver litterair
gevoel, geeft er blijk van ook naar die opvatting over te hellen en stelt terecht Huets
beheerstheid tegenover Dekkers gezwets: ‘De hoge, koele intelligentie van Huet
denkt even consequent door als Multatuli's gevoelsleven wispelturig en eigenzinnig
verspringt, en zich lang niet altijd weet te hoeden voor spitsvondig of onbeduidend
gepraat’ (blz. 359). Aan Huet wijdt schr. zeer terecht de uitvoerige beschouwing
(blz. 361-'88) die deze ‘geestelijke aristocraat en man van karakter’ verdient. Ook
Pierson wordt uitvoerig en voortreffelijk behandeld; K. noemt hem ‘de Huizinga der
negentiende eeuw’. In een aparte paragraaf vraagt hij ook aandacht voor H.J. Polak,
naast Huet de beste essayist van onze negentiende eeuw. Vosmaer noemt hij
terecht een ondiepe geest; van zijn oorspronkelijk werk is alleen ‘Londinias’ nog te
genieten.
In een kort maar helder hoofdstuk wordt de ondergang en wederopstanding van
de Nederlandse letterkunde in het Zuiden behandeld, en Conscience als de enige
schrijver van werkelijke betekenis geponeerd in de periode tot 1880. Afgezien dan
van Gezelle, ‘de grootste dichter’ en ‘naast Multatuli de merkwaardigste figuur uit
onze letterkunde tussen 1850 en 1880’. Wat over Gezelle wordt gezegd is wel goed;
waar het essentiële van zijn dichterschap ligt wordt wel zuiver aangeduid, maar dat
aan zijn ‘uitzonderlijk groot en vooral zuiver dichterschap’ slechts zes en een halve
bladzijde worden gewijd tegen de twintig die de druktemaker Multatuli opeist, achten
wij toch een onevenredigheid. Of komt hij in dl. IV nog ter sprake? Met Gezelle is
in elk
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geval chronologisch het derde tijdvak van onze moderne literatuur begonnen waarin
men ‘vrijwel ongemerkt overglijdt’ en waaraan dat deel gewijd zal zijn.
Tot slot moeten wij een opmerking herhalen die wij reeds aan het eind van onze
bespreking voor het eerste deel plaatsten: Knuvelder schrijft zeer leesbaar, maar
hij begaat veel taalslordigheden. In de eerste plaats germanismen, tot in de namen
toe (Plotin!), in termen als ‘Vroeg-’ en ‘Hoog-Romantiek’; in uitdrukkingen als
‘op-en-om-zich’ (40) ‘een figuur op zich’ (114); ‘de twintiger’, ‘de vijftiger jaren’ (62,
63, 64), ‘satyriker’ (262). Voorts het gedurig overspringen van de tegenwoordige op
de verleden tijd (65-67, 81, 111, 131); soms het niet-coördineren van de anaphorische
voornaamwoorden (‘Veertig nummers heeft De Post... het volgehouden; toen werd
het... opgeheven’, 113; ‘het hoofse levens-en gezelschaps-ideaal (enz.) ... zo zij het
nationale al niet doodt’, 57); enkele malen een verkeerd lidwoord (‘het stof’ waar de
bedoeld is, 106; ‘het stempel’, 256). In de tweede helft van het boek worden deze
slordigheden minder in aantal; wij hopen dat ze bij een mogelijke herdruk, die wij
het werk gaarne toewensen, geheel zullen verdwijnen; dan kunnen misschien ook
de bibliografische aantekeningen wat meer systematisch aan het eind van de
paragrafen en hoofdstukken geplaatst worden.
Leiden, Febr. '53.
C. K r u y s k a m p

Abel Coetzee, Taalgeografiese Studies I, Die Ontwikkeling van
Vormvastheid in enkele Afrikaanse Woorde met 'n a/e-wisseling.
Uitgegee vir die Universiteit van die Witwatersrand deur Impala
Opvoedkundige Diens 1951, 111 blz., 12 kaarten.
In hoofdstuk I wordt een geriefelijk overzicht gegeven van ‘geografiese verskille in
Afrikaans’ waarbij vooral ‘die Boland (bakermat van Afrikaans)’ duidelijk naar voren
komt. Verder wordt nog iets over de enquêtes van ‘Die Bureau vir Taal- en
Volkskundige Navorsing’ medegedeeld, waarvan C.'s boek een uitvloeisel is.
Tegenover S.P.E. Boshoff (die temperamentvol klaagt over ‘verregaande ge-
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brek aan belangstelling en ongelooflike onkunde, onbevoegdheid en
onbetroubaarheid in verband met die verstrekking van gegewens wat deur die
vraelyste verlang word’, zie 26) is C. van mening ‘dat die stof wat deur middel van
vraelyste ingesamel is by ons, redelik goed te vertrou is’. Het zal in Afrika wel zijn
als bij ons. De kaartvertolker moet ervaren zijn en zijn verstand gebruiken en voor
de rest kan men zeggen: ‘there is safety in numbers’ (er zijn 950 medewerkers).
In hoofdstuk II (die a/e-wisseling in enkele Afrikaanse woorde, gesien in die lig
van dokumentêre gegewens) wordt een geheel nieuwe methode van onderzoek
toegepast in die vorm dat de schr. een reeks van a-e-gevallen over een tijdperk van
twee eeuwen statistisch verwerkt. Deze moedige poging heeft mij verrast omdat ik
niet a priori overtuigd was, dat een dergelijk onderzoek werkelijk tot tastbare
resultaten zou leiden. Van de op Afrikaanse bodem ontstane teksten weten we nl.
in de meeste gevallen niet of ze door de auteurs aldus zijn neergeschreven, of ze
wel geheel ‘zuiver’ op de graat zijn, of ze niet door schrijvers in een bepaalde geest
zijn ‘gecorrigeerd’, of ze als (min of meer) ‘Afrikaans’ dan wel ‘Hollands’ bedoeld
zijn. Zelfs in v. Riebeeck's dagverhaal behoeven nog niet alle taaleigenaardigheden
van v.R. zelf afkomstig te zijn. Men moet ook rekening houden met de omstandigheid
dat in de loop van twee eeuwen de positie van het Afrikaans is gewijzigd en dat de
houding van verschillende schrijvers tegenover de kwestie spreektaal-schrijftaal, al
naar hun levensgang, sterk gevarieerd zal hebben. Bovendien hebben de meeste
woorden nu eenmaal een eigen leven zodat niet altijd valt te beslissen aan welke
factor hun voortbestaan of hun ondergang moet worden toegeschreven. Verder
vallen (wat allerminst te verwonderen is) de enorme lacunes van C.'s statistisch
overzicht 1952-1836 op. En toch... ondanks al deze bezwaren heeft schr. een
‘globaal’ resultaat van belang bereikt dat men in het kort aldus kan samenvatten.
1. Bij v. Riebeeck constateert men ‘vergelykenderwyse, 'n neiging tot die a-vorm’
(37).
2. ‘Die wisselvorme is nie van Kaapse oorsprong nie, maar dis so meegebring
uit die stamland’ (52).
3. ‘Mens is geneig om te besluit dat die a-vorms “kasteel”-vorms is
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en dat dit gesteun is deur die amptelike kringe in en om die kasteel en deur
die deftige Kaapse gemeenskap’ (52).
4. ‘Die ontwikkeling na vormvastheid het al baie vroeg ingesit en was in bepaalde
gevalle moontlik al betreklik aanwesig uit die stamland’ (54).
5. Hoewel schr. het niet uitdrukkelijk zegt, valt uit de statistiek verder nog te
concluderen dat meer in het bizonder de woorden gars, hartbees, pers, pert,
stert, vers en wert op een Afrikaanse tendentie wijzen die juist tegengesteld is
aan die van het alg. Nederlands. Bij de laatste vier immers zijn de Afrikaanse
klanken op een o u d e r stadium blijven staan terwijl bij gars en hartbees een
verwijdering van de oorspronkelijke er-basis is te constateren. Deze
er>ar-ontwikkeling moge van historisch-grammaticaal standpunt een
‘vernieuwing’ zijn, van Afrikaans standpunt is daar geen sprake van, want er
kan nauwelijks aan getwijfeld worden dat garst en hart in de 17de-eeuwse
Hollandse volkstaal algemeen verbreid waren (v. Riebeeck kent garst en harten,
Wreede heeft aan de Kaap slechts de a-vorm leren kennen, want hij vertaalt
hartebeesten door ‘dura animalia’).
Reeds uit dit kleine groepje van zes woorden blijkt dat niet alle a's evenmin als alle
1)
e's over een kam geschoren kunnen worden. In pers enz. geeft het alg. Nederlands
(en gaf in later tijd vermoedelijk ook het kasteel) de voorkeur aan aa, voor hart(bees)
en garst zou men thans in alg. Nederlands zeker aan hert(ebeest) en gerst de
voorkeur geven. Het is dus niet zo dat een min of meer gesloten a-groep
(kasteelvormen) strijdt tegen een gesloten e-groep. In werkelijkheid heeft men te
doen met een eindeloze reeks gevechten van man tegen man (d.w.z. woord tegen
woord of desnoods woordgroepje tegen woordgroepje) waarin overwinningen worden
behaald en nederlagen geleden die wel eens met elkaar in strijd lijken te zijn. Dat
hangt allemaal samen met de ‘krachten’ waarover de ‘strijders’ beschikken of die
zij ‘achter de hand’ hebben. Die krachten kunnen van zeer verschillende aard zijn.
Ik noem voor Afrika slechts: vasthoudenheid aan de

1)

Men bedenke dat bij deze strijd niet alleen de letters a en e betrokken zijn, maar zes klanken:
aa, ă, ĕ, ee, èè en ə.
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taal der vaderen en fonologische systeemdwang, maar ook invloed van kerk-, schoolen kasteeltaal - om van andere externe en interne factoren maar te zwijgen. Maar
deze ogenschijnlijk zo chaotische guerilla is taalkundig geenszins oninteressant.
Wanneer schr. zegt: ‘die toestand is so verward in die Nederlandse dialekte dat
daar kwalik 'n denkbeeld van gevorm kan word’ dan behoeft ons dat niet te
ontmoedigen. Kan het zijn dat we in de schijnbare chaos het taal l e v e n juist in zijn
meest intieme vorm kunnen waarnemen? Maar dan zal er voor moeten worden
gewaakt dat bij de globale methode de individuele ontwikkelingstendenties niet in
het gedrang komen. Dat schr. trouwens een open oog heeft voor deze individuele
factor blijkt o.a. uit zijn opmerkingen naar aanleiding van de vorm waarskou, waarvan
het taaie leven volgens hem wellicht mede zal moeten worden toegeschreven aan
het feit dat v. Riebeeck de termen waarschouwen en waerschouwinge nog al eens
gehanteerd zal hebben (en blijkens zijn Daghreg. steeds met ou gehanteerd heeft),
zie 38.
Onderwerpt men de a-e-woorden nog eens aan een meer individuele beschouwing,
dan blijkt eens te meer dat het vogels van nogal verschillende pluimage zijn. Van
de gevallen met oude â heeft kês zich in zijn gedifferentieerde betekenis kennelijk
aan het strijdgevoel onttrokken, het leeft, blijkbaar gewestelijk, nog voort in de
betekenis van ‘kaasgedeelte van ou dikmelk’ maar het doet kaas geen concurrentie
meer aan. De strijd tussen laag en leeg is blijkbaar sinds drie eeuwen gaande, maar
bij de raadpleging der historische bronnen zal op de herkomst der schrijvers moeten
worden gelet. Rijck Overhagen b.v. kende (als geboren Steenwijker) uit eigen dialect
stellig alleen de vorm leegst voor ‘laagst’. Bij Symon Turver vindt men naast laegh
water de vorm leegh lant (zie Bosman, Daghreg. I 385). De strijd tussen lager/leger
‘lêplek’ is kennelijk een schermutseling apart, want lager bij J.v.R. heeft oude â (zie
Bosman, Daghreg. I 74) terwijl het ndl. woord leger (met oude ë) later (ten dele) is
v e r v a n g e n door het Duitse leenwoord Lager>laer (Boshoff, Et. Wb. 76).
Ik zou geneigd zijn ook de woorden waar de a of e in zwakbeklemde lettergreep
staat (g'armeerd/g'ermeert, Barlijn, parceel/perceel, Star-/Sterthenius,
Brasilia/Bresilia) apart te beoordelen, daar de schrijfwijzen
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1)

hier toch in de meeste gevallen een ə-uitspraak representeren, In dit verband de
opmerking dat bij Symon Turver naast perty ook de vollere vorm partije voorkomt.
Terecht heeft schr. de kwestie laast/lest niet in zijn statistiek verwerkt. Wel is lest
tot op de huidige dag (nog) ‘Hollands’ gebleven maar als de Frankforter Willem
Muller lest gebruikt kan dat wel door het Duitse letzt veroorzaakt zijn (hij schrijft ook
ons veerdigh makende, garn ‘gaarne’ en evenals Meerhoff: ‘begaven wij ons op de
reys’). J. van Harwarden was uit Zevenaar afkomstig en kan uit eigen dialect alleen
de vorm lest gekend hebben.
Bij de nu volgende beschouwing op zuiver individualistische grondslag (Hoofdstuk
III) voelt C. zich kennelijk in zijn element. Met behulp van kaartjes toont hij aan dat
bij de laag/leeg-groep (laag, laagte, laer (komp.), laagwater, omlaag) een duidelijke
strijd tussen aa- en ee-vormen aan de gang is. Merkwaardig is, dat de stand bij elk
paar partners verschillend is. Bij laag/leeg in de betekenis ‘laag op die grond’ luidt
het: ‘van die 437 antwoorde wat op hierdie vraag ontvang is, word laag verstrek in
252 gevalle, leeg in 150 en laag/leeg in 35’ (60). Daarentegen waren van de
antwoorden op de vraag ‘Die water staan laag/leeg in die dam’ 249 laag, 131 leeg
en 39 laag/leeg. Bij laer/leër ('n bietjie laer/leër af in die pad) zijn de getallen 253
laer, 107 leër, 43 laer/leër. Bizonder instructief zijn de getallen voor laagwater, nl.:
laagwater 90 %, leegwater 8 %, laag-/leegwater 2 %. De verklaring geeft schr. op
blz. 65: ‘Laagwater is 'n kultuurwoord eintlik moet mens sê: boekwoord’. Toch is het
interessant te weten dat reeds Simon Turver sprak van laegh water tegenover leegh
lant. Het lijkt mij niet onwaarschijnlijk dat in het Hollands, speciaal bij water, de
associatie aan leeg (empty) reeds vroeg als bizonder hinderlijk gevoeld werd.

1)

Geheel op zichzelf staat de voorkeur van de Kaapse Maleiers voor a in gasê, gawies enz.
Dit hangt vermoedelijk samen met het feit dat de ə bij hen onder bepaalde omstandigheden
door een a-achtige klank gerepresenteerd wordt, zie Van Selms, Arabies-afrikaanse Studies:
bawaisain ‘bewys’, daisant ‘duisend’, fiertagh ‘veertig’, liewandagh ‘lewend’, mienang ‘mening’,
oeghapal ‘oogappel’, waarlak ‘waarlik’. Misschien zijn de vormen clamaat en plasier bij Trigardt
(45) hiermee in verband te brengen.
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Verschillende symptonen wijzen erop dat de aa-vormen bij de ‘laag’-groep op het
ogenblik een sterke positie innemen; ‘Die beeld van die twee kaarte laat duidelik
opval dat die leeg-vorm vanuit die Suide (Boland) deur laag verdring word, natuurlijk
in samehang met onderwys-, kerklike en ander kultuurinvloede’ (62). Dit blijkt ook
uit de toevoegingen bij de antwoorden als ‘leegtes - ouer geslag, laagtes - jonger
geslag’, leegtes - die boerende deel, laagtes - die geletterdes, ‘leegte - minder
gegoedes’, ‘laag net so gebruik behalwe deur bruinmense wat deurgaans leeg
gebruik’, ‘laag deur mense wat skoolgegaan het, bywoners en agtraf mense leeg’,
‘leër kom slegs by agteraf mense voor’’ (66-67). Mede in verband met mijn
opmerkingen van zoëven zou ik nog willen onderstrepen ‘hoe nie net elke woord
binne 'n bepaalde geskiedkundige verwikkeling sy eie verloop het nie, maar dikwels
ook elke aparte gebruik of betekenisskakering daarvan’ (63).
Nadat nog opmerkingen van gelijksoortige aard zijn gemaakt naar aanleiding van
aars/ners/maars, aartappel/ertappel enz. komt schr. tot de conclusie ‘dat die vorms
buitekant die Boland beskou kan word as die oudste “algemene” vorms en dat die
a-vorms in die betrokke gevalle later veralgemeen geraak het in die Boland en tans
langs die weg van die skryf- en skooltaal besig is om veralgemeen te raak oor die
hele spraakgebied’ (83).
Voor hen die nog altijd van mening zijn dat de ‘schoolse’ invloed bij de ontwikkeling
van het Afrikaans nauwelijks een rol van betekenis zou hebben gespeeld is de
houding der Afrikaners ten opzichte van kan/ken bizonder leerzaam. Overbekend
zijn de moeilijkheden die de Hollanders vanouds met het gebruik van ken en kan
hebben (en die ik maar gemakshalve onder het hoofd ‘verwarring van kennen en
kunnen’ wil brengen). In de loop der eeuwen hebben onze beste auteurs zich aan
deze verwarring schuldig gemaakt en bij de schrijvers in Afrika vindt men ook telkens
ontsporingen. Zijn we hiervan eenmaal goed doordrongen, dan mag het volgende
resultaat van C.'s enquête toch wel hoogst merkwaardig heten. Op de vraag ‘Ek
kan/ken hom goed’ ‘lewer 306 ken op, 14 kan en 20 kan/ken’, terwijl de vraag ‘Ek
kan/ken jou nie help nie’ in 273 gevallen met kan, in 27 met ken en in 36 met kan/ken
werd beantwoord (82). Kom daar in Holland eens om! Wie
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gelegenheid heeft de Hollandse volkstaal dagelijks te beluisteren zal geneigd zijn
om aan te nemen dat de ‘natuurlijke’ Hollandse wijze van spreken is ‘Ik ken je niet
helpen’. Algemeen bekend is verder het grapje van de volgende korte dialoog: ‘Ik
kan jou’ - ‘Da' ken’.
Vrage: hoe is het mogelijk dat de Afrikaanse differentiatie kan/ken ten slotte zo
merkwaardig overeenkomt met het ideaal dat de Nederlandse schoolgrammatica
vanouds heeft gesteld? We hebben hier m.i. een sprekend geval, dat de
grammaticale regel in het Afrikaans méér succes heeft opgeleverd dan in de
Hollandse ‘volks’ taal.
In een kort slothoofdstuk (IV: Faktore wat die ontwikkeling van vormvastheid
beïnvloed) stelt schr. in het licht dat men in Afrika met meer recht nog dan in Europa
de taaluitbreiding over het algemeen als uitvloeisel van een expansie mag
1)
beschouwen . Bij de meeste voorbeelden die C. in zijn boek behandelt zal men zijn
gedachtengang als juist moeten aanvaarden. Zijn vermoeden dat in het ‘Boland’
‘die behoudende Nederlandse invloed die langste kon bly deurwerk’ klinkt
aannemelijk en evenzeer het denkbeeld ‘dat die verspreiding van “Bolanders” oor
die taalgebied, ekspansie van die meer Nederlandse woordbeeld meebring, selfs
tot in Natal’ (86).
Omtrent de ‘bijbelse inslag’ bij de aa-woorden (ik denk hier o.a. aan aarde,
aartsvader) denkt men in Afrika blijkbaar anders dan ondergetekende. Ik ben a priori
geneigd hier aan het Afrikaanse taalgevoel de grootste waarde toe te kennen, maar
ben overigens van mening dat de tegenstelling onzer meningen niet zó scherp is
dat men van een geprononceerd pro en anti zou moeten spreken. De taal van de
Statenbijbel is een deftige taal die als enigszins zuidelijk beïnvloed gemiddelde mag
worden beschouwd van het Nederlands dat (o.a.) in domineeskringen van omstreeks
1637 gecultiveerd werd. Maar dat deze taal toen reeds algemeen als ‘standaard’ is
g e h a n t e e r d , zal men inderdaad moeten betwijfelen. Veeleer zal ze het karakter
moeten hebben

1)

Schr. drukt dat aldus uit dat die ‘ekspansiologiese benadruk’ wordt. In Ts 61 (1942) 141 heb
ik reeds met klem betoogd dat ‘expansiologie’ als aparte wetenschap voor mij onaanvaardbaar
is. Al speelt de ‘uitbreiding’ der taal in de linguistiek een belangrijke rol, daarom kan men nog
geen aparte ‘uitbreidingswetenschap’ creeren.
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gehad van een taal waarnaar het waard was te streven. Als nu blijkt dat het Afrikaans
- tegen de Hollandse ‘volkstaal’ in - sommige eigenaardigheden met deze ideale
taal gemeen heeft, dan hebben de Afrikaners dus, om het zéér simplistisch te zeggen,
in deze zaken hetzelfde streven gehad als de dominees (en andere beschaafden)
in patria. Ook al meent men dus dat de Bijbel in Afrika niet het eigenlijke uitgangspunt
is geweest (wat inderdaad moeilijk te bewijzen is), bezwaarlijk zal kunnen worden
ontkend dat het streven naar dergelijke deftige vormen door de dagelijkse lectuur
van het meest gelezen boek kan zijn bevorderd.
Leiden, Juli 1952.
G. KLOEKE

J. du P. Scholtz, Nederlandse invloed op die Afrikaanse Woordeskat.
Intreelesing gehou voor die Universiteit van Kaapstad op 3 April 1951
(Lesingreeks van die Universiteit van Kaapstad no. 3). Oxford University
Press 1951.
De nieuwe hoogleraar, die Prof. D.B. Bosman als professor in Nederlands en
Afrikaans aan de Universiteit van Kaapstad is opgevolgd, had nauwelijks een beter
onderwerp voor zijn inaugurele rede kunnen kiezen.
Terecht wijst schr. op ‘'n sekere eensydigheid in die historiese Afrikaanse
taalstudie’, die leidt aan over-accentuatie van de verschillen tussen Nederlands en
Afrikaans: ‘In baie gevalle het die ooreenkomste tussen Afrikaans en die huidige
Algemeen Beskaafde Nederlands ewegoed 'n verklaring nodig als die groot verskille
wat Afrikaans tot 'n aparte taal maak’. Die overeenkomst, tussen beide talen berust
allereerst op de gemeenschappelijke herkomst, maar daarnaast ook op (latere)
ontlening uit het Nederlands.
Met behulp van overtuigende voorbeelden toont schr. die latere invloed aan.
Omtrent de omvang ervan drukt schr. zich wat vaag uit: ‘Tog sal dit 'n heeltemal
ongegronde veronderstelling wees as ons meen dat die Afrikaanse woordeskat net
in die afgelope vyftig of selfs vyfen-sewentig jaar 'n aanmerklike beïnvloeding van
Nederlands ondergaan het’. Dit zal wel aan voorzichtigheid van de schr. moeten
worden
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toegeschreven. De ervaring leert nl., dat de discussies over Afrikaanse taalproblemen
nogal gauw een extreem karakter plegen aan te nemen. Hoeveel ‘theorieën’ zijn er
niet opgesteld en bestreden? En niet zodra wordt er iets nieuws in het geding
gebracht, of de strijd tussen pro's en anti's laait op. Doorgaans wordt het probleem
dan gesteld als een òf... òf. Moet men dan niet bij elke synthese rekening houden
met een complex van oorzaken?
Nu lijkt me het gevaar, dat op deze rede een kritiek zou volgen met de anti-titel:
‘Geen Nederlandse invloed op die Afrikaanse woordeskat’ toch heus niet erg groot,
want schr. heeft zijn meningen stevig gefundeerd. Interessant is de constatering:
‘Nêrens kom ons so sterk onder die indruk van die groot hoeveelheid woorde wat
uit Nederlands in Afrikaans oorgeneem word as wanneer ons die geskiedenis van
die Duitse leenwoorde in Nederlands bestudeer nie.’ Dit schijnt paradoxaal maar
wie uitdrukkingen de revue laat passeren als: aanstaltes maak, baanbreker, ervaring,
hoogstens, lewensgevaarlik, onbeholpe, reëlmatig, schugter, uitbuit, verafsku, êrens
op ingaan, in die reël enz., zal geheel met schr. acoord kunnen gaan.
De weg waarlangs de leenwoorden binnen zijn gekomen is Kaapstad geweest.
Hier leefden Nederlands en Afrikaans in symbiose, zodat woorden als b.v. pa, ma,
tante en zoveel andere algemeen zijn geworden in Afrika, ofschoon ze stellig niet
vóór de 18de eeuw zijn ingevoerd.
G. KLOEKE
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Oudoostnederfrankisch of oostelijk Oudnederlands?
1)

Na Van Helten's zeer diepgaande studie over de door hem Oudoostnederfrankisch
2)
en door Cosijn en anderen Oudnederlands genoemde psalmenfragmenten van
Wachtendonck, is over dit merkwaardig document slechts weinig meer geschreven.
Van Helten's conclusies en meer in het bijzonder de door hem aan de taal van het
grootste deel der psalmenfragmenten gegeven, ietwat omslachtige naam zijn vrij
algemeen aanvaard en in de wetenschappelijke litteratuur overgenomen.
Toch heeft het indertijd niet ontbroken aan zeer scherpe kritiek, vooral ten aanzien
van de methode welke Van Helten bij zijn beoordeling van de tekst toepaste. Ik
behoef daarvoor hier slechts te herinneren aan één der scherpste kritieken, die van
3)
Steinmeyer .
In recentere tijd heeft E. Rooth in zijn ‘Studien zu den altniederfränkischen und
4)
altwestfälischen Psalterversionen’ wederom gewezen op de tekortkomingen van
de bewerking van Van Helten, waarbij ook hij scherpe kritiek uitoefent. Hij aarzelt
zelfs niet te spreken van een ‘etwas zu grossen Mut zur Konjektur’, een te ‘radikale
Auffassung’, ‘Uniformierungsverfahren’, ‘Inkonsekwenz’ en ‘Willkür’. Rooth laat het
niet bij deze verwijten, doch toont met enige overtuigende voorbeelden aan, hoe
Van Helten ‘durch eine konservativere Methode und etwas weitere Umschau...
möglicherweise zu anderen Ergebnissen gekommen wäre’, en hoe hij b.v. meer
dan eens ten onrechte en in strijd met het hs. systematisch een bepaalde schrijfwijze
5)
afwijst, die ‘ein nicht unwichtiges sprachliches Kriterium abgeben kann’ . Hoewel
Rooth het nog niet de tijd acht om ‘sich auf die

1)
2)
3)
4)
5)

‘Die altostniederfränkischen Psalmenfragmente, die Lipsius'schen Glossen und die
altsüdmittelfränkischen Psalmenfragmente’, Groningen 1902.
O.a. Kögel in ‘Gesch. der d. Litt.’, I, 2, 527 v.v.
‘Anz. f.d.A.’, 29, p. 53.
In ‘Uppsala Årsskrift’, 1924.
Hij bedoelt hier speciaal het woord sila, ‘ziel’, dat v.H. zonder meer steeds als sela weergeeft,
terwijl het in het hs. blijkens de vergelijking door Rooth zeker enige malen (nl. in 55,8 en 56,2)
met i geschreven staat.
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sprachliche Seite des Denkmals hier einzulassen’, blijkt hieruit wel, dat een ‘reinliche
Ausgabe’ met zo mogelijk hernieuwde toetsing aan het hs., zoals hij die nodig acht,
bevorderlijk zal zijn ook voor de beoordeling van het taalkundige aspect der psalmen.
In dit verband valt er wel meer aan te merken op Van Helten's
‘Uniformierungsverfahren’ en zijn ‘Mut zur Konjektur’. Zo heeft hij, om een m.i.
belangrijk voorbeeld te noemen, met negatie van het overigens reeds door Heyne
6)
en Tack opgemerkte verschijnsel van verzwakking der zwak accent dragende
klinkers in de richting van de z.g. kleurloze vocaal - waartoe toch ook het Oudgents
de neiging vertoont, en dat ook in het Oudengels reeds in de 10e eeuw optreedt,
en waarvoor een aanwijzing in onze psalmen is te vinden in de syncope van korte
vocalen in de paenultima en de antepaenultima ook na korte wortelsyllabe (v.H. Gr.
I, § 33) - herhaaldelijk uitgangen op -en in -on veranderd daar, waar het hem om
bepaalde redenen niet mogelijk leek om de vorm op -en als ‘residuum’ uit het
Middelfrankische origineel aan te merken (zie b.v. noot bij Glosse 208 en de daar
genoemde plaatsen, en vgl. Inl. § 6). Hetzelfde geschiedt bij -e: -o (zie ibid. en bij
64, 10). Dezelfde miskenning van de mogelijke invloed der verzwakking op de daardoor onzeker geworden - schrijfwijze van ongeaccentueerde vocalen blijkt uit
zijn verklaringen van zulke naast elkander voorkomende vormen als gehoran, gihorin
en gehorun; cuman en cumun; geuan, geuon en geuen; mendon, mendun en
menden; singin, singon en singen; uuonone en uuonene; hatodon en hatedon; enz.
(zie Gr. I § 109 en vgl. ook de klankleer, de declinatie der subst. en elders passim).
De door v.H. (Gr. I, p. 151) uit de vormen -i en -e bij de dat. sg. getrokken conclusie,
dat de uitgang van de dat. nog niet tot -ə was verzwakt, moge in deze absolute vorm
gesteld misschien juist zijn, de op onzekerheid wijzende wisselende weergave van
de ongeaccentueerde klinkers toont onmiskenbaar aan, dat zij tenminste in een
7)
vergevorderd stadium van overgang naar -ə verkeerden . Deze

6)
7)

Heyne, ‘Kl. altsächsische und altniederfr. Gr.’ (1873), § 4 en § 9; Tack, ‘Proeve v. Oudnederfr.
Gr.’ (1897), p. 26.
Hetzelfde verschijnsel treft men ook buiten het Indo-Eur. taalgebied aan bij volken, die geen
officiële orthografie kennen, b.v. de Tjams in Achter-Indië. Hun (Austronesische) taal heeft,
in tegenstelling tot de meeste verwanten, het accent op de laatste lettergreep, als gevolg
waarvan de vocalen in de zwak geaccentueerde voorlaatste syllabe ‘kleurloos’ zijn geworden.
Terwijl nu de Oud-Tjamse inscripties (begin 9e tot 15e eeuw) nog geregeld de oorspronkelijke
vocaal in deze positie schrijven, is dientengevolge bij de tegenwoordige Tjams onzekerheid
t.a.v. de schriftelijke weergave van de kleurloos geworden vocaal ontstaan, die zich uit in het
willekeurig gebruik van a, u, i ook waar die niet oorspronkelijk zijn, en niettegenstaande het
feit, dat hun schrift zeer wel de kleurloze vocaal kan aanduiden. Aldus b.v. O.Tj. hulun > N.Tj.
hulun, halun; O.Tj. wukân > N.Tj. bukan, bakan, bikan; N.Tj. kayau, kuyau < *kayu; enz. (zie
mijn studie in Bijdr. Kon. Inst. v.T., L. en Vlk,, 104, p. 478, vgl. ook p. 433).
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conclusie leidde hem tot de starre consequentie dat de drie dativa siluer (67, 31),
cunig (71, 2) en druhtin (Gl. 160) als schrijffouten werden beschouwd en verbeterd.
Het feit, dat de schrijfwijze met -e in zulke gevallen de weerspiegeling moet zijn van
de verzwakking der vocalen, betekent tevens, dat een aantal gevallen met die
schrijfwijze, die v.H. niet corrigeerde, omdat hij ze als ‘residua’ uit het Mfr. origineel
beschouwde, dit niet behoeven te zijn.
Meer inconsequentie, dan een neiging tot uniformiteit en overmoed bij het
aanbrengen van conjecturen, is in het spel bij Van Helten's waardering van het
verschijnsel van umlaut bij lange vocalen (en diphthongen) in de taal der Nfr.
psalmen. Hier moet echter dadelijk aan toegevoegd worden, dat dit punt niet alleen
Van Helten mag worden verweten; ook Borgeld voor hem en anderen na hem
hebben zijn opvatting aanvaard.
Bij de opsomming van zijn argumenten voor de ‘östliche Lage’ van het dial. der
8)
Nfr. psalmen (Inl. § 4) en bij de behandeling van de lange ā (Gr. I, § 12) stelt v.H.
voorop, dat umlaut blijkt uit hera, -on, ‘cilicio’ (Ohd. harra < *harja); innethron,
‘visceribus’ (Ohd. innadiri); stedinussi, ‘stabilitatem’; ge-, giuuepene, ‘arma’; geuuede,
‘vestimenta’; ehtit, ‘persequitur’ (Os. ahtian), ehtidon, -indon enz. (totaal 5 × van
deze stam); heftidon, ‘persecuti sunt’; ginekeda, ‘appropinquavit’; uuedan sal,
‘induam’; cnedon, cognoverunt’; andredit, ‘timet’; dedi, geui en besete (2 p.sg. praet.
ind.); en de optativi praet. spreke, behelin, ‘absconderent’. Totaal 22 plaatsen.
De ā in de naast ehtidon en ginekeda voorkomende vormen ahtidon

8)

Umlaut van ō (w.o. ō < au) en van ū neemt v.H. ook wel aan (§§ 16 en 19), maar kan hier
verder buiten beschouwing blijven, daar deze hier in ieder geval niet in het schrift tot uitdrukking
komt.
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en ginacont, genacon beschouwt hij dan als ‘gelegentliche darstellung des
umlautvocals’; dit moet z.i. ook het geval zijn in atoda, ‘cibavit’; sigimari, ‘victor’, en
naio, ‘pene’.
Werkelijke ā acht v.H. echter aanwezig in de vaker en doorlopend met a
aangetroffen woorden (ic) beuuanda, ‘suspicatus sum’; uuandos, ‘existimasti’; (ik)
uuanda, ‘existimabam’; salda, ‘salus’ (met buigingsvormen, tot. 13 ×); misdadi, -in
(tot. 4 ×); dade; uueldadigero, ‘malignantium’; uuadi (2 ×); ge-, ginathi, subst. (3 ×).
Hij verklaart deze ā deels door syncope van -i- in -ida, -itha voor het ontstaan van
de umlaut, deels door analogie met misdat, dat, uuat, ge-, ginatha.
Tenslotte is er een categorie van elk eenmaal voorkomende woorden, waarin de
klankwaarde van de a volgens v.H. niet te bepalen is: uuanit, ‘suspicamini’;
gimarsada, ‘mirificavit’; gethahti, ‘cogitationes’; giuuari, ‘vera’ (adj. fem.); salig; galico,
‘subito’; gaui; uuari (beide 2 p.s. praet. ind.); gisagi, ‘viderem’; en farnamin,
‘intelligerent’. In deze gevallen is volgens v.H. hetzij ē gesproken, hetzij ā door
analogiewerking van vormen zonder umlaut. In het driemaal voorkomende (ge)nami
(2 p.s.) geldt z.i. natuurlijk de laatste opvatting. Totaal met a 46 plaatsen.
Het is duidelijk, dat naast een aantal vormen met onmiskenbare (nl. uit het schrift
blijkende) umlaut-vocaal een aantal vormen staat, waarbij men zulk een umlaut op
grond van evenbedoelde groep vormen eveneens zou kunnen verwachten, doch
welke die niet hebben. Methode en redenering van v.H. ter verklaring van deze
discrepantie in de vormen zijn op zichzelf juist. Indien een groep gevallen een zeker
type van fonetische correlatie vertoont, dat op een bepaalde voor de betrokken taal
regelmatige klankverandering schijnt te wijzen, dan moeten, indien de fonetische
correlatie juist en uitputtend is vastgesteld, andere factoren dan ‘klankwettige’ de
verklaring opleveren voor die groep of groepen (het residu) van gevallen, welke niet
aan het type schijnen te beantwoorden. Deze andere factoren kunnen zijn ontlening
of analogiewerking.
De bepaling van wat het regelmatige type van correlatie is moet echter altijd min
of meer willekeurig zijn, vooral indien het beschikbare materiaal zo beperkt is.
Eigenlijk is de enige reden waarom men
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gevallen, die een overeenkomstige klankverandering vertonen, samengroepeert
om daaruit tot een voor de betrokken taal ‘regelmatige’ klank-‘wet’ te besluiten, ‘the
belief that the correlations are too frequent or in some other way too peculiar to be
due to chance’ (Bloomfield, Language, 20,2). Van Helten nu heeft blijkbaar
aangenomen, dat de vormen met umlaut het normale type vertegenwoordigen; in
overeenstemming daarmede verklaart hij de afwijkende vormen zonder umlaut door
analogiewerking of, in enkele gevallen, door (historische) schrijfwijze.
Maar, afgezien nog van de vraag waarom wel in uaanda enz. en salda enz.
syncope van -i- vóór het ontstaan van de umlaut zou zijn opgetreden en b.v. niet
ook in innethron, in dit laatste, de veronderstelling van een ‘gelegentliche darstellung’
van ē door ā in die gevallen, die in zijn redenering niet passen, ligt het zwakke punt
van zijn betoog; in mindere mate ook in die categorie woorden, waarvan hij de
klankwaarde niet kan bepalen. Daargelaten de geringe omvang van het totaal
beschikbare materiaal kan ook de frequentie van het voorkomen van e tegenover
a (de verhouding is, zoals wij zagen ± 1:2) voor Van Helten's opvatting niet voldoende
pleiten, eerder het tegendeel. En wat het in andere opzichten bijzondere van het
verschijnsel betreft, ook het Nederlands (Mnl. en Nnl.) kent wel vormen met umlaut
van lange vocalen, die men in het algemeen beschouwt als uit vooral oostelijke
dialecten ingedrongen eigenaardigheden.
Er is echter nog een ernstiger bedenking tegen de gangbare opvatting volgens
v.H., een bezwaar van historisch tempo, dat m.i. van overwegende betekenis is.
Immers, tegenover de umlaut van korte vocalen, die algemeen Owgerm. is, is die
van lange vocalen een jongere doorwerking van het verschijnsel, die niet alle Wgerm.
dialecten heeft bereikt, met name niet die in het Westen. Het is nu weinig
aannemelijk, dat dit jongere, voor een Nederfrankisch dialect ongetwijfeld zelfs zeer
jonge verschijnsel reeds zo snel doorkruist zou zijn door de herstellende factoren
der analogiewerking, dat zo talrijke vormen zonder umlaut naast (minder talrijke)
vormen met umlaut kunnen bestaan, terwijl daarentegen de zoveel oudere
umlaut-vormen van korte vocalen in het Nfr. der psalmen door deze herstellende
invloeden nog weinig of niet beroerd zijn, zelfs niet in de flexie (vgl. b.v. nom. craft,
farht
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(= *farth), geuualt met gen. dat. crefti, -e, ferthe, geuuelde). Ware het wel
aannemelijk, dan zou er ook betrekkelijk weinig tegen zijn om ook voor het westelijke
Nfr. umlaut van lange vocalen aan te nemen, waarin deze dan reeds vroeg verloren
zou zijn, zodat sporen daarvan slechts schaars gevonden worden.
Deze bedenkingen geven ons aanleiding de verklaring van de naast elkander
voorkomende vormen met en zonder umlaut in andere richting te zoeken.
Het is een algemeen geldende waarheid, dat de eenvoudigste rangschikking van
waargenomen feiten en de eenvoudigste verklaring, die alle feiten dekt, de juiste
moeten zijn. In ons geval hebben wij te maken met:
1. een overwegend Nfr. taaleigen met overwegend Nfr. taalvormen in de psalmen
53-73 en in die Glossen van Lipsius, die betrekking hebben op de psalmen
10-52 en 74 en volgende en de Hymnen;
2. daarnaast in die psalmen resp. glossen een zeker residu, bestaande uit een
kleine minderheid van afwijkende, niet Nfr. doch Hgd. (Mfr.) eigenaardigheden.
In tegenstelling nu tot hetgeen v.H. voor de vormen met umlaut bij lange vocaal
heeft gedaan, ligt het voor de hand om, behoudens sterke argumenten voor het
tegendeel, in het algemeen de Nfr. vormen als normaal te beschouwen en de daarvan
afwijkende als niet normaal. Wij zagen, dat sterke argumenten voor het tegendeel
niet aanwezig zijn, veeleer ernstige bedenkingen daartegen. Bovendien vindt de
voor de hand liggende onderstelling feitelijke steun in het overwegende aantal
vormen zonder umlaut. Er is dus geen reden om de eenvoudigste weg ter verklaring
te verlaten, zodat voor ons geval een ongewijzigd blijven (‘nul-verandering’) van
lange vocalen als het normale type mag gelden. In dat geval zijn de vormen met
umlaut het residu van afwijkingen, waarvoor de verklaring moet worden gezocht
buiten factoren van ‘klankwettige’ aard. Deze verklaring ligt hier voor de hand; zij is
dezelfde als die, welke Van Helten zelf gaf voor andere niet-Nfr. afwijkingen: ontlening
uit het naburige Mfr. taalgebied en/of copieerfouten (‘residua’) uit het Mfr. origineel
van de tekst.
In deze gedachtengang kunnen, op dezelfde wijze als v.H. doet voor zulke af en
toe in de Nfr. tekst voorkomende Mfr. vormen als b.v.
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kierit (1 ×; daarnaast kere, keron 2 × en overigens norm. e voor r); bereuuissi (of
bereunissi?) (1 ×; daarnaast beruuuan of beriuuuan 1 ×); e.d. (vgl. v.H. Inl. § 6), ook
ginekeda (1 ×; maar daarnaast genacon, ginacont 2 ×); geuuede en uuedan (elk 1
×; daarnaast uuadi 2 ×, misdadi 2 ×, gethahti 1 ×, dade 1 ×), geui en besete (elk 1
×; maar daarnaast gaui 1 ×, nami 2 ×, genami 1 ×, uuari 1 ×); andredit (1 ×; maar
daarnaast slapit 1 ×); spreke (1 ×; maar daarnaast gisagi 1 ×); en behelin (1 ×; maar
9)
daarnaast farnamin 1 ×), als residua uit het Mfr. origineel worden opgevat . Evenzo
kunnen hera, heron (elk 1 ×); innethron (1 ×); stedinussi (1 ×); ge-, giuuepene (elk
1 ×); en ehton (2 ×), ehtit, ehtidon, ehtindon en heftidon (elk 1 ×; daarnaast ahtidon
1 ×) op dezelfde wijze worden verklaard als unsig (daarnaast uns); sig (ook in het
Nnl. weer ontleend); uuir (daarnaast uui); luzzil(-) (waarnaast geen *luttil-, maar wel
luttika, lutticon, lutticoro), ‘die wegen der häufigkeit ihres erscheinens bez. des
fehlens einer correspondierenden nfrk. form (luttil, luttil-) nicht... als residua aus der
mfrk. vorlage, sondern als entlehnungen zu gelten haben aus benachbartem mfrk.
sprachgebiet’ (v.H., Inl. § 4).
Het voorgaande wil natuurlijk niet zeggen, dat elk der genoemde woorden
noodzakelijkerwijs in de daarbij aangegeven categorie thuis moet behoren en niet
evengoed bij de andere kan worden ondergebracht; zo kunnen b.v. innethron,
stedinussi en giuuepene misschien ook onder de residua uit het Mfr. origineel worden
gerangschikt, en omgekeerd geuuede misschien onder de ontleningen. Ook v.H.
10)
kon dit niet altijd met zekerheid zeggen voor de door hem genoemde gevallen .
Het gaat er echter om, dat wij hier te maken hebben met hetzij in het dialect hetzij
in de overgeleverde tekst ingeslopen vreemde afwijkingen (‘-ismen’), die niet tot het
wezenlijke taaleigen behoren. Daar de aanwezigheid dier afwijkingen verband houdt
met het naburige Mfr. taalgebied resp. het Mfr. origineel van de tekst, blijft de
oostelijke localisering van het Nfr. dialect der psalmen vanzelf-

9)
10)

*cnedon is een twijfelachtige reconstructie van v.H. (Gl. 148). Dedi komt ook in het Nnl. en
veelal in het Mnl. met e voor.
Vgl. b.v. zijn voetnoot 2 bij Inl. § 6, alsmede zijn verweer (in Tds. Ned. T. en Lett., 16) tegen
Cosijn's bedenkingen (ibid., 15).
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sprekend ook bij deze interpretatie gelden. Doch het maakt essentieel verschil of
men, de vormen met umlaut van lange vocalen voor het dialect als normaal
beschouwende, een min of meer scherpe scheiding maakt tussen Oudwestnfr. en
Oudoostnfr., dan wel, de vormen zonder umlaut als normaal en die met umlaut als
ontleningen of copiefouten aanmerkende, een voornaam criterium van onderscheid
moet laten vallen. Naar mijn mening is dit laatste het geval; op zijn minst kan worden
gezegd, dat de feiten niet voldoende basis bieden om umlaut bij lange vocalen als
wezenlijk criterium van onderscheid aan te merken.
Meer grond tot zodanig onderscheid mag men zien in Van Helten's tweede
argument voor de oostelijke herkomst van het dialect onzer psalmenfragmenten,
nl. het optreden van de 1 p.sg. praes. ind. op -on (‘die in mnl. quellen mitunter
begegnenden ic laten, ic bidden etc. ... stehen nur in ostnfr. gefärbten texten, die
mnl. endung ist -e’). Intussen is het materiaal op dit punt zeer schaars. Van Helten
geeft in zijn Gr. (I, §§ 91 en 103) voor de sterke en de zwakke werkwoorden elk drie
bewijsplaatsen op: resp. biddon, singon en uuirthon, en getruon, uuacon en uueron.
Hoewel v.H. dit woord niet aanhaalt, kan daaraan nog worden toegevoegd het
11)
‘sterke’ *ruopon (55, 10) . Alle gegeven voorbeelden komen slechts éénmaal voor.
Daarvan moet echter reeds dadelijk getruon als twijfelachtig worden aangemerkt.
12)
Immers het hs. heeft daar (68, 4): ‘ic aruidoda ruopinde, heisa gidana uurthun
kelon mina, tefuoron ougon min, sal ic getruon an gode minin’. Zoals het er staat is
dus getruon hier niet 1 p. sg. praes. ind., maar infin. I.v.m. het Lat. dum spero echter
corrigeert v.H. sal in so, want, zegt hij, ‘ein copist oder der umschreiber sah getruon
für infin. an und änderte so so in sal’. Dat dum spero met sal ic getruon niet juist
vertaald is, is duidelijk; dat dum meermalen door so wordt weergegeven eveneens.
Dat hier een vergissing in het spel is, is dus mogelijk. Maar of deze zo ligt als v.H.
haar reconstrueert is de vraag. De gehele zinsnede kan door de copiīst verkeerd
begrepen zijn. In ieder geval is getruon zoals de tekst er ligt

11)
12)

Hs.: ruopen, door v.H. gecorrigeerd in -on om de in de aanhef van dit artikel aangegeven
zeer aanvechtbare redenen.
v.H. corr. in aruithoda.
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een infin. en kan het woord niet als bewijs voor een 1 p. sg. praes. ind. dienen.
Iets dergelijks geldt voor * uuacon. Het hs. leest daar (62, 2): ‘got, got min, te thi
fan liohte uuaconi’ tegenover het Lat. ‘deus, deus meus, ad te de luce vigilo’. Van
Helten corrigeert derhalve in uuacon ic. De lezing van het hs. biedt echter op zichzelf
een goede grammatische vorm, nl. een gerundium. Zulk een gerundium wordt vaker
gebruikt voor een gewoon substantief, b.v. in 55, 13 (vgl. ook glosse 392): ‘uuanda
thu generedos... fuoti mine fan glideni’ (= Lat. ‘... de lapsu’); en in 67, 4: ‘in gelieue
13)
im an blithone’ (= Lat. ‘... in laetitia’). In 62, 2 levert te thi fan liohte uuaconi een
niet-onbruikbare zin op, al beantwoordt hij niet letterlijk aan de Lat. tekst, eerder
14)
aan een Lat. ‘ad te de luce vigilia’ . Ook Van Helten's correctie * uuacon (ic) kan
dus bezwaarlijk als een bewijs voor een 1 p. sg. praes. ind. gelden.
Voorts berust ook de - overigens door v.H. zelf niet als bewijs aangevoerde - vorm
* ruopon op een reconstructie van de betrekkelijke passage in het hs. Dit leest
tegenover Lat. ‘in quacunque die invocavero te’: ‘in souuilikin dage ic ruopen’,
weshalve v.H. thi aanvult. Deze aanvulling steunt op de Lat. tekst, doch houdt ook
verband met de mening van v.H., dat het Lat. futurum exactum steeds wordt
weergegeven door een Nfr. ind. praes. (zie voetnoot bij deze plaats en de
verwijzingen aldaar). Over dit laatste hieronder nader; hier moet ik er reeds dadelijk
op wijzen, dat ruopen ook infin. kan zijn en met * sal moeten worden aangevuld,
zoals b.v. ook het geval is in 64, 4; 68, 33 en 71, 4.
Wat aangaat Van Helten's opvatting, dat een Lat. fut. exact. = een Nfr. praes.
ind., is het zeer de vraag of dit juist is. In 70, 24 b.v. is dit niet het geval, indien men
‘so sia... gescamida uuarun’ vergelijkt met de tekst der Vulgata, wier traditie immers
ook volgens v.H. als grondslag van onze Nfr. tekst mag worden beschouwd: ‘cum...
reve-

13)
14)

Hs.: gelieuent; v.H.'s conjectuur is waarschijnlijker gemaakt door E. Rooth, o.c., p. 7.
Duidelijk vrijere vertalingen van de Lat. tekst zijn waar te nemen in b.v. 54,13; 65,16; 67,21;
68,14 e.d.
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riti fuerint’. Dat v.H. hier een variant fuerunt substitueert, past in zijn opvatting, doch
bewijst niets. Het is, v.z.v. de door v.H. aangehaalde bewijsplaatsen betreft, wel het
geval in 57, 11: ‘blithon sal rehlico so he gesiet uuraca’ (= Lat. ‘laetabitur iustus cum
viderit vindictam’); en in 70, 9: ‘so teferit craft min, ne farlat tu mi’ (= Lat. ‘cum
defecerit virtus hea, ne derelinquas me’). Het treft echter dadelijk, dat in beide deze
gevallen Nfr. so beantwoordt aan Lat. cum temporale, dat in tegenstelling tot cum
historicum, causale en adversativum normaliter zelf ook de indic. pleegt te regeren.
En wat de tempusverhouding fut. ex.: Nfr. praes. betreft, in 58, 12 ziet v.H. zelf een
praes. pro futuro in ougit voor ostendet, zodat ook hier het praesens een futurum
kan vertegenwoordigen.
15)
In de andere drie gevallen staat echter het conditionele Nfr. of tegenover een
Lat. si; aldus: ‘of geuuisso ne uuerthint sada, in murmulon sulun’ (= Lat. ‘si vero non
fuerint saturati, et murmurabunt’; 58, 16); ‘rihduoma of sia thiunt, ne ruokit herta te
16)
settane’ (‘divitiae si * affluxerint , nolite cor apponere’; 61, 11); en ‘of sia min ne *
17)
uuerthont geuueldig, than ik unbeuullan uuesen sal’ (‘si mei non fuerint dominati,
tunc immaculatus ero’; 18, 14).
In deze drie gevallen kan, zoals vaker na of (vgl. b.v. 54, 13 2 x; en 67, 14), zeer
wel aan een optatief gedacht worden, die in de 3 p. pl. immers evenzeer op -int,
-ent kan uitgaan (zie v.H., Gr. I, § 92 en 109 β). In dit verband is het merkwaardig
en wellicht relevant, dat in het laatste geval (18, 14) het hs. uuerthon leest, dat ook
in 68, 29 als optatief 3 p. pl. optreedt (zie ook v.H., Gr. I, § 109 β). De correctie van
v.H. in * uuerthont berust hier blijkens de bijbehorende voetnoot alleen op de mening,
dat het praes. ind. dient ter vertaling van het fut. ex. Evenzo verdient vermelding,
dat in het voorlaatste geval (61, 11) de Vulgata affluant leest, dus een conjunctief.
Ook hier neemt v.H. blijkens een voetnoot de variant * affluxerint alleen aan op
grond van de opvatting, dat thiunt praes. ind. is en daaraan een

15)
16)
17)

Over het voorbeeld van Gl. 227 valt zonder het Nfr. zinsverband weinig te zeggen; over Gl.
776 en Ps. 70,23 zie hieronder.
Variant door v.H. gesubstitueerd; Vulg.: affluant.
Aldus v.H.; hs.: werthon.
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Lat. fut. ex. moet beantwoorden. Men denke hierbij ook steeds aan de neiging der
ongeaccentueerde vocalen om in de kleurloze over te gaan, met als gevolg
onvastheid van spelling.
Het voorgaande kan ertoe leiden Van Helten's gegeneraliseerde mening, dat aan
een Lat. fut. ex. steeds, dus ook ongeacht de voorafgaande conjunctie, een Nfr.
praes. ind. moet beantwoorden, met enige voorzichtigheid te beschouwen. Wij
zagen, dat het fut. ex. mogelijk ook anders wordt weergegeven, enerzijds door een
praet. ind., anderzijds door een praes. opt. Een futurum voor het fut. ex. behoeft
ook niet uitgesloten te zijn. Een vorm als ruopen kan zulk een futurum zijn, waarbij
sal is uitgevallen. In ieder geval is deze vorm, die afkomstig is van een vermoedelijk
verminkte passage, geen volstrekt zeker bewijs voor 1 p. sg. praes. ind.
Ten aanzien van de alleen in de glossen (v.H. no. 776) voorkomende vorm uueron,
‘fuero’, tenslotte, kan door het ontbreken van het Nfr. zinsverband weinig worden
gezegd. Slechts is hiervoor op te merken, dat de glossen vaker alleen de infin.
opgeven, waar deze eigenlijk deel uitmaakt van een vervoegd perifrastisch futurum,
aldus b.v. antheban, ‘prohibebo’ (31); begian, ‘confitebor’ (71 en 72); beuuellan,
‘prophanabo’ (101); getocon, ‘adiiciam’ (348, zie ook ps. 70, 14 waar sal ook in de
tekst ontbreekt wegens de ellips met het voorafgaande); scedeuuon, ‘obumbrabit’
(616); stihtan, ‘aedificabis’ (652); tian, ‘enutries’ (710); uergeldan, ‘solvet’ (730);
belgan, belgon, ‘irascēris’ (83 en 84), maar belgon sal, ‘irascetur’ (85); enz. Ook bij
uueron, ‘fuero’ kan dus een sal verzwegen zijn. Ook dit woord is dientengevolge als
bewijs niet zeker.
Ik ben mij ervan bewust, dat ik bij het formuleren van mijn bedenkingen tegen
Van Helten's bewijsmateriaal ten aanzien van de 1 p. sg. praes. ind. gevaar liep het
verwijt uit te lokken, dat ik mijzelf met een vooropgezet doel schuldig heb gemaakt
aan te ‘radikale Auffassung’ en te grote ‘Mut zur Konjektur’. Ik kan echter deze
verwijten reeds dadelijk ontzenuwen door de verklaring, dat de resterende drie
gevallen mij zeker lijken. Zij komen voor in 63, 2: ‘gehori, got, gebet min, so ik biddon’
(‘exaudi, deus, orationem meam, cum deprecor’); in 68, 18: ‘uuanda ic geuuitenot
uuirthon’ (‘quoniam tribulor’); en in 70, 23: ‘mendun sulun lepora mina, so ik singon
thi’
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(‘exsultabunt labia mea, cum cantavero tibi’). In de eerste twee voorbeelden heeft
ook de Latijnse tekst een praes. ind., in het laatste geval is de constructie gelijk aan
die van 57, 11 (gesiet) en 70, 9 (teferit) hierboven vermeld. Weliswaar zou in dat
laatste geval nog een weggevallen *sal denkbaar zijn, maar daar hier niet blijkt van
corruptie van de tekst of van discrepantie met het Lat. origineel, lijkt deze
veronderstelling hier al te gewaagd.
Het aantal zekere bewijsplaatsen bedraagt dus drie. Hoe klein dit aantal ook is,
op grond hiervan is het zeker gerechtvaardigd om, zolang geen voorbeelden van
andere vormen daartegenover staan, aan te nemen, dat de 1 p. sg. praes. ind. in
het Nfr. dialect der psalmen op -on uitgaat.
Nu is het echter merkwaardig, dat in 61, 3 ‘ne uuerthe ik irruert further’ beantwoordt
aan Vulg. ‘non movebor amplius’, waarvoor v.H., ervan uitgaande, dat uuerthe opt.
is, meent te moeten substitueren een variant movear, hoewel hij zelf erkent, dat die
‘eine allerdings nicht in Sabatiers und Tischendorfs ausgaben verzeichnete’ is (zie
voetnoot ter plaatse). Zoals Nfr. en Lat. tekst er liggen, is er echter weinig, dat ons
belet hier een vorm van een 1 p. sg. praes. (pro futuro, vgl. het boven opgemerkte)
ind. op -e (< *-ŭ) te vermoeden. Mocht dit vermoeden juist zijn, dan blijven de vormen
op -on toch nog in de meerderheid. Met de mogelijkheid van een daarnaast in ons
dialect voorkomende vorm op -e moet echter zeker rekening worden gehouden.
Van Helten noemt nog een derde argument voor de ‘östliche Lage’ van het dialect
der Nfr. psalmen, nl. het voorkomen van de Mfr. ontleningen unsig (naast uns), sig,
uuir (naast uui), en luzzil(-). Daarop behoeft hier niet verder te worden ingegaan,
daar zij reeds hierboven ter sprake kwamen en zij ook door v.H. terecht als Mfr.
ontleningen worden beschouwd. Slechts kan als zijdelingse bevestiging hiervan,
althans voor zover het laatste woord betreft, nog op het volgende worden gewezen.
Terecht merkt v.H. op, dat een met luzzil(-) overeenkomende Nfr. vorm *luttil(-)
ontbreekt. Er komt echter een andere, etymologisch verwante en semantisch gelijke
Nfr. vorm voor: luttika, ‘pusilla’ (gl. 493); lutticoro, ‘parvulorum’ (ps. 63, 9); en lutticon,
‘parvulis’ (gl.
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495). In de Westfaals-Middelsaksische psalmenverzameling van hs. 233 der Mij. v.
18)
Ned. Lett. te Leiden, die, naar Rooth aantoont, via de redactie volgens het hs.
o

Aug. 58, 4. 8 der hertogel. bibl. te Wolfenbüttel en een Md. voorganger teruggaat
op de traditie van onze Nfr.-Mfr. psalmen, en die ten opzichte van het hs. Wolfenbüttel
een duidelijke neiging tot verder ‘vernederduitsen’ vertoont, vindt men nu telkens
lutteken, luttyc waar laatstgenoemd hs. luttelen, luttel heeft. Een der plaatsen, waar
deze vervanging heeft plaats gehad is de ook in onze Onfr. fragmenten bewaarde
ps. 18 (vs. 8), die hier juist het Mfr. leenwoord luzzilon heeft. Rooth merkte o.m.
voor de wijziging van luttelen enz. (Wlfb.) in lutteken enz. (Ldn.) op, dat hier ‘offenbar
das niederdeutsche Sprachgefühl des Schreibers verantwortlich zu machen ist’.
Het Mnl. woordenboek zegt (s.v. luttic) dat het woord ‘in de saksische en friesche
dialecten even gewoon (is) als luttel in de frankische. In het Ndl. heeft het slechts
een spoor achtergelaten in allerlei, meest friesche, plaatsnamen, als Lutkegast...’.
Het lijdt geen twijfel, dat ook het oostelijke Onfr. beide vormen naast elkander gekend
heeft, evenals trouwens het Omfr. (vgl. lucicu, ‘paulo’ in gl. 492 = ps. 8, 6). Het feit
nu, dat wel de Nfr. vorm luttika enz. voorkomt, maar niet het Nfr. *luttil-, dat vervangen
wordt door het Mfr. luzzil-, wijst wel sterk in de richting van verdringing van luttil-door
een leenwoord.
Het houdt eveneens verband met het sterke accent, dat Van Helten legt op de
oostelijke herkomst der Nfr. psalmenfragmenten, dat hij woorden als suthon, ‘austro’
(gl. 274); suitho, ‘nimis’ (gl. 661); farkutha, ‘abominabilis’ (gl. 220); en hlothun,
‘praedam’ (gl. 432), wegens de uit uns, unsa, cundo etc. blijkende handhaving van
nasaal voor oude stemloze s en th, als saxonismen beschouwt (Gr. I, § 42; in noot
2 bij Inl. § 4 kent hij echter aan suthon voor de nadere bepaling van de streek van
herkomst geen bewijskracht toe, omdat ook de Zmfr. Leidse Williram geīmporteerd
suthene- heeft). Voor hlothun komt daar nog bij, dat initiële anteconsonantische h,
naar v.H. in Gr. I, § 50 opmerkt, steeds is weggevallen. Maar in gl. 443 geeft het
hs. hue, ‘quis’, dat v.H. (voetnoot ter plaatse en Gr. I, § 88*) als schrijf-

18)

O.c., pp. 27-29.
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of leesfout beschouwt en corrigeert in *uue cfm. het elders voorkomende uue, uuie
enz. W wordt echter vaker met enkele u weergegeven, juist ook postconsonantisch,
b.v. tuene (61, 12), tuiuoldon (gl. 728); suert (56,5; 58,8; 63,4; 62,11); het zo juist
genoemde suitho enz. De geschreven initiële h in hlothun staat dus niet alleen; dat
hij in die positie wel stom zal zijn geweest is een andere zaak. Vgl. nog de in het
Oudgents meermalen geschreven h als in Hludowicus, Hrambertus, maar zonder
h in het tweede lid ener samenstelling, bv. Crumbrugge.
Naar mijn mening is er meer voor te zeggen deze woorden te beschouwen als
‘inguaeonismen’ in de gebruikelijke meer algemene zin. Aan een cultureel-taalkundige
expansie vanuit Saksenland naar de Frankische kernstreken valt in de tijd van het
Frankenrijk bezwaarlijk te denken; eerder omgekeerd. En zelfs voor oudere tijden
heeft Wrede zijn aanvankelijk denkbeeld van een zuidwaartse expansie uit noordelijke
Inguaeoonse streken opgegeven voor de mening, dat de Inguaeoonse verschijnselen
in het Zuid-Westen resten zijn, die getuigen voor een oorspronkelijke samenhang
19)
tussen Noord en Zuid-West, die door stoten uit het Oosten werd verbroken . Zulk
een Inguaeoons-Nfr. en niet speciaal Saksische interpretatie is voor suthon, dat met
de n-syncope algemeen verbreid is, al heel weinig bezwaarlijk. Hetzelfde geldt voor
suitho; dit komt ook in het westelijk Mnl. wel voor (swide); voorts in de Oudgentse
naam Engelsuit en het Owvla. Edel-swid; nog heden ten dage zelfs in het Zaanse
20)
swiet, ‘buitengewoon, voordelig’ .
Van farkutha en hlothun zijn mij geen westelijke parallellen bekend,

19)

20)

ZfdMdaa., XIV, 1919, 14 e.v.; XIX, 1924, 274 e.v.; vgl. ook Frings in ‘Kulturströmungen und
Kulturprovinzen in den Rheinlanden’, 1926, 90 e.v.; en de samenvatting van hun conclusies
bij Brinkmann, ‘Sprachwandel und Sprachbewegung in ahd. Zeit’, 1931, 54 e.v. Hoewel
Bohnenberger (Teuthon., 4, 13 e.v.) bestrijdt, dat de Alemanse en Noordelijke us-vormen
verband met elkander houden (de eerstgenoemde zouden jonger zijn), acht Brinkmann zijn
weerlegging niet overtuigend; bovendien doet dit ene geval aan de algemene strekking en
waarde van Wrede's betoog niet af.
Schönfeld, ‘Hist. Gr. v.h. Ned.’, § 28. Speciaal voor Limburg wijs ik nog op dial. os, gaas voor
ons, gans, doch ik vraag mij af of deze in dit verband wel relevant zijn, daar zij vermoedelijk
jonger zijn.
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maar het ligt in de lijn de verklaring in dezelfde richting te zoeken. Bij hlothun, dat
Van Helten met Ohd. landeri, ‘latro’ in verband brengt, rijst overigens de vraag of
niet in Mnl. loeder, loder, ‘lokaas’, Nnl. ook ‘schurk’ (vgl. ook het daarmede blijkbaar
wel verwarde lodder) twee verschillende stammen zijn samengevallen, waarvan er
één bij Mhd. luoder behoort (of is dit laatste secundair of ontleend?) en de andere
een Inguaeoonse tegenhanger is van Ohd. landeri. Dit zou althans een betere
verklaring voor Mnl. loedervogel geven (zie Mnl. Wrdnb. s.vv.; vgl. voor de betekenis
nog Mnl. roof = ‘buit’, maar ook aes = ‘buit’, en Ned. roofvogel, aasvogel).
Als inguaeonismen zouden voorts verklaard kunnen worden zulke vormen als
eiselika, ‘terribilia’ (65,3) naast egislikis, ‘terribilis’ (gen. sg., 65,5); egisliko, ‘terribiliter’
(gl. 177); egiso, ‘pavor’ (gl. 175*); en egesin, ‘horroris’ (gl. 176); alsmede
gaienuuerde, ‘conspectu’ (gl. 312) naast geginuuirdi, ‘conspectu’ (18, 15; 55, 9; enz.
tot. 6 ×). Hier toch is overeenstemming met de ook in het Ndl. uit vooral Inguaeoonse
dialecten opgenomen vormen met ei < egi < agi in inwendige positie, als in ijzen,
ijselijk (ij voor ei, Mnl. eisen, eiselijc; vgl. Got. agis, ‘vrees’); meid naast maagd; zeil
naast Hgd. Segel; enz.; ook reeds in het Oudgents, b.v. Eilbodo naast Egelmundus;
Mein- naast Megen- e.d. Weliswaar blijkt in het Nfr. der psalmen uitval van de g ook
in andere intervocalische posities voor te komen, b.v. framgeneian, ‘declinare’ (gl.
259) naast neige, ‘inclina’ (70,2) en geneigedon, ‘declinaverunt’ (54,4); uuie,
‘proelium’ (gl. 780) naast uuigis, uuige, uuiga; emiceio, ‘semper’ (18,15; dit bovendien
met c!), vgl. Ohd. emizigo. Maar in het Mnl. komt zelfs ei voor zonder dat een klinker
op de g volgde (breien, Mnl. breiden, O.s. bregdan); en vindt men Inguaeoonse
21)
vormen op -ei in plaats van -ag (Everdei in Holland, Zeeland en bij Antwerpen) .
Zover gaan de Nfr. psalmen niet, maar het feit kan ertoe bijdragen vormen als
framgeneian en uuie niet a priori als irrelevant in het hier bedoelde verband te
verwerpen. Dit verlopen van g geschiedt in de psalmen (ook de Omfr.) steeds in
intervocalische positie, nimmer in initiële, zoals b.v. in het huidige Mfr. van Aken en
Vaals.

21)

Zie Schönfeld, o.c., § 54.
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In dit verband verdient ook het volgende aandacht. In het Nfr. der psalmen is j als
aanvangsconsonant voor geaccentueerde i in g overgegaan, evenals in het Ndl.
(gi, ‘gij’; giet, ‘confitetur’; begian, inf., vgl. Mnl. ghien; begihte, ‘confessione’, maar
Ndl. ‘biecht’). Intervocalische j is echter gehandhaafd, eveneens als in het Ndl. (hier
in de daaruit ontstane tweeklanken aai, ooi en oei), b.v. bloion, ‘bloeien’; uuiun,
‘benedicare’; geuuie, ‘benedicat’; geuuiet, geuuiit, ‘benedictus’. Maar daarnaast
vindt men luoginda, ‘loeiende’ (vgl. Ohd. hluoen); geuuigen = uuiun; geuuigit =
geuuiit, waaruit v.H. tot spirantisch gekleurde uitspraak in deze positie van j
concludeerde, af en toe weergegeven door g (Gr. I, § 36 β). In olig, ‘oleum’ (54,22)
moet zelfs de slot-g uit j worden verklaard onder invloed van de verbogen vormen
*oliges enz. < *olijes enz. In het Ndl. leidde de verwantschap van beide klanken
22)
soms tot een omgekeerde overgang van initiële g in j b.v. in jegens .
Het is duidelijk, dat de beide klanken, of beter gezegd in bepaalde posities
‘gebonden’ niet-distinctieve varianten van beide fonemen elkaar dicht naderden en
door wederzijdse beīnvloeding door en voor elkander werden gebruikt, waartoe een
enkele maal het accent bijdroeg (b.v. in bigíhte, ‘biecht’, Mnl. bí-echt). Het
uitgangspunt, ook voor de verdere ontwikkeling, kunnen echter zeer wel de hierboven
bedoelde inguaeonismen zijn geweest. Van Helten beschouwt de vormen eiselika
en gaienuuerde in de Nfr. psalmen, die ver in de minderheid zijn tegenover die met
g terwijl in de restanten der Ozmfr. psalmen gaien- 3 × alleen in die vorm optreedt,
als residua uit het Mfr. origineel en in het Mfr. dialect thuis behorende (Inl. § 6 β).
Maar is dit wel geheel consequent, als hij elders zelf zegt, dat intervoc. j blijkens de
soms optredende schrijfwijze met g ‘spirantisch gefärbte qualität’ moet hebben
gehad? Juister lijkt het voor het Ozmfr. gaienuuerde, gaienuuerte de verklaring in
23)
dezelfde richting te zoeken. Men bedenke hierbij wat Behaghel zeide : ‘Wir erkennen
ja immermehr

22)
23)

Schönfeld, o.c., § 74.
Lit. bl., 44 (1923), p. 92. Vgl. ook reeds zijn voorwoord (1916) van ‘Gesch. d.d. Spr.’. In dit
verband wijs ik nog op de conclusie van Brinkmann (o.c., p. 66 e.v., vooral 69), volgens welke
fricatieve g als Noordelijk (‘Inguaeoons’) staat tegenover occlusieve g als Zuidelijk
(niet-Inguaeoons). Hij bestrijdt de door Braune (Ahd. Gr. §§ 88, 149) overigens zeer voorzichtig
gestelde mogelijkheid, dat uit -egi- > -ei- tot fricatieve uitspraak van g in het Ohd. zou kunnen
worden besloten.
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dass ein grosser Teil des Md. ein hochdeutsch überstromtes Nd. ist’. Vóór die
overstroming echter had het ‘Frankisch’ alle gelegenheid om Inguaeoonse elementen
op te nemen, juist ook in de streek vanwaar onze Onfr. en Omfr. psalmen afkomstig
zijn. Immers als Tacitus ons mededeelt, dat de Inguaeonen ‘proximi Oceano’ waren,
dan moeten zij daar eens uit meer Oostelijke streken gekomen zijn. Aanvankelijk
toch was dit gebied bewoond door Kelten. Het moeten de eerste Germaanse
stammen, die, de Kelten verdrijvende of absorberende, in de richting van de
Rijnmonden trokken, zijn of hun nazaten en opvolgers, die als Inguaeonen worden
aangeduid. Behalve in de Friezen, Warnen en Euten, kan men zulke eerste
Germanen zoeken in dergelijke bij de oude schrijvers genoemde stammen als de
Tungri (vgl. Tacitus, C. 2) in het Limburgs-Luikse; vóór hen de Eburones in
Limburg-Brabant (vgl. Caesar, L. 2 en 6); waarschijnlijk ook hun N.W. naburen de
Menapii (ibid.), al waren deze misschien al meer verkeltischt; voorts de Atuatuci in
het Luikse, waarvan Caesar (L. 2) vertelt, dat zij afstammelingen waren van de ±
50 jaren tevoren binnengevallen Cimbri en Teutoni (dus afkomstig van het
ongetwijfeld Inguaeoonse Noordzeegebied van Denemarken); misschien ook de
Nervii, waarvan Tacitus mededeelt, dat zij zich op hun Germaanse afkomst beroemen
(C. 28); en tenslotte allerlei kleinere Belgische stammen, die Caesar als Germaans
opgeeft (L. 2 en 6). Juist in de streek Limburg-Aken moeten de later de Rijn
overstekende ‘Frankische’ stammen het eerste contact met zulke vermoedelijk
Inguaeoonse stammen van het Zuid-Westen hebben gehad. Het aantreffen van
inguaeonismen in de oude Frankische dialecten dezer streken behoeft dan ook niet
teveel verwondering te wekken. Vgl. ook de hierboven vermelde conclusies van
24)
Wrede .
Het feit, dat wij in onze psalmen waarschijnlijk inguaeonismen

24)

Ik laat hierbij buiten beschouwing de mogelijkheid van nog oudere beïnvloeding door
Inguaeonen uit het N. en N.O., die op hun beurt weer achter de later ‘Frankische’ stammen
opdrongen, en reeds toen contact moeten hebben gehad (vgl. b.v. wat Tacitus, C. 35, zegt
over de Chauci!).
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moeten zien, gaf mij aanleiding verder te zoeken. Ik ben mij ook hier bewust van
het dreigende odium van een ‘oratio pro domo’ en stel daarom voorop, dat ik van
het volgende zelf verre van zeker ben. Ik wil het echter niet achterwege laten en
doe daarbij een beroep op het uitermate weinig omvangrijke en fragmentarische
van het beschikbare materiaal. Onder dat voorbehoud en in dat licht beschouwe
men mijn opmerkingen.
25)
25)
In 61,11 beantwoordt ‘ne ruokit gi to truoni an unreht, in rouuas ne ruokit to
26)
gerone’ aan Vulg. ‘nolite sperare in iniquitate et rapinas nolite concupiscere’. Van
Helten beschouwt rouuas als gen. sg. doch met Mfr. uitgang, zodat hij het als residu
uit het Mfr. origineel qualificeert (Inl. § 6 γ). Vragenderwijs substitueert hij dan i.v.m.
het Nfr. enkelvoud voor rapinas de variant in rapinam, hoewel hij ook de mogelijkheid
aanwezig acht van weergave van het Lat. meervoud door een Nfr. enkelvoud. Een
gen. sg. beantwoordt echter noch aan Lat. in rapinam noch aan rapinas. Weliswaar
regeert het Mnl. geren ook wel de genitief, maar even vaak zo niet vaker, de
accusatief; het Mnl. woordenboek stelt de constructie met acc. voorop. Bij een Lat.
(in) rapinam zou men dus evengoed een acc. kunnen verwachten. Als vanzelf dringt
zich nu de vraag op, of wij hier niet inderdaad met een acc., maar dan i.v.m. rapinas
een acc. pluralis, te maken hebben. Is dat het geval, dan schijnt hier een voorbeeld
vermoed te mogen worden van een nom./acc. pl. op -as, een vorm derhalve, die
eerder Inguaeoons is dan O.s., dat in de regel -os heeft. Erkend moet echter worden,
dat dit dan het enige voorbeeld van die aard in de tekst zou zijn, tenzij een tweede
zou mogen worden gezien in 55,12. Daar beantwoordt een Nfr. ‘an mi sint, got,
geheita thina, thia ik sal geuan louis thi’ aan Vulg. ‘in me sunt, deus, vota tua, quae
reddam laudationes tibi’. In verband met de gen. sg. louis substitueert v.H. voor het
laudationes der Vulg. de variant laudationis. Men zou louis echter ook op grond van
Vulg. laudationes kunnen verklaren als acc. pl.; m.a.w. men zou hier wederom een
meervoud op -s hebben. Met een beroep op de onvastheid van de schrijfwijze der
ongeaccentu-

25)
25)
26)

In en to cfm. Rooth (o.c., p. 5); v.H. inde en te.
In en to cfm. Rooth (o.c., p. 5); v.H. inde en te.
Aldus Vulg.; v.H. substitueert de variant iniquitatem.
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eerde vocalen als gevolg van hun neiging tot overgang in de kleurloze klinker zou
dan de i te verklaren zijn. Noch van *rouf (dat slechts eenmaal als rouuas voorkomt),
noch van lof komt verder een meervoud in de tekst of de glossen voor; wel nog
eenmaal een gen. sg. louis (65,8). Het geslacht van lof behoeft geen bezwaar te
zijn, want, hoewel v.H. het in de index op de psalmen als neutrum opgeeft, treedt
het in het Mnl. zowel neutrum als mannelijk op. Dit kan dus ook in oude tijd reeds
27)
het geval zijn geweest . Maar nogmaals zij toegegeven, dat beide woorden zeer
wel gen. sg. kunnen zijn; rouuas behoeft dan echter geen Mfr. residu te zijn (a i.v.m.
de onvaste schrijfwijze van zwak accent dragende vocalen!).
Schrijver dezes, die geen germanist is, heeft zich op dit voor hem betrekkelijk
vreemde terrein begeven uit natuurlijke belangstelling voor de eigen taal en haar
geschiedenis. Daarbij kreeg hij voor wat het thans besproken onderwerp betreft de
indruk van een vèrgaande neiging van sommige schrijvers om te pogen allerlei
eigenaardigheden in te delen in dialectische vakjes. Misschien is deze indruk
gedeeltelijk toe te schrijven aan het feit, dat men op brede terreinen buiten het
Indo-Europese taalgebied - met name ook op die van schrijver - tot op zekere hoogte
wel gedwongen is in grotere lijnen te denken, omdat het materiaal daar veelszins
anders ligt, niet zo uitputtend is bewerkt en niet door rijke bronnen uit de oudste
tijden versterkt. Maar het belang der dialectenstudie ligt in de bijdragen, die zij levert
ter verruiming van ons inzicht in algemeen taalkundige problemen en, v.w.b. de
germanistiek en het Nederlands in het bijzonder, ter verdieping van ons begrip van
de wordingsgeschiedenis der hedendaagse taalvormen. Zij kan nimmer - en daar
lijkt het soms op - doel in zichzelf zijn. Dit geldt ook en misschien in nog sterkere
mate voor slechts uit geschreven bronnen kenbare dialecten uit de oude periode.
Het gebruik van ongelukkige en bijkans onuitsprekelijke termen als
Oudoostnederfrankisch en Oudzuidmiddelfrankisch door Van Helten

27)

Vgl. ook nestas in de door Sisam ontdekte Owvla. zin, hierna nader genoemd.
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(en anderen) is het excessieve gevolg van bovenbedoelde neiging. Een benaming
28)
als Oonfr., die Rooth dan ook terecht systematisch vermijdt , zegt niets omdat zij
teveel wil zeggen. Zij wil meer zeggen, dan zij kan, omdat het nu eenmaal niet
mogelijk is om elke incidentele eigenaardigheid of afwijking in geografische termen
uit te drukken. Als men om bepaalde redenen het geografische element moet of wil
aangeven, dan ware het nog beter te spreken van een oostelijk Oudnederfrankisch,
dan van het Oudoostnederfrankisch. Eenvoud en duidelijkheid in terminologie is
een vereiste ook in de linguistiek.
De term Oudoostnederfrankisch is ook misleidend, daar onder Oostnederfrankisch
thans wordt verstaan het tegenwoordige Limburgs Frankisch, zoals dat wordt
gesproken tussen de Uerdinger- en Getelijnen enerzijds en de Benrather-lijn
anderzijds, en welks voornaamste kenmerken worden bepaald door het gebruik van
ich, mich, en mir, oech enz. (i.p.v. ik, mij als dat. en acc., u enz.); en š- < *sk- (i.p.v.
sχ-). Op deze punten sluit het Nfr. der psalmen bepaald zelfs bij het westelijke Nfr.
aan (ic en ik, mi, thi als dat. en acc., iu enz.; sc- en sch- = sχ-, vgl. v.H. Gr. I § 46).
Het is trouwens bekend, dat de huidige grens tussen Oost- en Westnederfrankisch
verband houdt met de politieke en culturele invloed van Keulen in zijn middeleeuwse
bloeiperiode en niet teruggaat op oud-Frankische tijd. Het feit, dat de psalmentekst
is ontstaan ergens in de streek van Limburg tot Aken, misschien dus zelfs buiten
de huidige Benrather lijn, zegt in dit verband dan ook niets, behalve dat de nabijheid
van het Mfr. taalgebied een aantal ‘germanismen’ verklaart.
Het oostelijk Onfr. onzer psalmen is in wezen geen ander Onfr. dan Owvla. of
Oudgents. Als zodanig is het ook Oudnederlands, misschien meer dan de aldus
betitelde door Kenneth Sisam ontdekte Owvla. zin, die Schönfeld heeft behandeld
in Tds. Ned. Taal- en Lett. 52 (1933), pp. 1 e.v. Deze zin, die in negen woorden vier
Inguaeoonse vormen vertoont (nest-as, (h)agunnan, hinase en anda), is meer
Inguaeoons dan Nederfrankisch-Nederlands. Uiteraard wil ik niet ont-

28)

Hij spreekt uitsluitend van ‘Altniederfränkisch’ en slechts eenmaal in de Inleiding van ‘die von
ihm (d.i.v. Helten) sogen. altostniederfränkischen Psalmenfragmente’.
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kennen, dat wij hier met Onl. te maken hebben, maar het is een Onl. dialect met de
dialectische eigenaardigheden van het Wvla. en evenzo is het oostelijk Onfr. der
psalmen een Onl. dialect met zijn dialectische eigenaardigheden.
Indien met dit feit, de sterke dialectische schakering, niet alleen voor het Mnl.
doch ook voor de oude periode meer rekening werd gehouden, zou men niet meer
behoeven te lezen, dat de taalvorm der Nfr. psalmen ‘niet het Oudnederlandsch
(is), ofschoon men het soms aldus noemt, en het Dietsch der Middeleeuwen... er
29)
evenmin de regelrechte voortzetting van (is)’ . Men vraagt zich af wat hier verstaan
wordt onder ‘het’ Oudnederlands en ‘het’ Diets der Middeleeuwen, en wat onder
‘regelrechte voortzetting’. Temeer als men op dezelfde bladzijde verder leest, dat
‘het Middelnederlandsch begint met den eersten tekst in onze taal geschreven... de
Servatiuslegende... berijmd in een Zuidoostelijk Limburgisch dialect’; vervolgens op
de volgende pagina: ‘Het Middelnederlandsch vertoont geen eenvormigheid; elk
schrijver bezigde min of meer zijn eigen streektaal’; en tenslotte op p. 368 wederom:
‘de term “Middelnederlandsch” (is) de gezamenlijke naam... voor een aantal dialecten
zonder algemeen beschaafde spreek- noch schrijftaal’. Alles zeer terecht, maar
weinig consequent na het voorafgaande.
Nederlands is hoofdzakelijk Hollands-Frankisch, geen Limburgs-Frankisch, maar
ook geen Vlaams-Frankisch. Het gaat in al zijn aspecten evenmin regelrecht op een
Owvla. als dat van genoemde zin terug, als op het Onfr. der psalmen. Doch het
Engels is ook niet de voortzetting van het ‘litteraire’ Angelsaksisch, doch van het
dialect van Londen, maar de term Oudengels heeft niettemin burgerrecht verkregen.
Mutatis mutandis geldt hetzelfde voor het Hgd. t.o.v. ‘het’ Ohd.
Het verdient alleszins aanbeveling de vroeger door Cosijn en in het buitenland
door Kögel reeds gebruikte benaming Oudnederlands voor het dialect der Nfr.
psalmen te doen herleven, waar nodig aangevuld met het adjectief ‘oostelijk’, of
‘zuidoostelijk’, zoals dat ook voor

29)

Lecoutere-Grootaers, ‘Inleiding tot de Taalkunde en de Geschiedenis van het Nederlandsch’,
5e druk, p. 315.

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 71

182
sommige Mnl. dialecten wel gebeurt. Want die benaming geeft het Nederfrankische
dus Nederlandse karakter van het dialect even duidelijk en juist aan als - tegenover
het meer Hgd. Mfr. zelfs beter dan - de naam Oudoostnederfrankisch, en is
bovendien gemakkelijker in het gebruik.
Dr. H.K.J. COWAN
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Nieuws over Jan van Stijevoort
(ca 1489-1576)
Op Jan van Stijevoort's Refereinenbundel, sedert 1852 bewaard in de Pruisische
o

Staatsbibliotheek te Berlijn (Ms. Germ. 4 . 651), werd voor de eerste maal de
1)
aandacht gevestigd in 1902 door C.G.N. de Vooys . Een diplomatische uitgave van
2)
de bundel werd in de jaren 1929-1930 bezorgd door Fr. Lyna en W. van Eeghem .
Het deel critische commentaar, dat zou volgen, is om een of andere reden
achterwege gebleven. Voor zover bekend, hebben de uitgevers, die voortzetting
van hun onderzoek naar de identiteit van Jan van Stijevoort hebben toegezed, sedert
dien geen nieuwe bijzonderheden wereldkundig gemaakt.
De levensbijzonderheden van de verzamelaar-afschrijver Jan van Stijevoort,
welke Lyna en Van Eeghem - het reeds door De Vooys gevondene vermeerderend
- wisten te achterhalen, kunnen in het kort als volgt worden samengevat. Jo. Arnoldi
de Steenfordia clericus Leodiensis diocesis werd 24 October 1515 toegelaten als
vicarist van de St. Pieterskerk te Utrecht. Hij ruilde dit beneficie voor een vicarie in
de St. Marie, die hij nog bekleedde in 1533. Na 21 Aug. 1521 schreef hij een Manuale
ten dienste van de cameraar en de andere officiarissen van het Maria-kapittel. De
Refereinen-bundel voltooide hij op 27 Juni 1524. Hij noemt zich daarin: Vicarius
b

tsinte marien is hy onghesneeft. Een latere hand schreef op fol. 345 : Wyckarys
sint mari Tutrecht / Johan van Steyn vorden 1527.
De Vooys en Lyna-Van Eeghem dankten deze bijzonderheden aan de toenmalige
Rijksarchivarissen in Utrecht, respectievelijk S. Muller Fz. en K. Heeringa. Het mag
met recht verbazen, dat hun

1)
2)

C.G.N. de Vooys, Een ongedrukte bundel refereinen van 1524, in: Tijdschrift voor
Nederlandsche Taal- en Letterkunde, 21 (1902) 66-117.
Fr. Lyna en W. van Eeghem, Jan van Stijevoorts Refereinenbundel anno MDXXIV, Antwerpen
[1929-1930]. 2 delen. De biographische bijzonderheden omtrent Jan van Stijevoort op blz.
269-270 van deel II, waar voortgezet onderzoek in uitzicht wordt gesteld.
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Utrechtse zegslieden geen kennis hebben genomen van de rekeningen der
Priester-Broederschap in de Vijf Hoofdkerken van Utrecht, welke al in 1878-1879
3)
door J.H. Hofman waren uitgegeven . Aan de hand van deze rekeningen zouden
de Utrechtse archivarissen aan de zich tot hen wendende Van
Stijevoort-onderzoekers veel meer levensbijzonderheden hebben kunnen mededelen.
Ziehier in het kort, wat die rekeningen omtrent Jan van Stijevoort melden. In 1520
werd Jan van Stijevoort, vicarius van St. Marie, toegelaten als lid van de
Priester-Broederschap in de Vijf Hoofdkerken, en betaalde het daarvoor
verschuldigde recht van jucundus adventus. In 1522, 1526, 1531, 1540-1543,
1553-1555, 1558 was hij cameraar, van 1545-1548 zelfs deken van de broederschap.
Voor nieuw verworven, maar niet nader aangeduide beneficies, betaalde hij jucundus
adventus in de rekenjaren 1526/27, 1533/34, 1571/72. Hij moet zijn overleden in
de tweede helft van 1576. Immers, in het rekenjaar 1576/77, dat aanving feria tertia
post Odulfi (19 Juni 1576), betaalde zijn opvolger Joannes a Kelder zes gulden
tamquam executor domini Johannis a Steenfoerdt vicarii quondam praedictae
ecclesiae ratione testamenti, en dit is de eerste rekenpost van het nieuwe boekjaar.
De toenaam wordt in de rekeningen afwisselend als volgt gespeld: Steenfoerdt,
Steenfort, Steenfordt, Stenfordia, Stenvordia, Steynvordia, Steynvorden, Stynvordia,
Styevordia, Stevorden, Steverden. Een groot aantal dezer spellingen is te vinden
in de handtekeningen, onder de rekeningen geplaatst. Merkwaardig is, dat de man
zich hier nergens Heer Jan van Styevoort tekent, gelijk in het Berlijnse handschrift
zijn naam luidt.
Van de bedoelde Broederschap waren niet alleen de vicarii, maar ook de
kanunniken der vijf kapittels lid. Als cameraar en deken van deze aanzienlijke
Broederschap moet Jan van Stijevoort in Utrecht een hoog aanzien hebben genoten.
Zijn bemoeienis met de kas der Broederschap, gevoegd bij zijn auteurschap van
een Manuale voor de

3)

J.H. Hofman in: Archief voor de Geschiedenis van het Aartsbisdom Utrecht, jaargangen VI
en VII. Daar de vermeldingen legio zijn, zien wij af van opgave der bladzijden. Men raadplege
de registers in voce. Geschiedenis en inrichting der Priester-Broederschap werden door
Hofman uiteengezet in jaargang IV, blz. 391-436 van hetzelfde tijdschrift.
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thesaurier van Sint Marie, geven steun aan het vermoeden van Muller en Heeringa,
dat hij computator van Sint Marie zal zijn geweest. In ieder geval blijkt overduidelijk,
dat wij in Jan van Stijevoort niet een simpele vicarist in de zin van zielmissenlezer
hebben te zien, maar eerder een vicarius in de zin van waarnemer van een der
kanunniken. Van Stijevoort geeft zelf zo iets te raden in no. CCLVIII van zijn bundel,
waarin hij van zichzelf mededeelt, dat:
Tsinte Marien haelt hy syn presentie,
hetgeen betekent, dat hij van Sint Marie de gebruikelijke presentieuitkeringen
ontving voor aanwezigheid bij het koorofficie. Een eenvoudig altarist nam niet aan
het koorofficie deel, wel deed dit de waarnemer van een kanunnik, of nog juister
gezegd: alleen de vicarius, die een kanunnik in het koorofficie verving, ontving de
daarvoor gestelde uitkeringen. In dit verband zou het van het hoogste belang zijn,
te weten, welke de drie beneficies waren, welke Van Stijevoort er in de loop der
jaren nog bij kreeg.
Enerzijds verwierf Van Stijevoort al in 1515 een beneficie in de Utrechtse Sint
Pieter, anderzijds werd hij pas in 1520 lid van de Utrechtse Priester-Broederschap,
na het eerste beneficie geruild te hebben voor een ander in de Sint Marie. Hieruit
volgt met vrij grote zekerheid, dat hij van 1515 tot 1520 niet in Utrecht heeft
geresideerd. Waar dan wel? Ook dit dient te worden opgehelderd. Verder mag men
- zijn verwerving van het bescheiden beneficie in Sint Pieter als zijn eerste schrede
op de maatschappelijke ladder beschouwend -. afleiden, dat hij in of kort vóór 1515
de priesterwijding zal hebben ontvangen, en zal zijn geboren omstreeks 1490, daar
4)
het canonieke recht voor deze wijding de leeftijd van vijfentwintig jaar vereiste .
De geslachtsnaam Van Stijevoort werd nog niet behoorlijk verklaard. Stellig gaat
5)
hij terug op een toponiem van dien aard, maar welk? Waar nu van de ene kant
onze refereinenbundelaar een clericus van het Luikse diocees heet en van de andere
kant ook de

4)
5)

In de practijk kwamen ook wel wijdingen op 23-jarige leeftijd voor.
Er is een Steenvoorde in het Franse departement Nord, een Steenvoort onder Ternat in
Belgisch-Brabant, een Steinfurt in Westfalen. Verder lag er in de late middeleeuwen een
huizing Steenvoorde onder Rijswijk in het Land van Altena.
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6)

taal van zijn bundel op een Zuid-Nederlandse herkomst wijst , kan slechts in
aanmerking komen de naam van het dorp Stevoort bij Hasselt in Belgisch-Limburg,
gelegen in het met het prinsbisdom Luik geunieerde graafschap Loon en kerkelijk
onder het diocees Luik ressorterend. In het bekende werk van A. Carnoy over de
namen der Belgische gemeenten - dit zij terloops bijgebracht om eventuele
taalkundige bezwaren te voorkomen - kan men vinden, dat de naam van dit dorp
in 1147 Stinvort werd gespeld, in latere acten Steynvoorde, Steynvoort, enz.
De uitgevers Lyna en Van Eeghem hebben terecht gezocht in de richting van dit
Belgisch-Limburgse Stevoort, bijgestaan door de Rijksarchivaris Van Hasselt, maar
hun gezamenlijke bemoeiingen hebben uit de acten niet de naam van de Arnoldus
de Stijevoort te voorschijn kunnen toveren, die de vader (of eventueel grootvader)
moet zijn geweest van onze Joannes Arnoldi de Steenfordia. Van het voortgezet
onderzoek, door de uitgevers toegezegd, is nog geen verslag gedaan. Wij hebben
in die richting evenmin succes geboekt. Wel heeft de heerlijkheid Stevoort haar
7)
naam gegeven aan het adellijke geslacht Van Steyvoort , dat een bastaardlinie was
van het huis der graven van Loon. Ook zijn er in dit geslacht in de 15e eeuw
8)
verschillende heren met de doopnaam Arnoldus aan te wijzen , maar van geen
hunner is bekend, dat hij een priesterzoon Jan had. Het onderzoek wordt nog
hierdoor bemoeilijkt, dat de naam Van Stijevoort ook gevoerd werd door burgerlijke
9)
geslachten van Hasselt en Tongeren .
Als een onderzoek vast loopt, blijkt achteraf vaak, dat de oplossing ergens anders
ligt. Misschien is dat ook hier het geval. In het promotieregister van de Leuvense
faculteit der Artes staat op het jaar 1509 de promotie genoteerd van: Joannes Kestel,
10)
ex Steynvordia .

6)
7)
8)

9)
10)

Dit werd geconcludeerd door C.G.N. de Vooys, o.c., blz. 68.
Wapen: burelé de dix pièces, au franc-quartier chargé d'une étoile à cinq rais.
Maasgouw, I (1879) 53-55. C. De Borman, Le Livre des Fiefs du comté de Looz sous Jean
d'Arckel (Bruxelles 1875), passim, vooral p. 286. Het geslacht bezat o.a. de Hof Ter Lamen
onder de gemeente Zolder.
J. Gessler, Oude Hasselse familienamen (Leuven-Den Haag 1950), blz. 12. Zie voor Tongeren:
Bulletin de la Soc. hist. et litt. d. Limbourg, 30 (1912) 59.
Analectes pour servir à l'histoire ecclésiastique de la Belgique, II (1865) 248.
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Deze candidaat behaalde de vierde plaats onder 148 mededingers. Hij hoorde thuis
in het college De Lelie (Lilium), dat niet door Brabanders, maar wel door Luikenaars
werd bezocht. Gezien de in Leuven voor het magisterium geldende leeftijdsgrens
van 20 jaar, moet deze Joannes Kestel uiterlijk in 1489 zijn geboren en wel in het
Limburgs-Loonse Stevoort. Nemen wij aan, dat hij na het behalen van de magistertitel
priester werd, dan is zijn priesterwijding volgens de regels rond 1514 te stellen.
Zowel de plaats van herkomst als de jeugdchronologie van deze Joannes Kestel
passen uitstekend in het geheel van biografische gegevens, dat hoger voor Jan van
Stijevoort werd gepostuleerd. De veronderstelling mag dan ook worden gewaagd,
dat de refereinenverzamelaar Jan van Stijevoort identiek is met Joannes Kestel uit
Stevoort. Overwegende bezwaren daartegen zijn er niet. Weliswaar heet de
refereinenverzamelaar nooit Magister of Meester, maar wij kennen zijn naam
hoofdzakelijk uit ondertekeningen, uit autografen, en daarin placht men (en pleegt
11)
men nog) academische titels weg te laten . Ernstiger bezwaar is, dat de Magister
Jan niet in de voorhanden genealogische gegevens van het geslacht Kestel
voorkomt, doch dit bezwaar zou door archiefonderzoek kunnen worden opgeheven.
In de driehoek tussen Tongeren, Hasselt en Maastricht bloeide sinds de 13e eeuw
het tot de kleine landadel behorende geslacht Van Kestel(t), als wapen voerend
12)
drie kepers van sabel in een veld van zilver . Het ontleende zijn naam aan het
dorpje Kestelt onder de gemeente Veldwezelt, waarvan de naam afwisselend werd
gespeld: Kestelt, Kestel, Kesselt, Kessel, welke spellingvarianten men eveneens
aantreft in de naam van het daarnaar genoemde jonkersgeslacht, waarin bovendien
nog een enkele maal de naam Kestelman wordt aangetroffen.
Veldwezelt-Kestelt behoorde aan het Maastrichtse kapittel van O.L. Vrouw. Er
komen dan ook vele Van Kestelt's voor in de oorkonden,

11)
12)

Dat Jan van Stijevoort ook in het Berlijnse handschrift zijn Meester-titel weglaat, zou juist een
bewijs te meer kunnen zijn, dat dit handschrift zijn autograaf is.
Publications de la Société historique et archéologique dans le Limbourg, 62 (1926) 160.
Verder aan te halen als: Publications.
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rakende dit kapittel; zelfs is in de 14e eeuw een Johannes de Kestelt kanunnik van
13)
dat kapittel geweest . Verder wordt deze geslachtsnaam vaak aangetroffen onder
de schepenen en schouten van Maastricht, en vooral onder de leenmannen en de
14)
mannen van lene van het graafschap Loon en het prinsbisdom Luik . In de 15e
eeuw intituleren de Van Kestelt's zich joncker, cnape te woepene of domicellus. Als
hun doopnamen vindt men o.a. Arnoldus en Joannes, het meest wel Joannes. Een
15)
Johannes filius quondam Johannis de Kestelt werd in 1320 poorter van Maastricht .
Een jongere naamgenoot treedt van 1361-1398 op als bezitter in Kestelt, meier van
Bilsen, houder van Luikse lenen te Spauwen en Hommelen, en als houder van
Loonse lenen in diverse plaatsen. Uit de jaren 1437-1447 is een Jan van Kestelt
16)
bekend, die zich jonker en cnape te woepenen intituleerde en een Wynant zijn
17)
wettich adelbroeder heette . Uit vele acten van de jaren 1515-1553 kennnen wij
een Domicellus Johannes de Kestelt, gehuwd met Domina Maria de Spontyn, beiden
18)
begraven onder het Maria-altaar in de kerk van de Maastrichtse Kruisheren .
Ook al laat de genealogische precisie voorlopig nog een en ander te wensen
over, en al vermelden de gedrukte bronnen geen bezit van de Kestelt's in Stevoort,
toch wordt de reeds vroeger vermoede herkomst van Jan van Stijevoort uit het land
van Hendrik van Veldeke door de voorgedragen hypothese naar onze mening niet
weinig gesteund. Het behoren tot de Limburgs-Loonse landadel werpt nieuw licht
op het onbewogen leven van de refereinenverzamelaar en op de voorname humor,
waarmede hij zijn toen nog zeer bescheiden positie in 1524 heeft opgenomen.
Getuigt het niet van humor, dat hij zich in een van zijn twee slot-rondelen een vicarius
onghesneeft noemt? Ook in de datering van de bundel op Zevenslapersdag zit een
olijke noot.
Het Limburgse element ontbreekt dan ook in de refereinenbundel

13)
14)

15)
16)
17)
18)

Publications, 52 (1916) 291.
Vanwege het overvloedige materiaal zien wij af van volledige bronnenopgave. In het algemeen
zij verwezen naar de registers der Publications, de leenboeken van Loon en Luik, de
charterverzamelingen der kerken van Maastricht.
Publications, 29 (1913) 327.
Publications, 43 (1907) 256 en 62 (1926) 337.
Publications, 42 (1906) 122.
Publications, 39 (1903) 73.
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niet. Aan de overlevering van het referein Van der Lever-eters (no. LXXI) is de naam
19)
verbonden van Jan van Stijevoort's streek- en tijdgenoot Antonius Ghyselers .
Minstens drie refereinen (nos. LV, CCXXXVI, CCXLI) heeft Jan's bundel gemeen
20)
met de Tongerse bundel van Arnold Bierses, zonder dat zij van elders bekend zijn .
Referein LXV wordt door de uitgevers op taalkundige gronden als Limburgs
beschouwd.
Is de voorgedragen identificatie met de Leuvense Magister Joannes Kestel uit
Stevoort juist, dan zullen in de bundel ook Leuvense rederijkerselementen moeten
kunnen worden aangetoond. Blijkens het acrostichon is referein XV een werk van
de Leuvense organist Pieter Isebeele, die waarschijnlijk lid was van de vóór 1448
21)
opgerichte kamer De Rose . Of ook referein CCXLVIII, waarin de vergelijking van
Maria met een roos in den brede wordt uitgewerkt, in die kamer thuis hoort, kan bij
de algemeenheid van dit thema niet met zekerheid worden gezegd. Maar zeker zal
toch wel het referein CCXXVI, waarin de geliefde wordt vergeleken met een kersouw
en in het envoy wordt toegesproken als:
O princesse kersouwe verheven,

afkomstig zijn uit de kring van de Leuvense kamer De Kersouw, die in 1473 was
22)
opgericht .
Synodale bepalingen verboden het deelnemen van priesters aan het soort
uitvoeringen als door rederijkers werden gegeven. De priesters, die hier en daar in
de kamers worden aangetroffen, waren leden van

19)
20)

21)

22)

C.P. Serrure, Vaderlandsch Museum, IV (1861) 191-193. Daarbij te lezen de critische
opmerking van Lyna-Van Eeghem, II, 304.
J. Frère en J. Gessler, Uit een Tongerschen dichtbundel der 16e eeuw. Privaatdruk Tongeren
1925. In geen der bij de Centrale Catalogus van de Kon. Bibl. te Den Haag aangesloten
Nederlandse bibliotheken is een exemplaar van dit werkje aanwezig. Ook de Bibliotheca
Neerlandica Manuscripta van De Vreese bezit geen exemplaar, hoewel De Vreese wel een
exemplaar heeft geëxcerpeerd.
Leuven telde in de 15e eeuw al zes kamers, de oudste waren De Kerssouw en De Rose. Zij
waren ouder dan de door G.D.J. Schotel (Geschiedenis der Rederijkers in Nederland, II, 269)
aangegeven jaartallen doen vermoeden. Nauwkeuriger opgaven vindt men bijvoorbeeld bij:
A.J.L. Jacobs, Oorkondige verzamelingen der Lovensche rederijkkamer De Kerssouw met
geschiedkundige aanteekeningen (Loven 1870).
Zie het werk van Jacobs, aangehaald in de vorige noot.
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slechts zeer beperkte activiteit. Een eventueel actief deelnemen van Jan van
Stijevoort aan het rederijkersleven zal dan ook geplaatst moeten worden vóór zijn
priesterwijding in 1514/15, zal practisch samenvallen met zijn studentenjaren in
Leuven. Wat Van Stijevoort in 1524 bundelde, is vermoedelijk weinig meer dan een
herordening van zijn litteraire studentenbagage. Tot het weinige, dat hij toevoegde,
zal het referein CCXXIII te rekenen zijn, waarin sprake is van de Amersfoortse kei:
een referein, dat hij pas in Utrecht kan hebben leren kennen. Alle overige refereinen
kunnen van vóór 1514/15 dateren. Het referein Van der lever-eters (no. LXXI) is
ook bewaard in een afschrift, in 1512 gemaakt door Antonius Ghyselers. De jongste
der vertegenwoordigde en op een of andere wijze met name aangeduide dichters,
is Jan van den Dale, die pas in 1517 facteur werd, maar de van hem opgenomen
Lof Hostie (no. CCLII) kan zeer wel het gedicht zijn, waarvoor de maker in 1510/11
23)
werd bekroond .
De uitgevers Lyna en Van Eeghem oordelen o.i. terecht, dat Jan van Stijevoort's
bundel in hoofdzaak 15e-eeuws werk bevat en dat er geen refereinen van Anna
Bijns in kunnen voorkomen. Voor het geval Jan van Stijevoort en Joannes Kestel
identiek zijn, kan hun oordeel met des te meer klem worden onderschreven. Doch
waarom dan referein LVI rond 1520 dateren, zoals Lyna en Van Eeghem op weinig
consekwente wijze doen? De regels 31-33 van dit referein:
Dat die menschen divers syn van seden ghestelt
dat coomt allene als luytedus spelt
duer tghebrec des gheloofs vol caritaten,

zouden volgens hen een verwijzing inhouden naar Luther, wiens naam dan door
Van Stijevoort zou zijn gecamoufleerd onder de verschrijving luytedus. Van een
priester, die een vooraanstaande plaats in de Utrechtse priester-broederschap
bekleedde, is zulk een handelwijze niet aan te nemen. Zou niet, met woordscheiding,
gelezen moeten worden: luyte dus? En zou dat luyte niet overeenkomen met regel
40 van referein CCXVII:
En acht niet suster luyte of bruer coppen?

P.C. BOEREN

23)

Aldus meent Gilbert De Groote, Jan van den Dale (Antwerpen 1944), blz. 25-27.
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Lexicologische kanttekeningen
Bij de bewerking van mijn Rederijkersglossarium stuit ik nog al eens op een
lexicologische lapsus in de commentaar van onze tekstuitgaven en - weliswaar veel
minder vaak - in de grote woordenboeken (Mnl. W en WNT). In de meeste gevallen
gaat het alleen om een woord, een betekenis of een zegswijze van
specifiek-rhetoricale aard, maar zo nu en dan blijken ook het middelnederlands
enerzijds en het 17de-eeuws anderzijds in de zaak betrokken te zijn. Een nieuw
gevonden woord in de rederijkersliteratuur kan soms een verrassend licht werpen
op hapaxen, waarmee de redacteuren van de woordenboeken begrijpelijkerwijze
in hun maag hebben gezeten en die hen, als de kat in het nauw, tot rare sprongen
hebben verleid.
Ik stel mij voor in dit artikel de plaatsen te signaleren, waar men in het Mnl W is
uitgegleden, voorzover ik die heb genoteerd natuurlijk. Wie neiging gevoelt zich
door de omvang van het zondenregister te laten imponeren, bedenke wel dat
tegenover één misgreep duizend of meer voortreffelijke weergaven gesteld kunnen
worden. Wie als de ondergetekende dagelijks met ze verkeert, leeft in constante
bewondering voor het gehalte van deze wetenschappelijke monumenten. Intussen
hoop ik toch, dat mijn lijsten onopzettelijk het nut zullen aantonen van een volledig
woordenboek van het 16de-eeuwse Nederlands, dat de gaping zal moeten opvullen
tussen de twee standaardwerken, die we reeds bezitten.
BEËIGENEN. Onder dit lemma citeert Verdam uit Cornelis Everaert's Hooghen Wynt
90 [1525] (uitg. Muller en Scharpé bl. 91):
Jc duchte hem Menich / zal tachter stellen
Met al dese taveernen / jn dyueersche plaetsen.
Ooc salt beheghenen / de ghuene die maetsen
Of decken al waerense / noch so scalc.

Het ww beheghenen komt intussen nog eenmaal bij Everaert voor, nam. in Maria
Hoedeken 558 [1509] (aang. uitg. bl. 23):
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Noynt en wassic blyder / jc en weet wat bediet.
My dyncke / my en mach / beheghenen niet.
Want nv hebbic ziet / om beghunnen lust fyn.

Elders heb ik het niet aangetroffen. Verdam wil er geen afleiding van hegenen in
zien, maar legt - met zijn bekende blik naar het oosten! - verband met mnd beegenen
en mhd beeigenen. ‘gerichtlich als eigentum ueberweisen’, waaruit hij dan voor een
verondersteld mnl bee(i)genen de geforceerde bet. afleidt ‘maken dat zij hun
eigendom verliezen, hun geld en goed kwijtraken’.
Het verband in de gegeven citaten, vooral in het laatste, dwingt ons echter tot
een bet. ‘hinderen, schaden, benadelen’. Voorts zal behegenen etymologisch moeilijk
anders begrepen kunnen worden dan als een afleiding van hegenen. Tenzij h voor
j zou staan, zoals in behaghen (= bejaghen?) in Everaert's Maria Hoedeken 401
[1509] (aang. uitg. bl. 18):
Wat sallic beghinnen / om scosts behaghen?
Jc en can niet winnen. / Hoe sallic de laghen
Sonder vertraghen / scuwen der aermoeden staet?
r

en in Antw. Sp. Hh 1 [1561]:
Laet Liefde en Gracie v versellen
Soo suldy deur Conste den loon behaghen.

Durft men hiertoe niet te besluiten om de grote zeldzaamheid (ik trof het uitsluitend
aan in het woord behaghen, bejaghen en wederom uitsluitend op de twee genoemde
plaatsen bij de Westvlaming Everaert en de Brabander, die het Antwerpse spel
schreef) en houdt men vast aan hegenen, dan kan hier gedacht worden aan de
oudste betekenis van dit werkwoord, t.w. ‘afpalen, afsluiten’ (zie Mnl. W i.v., WNT
i.v. Hegen), waaruit die van ‘belemmeren, hinderen’ voor behegenen gemakkelijk
schijnt voort te vloeien.
BECLIJF. Onder de bet. 1) ‘voorspoed, welvaart, voordeel’ citeert Verdam Velthem
VIII, 34, 5 [ca. 1350]:
Gi (Maria) sijt ene die dierste olive
*
Ende meer gehoget in uwen beclive
Dan nie minsce die werd geboren.
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Beclijf is hier echter hetzelfde als beclijving(e), ontvangenis, nog bekend in O.L.V.
Beklijvinge, het feest van Maria Boodschap, 25 Maart (zie WNT i.v. Beklijven, Afl.,
1)
en vg. mhd klibetac) . De bet. ‘winnen, verkrijgen, verwerven’ van beklijven was
reeds bekend (zie WNT i.v., bet. 2), maar ook ‘verwekken’ heb ik aangetroffen, nam.
v
in Rott. Sp. M vj [1561]:
...... een troostich voeytsele /
Dat alle vermoeytsele // uyt my verdrijft /
En vreucht in my beklijft.

Of men uit het citaat uit Velthem mag besluiten, dat de schrijver een aanhanger was
van de theorie der onbevlekte ontvangenis? Ik geloof, dat het woord gehoget eerder
wijst op een zuivering in de moederschoot.
De 2e betekenis, die Verdam - uit het ww becliven afgeleid! - voor beclijf aanneemt,
t.w. ‘voortduring, bestendigheid’, dient te vervallen. Het tweede citaat:
Ghestade blijf maer dijn beclijf,
dan doet di nummer scade (OVL. Lied. e.G. 126, 28 [ca. 1350])

hoort thuis bij de bet. 1): ‘voorspoed, welvaart, voordeel’ en het tweede:
Mijn prizen es haer vele te clein,
dies weinscic haer al heils beclijf (ald. 198, 15)

veronderstelt een bet. ‘deel, lot’, dies weinscic haer al heils beclijf betekent dan:
‘dus wens ik, dat alle heil haar deel moge zijn’. Voor andere exclusief-rhetoricale
betekenissen van beclijf en beclijven moet ik verwijzen naar mijn glossarium.
3

BERAPEN. In Sp. Hist. II , 13, 13 [hs. ca. 1350?]:
...... Clerke ende papen
doodde hi, die hi conste berapen

wil Verdam berapen veranderen in betrapen, ‘daar rapen niet met een persoonlijk
obj. kan worden verbonden’. In Colijn Caillieu's Dal sonder

1)

De Red. herinnert nog aan Loquela i.v. beklijven: ‘bloed, vlees, krachten worden’.
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Wederkeeren of Pas der Doot 805 [eind 15e eeuw?] (uitg. P. De Keyser bl. 143):
O genadich God verleent ons, siet, tijt
En sin / dat hem elck kersten wapene
Om vromelick te campen den lesten strijdt
Met der doot die ons onversien pynt te berapene.

komt het ww echter in dezelfde betekenis en dezelfde constructie voor, zodat
Verdams emendatie kan vervallen.
BEWELF. Dit artikel steunt op één vindplaats, t.w. Everaert's Visscher 195 [1531?]
(uitg. Muller en Scharpé bl. 324, mijn Vier Excellente Cluchten bl. 28):
Laetet hoerekynt loopen,
Sendet binnen spapen bewelven!

Wij hebben hier niet te doen met een znw ‘gewelf, dak, verwulft, bij uitbreiding in 't
mv huis(?)’ (Verdam), maar met een zelfstandig gebruikte infinitief, die ik nog
eenmaal bij Everaert heb aangetroffen, t.w. in Wellecomme vanden Predicaren 73
[1523] (aang. uitg. bl. 149):
Hoe zouden wy onder de stage des hemels beweluen zyn
Sonder clappen?

Ook WNT i.v. Bewelven (I) heeft deze rederijkersconstructie niet begrepen. Het
woord hoort thuis bij Bewelven (II). Voor de nogal ingewikkelde
betekenisontwikkelingen in rhetoricale kring moet ik verwijzen naar mijn glossarium
i.v. Bewelven. Hier is het voldoende op te merken, dat de zelfst. gebruikte infinitief
de bet. heeft gekregen van ‘gebied’ en dat ook deze bet. in de laatste aanhaling
nog zover is verzwakt, dat het woord slechts dient ter omschrijving (shemels
beweluen = hemel).
GENIETERE. Evenals het vorige dient ook dit artikel te vervallen. Het steunt uitsluitend
op Everaert's Visscher 45 [1531?], door Verdam geciteerd naar de uitg. in Belg.
Museum 6, 54 (uitg. Muller en Scharpé bl. 320, mijn Vier Excell. Kl. bl. 20):
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Uwes raedts te doene wordic een ghenietere

Dit betekent: ‘Ik ga beproeven Uw raad te doen (op te volgen)’. Het suffix -er +
copulum dient in rederijkerstaal ter omschrijving van het werkwoord en wel zo, dat
-er- + werden het ingressieve en -er + sijn het duratieve aspect uitdrukt. Bij deze
constructie behoort doorgaans een genitiefobject. Grammatisch-stilistisch is de
aangehaalde zin uit Everaert dan ook niet in orde. Uwes raedts zou object moeten
zijn van wordic een ghenietere, dus: ‘Ik ga Uw raad beproeven (d.w.z. smaken,
ondervinden, t.w. de gevolgen, waaromtrent de spreker sombere voorgevoelens
koestert). I.c. moeten we uwes raedts te doene wel als object beschouwen van
wordic een ghenietere, dus ‘Ik ga het doen van Uw raad beproeven (ondervinden)’,
maar dan heeft uwes raedts als object van te doene een onlogische genitief.
Zie voor deze constructie van -er + copulum Van Helten, Glossarium op A. Bijns,
bl. 21, Stoett, Drie Kluchten bl. 514. Enkele andere voorbb. zijn nog: afgrijser
(Everaert 66), beschamer (Nyeuvont 218), grondere (A. Bijns, N. Ref. 214, d, 9),
meswaendere (Castelein, C.v.R. 63, Bal. 2), nomere (De Roovere, Quicunque 78),
queestere (Lawet, Jezus in de tempel 344), spoeder (De Roovere, Een ander Marialof
166), swichter (Everaert 28), verdrieter (id. 349), verwachter (id. 541), wetere
(Christenkercke 156). Andere voor een dergelijk doel in rederijkerstaal gebruikte
suffixen zijn -(e)lijk, -ende, -ich. Het onderwerp vereist een bredere behandeling
dan ik hier nu kan geven.
INTRUCKICH. Op grond van het zojuist bij Genietere meegedeelde moet ook dit artikel
vervallen. Het is uitsluitend gebaseerd op Everaert's Hooghen Wynt 470 [1525],
door Verdam geciteerd naar de uitg. in Belg. Mus. 6, 45 met verwijzing naar ZVL.
Bijdr. 5, 328 (uitg. Muller en Scharpé bl. 101):
Als den Hooghen Wynt stoormich ende stuere
De lucht beroert / deimster ende druckich
Dan es elckerlyc zyn hooft intruckich.

es intruckich is een rhetoricale omschrijving van trekt in. Een aantal voorbb. van
deze constructie -ich + sijn vindt men bij Brands, Chris-
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tenkercke bl. 103, aant. 122 en bij Van Helten, Glossarium op A. Bijns bl. 33. Ik
noteerde verder nog afgrijsich, afwijsich (S. Stadt 457 e.v.), behoedich (De Roovere,
Lof byder aerden 3), heradich (passim, o.a. Sp.d.M. 5455), betaligh (Gnetse Sp.
v
52), bevelich (De Roovere, Quicunque 406), dachtich* (Rott. Sp. C iij ), deeligh
(Gentse Sp. 32), duerstralich (Lawet Verl. Z. I, 340), faelgierigh (Gentse Sp. 200),
pachtich (Gr. Hel 915), quittich (Everaert 413), radich (Eerste Bl. 96), rustich (Everaert
355), spijsich (S. Stadt 460), uprijsich (ald. 462), verhalich (Lawet, Verl. Z. I, 339,
zie ook Van Dis, Ref. Red. sp. bl. 235, aant. op Brugghe 145), vertellich (Antw. Sp.
Nn iij). Ook -ich + werden komt voor: faelgierich (Everaert 162), ghebuerich (ald.
346), ghehendich (ald. 66), verpachtich (Rott. Sp. viij), vervelich (Everaert 23), ja
2)
zelfs -ich + bliven: clachtich (Doesb. 20), versmachtich (Rott. Sp. Di).
ONGESTEMMICHEIT. In de Aanm. achter dit artikel wil Verdam het woord
onghesteunicheit, door hem aangetroffen in een Vlaamse Boethiusvertaling [1485]
(‘ter comste van antekerst sullen alle miraculen cesseren, omme der gherechtigher
paciëncie so vele te bet gheweten tsijne..., ende der quader onghesteunicheit so
vele te bet ghekent tsijne’) emenderen in ongestemmicheit (uitsluitend uit de
Zuidhollands-Utrechtse Breidenbach opgetekend in de bet. ‘onstuimigheid,
uitgelatenheid, wildheid, brooddronkenheid) of in *ongesteumicheit ‘waarin
waarschijnlijk de oudste vorm van ndl. onstuimig bewaard is’.
o

Twee zaken staan vast: 1 . blijkens het verband is de betekenis van
o

ongesteunicheit ‘balsturigheid, verzet, tegenkanting’; 2 het moet verwant zijn met
woorden als gestune, tegenkanting, verzet (Doct. III, 1223 in Mnl. W i.v., Everaert
207), (ge)stu(e)nen, zich verzetten, in opstand komen (zie Mnl. W i.v. Gestunen en
Stunen, Everaert 313, 534, Castelein, Pyr. 25), onghestuent, eig.: zonder
tegenkanting, zonder verzet en dan (met rhetoricale intensivering door negatie)
3)
gaarne, met genoegen (Everaert 43), stuenachtich, zich verzettend, enz.

2)
3)

De vorming wijkt af van de normale (d.i. van de praesens-stam).
Zie de juiste correctie op WNT XV, 1550 door J.H.v. Lessen in Ts 66, bl. 124.
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(Everaert 59), stuenekin, tegenkanting (Everaert 288), stuenicheyt, de eigenschap,
4)
het vermogen van te kunnen weerkaatsen , stuenynghe, tegenkanting, verzet
(Everaert 91), teghenstuene, hetz. (De Roovere, Reth. W., B7r), teghenstoeninghe,
hetz. (Smenschen gheest 439).
Conclusie: onghestuenicheit is een contaminatievorm (door onbekendheid met
het woord bij de copist?) van steunicheit (of een andere afleiding van (ge)steune of
(ge)steunen) met het sterk pejoratieve préfix on- (of een daarmee gevormd woord,
bijv. ongehoricheit).
ONTWELVEN. Dit artikel steunt op één vindplaats, t.w. uit Everaert 's Scamel
Ghemeente 246 [1528?] (aang. uitg. bl. 141), waar Scamel zegt, als de Doot hem
vastgrijpt:
Wat gryppynghe es dat byder slippen
Ofte zo onvoorsien / te commene vp tlyf.
Twaere noot ande condicien van hu bedryf
Dat men my te rechte ontwolue.
Wye zyt ghy?

waarop Sheeren dienaere voortgaat:
Waer es hu colue
Ofte uwe commissye? / Wiltse thooghen bloot.
Hoe es uwen naeme?

Volgens Verdam zou ontwelven hier moeten betekenen: ‘van het lijf blijven, zijn
handen van hem afhouden’. Het verband verlangt evenwel een bet. ‘inlichten’, een
betekenis, die nauw verwant is aan ‘verklaren, mededelen’ in Van Ghistele's Ter
Heaut. 50 [1555]: ‘Dat hy... en wilt hooren niet Wat ick ontbinde oft wat ick ontwelve’
(in WNT i.v.) en Everaert's Een sanders welvaren 445 [1511] (aang. uitg. bl. 65):
Doende aerme ende ryck / jc moet ontweluen
Bet noch weerssere dan hu seluen

vg. nog Beke 5 [1512] (t.a.p. bl. 379):

4)

WNT XV, 1550 geeft men ‘iets dat steun geeft’ een onjuiste verklaring vg.

Wanneer de claerheyt/huer scynsels sciet
Vp eeneghe substancien/claer van mynen
Stuenicheyt hebbende/gheift een wederscynen...
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Jc wildic wiste / jc moet ontweluen
My te gheneerren / met eenich ander bedryf

en 134 (t.a.p. 383):
Vut eender beke
Wiens duecht te vullen / noynt en was ontwoluen.

Dit schijnt wel de gangbare betekenis te zijn geweest van ontwelven. Eénmaal stuitte
e

ik op een afwijkende opvatting, nam. in Hand. d. Am. F 1 v [midden 16 eeuw]:
Ghemeynlijck zulck eynde volcht na zulck ravot zoet //
Aldus kan Venus haer Dienaers ontwelven,

waar slechts ‘gerieven, belonen (i.c. ironisch!)’, of ‘straffen’ past.
RESIGNEREN. Het artikel steunt wederom op één vindplaats, t.w. Lksp. II, 50, 72 [hs.
e

midden 14 eeuw?] (uitg. M. de Vries I, bl. 388):
Dese (Hendrik IV) resigneerde dat
Scone recht der kerken weder,
Soe datmen nie seder
Prelature, in waerre dine,
Van eneghen keyser ontfinc...

Misleid door de betekenis van het Franse resigner vertaalt Verdam met ‘afstand
doen’. Het verband eist echter ‘herstellen’, een betekenis, die bevestigd wordt door
v

Antw. Sp., P iiij [1561]:
Door de inundatie van Nilus groot /
Alle palen des lants ghedestrueert // werden
En door dese conste (t.w. Aritmetica) weer gheresigneert // werden
Ieghelijcken sijn palen als te vueren.

Doet men afstand van een geusurpeerd recht, dan geeft men terug, herstelt men;
reeds in het klassieke latijn treft men resignare aan in de bet. ‘weer teruggeven’.
Godefroy daarentegen kent ofr. resigner merkwaardigerwijze alleen in een betekenis
van remettre = indiquer.
REVERENDELIJC. De juistheid van deze vorm in Stemmen 116: ‘Hem nedesinken in
eenre weerdeliker, reverendeliker vresen’, de enige
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plaats waarop het artikel steunt, wordt door Verdam in twijfel getrokken. ‘Men zou
verwachten’, zegt hij: ‘reverencielijc of reverenslijc...; het ofra. fr. reverend (= lat.
reverendus) kan ter verklaring niet dienen.’ Waarom niet? Het ofr. reverend is bij
ons bekend geweest, vg. Everaert 12 [1509]:
O alder reuerenste / excellenste ghecroont

(verder o.a. nog bij Everaert 331, Jezus in de Tempel 231). Daarvan afgeleid zijn
reverendich bij De Roovere in Stijevoort 2, 292 [3e kw. 15e eeuw]:
Reuerendeghe Rachel Ruths Repareringhe,

evenzo het door Verdam gevonden reverendelijc, waarnaast ook de vorm
reverentelijck bij Everaert 447 [1e h. 16e eeuw]:
Jc zye Justicie / de ghesetene.
Huer willic reuerentelic vallen te voet

en Antw. Sp. Nn iiij [1561]:
Och ick valle v te voet reuerentelijck.

STEDICH. Sub A, 2, b citeert. Verdam Jan Praet 3434 [hs. ca. 1450]:
Soo (t.w. hebzucht) wort so stedich.
soe bleve eer ledich,
eer soe voort ghinghe... enz.

Stedich betekent hier echter niet ‘koppig, onverzettelijk, halsstarrig’ (Verdam), maar
5)
‘lui, vadsig, werkeloos’ , vg. Everaert, Onghelycke Munte 167 [1530] (aang. uitg.
bl. 249):
Maer die in nooden es ten baet gheen stedich staen.
Tes beter wat ghedaen dan ledich ghaen,

en 335 (ald. bl. 254):
Sulc Scaemel Aerbeyder / valt zo stedich
Al mach hy wercken / hy ghaet lieuer ledich,

5)

In het hedendaagse Westvlaams is stedich nog ‘langzaam, traag’ (De Bo).
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Evenzo is stedicheyt = luiheid, vadsigheid, enz. in Antw Sp. Ggg. iiij [1561]:
Want de ledighe sietmen dicwils soo traghen
Dat sy haer selfs leden nau connen ghedraghen...
Besiet dan wat den luyen vroomt haer stedicheyt

STICHTEN. In Aanm. 1) wil Verdam in een aantal plaatsen gesticht emenderen in
geschicht. Men verbaast er zich over, dat hij niet door de wolk der getuigen tot inkeer
is gekomen. Met een aan halsstarrigheid grenzende consequentie verbetert hij
telkens weer zijn zegslieden:
U sin werde gesticht (l. gescicht)
1

te siene dat ewelike vraye licht (Sp. II , 18, 15 [hs. ca. 1350?],

Hij viel van grooter rouwen te bedde, met zulke(r) ziecten dat hy te male ter doot
was ghesticht (l. ghescicht) (Schaaksp. hs. [1434] aang. Lsp. 3, bl. 614), Starcheit
es meer ghesticht (l. ghescicht) te dienene, heerscepie te regeerne (ald.). Aldus es
des verduldichs menschen pine vele te mindre, ende hij is bet ghesticht (l. ghescicht)
omme ghesont te werdene (ald.),
Want hi heeft sijn ionghe teeder leden
Voer ons ghesticht aent cruycen hout (l. gescicht) (Dev.
Prof. B. uitg. Scheurleer bl. 290 [vóór 1539]).

Afgezien van de bezwaren, die tegen geschicht kunnen worden ingebracht, is het
volstrekt onnodig om aan gesticht te tornen. De bet. ‘dispositus’, hd. ‘beschaffen’
vloeit a.h.w. vanzelf voort uit die van stichten. Everaert bijv. heeft in Pays 9 [1538]
(aang. uitg. bl. 545):
Onsen keyser ter eeren / edel ghenathuert
Bidden wy menich een dat zy swichten
Van lude te zyne / maer wilt hu stichten
Om zien om hooren...

waar hem stichten = ‘zich instellen, zich richten op’ en in overeenstemming daarmee
elders (Twesen 104 [1511?] aang. uitg. bl. 39):
Men vonder niet vele die zo ghesticht zyn

met gesticht = ‘gesteld’, een betekenis die ook van toepassing is op de door Verdam
aangehaalde plaatsen (behalve de niet bij de andere
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passende aanhaling uit het Devoot ende Profitelyck Boecxken, die per ongeluk hier
verzeild is geraakt.
VERBENEN. Als bet. 3) geeft Verdam: ‘beschimpen, smaden, hoonen; ook smadelijk
behandelen’. Geen der dan volgende bewijsplaatsen kan echter deze betekenis
steunen. Hier zijn ze:
Doen tvolc die niemare wiste,
dat dapostele was doot,
liept met haesten groot
tsinen palayse (t.w. van de koning) ...
ende woudene verbeenen (Yst. Bl. 3466)

verbeent,
Ende hoe saen benic (‘eene dienstmeid, die weggejaagd wordt’(!) dat ic ute minen
dienste dus scheide (Truw. 128 [hs. ca. 1410]):
Du telles mi metten wisen cloeken:
waert goet, ic souder di om vloeken;
ic wane dine herte meent,
e

e

dattu mi heves verbeent (Wap. Mart. III, 49 [hs. 1 h. 14 eeuw],
uitg. Verdam en Leendertz, Stroph. Ged. bl. 68 (ald. r. 52);

Hieremias werd verjaecht, Ezechiel verbeent (A. Bijns 45, 10 [1528];
Met een ander lief int cot
Waert ghi vrolijck ende blije
Dus vinde ic mi bedroghen
Quade tonghen hebbent mi verbeent (Hor. Belg. XI, bl. 260 [ed. 1544],

vg. ald. enkele regels verder:
Door qua tonghen quaet
Sijt ghi van mi verureemt
Ende oock heel van mi versaet

In de laatste aanhaling kan verbenen niets anders betekenen dan ‘ontnemen,
ontroven’. De plaats uit Maerlant's Derde Martijn of Van der Drievoudecheide hoort
thuis onder Verdam's bet. 1): ‘verschalken, voor de gek houden’. De overige eisen
alle een betekenis ‘verjagen, wegjagen’. Onontkoombaar wordt die betekenis
trouwens opgedrongen door Antw. Sp., O ij [1561]:

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 71

202
Gheen lieflijcker solaes en is verleent
Den mensche /al hier op de werelt wijt
Dan reyn conste waer door schande wort verbeent.

VERMIJTEN. I.v. Vermiten citeert Verdam uit Van Vloten's Kluchtspel, dl. I, 61 [ed.
1596]:
Ey lacy! my dunct hy wil my smijten,
Ick moet my vermijten...

waaruit hij een wederk. ww hem vermijten destilleert in de bet. ‘zich verbergen, zich
verschuilen’, Neemt men geen genoegen met dit citaat en slaat men het Kluchtspel
zelf op om te zien, wat er volgt, dan blijkt, dat de zin nog doorloopt:
Ick moet my vermijten, Gans koeyen-keese
Blijft hy hier noch langer, van grooter vreese

dus: Indien hij nog langer hier blijft, moet ik van grote vrees potdorie ‘my vermijten’,
d.i. vergaan. Het ww is namelijk geenszins, zoals Verdam dacht, een andere vorm
van vermyden, maar een afleiding van mijt en de eigenlijke bet. is ‘door wormen
opgegeten worden’, vgl. Tcooren 694 [1565]: (let wel: het koren spreekt!):
Tot som pleckken heb ick wel geleegen,
Wat baetet verweegen (l. versweegen?) twee off drie jaer,
Soo dat ick van binnen vanden claer
Veel op ben gegeeten, die mijn ginck rijten.
Oick ben ik seer vergaen door tvermijten enz.

en Blasius, Dubbel en Enkel ll [ed. 1670] (in WNT i.v. Mijt (I), afl.):
Hy leit hachlijk al vermijt
Iewers onder een Sark gesmeeten.

VERSLIJTEN, I.v. Versliten, bet. I, B, 4 is Verdam misschien de dupe geworden van
Van Vloten's onnauwkeurigheid. In Kluchtspel 1, bl. 87 luidt Everaert's Twesen 319
[1511?]:
In een jaer wordic van hem versleten zeere

i.p.v. ‘en wordic’ (zie de uitg. van Muller en Scharpé bl. 45). Maar
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afgezien daarvan lijkt het vreemd, dat Verdam hier aan een bet. ‘versmaden,
verwerpen, als een oud kledingstuk’ heeft kunnen denken. Het verband spreekt hier
wel een overduidelijke taal:
Sichtent dattic ghelach / en ghenaect hy myn leden niet.
Ende noch heift hy hem / vermeten heere
In een jaer en wordic / van hem versleten zeere
Nochtan dat hy van nathueren / vierich es
Jc weet wel dat hy / jnt bekueren ghierich es
Dies hy dickents / tjeghens slusts verweck stryt.

‘Jn een jaer en wordic van hem versleten zeere’ is dus ‘een jaar lang word ik niet
door hem ‘gebruikt’ (de man heeft zich voorgenomen zich een jaar lang te
onthouden).
VERTARDEN. Met dit werkwoord heeft Verdam kennelijk geen raad geweten. Het
e

was hem ook slechts bekend uit Grimb. oorl. I, 1360 [14 eeuw], var.: ‘wilt toch
hooren sinen wille, ... eer ghi meer vertart nu, ende laet mi weten dantwoorde van
hem’. De betekenis moet(!) zijn, zegt Verdam, ‘weigeren, ontzeggen’. En voorts:
‘waarschijnlijk is vertart bedorven’. Hij heeft zich bij het ww vertarden blijkbaar niet
los kunnen maken van identifcering met verterden (vertreden) en dan klopt het
inderdaad niet. Indien hij naar het Frans gekeken had - maar dat deed Verdam
zelden - was hem alles duidelijk geworden. Vertarden is namelijk een afleiding van
fr. tard (vg. ook tardeeren, WNT i.v.) en de betekenis is ‘vertoeven, aarzelen, dralen’.
Zo ook in L. Jansz' Minnevaer 93 [1583] (in mijn Vier Excell. Kl. bl. 39):
Betrout den Heer, laeter Hem mee bewerden.
Hy sal niet verterden u bystant te doen.

VERWOEDER. Verdam citeert uit Hs. v. 1439 (= U.B. Leiden, Lett. 279, Passionael,
Somerstuc) fol. 146b: ‘Dat ic (niet) eens martelaers wijf waer, mer ic mach wel
seggen dat ic eens verwoeders wijf bin’, waarin verwoeder zou betekenen ‘iemand
die niet weet wat hij doet, in zedelijken zin, die buiten zich zelf is’. Het latijn heeft
hier echter transgressor (overtreder, misdadiger) en dat is ook de betekenis van
verwoeder, vg. L. Jansz. Jezus onder de Leraars 984 [vóór 1580]
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(uitg. N. v.d. Laan, Noordnederl. Rederijkersspelen bl. 161), waar Maria tot Jezus
zegt, als ze Hem heeft gevonden:
Wij waren beducht, of gij ter pallen
Mocht zijn geraakt door enig verwoeder.

Dat verwoeden = zondigen kan zijn, zal niemand verbazen, die het ABC van de
middeleeuwse ethiek kent. Mogelijk heeft Verdam daarmee in het onderhavige geval
geen rekening gehouden. Het lijkt daarom gewenst het gehele materiaal in Mnl. W
i.v. Woet en alle afleidingen daarvan nog eens kritisch te bekijken.
WOEL. Uit Jan Praet 651 [hs. ca. 1450]:
Soe (t.w. het hart)es wandel ende woel
als zoe haer meentet met jongher jeught,

concludeert Verdam tot woel = wuft. Het woord komt intussen ook voor in Everaert's
Twesen 71 [1511?] (aang. uitg. bl. 38):
Maer om een ander sake / myn herte pyne lyt
Dies jn drucke / my de leden / sullen wesen woel.

Woel is hier ‘onrustig’ en die betekenis past ook uitstekend in het in het citaat uit
Praet.
J.J. MAK
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Naar aanleiding van grunjer (III)
Mijn tweede stukje onder deze titel, in Ts. 69, 263, heeft een reactie van De
Tollenaere, in Ts. 70, 51, ten gevolge gehad, waarbij ik mij op mijn beurt weer
genoopt zie een enkele kanttekening te maken. Dit geeft mij tevens gelegenheid
nog een paar aanvullingen te plaatsen betreffende de incidentele Hollandse, althans
noordelijke, vervorming van nd of ng tot nj.
Allereerst blijkt mijn gebruik van de term ‘“klankwet” in de gevoelssfeer’ (Ts. 64,
47) misverstand te hebben opgewekt. De Tollenaere merkt op: ‘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 WNT 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... (voor een klankwet wel angstwekkend klein)’. Ik heb, toen
ik de term ‘klankwet’ (tussen aanhalingstekens) met de verduidelijkende toevoeging
‘in de gevoelssfeer’ neerschreef, gedacht aan een passage uit mijn artikel
Gevoelswoorden (Ts. 63, 17 vgg.), waar ik dezelfde term al eerder had gebruikt en
uitvoerig toegelicht. T.a.p. betoog ik nl. dat ‘de drang naar expressiviteit... zich ook
niet geheel aan regels (onttrekt)’: een t wordt bijvoorbeeld nog al eens een tj, een i
een ie, een o een oe of een u. Het verschil tussen de echte klankwetten en de
‘klankwetten in de gevoelssfeer’ is dat bij de eerste onder bepaalde condities een
klankovergang móet optreden, terwijl bij de tweede de klankovergang kán optreden
maar even goed uitblijven. ‘We kunnen dus zeggen, dat de drang naar expressiviteit
of speelse variatie meestal blijft op de banen die ook de klankwetten bewandelen,
maar alleen incidentele overgangen bewerkt. De conditie van deze incidentele
overgangen zit niet in de omgevende klanken of het accent of iets derge-
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lijks, maar in de, soms nog nader specialiseerbare, sfeer van gevoel of spel waarin
het woord gebruikt wordt’ (a.w. 20). De Hollandse overgang nd > nj zie ik dus als
incidenteel en in de gevoelssfeer liggend, de Zuidnederlandse overgang, maar
Grootaers in H. Top. Dial. 21, 302 in verband met mijn artikeltje op wees,
daarentegen als niet-incidenteel en, in eigenlijke zin, klankwettig. Het lijkt mij beter
om beide verschijnselen voorlopig gescheiden te houden. Voor een ‘klankwet in de
gevoelssfeer’ is de hoeveelheid voorbeelden die men kan aanvoeren van
ondergeschikt belang en een aantal van drie geenszins ‘angstwekkend klein’ te
noemen.
In de geciteerde passage van De Tollenaere speelt hij de vroegere Heeroma (van
1939) uit tegen de latere (van 1946) en meent hij dat de vroegere een ‘heel wat
ongedwongener’ verklaring van koljer heeft gegeven, nl. uit fr. collier. Ik moet
hiertegen in de eerste plaats opmerken dat de vroegere Heeroma zich op zijn
‘verklaring’ allerminst had vastgelegd, want in het W.N.T. staat t.a.p.: ‘Hetzij van fra.
collier, hetzij een willekeurige vervorming van kolder’. De vroegere Heeroma geloofde
in 1939 ook al niets van een ontlening uit het Frans, maar hij was toen nog geen
zelfstandig redacteur en moest daarom zijn opvatting, die hij trouwens nog niet
nader adstrueren kon, nevenschikkend verbinden met een andere. Ik ben het met
de Heeroma van 1939 nog steeds eens en vind een verklaring van koljer uit Frans
collier uiterst gédwongen. Koljer was evenals kolder een benaming voor een wambuis
zonder mouwen dat meestal van leer vervaardigd werd en in 't bijzonder door
zeelieden werd gedragen. De betekenis is bij beide woorden dus op dezelfde wijze
gespecialiseerd en dit maakt het onmogelijk ze te scheiden. Kolder is de gewone,
algemeen gebruikte vorm geweest, koljer een incidentele vervorming in een bepaalde
plaats op een bepaalde tijd die zelfs maar bij één bepaalde (Hollandse) schrijver is
aangetroffen. Neutraal geformuleerd moet koljer dan een ‘willekeurige vervorming’
heten, tegen de achtergrond van mijn artikel Gevoelswoorden kan men het een
‘expressieve vervorming in de gevoelssfeer’ noemen die zich ‘niet geheel aan een
regel onttrekt’. Afgezien van dit alles is het mij volstrekt onduidelijk hoe Frans collier
in de 18de eeuw koljer zou kunnen opleveren. In de Middeleeuwen
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is het woord ontleend als colier met ie-uitspraak (tot in de 16de eeuw
gedocumenteerd), in de 18de eeuw (koljer treedt op in 1782) had collier stellig reeds
koljee moeten worden (verg. souper, dat in een Nederlandse tekst van 1752 al
soupe gespeld wordt).
Het derde punt waar ik iets over zeggen moet is De Tollenaere's opvatting over
de verhouding van banderheer en banjerheer. Ik blijf handhaven wat ik Ts. 64, 46
noot schreef: ‘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.’ Dit is een soortgelijk argument
als ik bij kolder en koljer gebruikt heb en lijkt mij eigenlijk niet goed voor bestrijding
vatbaar. De Tollenaere blijkt dat trouwens in feite met mij eens te zijn, want ook hij
verbindt banderheer en banjerheer, alleen op iets andere wijze dan ik gedaan had.
Ik verklaarde banjer- uit bander- met incidentele overgang van nd > nj in de
gevoelssfeer, hij legt een secundair verband doordat hij banjer- laat interpreteren
als bander- en in nd een hypercorrecte schrijfwijze van nj ziet. Waarom De Tollenaere
de hierboven geciteerde passage ‘een stoute bewering’ noemt, ontgaat mij ten
enenmale. Maar ik wil graag wachten op zijn toegezegde aparte studie over dit
onderwerp. Gesteld dat deze latere studie mij volledig zou overtuigen en dat om
semasiologische redenen banjerheer onmogelijk een vervorming van banderheer
kan zijn, dan blijft het woordenpaar voor mijn ‘klankwet in de gevoelssfeer’ echter
precies even belangrijk om het secundaire contact dat beiden, ook volgens De
Tollenaere, toch in ieder geval gemaakt moeten hebben. Een hypercorrecte spelling
van intervocalische j als d veronderstelt een klankwet d > j, een ‘averechts herstel’
van banjerheer tot banderheer (en dan verder tot baanderheer) veronderstelt de
aanwezigheid van andere woorden waarin, door een ‘klankwet in de gevoelssfeer’,
nd tot nj vervormd was. Een dergelijk indirect bewijs zou ik eigenlijk nog een groter
steun voor mijn stelling vinden dan het directe bewijs van een enkel opzichzelfstaand
woord. Immers zo'n ‘averechts herstel’ veronderstelt dat het taalgevoel zich min of
meer bewust is van het bestaan van een overgang nd > nj en dat bewustzijn berust
stellig op meer dan één geval. Voor de bevestiging van mijn
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betoog moet ik dus hopen dat De Tollenaere er in zal slagen om Kluyver, bij wie ik
mij aansloot, te weerleggen.
Het vierde punt betreft De Tollenaere's slotzin, dat de overgang van nj tot nd in
het zuidoosten van Vlaanderen ‘geenszins wat Heeroma zou noemen een
“contra-ontwikkeling” van de door hem voorgestane ontwikkeling nd > nj’ is. Dit zou
ik nu eens een stoute bewering willen noemen. Immers de mouillering van nd tot nj
(waaruit soms weer j) is in het genoemde gebied doodgewoon en het zou m.i. weinig
moeite kosten te bewijzen dat in tal van gevallen nd weer hersteld is uit nj. Omdat
dit buiten mijn eigenlijke onderwerp staat, zij het mij echter vergund dit bewijs op
mijn beurt uit te stellen tot een latere aparte studie. Ik wil hier alleen nog, omdat het
zo'n vroeg gedocumenteerd geval is, herinneren aan de vormen vinder en vinderling
voor vinger en vingerling, die in de 16de eeuw in het noordwesten van Vlaanderen
meermalen zijn aangetroffen (vinder bij Everaert op blz. 37, 341 en 466 van de editie
Muller-Scharpé [resp. uit 1512, 1530 en 1509]; vinderling als waterbouwkundige
term in keuren van Kadzand, van 1538, en van het Kamerlingsambacht in het Vrije
van Brugge, van 1586, beide aangehaald door Gailliard, Gloss. Invent. v. Br. 507).
Vinder voor vinger veronderstelt de tussenvorm vinjer, en daarmee de overgang
van ng tot nj, maar een ‘averechts herstel’ van vinjer tot vinder is niet denkbaar als
oorspronkelijke nd ook niet eerst tot nj was geworden en vervolgens weer hersteld
werd.
Hierbij aanknopend kan ik er op wijzen dat in het Hollands iets dergelijks gebeurd
is bij unger. In Ts. 69, 264-5 heb ik unjer, eunjer een Hollandse ontwikkeling uit
unger, onger genoemd, maar ik heb daarbij de, in dit verband belangrijke, Tesselse
vorm ünder over het hoofd gezien. (Keyser spelt ünder, Heukels, of liever zijn
Tesselse correspondent J. Daalder Dz., unnder [1907].) Dit ünder kan dus gelden
als een indirect bewijs voor de overgang nd > nj, die, hoe incidenteel hij ook mag
zijn opgetreden, toch zodanig in het Hollandse, althans Tesselse taalbewustzijn
moet hebben geleefd, dat ook een anders ontstane nj aan het herstel tot nd heeft
kunnen deelnemen.
De Tollenaere heeft mijn beschouwing over granje in Ts. 64, 47 vgg. onaangetast
gelaten, maar dit is een gedeelte dat, naar ik bij
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toetsing heb bemerkt, nog wel enige aanvulling nodig heeft. Ik ben destijds geheel
afgegaan op het materiaal van het W.N.T., zonder mij er rekenschap van te geven
dat het artikel granje daarin, van de hand van Beets, van 1892 is. Reeds Kluyver
heeft in Museum 2, 315 [1894] de etymologie van De Vries, waar Beets nog in
geloofde, afdoende bestreden en ik had dit dus kunnen nalaten. Kluyver kwam
echter tot een andere conclusie dan ik en wilde alle vormen (grant, grande en granje)
herleiden tot fr. garant. Ik blijf daartegenover de voorkeur geven aan een verband
met het werkwoord granten, dat niet alleen, zoals ik t.a.p. vermeldde, in een mnd.
vocabulare (een Voc. ex quo van 1467) staat genoteerd, maar ook nog in het
tegenwoordige Nederduits bekend is. Lasch en Borchling geven granten op met
een betekenis ‘bedelen, in 't bijzonder met vrome voorwendsels’. Uit deze
betekenisomschrijving kan men opmaken dat er in de oudere taal nog wel enige
plaatsen van het woord moeten zijn aangetroffen. Het Rhein. Wtb. vermeldt zowel
granten als granken, kennelijk hetzelfde woord in een verschillende dialectvorm.
De betekenis is ook hier ‘bedelen’, maar met de bijzondere nuance van ‘bedelen
zonder woorden, begerig staan te kijken’ zoals kinderen of honden doen. Vindt men
granten dus onmiddellijk ten oosten van Limburg ‘het komt ook aan de grens van
Groningen voor. Zowel Stürenburg als Ten Doornkaat Koolman vermelden grannen
voor Oostfriesland met de betekenis ‘een hevige begeerte hebben naar iets’. Dat
granten ook in het Hollands van de 15de eeuw bekend moet zijn geweest, blijkt uit
de afleiding granter, ‘persoon met hevige begeerten’ (of eventueel ook ‘bedelaar’),
waarvoor men Mnl. W. i.v. zie. Boekenoogen verschaft de oudste Hollandse plaatsen
van het hiermee samenhangende znw. en wel van de vormen gharanden en granden
[Krommenie, 1598]. Dan volgen een paar plaatsen van granje bij Amsterdamse
schrijvers uit de eerste helft van de 17de eeuw (Hooft grangen, Bredero granje, I.
Vos granje). De Hagenaar, althans in Den Haag geboren, N. Heinsius schrijft in
1695 de vorm grand, de Amsterdammer A. Fokke in 1802 de vorm grande. De
Rotterdammer A. de Jager geeft in 1854 de vorm grant op, Beets in 1893 voor
Leiden grande, Boekenoogen voor het Zaanland in 1897 garande, gerande, garand.
Hiertussenin ligt nog een literair citaat van de Hagenaar Emants, Juffrouw Lina 29
[1888]: ‘Z'n
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grant heeft ie der nooit voor gehaald’. Het getuigenis van Boekenoogen wordt voor
andere delen van Noord-Holland bevestigd door J. de Vries [1909], met de vorm
gerande, en Karsten [1931], die hetzelfde woord onzijdig opgeeft ('t gerande).
Tenslotte geeft Overdiep voor Katwijk nog de vorm gerant [1943]. Grant enz. blijkt
dus een zeer verbreid en levend Hollands volkswoord te zijn, in de vorm met -e
vooral Noordhollands, in de vorm zonder -e vooral Zuidhollands. Bij het
Noordhollands sluit het Fries aan, dat volgens het woordenboek van W. Dijkstra
[1900] ook de vorm grande kent. Bij het Zuidhollands sluit het Zeeuws aan: voor
Zuid-Beveland en westelijk Zeeuws-Vlaanderen wordt in 1860 de vorm garand
opgegeven (Navorscher 10, 378). Voor Westvlaanderen bezitten we een 16de-eeuws
getuigenis. De Ieperse rederijker Laurier schrijft in zijn berijming van Ovidius' Conste
der Minnen op blz. 45: ‘Cont ghy bedecken sulck constich oorboren Het sal u
vorderen tuwen grande’ [1564]. Deze oudste vorm ziet eruit als een datief van een
mannelijk of onzijdig woord grand. Verder oostelijk vindt men het woord nog vermeld
voor Zuid-Brabant, Hageland en Antwerpen (door Schuermans [1870], in de vorm
gerant), alsmede voor de Haspengouw (door Rutten [1890], in de vorm grant). Als
men al dit materiaal overziet, valt het op hoe de paar gevallen van granje volkomen
verdwijnen in de grote massa van grande-en grant-plaatsen. Granje is plaatselijk
beperkt tot Amsterdam en tijdelijk tot de eerste helft van de 17de eeuw. De omgeving
van Amsterdam kent voor en na de 17de eeuw grande en in Amsterdam zelf komt
dat later ook voor. De enig mogelijke verklaring is wel, dat granje een vervorming
van grande is, wat bij een dergelijk gevoelswoord ook nauwelijks verwondering kan
wekken. Het lijkt mij onjuist om, zoals ik Ts. 64, 48-9 heb gedaan, uit te gaan van
een infinitief granjen. Het werkwoord zal wel altijd granten zijn gebleven, maar de
als znw. gebruikte stam (verg. zijn begeer doen) zal allerlei vervormingen hebben
ondergaan, van grant tot garand of gerant (zuidelijke groep), of tot grande (waaruit
incidenteel granje) (noordelijke groep). De nauwkeuriger beschouwing blijkt dus tot
een zekere vereenvoudiging van het beeld te leiden. Als grondbetekenis van grant
blijf ik zien ‘wat iem. begeert’, als de hieruit afgeleide ‘wat iem. nodig heeft’ en ‘wat
iem. toekomt’.
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Aan de voorbeelden van de overgang ng > nj, die ik Ts. 69, 263 vgg. gegeven heb,
kan ik nog enige toevoegen. Bij de Friese gevallen moet waarschijnlijk spanje
genoemd worden, namelijk als dit ontstaan is uit spange. De betekenis is ‘paar
gouden knopen, die met een ringetje verbonden zijn en door mannen in de halsboord
gedragen wordt’ (zie Friesch Wdb., ook i.v. ikelspanje). Een nieuw Hollands voorbeeld
is panjeren, een bijvorm van pangelen ‘ruilen, verkwanselen’. Volgens het W.N.T.
komt de vorm panjeren voor ‘in zholl. zeemansplaatsen (Vlaardingen)’. Merkwaardig
is echter dat deze vorm ook ver buiten Holland is aangetroffen: bij Molema vindt
men hem opgegeven voor de stad Groningen (niet meer bij Ter Laan) Mijn opmerking
op blz. 267: ‘In het Gronings schijnt de ontwikkeling van ng tot nj inderdaad niet
voor te komen, wel daarentegen in het Fries en Hollands’, blijkt dus niet juist te zijn.
De overgang komt incidenteel zowel in Holland en Friesland als in Groningen voor.
Ik had dit trouwens al kunnen weten, voor ik de vorm panjeren vond, want als ik de
regionale woordenboeken had nageslagen op unjer, had ik het niet alleen bij W.
Dijkstra gevonden (onjer, ûnjer), maar ook bij Ter Laan (unjer, alleen in Hunzingo).
Dit leidt tot de conclusie dat grunjer, het ongelukkige woord van Van Focquenbroch
waarom alles begonnen is, tenslotte ook wel Gronings zou kunnen zijn. Ik vond bij
Molema zelfs een vorm Grunger, waaruit Grunjer ‘klankwettig’ zou kunnen zijn
ontstaan. Maar het blijft veel meer voor de hand liggen dat Van Focquenbroch een
Amsterdamse vorm heeft gebruikt. Hoe had hij de Groningse (als die al bestaan
heeft) moeten kennen? Mijn slotzin: ‘Waarschijnlijk zal Grunje in het 17de-eeuwse
Amsterdam de populaire vlotte naam voor Groningen geweest zijn’, lijkt mij ook nu
nog wel te handhaven.
Bij unjer heb ik een soortgelijke fout gemaakt als bij granje: ik ben afgegaan op
het materiaal van het W.N.T. zonder het te controleren en aan te vullen. Dat heb ik
nu wel gedaan en daarbij is mij gebleken dat het artikel eunjer op verschillende
punten aanvulling behoeft. In de eerste plaats is de indruk die men van de
verspreidheid krijgt onvolledig, doordat, op één plaats uit Cats na, alle citaten uit
Hollandse schrijvers zijn. Ik wees hierboven al op het voorkomen van unjer in
Groningen en Friesland. Van Hall, Landh. Flora 273 [1854] geeft
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ook Overijsel op, wat bevestigd wordt door Heukels [1907], die de vorm unjer o.a.
vermeldt uit Noord-Overijsel en de Graafschap Zutfen. In de tweede plaats zijn de
gegevens van het artikel eunjer in chronologisch opzicht onvoldoende. Men mist
niet alleen enkele van de oudste plaatsen (‘dat oyngersteck’ [Assendelft, 1600], uit
Boekenoogen; ‘Oniers-eyeren’ [Leiden, 1608], uit Dodonaeus), maar men mist ook
vrijwel de hele documentatie voor de 18de, 19de en 20ste eeuw. De laatste is voor
bet. 3), ‘paardestaart’, zonder veel moeite bijeen te brengen. Als oudste plaats bij
deze bet moet natuurlijk het bovengenoemde Aseldelftse oynger(steck) fungeren.
De eerste flora die unjer voor ‘equisetum’ vermeldt is die van De Gorter [1781].
Houttuyn neemt Nat. Hist. II, 14, 22 de naam unjer over. In de wetenschappelijke
landbouwliteratuur uit het begin van de 19de eeuw is unjer niet zeldzaam. Ik noteerde
uit de Verh. v.d. Maatsch. t. bev. v.d. Landb te Amsterdam 13, II, 18 [1801]: ‘unjer
of kattestaart’, en uit Berkhey, N.H. 9, 91 [1811]: ‘Heermoes, Paardestaart, wordende
bij de Boeren ook genaamd Roebol en Unjer, en in Vriesland Kwadernaad of
Malgoed’. Voor de latere documentatie in Holland zorgen Bouman, Boekenoogen,
Karsten en Keyser. Al dit materiaal verandert, evenals bij granje, aan de etymologie
van unjer intussen niets. Voor het inzicht in de overgang ng > nj is het echter wel
belangrijk. In tegenstelling tot de meeste andere gevallen is de nj in unjer, eunjer,
onjer vast geworden en is met name de eerste vorm de wetenschappelijke en de
tweede de literaire cultuurtaal ingegaan. Alleen plunje kan zich verder nog beroemen
op een zo geordend bestaan. Dit maakt het moeilijk het voorkomen van unjer in
Overijsel en Gelderland (en over de grens ook nog in Westfalen) juist te beoordelen.
De mogelijkheid van Hollandse expansie moet niet bij voorbaat worden uitgesloten.
Een onkruid wordt, zodra men er zich bewust rekenschap van geeft en het opzettelijk
gaat bestrijden, een cultuurbegrip. Wij zullen eerst andere, meer vluchtige en
ongeordende, voorbeelden van ng > nj of nd > nj in het oosten moeten vinden (zoals
we in Groningen inderdaad gevonden hebben), voor we deze incidentele overgangen
in de gevoelssfeer mogen toeschrijven aan de volkstaal van heel Nederland
benoorden de grote rivieren.
O e g s t g e e s t , Maart 1953
K. HEEROMA
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*)

Willem de Clercq en Rasmus Rask

(15 Januari 1795-4 Februari 1844) (22 November 1787-14 November
1832)
De grote Deense taalgeleerde Rasmus Rask is nooit in Nederland geweest. Dat er
tussen hem en Nederland echter toch vrij talrijke betrekkingen hebben bestaan is
maar weinig bekend.
De in 1825 verschenen Frisisk Sproglaere heeft de toen in Europa alom bekende
Deense taalkundige in contact gebracht met het Nederlandse Friesland, waar in het
begin van de negentiende eeuw, een herleving van het taalkundige bewustzijn zich
ging manifesteren. Dit contact met de Friezen ontstond in 1826, toen namelijk in De
Weegschaal 1826, 431-446, een anonieme recensie van de Frisisk Sproglaere was
verschenen, die op zichzelf niet veel meer was dan een echo van de bespreking
1)
die J. Grimm in de Göttingische gelehrte Anzeigen, 1826, 81-107 had gepubliceerd .
Deze Nederlandse recensie echter was in zoverre belangrijk, als ze de aandacht
van hen die zich in Nederland voor de Friese taal interesseerden op het werk van
de Deense taalgeleerde vestigde. Ze werd namelijk het uitgangspunt voor de
briefwisseling welke drie vooraanstaande Friezen, en wel de jurist Jhr. Mr. Montanus
de Haan Hettema, en de predikanten Rinse Posthumus en Joost Hiddes Halbertsma,
met Rask zouden gaan onderhouden.
Hettema is zeer waarschijnlijk de eerste geweest die contact met Rask heeft
gehad. In zijn Friesche Spraakleer, die in 1832 verscheen, noemt hij Rask zijn
2)
‘hooggeschatten vriend en leermeester’ . De

*)

1)

2)

Bij het verschijnen van deze bijdrage is het mij een genoegen Mej. M.E. Kluit, secretaresse
van het Réveil-archief te Amsterdam, te bedanken voor haar zeer bijzondere hulpvaardigheid
en haar toestemming tot het publiceren van de in deze bijdrage aangehaalde bescheiden uit
haar archief.
Zie Miscellanea J. Gessler 1197 en 1201 [1948]. Met nadruk wens ik er op te wijzen, dat ik
niet verantwoordelijk ben voor de talloze en vaak storende drukfouten die mijn artikel in de
Miscellanea J. Gessler, vooral de commentaar, ontsieren.
‘Voorrede van den Vertaler’ blz. xj [1832].
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schriftelijke nalatenschap van Hettema is echter na zijn dood door de familie
3)
vernietigd .
Van Rinse Posthumus (1790-1859), een Fries taalgeleerde en dichter, die bijna
een halve eeuw lang predikant is geweest te Waaksens en Brantgum, een eenzame
terp met nog geen tweehonderd zielen, is op de K.B. te Kopenhagen een in het
Latijn gestelde, ongedateerde brief aan Rask bewaard, die in Hjelmslev's uitgave
van de Breve 2, 376 (Registrant, nr. 894) op ‘april 1830’ gedateerd wordt, doch die,
zoals ik in de ‘De Briefwisseling R. Rask-R. Posthumus’ in Miscellanea J. Gessler
1198 [1948] trachtte aan te tonen, waarschijnlijk vóór 8 Oct. 1828 te dateren is,
zijnde de dag dat J. Bowring, samen met Jhr. Aebinga van Humalda, een bezoek
bracht aan R. Posthumus te Waaksens. Het antwoord van Rask aan Posthumus,
d.w.z. het concept, want het origineel bezitten we niet, is gedateerd 24-4-1830, en
berust insgelijks op de K.B. te Kopenhagen.
De brieven die de bekende doopsgezinde leraar en Friese taalgeleerde, Joost
Hiddes Halbertsma, aan Rask heeft geschreven zijn niet bewaard, althans niet
teruggevonden; de in het Engels opgestelde antwoorden van Rask op deze brieven
echter berusten op de Provinciale Bibliotheek te Leeuwarden, en werden reeds in
1927, met een uitvoerige en interessante commentaar, uitgegeven door Fritz Braun
in de ‘Dankesgabe für Albert Leitzmann’ [1927].
De zo even genoemde drie Friezen echter zijn niet de enige Nederlanders geweest
met wie Rask contact heeft gehad. Uit de brief die deze laatste op 21 April 1830
aan Joost Hiddes Halbertsma richt weten wij, dat Epkema's uitgave van Gysbert
Japicx [1821] hem werd bezorgd door Willem de Clercq. Rask schrijft namelijk: ‘Mr.
m

W de Clerk has been so good as to procure me a copy of the new edit. of Gisb.
Japicx, but I was in a great measure prevented from using his Vocabulary by the
barbarous appearance of the words in his orthography, which made it very difficult
and troublesome to me to find

3)

Zie F. Braun, Briefe von R. Rask an J.H. Halbertsma 8 [1927]. Ik citeer naar de paginering
van de ook apart verschenen overdruk.
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4)

a word, I wished to see’ . Deze passage, waaruit men kan opmaken, dat er tussen
W. de Clercq en Rask contact heeft bestaan, vormde voor mij de aanleiding, om in
5)
de verzameling W. de Clercq , die als afdeling F bij de Stichting Réveil-archief op
de Amsterdamse U.B. is ondergebracht, te gaan zoeken naar stukken waardoor
het contact tussen R. Rask en W. de Clercq nader bevestigd zou worden. Mijn
vermoeden, dat in de portefeuilles F LXIX-LXXIV, bevattend ‘Ingekomen brieven
van diverse personen’ aan W. de Clercq, wel eens iets kon zitten, werd bevestigd,
toen Mej. E. Kluit, secretaresse van het Réveil-archief, op mijn verzoek de inhoud
van deze portefeuilles nakeek, en me op 31-X-1947 meedeelde, dat zich daarin,
en wel in portefeuille LXXII, B, 5, bevond: een brief van Professor Erasmus Rask
6)
uit Kopenhagen, op 24 Januari 1826 gericht aan W. de Clercq . Deze brief,
bestaande uit een dubbel gevouwen blad van 0,409 m breed bij 0,428 hoog, waarbij
de vierde bladzijde voor het adres is gereserveerd, is met een duidelijk leesbare
hand geschreven.
+

Kopenhagen d. 24. Jan. 1826.
+

blz. 1

Hochzuverehrender Herr!
Beide Ihre freundschaftlichen und sehr willkommenen Briefe habe ich richtig erhalten,
und bin Ihnen dafür sehr vielen Dank schuldig. Haben Sie doch die Güte was Sie
7)
für mich gekauft haben mit der fahrenden Post so bald wie möglich zu schicken,
und falls es bis nach

4)
5)
6)

7)

Breve fra og til Rasmus Rask 2, 236-237.
Het overzicht ‘geraadpleegde Archivalia’ in C.E. te Lintum, Willem de Clercq, de Mensch en
zijn Strijd [1938], blz. 234 volg. is mij daarbij van onmisbaar nut gebleken.
Dat deze brief niet voorkomt in de uitgave der Breve fra og til Rasmus Rask door L. Hjelmslev
in 1941, vindt zijn oorzaak hierin, dat door de Kon. Bibliotheek in Kopenhagen in 1930 (t.w.
in een brief van 14-10-1930, naar bibliothecaris Tue Gad me mededeelde) bij de Amsterdamse
U.B. werd geïnformeerd naar de aanwezigheid van brieven van en aan R. Rask, terwijl het
Réveil-archief pas na die tijd bij de Amsterdamse U.B. werd ondergebracht.
Zie Ds. Wtb. III, 1259 [1862]: ‘fahrende post, im gegensatz zur reitenden’; VII 2018 [1889]:
‘man unterscheidet (oder unterschied) die reitende, fahrende, eilende (schnelle, geschwinde),
ordinäre oder extra-post’; VIII, 770 [1893]: ‘die reitende post, nuntius publicus equo vectus’.

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 71

216
Hamburg frankirt werden muss mir das Porto mit zu berechnen. Ausserordentlich
lieb ist es mir wenn Sie mir jemand hier aufgeben können an den ich den Belauf
bezahlen darf. Ich verstehe nicht recht in welchem Gelde der Preis angegeben ist,
aber gleichviel, er scheint mir nicht hoch zu seyn, und ist allenfalls nur wenig gegen
das, was ich auf deutsche und englische Bücher verwende. Am liebsten wäre es
mir im Hamburgischen Gelde oder dänischen Silbergelde (Specien) bezahlen zu
dürfen; ich erwarte darüber Ihren nähern Befehl.
Ich sage Ihnen noch einmahl meinen herzlichsten Dank für Ihre unermüdete Güte,
8)
und freue mich zum baldigen Empfang des Japix &c. Ich werde auch nächstens
versuchen Ihnen eine Kleinigkeit mit der fahrenden Post zu schicken, ich habe eine
9)
+
Kleinigkeit über Zendavesta unter der Presse, die vielleicht jemand von den
+
Gelehrten in Haag oder Leyden interessiren könnte. Sonst habe ich auch
blz. 2
herausgegeben: ‘Frisisk Sproglaere af R. Rask. København 1825.
Spansk Sproglaere efter en ny Plan, Kh 1824.
Angelsaksisk Sproglaere tilligemed en kort Laesebog ved R. Rask. Stokholm
1817.
Anvisning till Isländskan eller nordiska fornspråket af Erasmus Chr. Rask. Från
Danskan öfversatt och omarbetad of Författaren Stockholm 1818. vorher im
dänischen herausgegeben unter diesem Titel: Vejledning til det Islandske eller gamle
nordiske Sprog af Rasmus Kristjan Rask. København 1811.
Sýnishorn af fornum og nýum norraenum ritum. i.e. specimina literaturae Islandicae
veteris et hodiernae magnam partem anecdota ed. Erasmus Chr. Rask Holmiae
1819.
Lexicon Islandico-latino-danicum Björnonis Haldorsonii cura Erasm. Chr. Raskii
to

editum vol. 1-2. 4 Hafniae 1814.
Edda Saemundar hins fróða (Collectio carminum

8)
9)

D.i. Gysbert Japicx, Friesche Rijmlerye, uitgegeven door E. Epkema (Ljeauwert, 1821).
D.i. Om Zendsprogets og Zendavestas AElde og AEgthed (Det Skandinaviske
Litteraturselskabs Skrifter XXI (Kbn.), 231-274). Ook als overdruk verschenen (Kbn., 1826,
o

46 blz. 8 ) (zie R. Rask, Udvalgte Afhandlinger 3, 356 [1932-'35]).
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veterum Scaldorum, Saemundiana dicta), quam ex recensio Erasmi Chr. Rask
curavit A.A. Afzelius Holmiae 1818.
Snorra-Edda ásamt Skáldu &c. útgefin af. R. Rask Stockhólmi 1818.
+
Diese sind die zwey berühmten Eddas oder nord. Mythologien die erste poetisch,
+
die letztere prosaisch, die erste mit Homer die andere mit Apollodor zu
blz. 3
vergleichen. Beyde aber nur im isl. Texte zum erstenmal nach Handschriften
vollständig herausgegeben.
Ausserdem habe ich etwas in den Schriften gelehrter Gesellsch. geschrieben z.B.
10)
eine Ausgabe des Periplus Otheri & Wulfstani Angelsächsisch u. Dänisch mit
ten11)

vielen Anmerkungen in den Schriften der Skandinav. Gesellschaft 17
Bande.
u. dergl. mehr. Jetzt habe ich unter der Presse eine Theorie der dänischen
12)
Rechtschreibung , wo von die Hälfte (10 Bogen, gedruckt sind. - Dies alles habe
ich Ihnen, theurer Gönner! so ausführlich geschrieben, damit Dr. Holm nichts von
meinen Thaten vergessen sollte, denn ich sah aus Ihrem Brief an ihn, dass Sie
wünschten zu wissen, was ich herausgegeben habe. Nehmen Sie

10)

11)
12)

D.i. Ottars og Ulfstens korte Rejseberetninger med dansk Oversaettelse, kritiske
Anmaerkninger og andre Oplysninger (Det Skandinaviske Litteratur-Selskabs Skrifter 11,
1-132). Ook als overdruk (Kbn., 1816). In 1823 verschenen enkele verbeteringen, Rettelser
til Afhandlingen om Ottars og Ulfstens Reiser (Det Skandinaviske Litteraturselskabs Skrifter
19, twee ongepagineerde bladzijden aan het eind van het deel). Zie R, Rask, Udvalgte
Afhandlinger 3, 344 en 350 (1932-'35).
Er staat duidelijk 17; volgens de bibliografie in Udvalgte Afhandlinger 3, 344 is het echter deel
11.
D.i. Forsøg til en videnskabelig dansk Retskrivningslaere med Hensyn til Stamsproget og
Nabosproget (Tidsskrift for Nordisk Oldkyndighed I, 339; daarnaast ook als aparte uitgave
(Kbn., 1826)). (Zie R. Rask, Udvalgte Afhandlinger 3, 356).

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 71

218
es daher nicht übel, sondern erlauben Sie mir die Ehre zu verharren

13)

Al is de ondertekening blijkbaar door een of andere autogrammenmaniak
weggeknipt, ook zonder handtekening is het voldoende duidelijk van wie deze brief
afkomstig is. Overigens heeft W. de Clercq, geheel volgens kantoor- en
koopmansstijl, bovenaan de adreszijde de brief niet alleen genummerd, doch er
bovendien ook op aangetekend: plaats en datering, de afzender: “Prof Rask.
(Erasmus)”, de datum van ontvangst “31 dr”, dus Januari, en de datum van
beantwoording, namelijk 8 Februari.
De hier gepubliceerde brief is hierom reeds belangrijk, omdat hij niet voorkomt in
het werk Breve fra og til Rasmus Rask, dat in 1941, in twee delen door L. Hjelmslev
14)
werd uitgegeven . Uit de “regi-

13)
14)

Blijkbaar: Gennem (d.i. via) Hamburg.
Deel 3, dat nog niet is verschenen, zal het wetenschappelijke apparaat (tekstkritische
inlichtingen, kommentaar en registers bevatten (zie Breve I, VII [1941]). Naar Professor dr. L.
Hjelmslev me echter in een brief van 19-3-1953 mededeelt, moeten er nog twee delen
verschijnen (kommentaar, registers, supplement en biografie).
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strant” in deel 2, blz. 273 volg., blijkt bovendien dat de uitgever van het bestaan er
van niet heeft afgeweten. We kunnen uit dit schrijven met zekerheid opmaken, dat
De Clercq op zijn minst drie brieven aan Rask heeft gezonden, twee waarschijnlijk
in 1825, en een op 8 Februari 1826.
Wanneer Rask op 24 Januari 1826 schrijft: “Haben Sie doch die Güte was Sie
für mich gekauft haben mit der fahrenden Post so bald wie möglich zu schicken”
dan kan de brief van 24 Januari 1826 niet de eerste zijn geweest die Rask aan W.
de Clercq heeft gezonden. Als W. de Clercq iets voor Rask koopt, Rask om een zo
spoedig mogelijke toezending van het gekochte vraagt, en zegt dat hij het liefst in
Kopenhagen zou betalen, dan moet Rask stellig in een vroegere brief de opdracht
tot de aankoop hebben gegeven, en wel in het jaar 1825. Deze brief is echter niet
teruggevonden. Met behulp van gegevens uit het Réveil-archief konden we wél
achterhalen wanneer De Clercq deze, of althans nog een brief heeft ontvangen. In
portefeuille F XII, die particuliere aantekeningen uit 1825 bevat, vonden we in afdeling
B “Mémoires” op blad 59a aangetekend: “Dingsdag 15 Nov. 'S ocht. zeer hartelyke
briev.(en) v. Holm & ook een v. Rask 't geen my veel genoegen deed”. We komen
dus op zijn minst tot drie (niet teruggevonden) brieven van De Clercq aan Rask (t.w.
twee van 1825, en een van 8 Februari 1826) en twee van Rask aan De Clercq,
waarvan de eerste van November 1825 niet is bewaard, en de tweede, die van 24
Jan. 1826 nu te voorschijn is gekomen. Van geen van deze vijf brieven heeft de
uitgever van de correspondentie van en aan Rasmus Rask iets afgeweten.
Uit de brief van Rask van 24 Januari 1826, en wel uit het slot, valt op te maken, dat
W. de Clercq aan ene zekere Dr. Holm een overzicht heeft gevraagd van de
publicaties van R. Rask. Deze Dr. Holm heeft dit verzoek toen blijkbaar aan Rask
zelf doorgegeven. Wie was deze Dr. Holm?
Op 17 Mei 1824 tekent W. de Clercq in zijn dagboek aan: “By D(a) C(osta) was
de heer Holm geweest een Candidatus Theologiae
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15)

uit Denemarken, die in Italië Frankryk & C. gereisd heeft” . Op 19 Mei vinden we:
“Den morgen kwam de Heer Holm by my & hadden wy een zeer aangenaam gesprek.
Ik bezocht met hem Muller & Coquerel. Hy was wel wat liberaal zoo als alle die
Vrienden die uit het Zuid.(en) komen, doch scheen doch een waarachtige liefde
16)
voor de Godsdienst v Christus te hebben” . Dezelfde dag schrijft hij: “Ik ging 's
avond. nog by Chev. waar ik een gehele collectie Denen vond....Ik sprak nog veel
met....Holm, ik moet...zyn te groot Enthousiasmus v. Vryheid een weinig tegen...
gaan. Zulke goede menschen zouden met de beste intenties de fakkel in hun eigen
vaderland werpen. Deze Man heeft veel vuur, schynt veel gelezen te hebben & is
nog niet ouder dan 23 Jaar. Hy wil gaarne nog eens reizen & niet voor 30 Jaar zyn
17)
Ampt aanvaarden. Hy verh.(aalde) my nog dat Rahbeck & vooral een ander
professor...de Noorsche/Duitsche Mythologie niet begrepen hebben & de Edda
18)
19)
daarvoor de enige bron blyft” . De volgende dag kwam Holm bij De Clercq dineren .
Op 21 Mei was deze laatste weer op bezoek “by le Chevalier waar alles vol v. Denen
was, toen kwam Holm nog afscheid nemen, & hy was regt hartelyk. Ik gaf hem een
(exemplaar) myner Verhandeling voor my (lees: hem) zelve & een voor Bisschop
20)
Münter” . Op Donderdag 17 Juni vinden we in het dagboek aangetekend: “Onze
e

e

goede Holm heeft het 8 of 9 deel zyner reisbeschryving tusschen Groningen & de
21)
Nieuwe Schans verloren doch hetzelve gelukkig nog weder terug gekregen” .
Van de correspondentie Holm-De Clerq in 1825 leggen de volgende stukken
getuigenis af. Op 22 Oct. 1825 schrijft De Clercq aan Dr.

15)
16)
17)
18)
19)
20)

21)

Portefeuille F XI, B, blad 30b.
Portefeuille F XI, B, blad 30d.
Rabeck, Knud, Lyne (1760-1830), werd in 1790 professor in de aesthetiek en in 1816 in de
Deense taal- en letterkunde aan de universiteit te Kopenhagen.
Portefeuille F XI, B, blad 32b.
Portefeuille F XI, B, blad 34a.
Portefeuille F XI, B, blad 34a. Münter, Fr. C.C.H. (1761-1830), geboren te Gotha, kwam met
zijn vader naar Kopenhagen, studeerde in Göttingen, werd dr. phil. in Fulda (1784), dr. theol.
in Kopenhagen in 1790, in welk jaar hij professor werd in de theologie aldaar, in 1808 bisschop
van Sjaelland.
Portefeuille F XI, B, blad 46d.
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S. Muller “leeraar der Doopsgezinden” te Amsterdam: “Komt uw vriend Feldberg
my hier niet eens opzoeken. Ik heb een zwak voor de Deenen. In het begin van dit
jaar had ik nog eenen lieven brief van Holm den Candidaat in de Theologie met
22)
wien ik by u was” . In de “mémoires” vinden we de volgende aantekening: “Zaturdag
16 July.... Kamp tegen het gevoel dat ik hier niet nuttig genoeg ben.... Kamp & dit
vnl. daar Jens Holm my schreef dat ik nu voor de wetenschappen meer zal kunnen
23)
doen. Moet ik dan boeken schryven om aan de dwaze begeerte te voldoen?” . Op
24)
15 November 1825 heeft De Clercq insgelijks een brief van Holm ontvangen .
Voor het jaar 1826 hebben we de volgende gegevens. “Woensdag Donderdag
Vrydag 12. 13. 14. April.... Van Holm had ik een zeer belangryke brief D(a) C.(osta's)
wapenkreet is in het Deensch vertaald”. Aan het Bureau was alles flaauw.... Ik had
geen werk genoeg van den eenen kant en geen kracht genoeg van den anderen
kant om my met surrogaten bezig te houden. Eindelyk nam ik den brief van Holm
25)
by den kop & dit gelukte’ . Op 20 April 1826 schrijft Da Costa aan Willem de Clercq:
‘Hoe my deze berichten uit Denemarken verblijd hebben, behoor ik U niet te
zeggen.... Zoo gy het boek voor Holm wilt hebben, schrijf het my binnen eenige
dagen, op dat ik den boekverkooper andwoord geve; en wanneer gy het dan naar
Denemarken afzendt (namelyk zoo dit nog een dag of tien tyd heeft) dan zal ik U
een Exempl. voor hem mede verzoeken in te sluiten van myn Dichterlyke krygsmuzyk
26)
en myn Hymne’ . En op 28 October van hetzelfde jaar schrijft de dichter: ‘Hiernevens
27)
het Exemp. van de voorlezingen voor onzen vriend Holm. Groet hem wel zeer
28)
hartelyk van my’ .

22)
23)
24)
25)
26)
27)

Hs. Mij. Ned. Letterkunde te Leiden, 1004, blz. 4 van de brief.
Portefeuille F XII, B, blad 37a.
Portefeuille F XII, B, blad 59a.
Portefeuille F XIII, B, blad 26a, resp. 26c.
Portefeuille F LXXVIII, nr. 115. Dichterlijk Krijgsmuzijk verscheen in 1826 evenals God met
ons, Hymne, Da Costa's ‘dichterlijke geloofsbelijdenis’.
Vermoedelijk Over de Remonstrantsche en contra-Remonstrantsche Twisten en de Synode
6

van Dordrecht [1824] (zie Winkler Prins, Encyclopaedie 6, 450 [1949]. Over Da Costa's
2

28)

voorlezingen in 1827, 1831, 1838 en 1839, zie J. te Winkel, Ontwikkelingsgang 7 , 52 en 55.
Portefeuille F LXXVII, nr. 124.
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In het dagboek van De Clercq leest men: ‘Maandag-Vrydag 6-10 Nov. ...In myne
kamer keerde ik terug, en was bezig om een brief aan Holm te schryven, doch nu
schaamde ik my, dat ik over het ryk Gods en myne kristelyke gevoelens durfde
schryven, terwyl er nog bitterheid by my was.... Ik las myne vrouw in t Neerduitsch
eene der predikatien van Holm voor. Hy heeft door Gods genade grote schreden
in het Christendom gedaan, doch het kwam my voor dat zyn preeken ten minste
29)
voor zoo verre ik dezelve uit deze eene beoordelen kan, wat al te eenvoudig waren’ .
Voor het jaar 1827 zijn de gegevens vrij schaars. In De Clercq's ‘Mémoires’ vinden
we slechts twee aantekeningen: De eerste, van 29 Januari luidt: ‘Holm schryft ook
regt in eene goede geest. De geloovigen in Denemarken schynen veel aandeel te
nemen in het geen hier gebeurt. Hy zend my onder andere de Geestelyke
30)
Wapenkreet v. d(a) C(osta) in het Deensch’ . De tweede aantekening is van
Woensdag 14 Maart: ‘Nu moest ook Holm aan de beurt. Aan dezen was ook sedert
31)
Nov. nog al wat te melden’ .
In het jaar 1828 echter werden verschillende brieven gewisseld. Op 25 Januari
vinden we de volgende aantekening: ‘Holm schreef hartelyk. Hy had met zyne
32)
Gemeente als of het heidenen waren van onder af moeten beginnen’ . En op 14
Juni tekent De Clercq aan: ‘Van Holm ontving ik eenen aangenamen opwekkelyken
33)
brief’ . Hierover bericht De Clercq aan Da Costa in een schrijven van 15 Juni: ‘Zeer
aangenaam was my gisteren de ontvang van een brief van Holm die zeer opgeruimd
& vol moed schynt. Door den dood van een oude leeraar stond hy nu aan het hoofd
34)
van drie gemeenten’ . In het naschrift van een andere brief aan Da Costa van 8
Juli lezen we: ‘Van Holm heb ik zeer verheugende & aangename tydingen. Hy zegt
my dat onze goede Bara nog steeds zoekende blyft

29)
30)
31)
32)
33)
34)

Portefeuille F XIII, B, blad 68b, resp. 68c.
Portefeuille F XIV, B, blad 8c. De Geestelijke Wapenkreet verscheen in 1825.
Portefeuille F XIV, blad 24c.
Portefeuille F XV, B, blad 8d.
Id. blad 55a.
o

Réveil-archief H (verzameling Da Costa), VIII, n . 139*.
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& ofschoon het Euangelie lief hebbende te gelyk Kristen en wysgeer wil zyn, en dat
35)
dit niet gelukt’ . Op 2 Augustus is weer in het journaal aangetekend: ‘Van Holm
36)
ontving ik... eenen zeer levendigen brief’ . Op Maandag 4 Augustus vinden we:
‘Vroeg was Braent by my de oude kennis uit het huis der beproefde le Chevaliers.
- Hy was zeer hartelyk - Toevallig kwamen wy op het grote punt. Wy spraken over
37)
Holm. Deze had in Coppenh. geenszints bevallen als te orthodox’ . Op 12 Augustus
schrijft De Clercq aan Da Costa in een postscriptum: ‘Onze vriend Holm uit
Copenhagen is ook vader geworden. Hy schynt nog al tegenstand te ontmoeten
doch over het algemeen zyn werk gezegend te zyn. Hy schryft in een zeer
38)
opgewekten toon’ . In het journaal vinden we op Vrijdag 31 October: ‘Aan Holm
39)
schreef ik nog over de Electie’ .
In de jaren 1829 en 1830 wil de correspondentie tussen De Clercq en Holm minder
goed vlotten. In het journaal van 1829 vinden we slechts melding gemaakt van een
enkele brief. In Maart 1829 tekent W. de Clercq aan: ‘Br.(ief) Holm minder opgewekt
40)
als de vorige. Zyn denkbeeld over de Genade is niet zeer duidelyk’ . En op Zaterdag
41)
22 Mei vinden we: ‘Holm schryft over de Potter, gelooft dat hy gelyk had’ . Deze
42)
brief van Holm wordt op 26 Mei beantwoord . In de zeer uitvoerige aantekeningen
van De Clercq over de jaren 1831 (F XVIII), 1832 (F XIX), 1833 (F XX) en 1834 (F
XXI) schijnt de naam Holm echter niet meer voor te komen. Het is mogelijk dat
meningsverschil over De Potter en de gebeurtenissen te Brussel een eind hebben
42bis)
gemaakt aan de correspondentie met Holm , min of meer op dezelfde manier als
dat het geval was met

35)
36)
37)
38)
39)
40)
41)
42)
42bis)

o

Id. n . 140*.
Portefeuille F XV, B, blad 77d.
Id. blad 79a. I.p.v. Braent leze men Brandt.
o

Réveil-archief H (verzameling Da Costa), VIII, n . 142.
Portefeuille F XV, B, blad 124a.
Portefeuille F XVI, B, blad 139a.
Portefeuille F XVII, B, blad 60c.
Id. blad 61d.
o

In 1844 echter heeft Holm, in Berlingske Tidende n . 71, een artikel gewijd aan de
nagedachtenis van W. de Clercq (zie Th. Hansen Erslew, Forfatter-Lexicon, Supplement I,
826 [1858].
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de briefwisseling met Bowring. De Clercq is in die jaren zo zeer onder de indruk der
politieke gebeurtenissen, zulk een weerloos slachtoffer van godsdienstige
bevindelijkheid en emotionaliteit, dat een echo van de dood van Rask in 1832 hem
zelfs niet meer schijnt te hebben bereikt.
Dank zij de gegevens van het Réveil-archief is het mogelijk gebleken de dr. Holm
uit de brief van Rask van 24 Januari 1826 te identificeren, onder de talrijke Deense
theologen die s.v. H o l m in Dansk Biografisk Leksikon (grundlagt af C.F. Bricka)
43)
worden vermeld . Het is Jens Albrecht Leonhard Holm, die op 30 Augustus 1799
in Kopenhagen geboren werd. In 1816 ging hij theologie studeren. In de jaren
1821-1824 ondernam hij een studiereis naar het buitenland, die ging over Göttingen,
Berlijn en Wenen naar Italië. Vandaar reisde hij via Zwitserland naar Parijs, en
keerde over de Nederlanden naar Denemarken terug. In Mei 1824 heeft hij, blijkbaar
door toedoen van Da Costa, kennis gemaakt met W. de Clercq. Deze kennismaking
zal dan in de daarop volgende jaren door een vrij geregelde correspondentie worden
gevolgd. Van genoemde briefwisseling echter is, zoals Mej. Kluit me in een brief
van 12-4-1951 mededeelde, niets bewaard.
De vijfde Mei 1823 had R. Rask, na een zeereis van meer dan vijf maanden van
Ceilon naar Denemarken, te Kopenhagen voet aan wal gezet. Hij was vanaf October
1816 van zijn vaderland weg geweest en was via Zweden, Finland, Rusland en
Perzië naar Indië gereisd. Toen hij dan eindelijk de vaderlandse bodem weer betrad,
moest de halfzieke geleerde zich een openbare huldiging laten welgevallen vanwege
het grote publiek, dat verlekkerd was op een met fantasie voorgedragen schildering
van een sprookjesachtige reis. Van de andere kant verwachtte ook de geleerde
wereld in Denemarken en in het buitenland mededelingen over grote
wetenschappelijke ontdekkingen, die een volkomen nieuw licht zouden werpen op
44)
de samenhang van de Europese met de Oosterse talen .

43)

44)

Mr. A.C. Crena de Iongh was zo vriendelijk Dansk Biografisk Leksikon voor mij op de
Amsterdamse U.B. na te zien. Dr. A. Hansen te Kopenhagen heeft reeds enkele jaren geleden,
in antwoord op mijn vraag wie Dr. Holm kon zijn, het vermoeden uitgesproken, dat hij misschien
identiek was met Jens Albrecht Leonhard Holm.
O. Jespersen, Rasmus Rask 45 volg. [1918]. Men zie thans L. Hjelmslev Rasmus Rask (in
Store danske Personligheder 2, 174-185 [1949] alsmede zijn Commentaires sur la vie et
l'oeuvre de Rasmus Rask (Extrait des Conférences de l'Institut de linguistique de l'Université
de Paris, X, 1950-1951), waarin de figuur van Rask op een verrassend originele, en m.i. juiste
wijze wordt belicht.
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Het vermoeden ligt voor de hand dat W. de Clercq hiervan een echo zal hebben
opgevangen. Dank zij het Réveil-archief nu, wordt dit vermoeden zekerheid. In
portefeuille F XXXII, die ‘Kleine Annotatiën meest uit de Lectuur 1823-1824’ bevat,
o

vinden we bij afdeling E, onder N 32 de volgende aantekeningen: ‘Afzelius a donné
une nouvelle edition de l'Edda. Rask prof. Danois (vide petites Anotations: 1822
Sept.) a donné l'Edda de Snorra ainsi que des fragmens choisis de poesie Islandaise
45)
(Revue Fév. 1822 ...... Notice très interessante sur les ouvrages de M. Rask et les
Manuscrits qu'il apporta des Indes - R.E. 23 Jt. f 220 & S). Il écrivit Stokholm 1817
une Gram. Anglosaxon. en Danois. Il doit exister de lui une grammaire Islandaise
46)
en Danois’ . Een jaar tevoren zelfs had De Clercq reeds van Rask gehoord. In
portefeuille F IX (1822), C ‘Diversen’, onder nr. 2 ‘Kleine Materieele Annotatien’ (niet
gepagineerd of genummerd) lezen we: ‘Prof Rask een Deen ging na Zweden op
reis en was na een verblyf van vier maanden in staat eene Grammatica op te stellen
47)
die voor de beste wegens dat land gehouden wordt . Na een verblyf van zes
maanden deed hy hetzelfde in Rusland’.
Niets wijst er op dat W. de Clercq reeds in het jaar 1823 contact zou hebben
gezocht met R. Rask. Het volgende jaar is in dit opzicht waarschijnlijk belangrijker
geweest. In 1824 immers verschijnt de eerste

45)

46)
47)

Zie Revue Encyclopédique XIII (Januari-Maart 1822), 466. Er is een brief van 22 Maart 1823
van de Revue Encyclopédique aan W. de Clercq bewaard, waaruit blijkt dat deze laatste op
11 Maart van dat jaar voorgesteld had mede te werken aan de redactie van de Revue. De
redactie, die op het voorstel ingaat, schrijft o.m.: “Nous vous demanderons, comme une
première preuve de vos bonnes dispositions pour concourir à l'exécution de notre plan, un
tableau abrégé de la littérature Hollandaise, de ses progrès, de ses rapports avec l'état actuel
des moeurs et de la civilisation du pays” (Portefeuille F XXII, A.).
Zie a.w. XIX (Juli-September 1823), 220-225 de mededeling van Heiberg junior. In deel XVIII
(April-Juni 1823) vindt men, eveneens van Heiberg, een mededeling over Rask te Colombo.
Bedoelt De Clercq hier soms Anvisning till Isländkan eller Nordiska Fornspråket, de in 1818
verschenen Zweedse vertaling van Rask's Vejledning til det Islandske eller Nordiske Sprog
[1811]?
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uitgave van De Clercq's ‘door de Tweede Klasse van het Koninklijk-Nederlandsche
Instituut van Wetenschappen, Letterkunde en Schoone Kunsten’ bekroonde
Verhandeling ‘ter beandwoording der vraag: welken invloed heeft vreemde
letterkunde... gehad op de Nederlandsche taal- en letterkunde, sints het begin der
vijftiende eeuw tot op onze dagen?’. Het is ook het jaar van zijn benoeming t.w. op
28 Augustus 1824, tot secretaris van de pas opgerichte Handelmaatschappij. Sinds
48)
September is hij naar Den Haag verhuisd; hij heeft nog veel vrije tijd en nog weinig
vrienden in de Residentie. Hij volgt steeds met belangstelling, en wel voornamelijk
door bemiddeling van de grote Franse en Engelse tijdschriften, wat er zich in de
Europese literaire wereld afspeelt. In datzelfde jaar, en wel op 19 Mei, heeft hij Jens
Holm een eerste maal in Amsterdam ontmoet. Uit het dagboek van De Clercq blijkt,
dat ze bij verschillende gelegenheden over alles en nog wat hebben gesproken,
over literatuur en kunst, o.m. over Thorvaldsen, ook wel over taalkundige
onderwerpen, het meest echter over theologie. Dat ze het ook over Rask hebben
gehad is mogelijk; alleen in de ‘Mémoires’ van 1824 heb ik daarvan geen bewijzen
kunnen vinden. Wanneer echter het jaar daarop, in 1825, een aantal brieven tussen
W. de Clercq en de Deense linguist worden gewisseld, en De Clercq dus contact
heeft gezocht met Rask, is dat misschien gedeeltelijk aan de voorafgaande
kennismaking met Holm te danken. Bij de hierboven gepubliceerde brief van 24
Januari 1826, heeft Holm in elk geval tot op zekere hoogte een bemiddelende rol
gespeeld.
Gezien het hypothetische der gegevens, zou men ook aan een andere bemiddelaar
kunnen denken, met wie Rask reeds in 1823 kennis maakte en spoedig vriendschap
sloot, t.w.F. le Chevalier. Deze immers was met zijn gezin uit Kopenhagen naar
48bis)
Holland gekomen . In portefeuille LXIX van het Réveil-archief bevindt zich een
collectie brieven van deze Chevalier; ze hebben echter meestal betrekking op
handelszaken. Een enkele keer wordt terloops

48)
48bis)

‘Hij klaagt zoo nu en dan, dat hij niet genoeg te doen heeft’, C.E. te Lintum, Willem de Clercq
De Mensch en zijn Strijd 46 [1938].
Zie portefeuille F LXIX, B, 6.
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een literair onderwerp ter sprake gebracht; in een brief van 26 Januari 1827 b.v.
wordt Holberg's Politiske Kandestøber genoemd. Een brief van 16 Januari 1827
r

wordt W. de Clercq persoonlijk ter hand gesteld door ‘notre ci-devant voyageur M .
Erichsen... C'est d'ailleurs un homme bien instruit sur tout & dont je trouve la
conversation intéressante... Il s'est chargé d'un livre que nous avons reçu pour vous
de Dannemarc’. Over Rask echter hebben we in de correspondentie van Chevalier
niets kunnen vinden.
Sir John Bowring (1792-1872), de Engelse koopman, diplomaat, wereldreiziger,
schrijver over de literaturen van de meest verschillende landen, komt als bemiddelaar
tussen W. de Clercq en R. Rask in het geheel niet in aanmerking. Bowring immers
49)
heeft Rask pas in 1829 te Kopenhagen ontmoet . Eerder zou W. de Clercq hier de
bemiddelende rol hebben kunnen spelen. Immers in een brief van 21 September
1829 aan W. de Clercq schrijft Bowring: ‘Oui, je pense partir pour Copenhague dans
une quinzaine de jours. Donnez moi les lettres qui peuvent m'être utiles.... A
Copenhague je ne connais personnellement que M. Henry Wheaton Ambassadeur
50)
des Etats Unis d'Amérique’ . Maar in een brief van 10 November 1829 uit Hamburg
schrijft Bowring: ‘I received from London yours of 23 Oct. - I wrote you om my way
hither that your kind letters had come just when I was trav(ell)ing. However I thank
51)
you as much as if they had come earlier. Rask however I knew by correspondence’ .
Hieruit kunnen we opmaken dat De Clercq, in antwoord op Bowrings verzoek van
21 September 1829, enkele introducties voor Denen had meegegeven, o.m. een
voor Rask; deze laatste introductie echter was blijkbaar overbodig.
Da Costa schrijft van W. de Clercq, dat hij een voorbeeld was van gastvrijheid ‘jegens
den vreemdeling, van wien hy meestendeels de

49)
50)
51)

Zie Autobiographical Recollections of Sir John Bowring 135 [1877].
Portefeuille F LXXVI, A.
Hierover is in de registrant van de Breve fra of til Rasmus Rask II [1941] niets te vinden.
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52)

taal gemaklyk sprak’ . Heeft De Clercq zich in 1824 ook met J. Holm in de
moedertaal van deze laatste onderhouden? Het is bekend dat De Clercq een
bijzondere begaafdheid voor talen had, en dat hij uitstekend Frans, Duits en Engels
53)
schreef en sprak , en Grieks en Latijn kende. Minder bekend is het dat hij ook
studie van de Skandinavische talen heeft gemaakt. Reeds in 1821, wanneer De
Clercq zich zet aan het beantwoorden van de prijsvraag van de Tweede Klasse van
het Instituut, schrijft hij in zijn Dagboek: ‘Ik ben regtvaardiger omtrent onze letterkunde
geworden, heb myn denkbeelden wegens vele punten opgehelderd. Zes uur is de
klok van opstaan geworden, en ik ben thans met een taalkennis & een lust tot nadere
gemeenschap met de Duitsche Noordsche talen bezield die zeker nog vroeg of laat
54)
eene goede uitwerkinge moet hebben’ .
Is er van deze, blijkbaar pas in 1821 begonnen studie van de Noordse talen en
hun letterkunde, intussen al een en ander te bemerken in zijn in 1822 met de gouden
erepenning bekroonde, echter pas in 1824 voor het eerst verschenen verhandeling?
Wanneer men op blz. 29 leest over ‘de Oostersche Dichtkunst, wier geest in de
Skalden of Dichters der Scandinavische volkeren niet miskend kan worden, (en die)
vroegtijdig door middel van de Noormannen in Frankrijk, en Engeland, en misschien
in Italie haren invloed uitbreidde’, dan is dat nog geen vrucht van De Clercq's
Skandinavische studie, doch slechts een echo van een theorie die De Clercq, blijkens
een noot op blz. 29 in P.L. Ginguené's (1748-1816) Histoire littéraire d'Italie 4, 142
55)
volg. [1812] gevonden had , echo die men trouwens reeds aantreft in De Clercq's

52)
53)

Herinneringen uit het Leven en den Omgang van Willem de Clercq 30 [1850].
a.w. 25 [1850]. In de Parijse Revue Encyclopédique van Januari-Maart 1823 (deel XVII, blz.
185-187) schrijft men over hem. ‘à l'âge de 27 ans, il a su s'acquérir une connaissance
approfondie... des littératures grecque, latine, espagnole, italienne, française, anglaise,
2

54)
55)

allemande, et de celle de son pays’ (Willem de Clercq naar zijn Dagboek door A. Pierson
2, 367 [1888]).
Portefeuille F VIII, C, Mémoires 1821, blad 16c. Zie ook het in de voorgaande noot
aangehaalde werk 1, 182 [1888], waar de tekst echter ‘verbeterd’ is.
‘Cette transmission des fictions poétiques de l'Asie aux peuples du Nord et de la Scandinavie
aux Iles Britanniques’ enz.
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56)

dagboek in het jaar 1816 in zijn beschrijving van Petersburg . Op blz. 48 heeft hij
het over ‘De fabelkunde van Germaniën en Scandinaviën (die nog) ... geheel
onbekend (was)’ in de vroegere Nederlandse literatuur. Op blz. 58-59 schrijft hij:
‘Wanneer men de oudste bronnen onzer Letterkunde onderzoekt, verwondert men
zich, daarin geene de minste sporen te vinden van die Dichtkunst der Noordsche
volkeren, die in het geheele Noorden van Europa zulke onuitwischbare sporen na
liet. Nog herhaalt de moedige Bergschot de zangen der Oudheid, die tevens den
kunstroem en heldenmoed van zijn voorgeslacht vereeuwigen, terwijl bij ons geen
enkele toon van de zangen der Barden bewaard is gebleven. Zelfs de beelden van
den Edda met haar Walhalla en Valkyrien, schijnen niet tot de Batavische terpen
doorgedrongen te zijn.’ Ook deze laatste passage getuigt zeker nog niet van enige
diepgaande studie van de Noordgerm. talen. Immers, in een tijd dat de Ossian-affaire
nog steeds geheel Europa in beroering bracht, diende ieder die zich respecteerde
het mysterieuze Keltisch en de taal der Skandinavische wouden, de Keltische barden
en de Noordgermaanse skalden, Ossian en de Edda in één en dezelfde adem te
noemen. Beter is blz. 59 waar De Clercq schrijft over ‘de Vorsten van Noorwegen
(die) op hunne krijgstogten... vergezeld werden door die heldhaftige Skalden, die
hunnen moed gedurende hun leven aanvuurden, of na hunnen dood denzelven in
onsterfelijke liederen vereeuwigden’. Op blz. 226, noot, blijkt dat hij, blijkbaar via de
57)
Vaderlandsche Letteroefeningen van December 1822 , kennis heeft van het bestaan
van de Deensche geschiedschrijver Saxo Grammaticus. Op blz. 259, noot, noemt
hij echter Holberg ‘een Deensch Blijspeldichter uit de achttiende eeuw’ als schrijver
58)
van De Herschapen Boer ,

56)

57)
58)

2

Willem de Clercq naar zijn dagboek door A. Pierson 1, 108 [1888]: ‘(De) Slavische volken,
die nimmer door den germaanschen vrijheidsgeest werden bezield, en aan wie die sprank
van Oosterschen gloed ontbrak, die nog in de zonen van Odin leefde, en in de heldenzangen
der Scandinaviërs voor de volgende geslachten bewaard bleef’. Wanneer De Clercq in October
1816 uit Petersburg terug naar Nederland vertrekt, is Rask zijn grote reis naar Indië begonnen,
die hem in 1818 ook te Petersburg zal brengen.
D.i. ‘Tweede stuk voor 1822’ blz. 723 volg.
Dat W. de Clercq hier niet de Deense titel citeert, t.w. Jeppe paa Bierget Eller Den forvandlede
Bonde [1722], doch De Herschapen Boer, zou wellicht een aanduiding kunnen zijn dat hij (in
1821?) niet de Deense tekst, doch slechts een naar het Hoogduits bewerkte Nederlandse
vertaling onder ogen heeft gehad. Over dit soort van vertalingen zie men S. Ferwerda, Holberg
en Holland 245 volg. [1939].
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‘welke ondertusschen geenszins in geestigheid bij onzen Krelis Louwen haalt’.
Uit de Verhandeling van 1821-'24 zelf valt dus niet zo bijzonder veel op te maken
59)
met betrekking tot de kennis die W. de Clercq van de Skandinavische talen bezat .
In de archivalia van het Réveil-archief zijn echter aanduidingen te vinden waaraan
o

we meer houvast hebben. In portefeuille F IX (1822), C, onder 2 . ‘Kleine Materieele
Annotatien’ (niet gepagineerd of genummerd) lezen we: ‘Jens Baggesen &
Oelenschläger de voornaamste dichters tegenwoordig v Denemark(en). Gelykheid
tusschen het Engelsch & de taal die aan de westkust v Jutland gesproken wordt....
Denen, Noorwegers & zelfs Zweden kunnen zich onder elkander verstaan - De twee
eerste talen verschillen byna alleen in uitspraak. ... De Yslanders zyn byna alle blind,
zy onderscheiden zich door byzonder grote voeten’. Al deze en nog andere
bijzonderheden meer over de Skandinavische landen heeft De Clercq klaarblijkelijk
opgetekend bij de lectuur van een of ander tijdschrift.
Ook in portefeuille F XXXIII (1823), onder H ‘Langues du Nord’ is een en ander
te vinden. Onder ‘Langue Danoise’ schrijft W. de Clercq: ‘J'ai voulu commencer
l'etude des langues du Nord, d'abord puisque je crois qu'elle pourra m'etre utile
dans mes relations commercielles, ensuite parce qu'elles peuvent me frayer une
route dans les

59)

In het in 1824 geschreven - althans verschenen - ‘naschrift’ van De Clercq's Verhandeling,
waar men op blz. 328-329 het volgende leest: ‘IJsland, zoo het schijnt, in den afgelegensten
uithoek van het ruwe Noorden, van alle beschaving verstoken, beweegt nog, door de
voortreffelijkheid zijner vroegere heldenzangen, zoo vele Geleerden tot het aanleeren eener
uit het gebruik geheel verlorene Taal’. Dit is stellig een bewijs dat De Clercq in 1824 al van
Rask heeft gehoord. Immers wie anders dan deze laatste heeft, niet alleen in Skandinavië
doch ook in geheel West-Europa, de stoot gegeven tot de studie van het IJslands?

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 71

231
antiquités du Nord, et me faire appercevoir par là des verités plus sublimes encore
concernant l'origine des langues & la liaison du Nord et de l'Orient. J'entre avec la
conviction que tout savoir vient de Dieu, et que lui seul peut nous instruire dans
cette nouvelle carriere. - Puisse je ne jamais oublier qu'il est tout, & que nous ne
sommes rien’. Uit deze aantekeningen blijkt verder, dat De Clercq bij zijn studie van
60)
het Deens een grammatica van Abrahanson (sic) uit het jaar 1801 heeft gebruikt ,
waaruit hij, volgens zijn gewoonte, een uitvoerig uittreksel maakt. Vervolgens vinden
we een lijst van Deense woorden die hij o.m. heeft aangetekend bij de lectuur van
61)
Oehlenschlaegers Den lille Hyrdedreng [1818] en Holberg's Erasmus Montanus
[1731]. Onder ‘Langue Suedoise’ vinden we drie en een halve bladzijde
aantekeningen over de Zweedse spraakkunst en verder een aantal bladzijden
Zweedse woorden.
62)
In 1823 maakt De Clercq bij A. Coquerel kennis met de reeds hierboven
genoemde F. le Chevalier. Deze kennismaking, waarop een vriendschap volgde,
was stellig voor De Clercq een unieke gelegenheid om zijn kennis van de Deense
taal te verdiepen; Chevalier kende immers uitstekend Deens. Op 5 Maart 1824 is
W. de Clercq bij hem op bezoek en schrijft hierover in zijn dagboek: ‘Des av. waren
wy genoeglyk by le Chevalier. Een regt lieve familie twee zoons... & drie dochters....
De meisjes verstaan reeds goed Hollandsch. Onder elkander spreken zy Deensch....
Chev. is iemand van een goed verstand die veel gelezen heeft’. Onder de
aanwezigen was ook ‘een Heer Brandt een

60)

61)
62)

Volgens een vriendelijke mededeling van de heer Tue Gad te Kopenhagen, is dit Nic. Bendix
Lange, Dänische Sprachlehre für Deutsche [1787], waarvan een tweede, door W.H.F.
Abrahamson geheel opnieuw bewerkte uitgave verscheen in 1801.
In zijn ‘Journal littéraire’ van 1824 tekent De Clercq op 22 Februari aan: ‘las... den lille
Hyrdedreng van Oehlenschlager (sic) uit’ (portefeuille XI, C, blad 2c).
A. Coquerel (1795-1868), tussen 1818 en 1830 Waals predikant te Amsterdam, 1830 naar
Parijs beroepen; behoorde tot de ultra-rationalistische richting (zie Groen van Prinsterer,
Schriftelijke Nalatenschap, Tweede Deel, Briefwisseling, Eerste Deel (1808-1833), bewerkt
door dr. C. Gerretson, blz. 54, noot 4 (R.G.P. 58) [1925]).
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64)

vry levendige Deen die by Chev. op 't kantoor is’ . In hoeverre van de geboden
gelegenheid om Deens te leren inderdaad gebruik werd gemaakt, heb ik niet kunnen
achterhalen.
In De Clercq's ‘Journal littéraire’ van 1824 vinden we driemaal melding gemaakt
65)
van Deense les. Op 26 Maart lezen we: ‘'s ocht. Deensche les’ . Op 2 April vinden
we: ‘Deensche les v Boueret(?), met veel genoegen Deensch gelezen’. Op 14 Mei
66)
tekent hij aan: ‘met veel genoegen gister Deensche les by Claude’ .
Ook in 1825 hebben we bewijzen van de voortgezette studie van de
Skandinavische talen door W. de Clercq. In het ‘Cahier litteraire 1825’ leest men:
67)
‘A Copenhague on rassemble des Oldnordiske Sager’ ; ‘Met deelneming en groot
genoegen las ik de Axel & Walborg van Oehlenschl(ä)g(er). Er is veel waar gevoel
68)
en kracht in’ ; ‘D(en) Vaegelsindede van Holberg las ik met veel genoegen, hy is
69)
tog waarlyk karakterschilder’ .
Op Dinsdag 31 Januari 1826 schrijft De Clercq: ‘By het lezen van de Brief v Prof
Rask ging myn hart weder open voor het leren van talen & dringen in der zelve
grond. Ik maakte plan om b.v. toekomende week by leven & welzyn een (avond?)
70)
aan taal gelyk deze aan historie te wyden’ .
Nog in 1828 wijdt De Clercq zich aan taalstudie en neemt hierbij J C.W. le Jeune's
71)
Geschied- en Letterkundige Nasporingen [1826-'27] tot leidraad . Verder vinden
we nog de volgende aantekening: ‘Langues Orientales. Le Prof Rask a trouvé que
72)
le language des Zend tient le milieu entre les langues Scandinaves et Sanscrites .

64)
65)
66)

67)
68)
69)
70)
71)
72)

Portefeuille F XI, B, blad 12d-13a.
Portefeuille F XI, C, blad 3c.
D.i. Claude Crommelin (1795-1859), een intieme vriend van zijn jeugd. Amsterdams koopman,
die enkele jaren tevoren lange tijd op reis was geweest (zie C.E. te Lintum, Willem de Clercq
39, 62 en 67 [1938]), o.m. in Denemarken.
Portefeuille F XII, C, blad 3a.
Portefeuille F XII, C, blad 4b.
Portefeuille F XII, C, blad 5c.
Portefeuille F XIII, B, blad 8a.
o

Portefeuille F XXXV, D, n . 77.
Ook deze aantekening gaat terug op lectuur van tijdschriften, waarschijnlijk van de ‘Foreign
Quarterly Review’.

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 71

233
Bovendien vindt men nog een uitvoerig stuk ‘Poesie & Mythologie du Nord’, dat een
73)
uitvoerig excerpt uit de Noordse mythologie bevat .
Uit de aangehaalde archivalia blijkt duidelijk dat we geen reden hebben om te
twijfelen aan het getuigenis dat Ds. S. Muller in de Vaderlandsche Letteroefeningen
1824, II, 60-61 van De Clercq geeft: ‘Behalve het Grieksch en Latijn, is er onder de
74)
meest beschaafde Europesche talen naauwelijks eene, de Zweedsche en
Deensche niet uitgezonderd, welke hij niet kent, en met welker letterkunde hij niet
vertrouwd is’. De Clercq heeft zeker Deens en ook Zweeds gekend, d.w.z. hij heeft
deze talen, en dan vooral de eerste, zeker kunnen lezen. Of hij deze talen echter
heeft kunnen spreken, en of hij ze, wanneer ze gesproken werden heeft kunnen
verstaan lijkt echter twijfelachtig. Uit zijn ‘Mémoires 1825’ blijkt dat hij op Dinsdag
11 October per diligence van Den Haag naar Amsterdam is gereisd; op Donderdag
13 October schrijft hij ‘By ons zat een Anglo Zweedsche famille & een klein meisje
dat daartoe behoorde, had lang Zweedsch gesproken, eer wy konnen raden welk
75)
een taal dit was’ . In deze omstandigheden is er, dunkt me, weinig reden om aan
te nemen, dat W. de Clercq zich in 1824 met de Deense ‘praest’ Jens Holm, in diens
moedertaal heeft onderhouden.
Toen ik de brief van Rask aan W. de Clercq nog niet kende, was ik de mening
toegedaan, dat de studie die Rask van het Noord- en Oudfries had gemaakt, meer
bepaaldelijk zijn Frisisk Sproglaere [1825], en de recensie daarvan in De Weegschaal
76)
1826, 431-446, de aanleiding had gevormd voor zijn betrekkingen met Nederland .
Deze betrekkingen blijken nu echter al ouder te zijn. Dit contact voor het eerst te
hebben gelegd blijkt de verdienste te zijn geweest, niet van Friezen, doch van een
echte Hollander, namelijk W. de Clercq,

73)
74)

75)
76)

o

Portefeuille F XXXV, D, n . 105.
J.P. Hasebroek vertelt in Mijne Herinnering aan Willem de Clercq (Juni 1874) blz. 23, dat hij
de naam van de Zweedse schrijfster Frederika Bremer voor het eerst van De Clercq heeft
horen noemen.
Portefeuille F XII, B, blad 52c.
Zie Miscellanea J. Gessler 1197 [1948].
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77)

indien men tenminste deze van een Gentse emigrantenfamilie afstammende , door
78)
zijn zuidelijk uiterlijk en temperament opvallende en door zijn improvisatietalent
beroemde Amsterdamse koopman zo wil noemen.
Ook voor de kennis van het leven en het werk van W. de Clercq is de hier
gepubliceerde brief niet zonder belang. Hij laat licht vallen op een facet van De
Clercq's veelzijdige persoonlijkheid, dat tot nogtoe maar nauwelijks de aandacht
heeft getrokken, t.w. zijn belangstelling voor en contact met Skandinavië. Ook in
zijn correspondentie met Rask manifesteert zich de leergierige en rusteloos zoekende
geest. Ook hier blijkt zijn brede belangstelling, die in die jaren nog in hoge mate
door literaire aangelegenheden werd gaande gemaakt, zich later echter
79)
overwegend zal gaan concentreren om een godsdienstig gemoedsconflict, waaraan
deze rijke en rijpe persoonlijkheid tenslotte ten onder zal gaan.
Leiden, Maart 1953.
F. DE TOLLENAERE

77)

78)

79)

Wie met A. Pierson over De Clercq's ‘fransche oorsprong’ en ‘Franschen geest’ (Oudere
Tijdgenooten 98 [1888] of met W. van Oosterwijk Bruyn, Uit de Dagen van het Reveil 333
[1900] over diens ‘Fransche afkomst’ spreekt, wie hem met G. Kalff noemt: ‘afstammeling
van réfugié's’, of ‘edele loot van Hugenootschen stam’ (Gesch. der Ned. Lett. 7, 187 en 202
[1912]) is het slachtoffer van een mythe, waartoe de Herinneringen aan W. de Clercq van Da
Costa [1850] aanleiding hebben kunnen geven; men zie blz. 45. Dat deze laatste De Clercq
gaarne uit Frankrijk zou hebben laten stammen is duidelijk; enig deugdelijk bewijs vermag hij
intussen niet te geven. Tenslotte schrijft hij: ‘Hoe dit zij, de eerste stamvader van het geslacht
i n H o l l a n d is geweest de overgrootvadersgrootvader van onzen Improvisator, Lucas de
Clercq, die ten jare 1638 leefde..., na dat hy om der Godsdienst wille uit Vlaanderen geweken
was’. Mej. C.E. te Lintum, die de genealogische gegevens omtrent de familie De Clercq heeft
verzameld (zie blz. 243 van haar dissertatie), komt niet verder dan eene Pieter de Clercq, die
in de 15de eeuw te Gent woonde, en van wie de achter-achterkleinzoon zich ± 1600 in de
Noordelijke Provinciën vestigde, waarschijnlijk wegens geloofsvervolging.
Verg. I. da Costa, Herinneringen uit het Leven en den Omgang van Willem de Clercq 5: ‘Een
man... merkwaardig in geheel zijn uitzien en voorkomen, maar bovenal door het tintelende
gitzwart zijner geest- en levenvolle oogen, en in het geheel door iets karakteristieks Zuidelijks
en toch tegelijk oud-Hollandsch in de uitdrukking van gelaat en gestalte’.
Zie Willem de Clercq naar zijn Dagboek 2, 226-227 en 291-292.
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Boekbeoordelingen
Annie Holch Justesen, Hollandsk Grammatik (Afsnittet ‘Lydlaere’
udarbejdet af Eli Fischer-Jørgensen). Jespersen og Pios Forlag,
København 1952. 158 blz. kr. 15.75.
Dit boekje (verschenen als ‘anden omarbejdede og udvidede udgave af Muusses
og Hammerich: Hollandsk Gramatik) verdient een wat breder bespreking in ons ts.
Nu onze moedertaal langzamerhand een (soms wel is waar bescheiden) plaats aan
de belangrijkste buitenlandse universiteiten gaat innemen, moet het ons toch wel
ter harte gaan hoe dit Nederlandse onderwijs wordt gegeven en welke hulpmiddelen
daarbij worden gebruikt. Wat dit laatste betreft, kan men zeggen dat de toestand
vanouds allesbehalve bevredigend was. Voorzover er, b.v. in mijn studententijd,
boekjes beschikbaar waren, moest men de leerlingen liefst maar aanbevelen om
hun exemplaren te laten doorschieten, opdat er plaats was voor de vele noodzakelijke
aanvullingen en verbeteringen, die de docent noodzakelijk achtte. Het taalgebruik
dat in deze boekjes beschreven werd, kwam het meest overeen met de officiële,
stijve taalhabitus die wij in geschriften van een kleine eeuw geleden constateren.
Van een principiële onderscheiding van stijlen was slechts sprake in enkele zeer in
het oog lopende gevallen. Voeg hier nog bij, dat deze boekjes doorgaans ontsierd
waren door talloze drukfouten, dan vraagt men zich af wat voor wonderlijk beeld de
vreemdtalige leerling wel van onze taal heeft moeten krijgen; vooral als hij zich van
zijn boekje - zoals veelal op de titel werd aanbevolen - voor ‘zelfonderricht’ bediende.
Laat mij dadelijk constateren dat er tussen het werk van mevr. Holch Justesen
en de boekjes-oude-stijl een verschil is als tussen dag en nacht. Deze Hollandsk
Grammatik voldoet aan hoge moderne eisen. Men ziet het dadelijk aan de hele
opzet, de weloverwogen compositie en (dit is symptomatisch voor de accuratesse
van tekstverzorging) aan het feit dat men nauwelijks drukfouten vindt. (Het enige
dat ik heb
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opgemerkt is, dat het accent wel eens is weggelaten, o.a. bij een aantal woorden
op -in en -es (148); ook onhebbelijk (152) vergt een accent op de tweede lettergreep).
Het zou mij te ver voeren om hier in bizonderheden na te gaan, welk aandeel van
het werk komt op het conto van mej. Muusses en Prof. Hammerich. Ik beperk mij
tot een bespreking van de tekst zoals hij ons hier als geheel wordt geboden.
Het hoofdstuk ‘klankleer’ (37 blz.) komt geheel voor rekening van mej.
Fischer-Jørgensen, die zich doet kennen als een voortreffelijk taalwaarneemster.
De wijze, waarop hier een overvloed van feiten in beknopte vorm is weergegeven,
wekt het vermoeden, dat schr. hier in feite een uittreksel geeft van een goed
verantwoorde, uitvoerige monografie en dat zij beschikt over een belezenheid, die
ver uitgaat boven de zes fonetische bronnen die aan het slot van het boekje worden
genoemd. De beschrijving der klanken is nauwkeurig en gaat tot in kleine finesses.
Moeilijke complicaties worden niet ontweken. Aan de sandhi-wetten wordt alle
aandacht besteed. De voorbeelden zijn goed gekozen. Dat er nog ‘hangende’
kwesties zijn wordt herhaaldelijk aangeduid; zo b.v. ten aanzien van ‘open’ en
‘gesloten’ lettergrepen (14). Zelfs van de ó-ò-kwestie blijkt schr. op de hoogte en zij
geeft het gezonde advies, dat de buitenlander goed zal doen om deze beide klanken
maar als uitvloeisel van één foneem te beschouwen. Sommigen zullen zich erover
verwonderen, dat de i van bidden enz. als ę wordt weergegeven (28), maar voor
buitenlanders staat deze klank inderdaad dichter bij de e dan bij de i. Hier komt nog
bij, dat in sommige (stellig niet onbeschaafde) kringen vaak een nòg opener kwaliteit
van de korte i wordt gehoord. Het geheel kon overigens door een fonetisch
geschoolde Hollandse geschreven zijn. Een enkele keer valt schr. uit de rol, wanneer
zij een (niet bestaand) meervoud tallen vermeldt, maar waarnemings‘fouten’ zijn
mij overigens nauwelijks opgevallen. Ook in het leggen van de klemtoon is schr.
zeer accuraat. Alleen de vormen ontroúw en herdrúkken (46) heb ik nooit gehoord,
maar dat kan aan mij liggen.
Bezwaren van historisch-grammaticale aard heb ik ten aanzien van de formulering
(43): mens stedordet jij, je ‘du’ kan gøre foregående haemmelyd stemt, fx. schuifje
[v] ‘skubber du’, så har diminutivendel-
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sen -je ikke denne virkning: druifje [f] ‘lille drue’. Hier heeft men een typisch voorbeeld,
dat men ook bij de beschrijving van contemporaine taal toch het historisch taalinzicht
niet kan missen. Immers in schuifje is de (om redenen van analogie g e s c h r e v e n )
f waarschijnlijk nooit stemloos geweest. Akoustisch beschouwd heeft een
diminutief-uitgang -je nooit bestaan (althans niet in het dialect dat als grondslag van
ons Beschaafd heeft gediend). Onverbrekelijk verbonden met dit -je is nl. een
v o o r a f g a a n d s t e m l o o s e l e m e n t , dat steeds, op zijn minst latent, aanwezig
is en dat in het schrift tot uiting komt, zodra de beschikbare ‘letters’ daartoe de kans
bieden (-tje, -kje, -pje). Bij de opmerking (44), dat sommigen de dj van woordje
stemhebbend uitspreken, heb ik een vraagteken geplaatst. Onjuist (althans
onduidelijk) geformuleerd is ook de opmerking over weet ik en heb ik (42). Heb ik
zal, als klankwettig representant van mnl. hebbe ic, wel nooit een p hebben gehad.
Heeft schr. deze uitspraak toch gehoord, dan zou het van belang zijn te weten in
welk gewest, in welk milieu en in welke gemoedsbeweging dat is gezegd. Als men
in weet ik een (secundaire) d laat horen, is dit dunkt me een aanwijzing dat de
betreffende spreker uit onze oostelijke provinciën afkomstig is.
De volgende hoofdstukken, alle op naam staande van mevr. Holch Justesen doen
in zorgvuldigheid van bewerking voor het eerste hoofdstuk nauwelijks onder. Reeds
aan de keuze der voorbeelden kan men zien dat schr. haar gegevens aan het
moderne taalleven heeft ontleend. Zo noteerde ik: stofzuigen - stofzuigde - heeft
gestofzuigd (110), stedebouw (150), de plastic tas (70), krimpvrij (153), reuzeleuk
(154), nylonkous (150) en leerde hier voor het eerst dat men de nylon behoort te
zeggen, wanneer men de kous en 't nylon als men de stof bedoelt (zie trouwens
7

ook Van Dale ).
Van de bizonder geslaagde hoofdstukken noem ik dat over de diminutiva (met
de aardige opmerking (146): ‘Man kan tale om 'n groot tafeltje, 'n groot taartje der
som regel er mindre end 'n kleine tafel, 'n kleine taart’) en dat over de praeposities
(alleen zou ik geleden en tegemoet daar liever niet bij rekenen). Terecht zijn deze
voorzetsels uitvoerig (in ruim 12 blz.) behandeld, omdat, naar men kan gissen, de
Deen wel gelijksoortige moeilijkheden met het gebruik der Neder-
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landse voorzetsels zal hebben als de Nederlander met de Deense. Een enkele keer
heeft men het gevoel dat er van het goede een beetje te veel wordt geboden, zo
wanneer uit het zeer specifieke beursjargon olies ‘petroleumsaktier’ (61) wordt
vermeld, of wanneer de leerling wordt lastig gevallen met gewestelijke
meervoudsvormen als kinders en runders (62). Min of meer overbodig lijkt mij ook
smids (61). Ook de constatering, dat men zich in de Zuidnederlandse schrijftaal
bedient van de constructie: ik ben gehaald geworden (104) lijkt mij in dit boekje
misplaatst. Is de positie van wrochten (109) zó sterk, dat men deze (door mij als
‘onecht’ beschouwde) vorm aan buitenlanders moet bijbrengen?
Schr. heeft een kennelijke voorkeur voor schrijfwijzen als 't voor het, 'n voor een,
m'n voor mijn, z'n voor zijn. Dit is te opmerkelijker, daar ze zelf constateert (51) dat
deze afkortingen voornamelijk gebruikt worden ‘i familiaer korrespondance og i
reklamer’. Zij onderstreept daarmee het opzichtige, reclame-achtige karakter van
deze mode. Want dat men hier met een (tegenwoordig weer wat luwende) s c h r i j f
mode te doen heeft, is duidelijk. Wie werkelijk meent, dat mijn vriend gaat over een
week op zijn eentje naar het zuiden stijver ‘klinkt’ dan m'n vriend gaat over 'n week
op z'n eentje naar 't zuiden geeft blijk dat hij nog niet goed heeft leren lezen. Als de
docent meent dat men het bij het leesonderwijs niet zonder deze apostrophe-krukken
kan stellen, dan is dat bedenkelijk. Immers zodra de aldus verwende leerling
zelfstandig boeken en kranten (voor)leest, zal hij tòch op eigen benen moeten staan,
en het gevaar is groot, dat hij dan stelselmatig [mεin] gaat uitspreken als hij mijn
geschreven ziet. Ofschoon schr. zeer terecht constateert (54) dat het overeenkomt
met ‘den mest anvendte skrivemåde’, schrijft ze voortdurend 't zink, 't erts, 't geloof,
't gezag, 't verschil, 't protestantisme, uit 't Deens in 't Hollands vertaald enz. Een
afdoend bezwaar tegen de overdreven apostrophe-mode is de omstandigheid dat
zij in strijd is met het verzorgd taalgebruik van onze beste schrijvers. De grammaticus
dient zich daarnaar te richten en niet, om welke reden dan ook, een bepaalde mode
ostentatief te propageren. Het kan zijn dat bij schr. het paedagogisch motief heeft
voorgezeten om de student vooral te behoeden voor de uitspraak [hεt],
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maar ze kon dit doel m.i. beter bereiken wanneer ze de woorden op blz. 51: ‘het
udtales normalt uden h: [ət] el. [t]’ vet liet drukken. De toevoeging ‘el. [t]’ kon
gemakshalve zelfs nog achterwege blijven, want [ət] is altijd goed. Ik ben bang dat
de leerling, nadat hij in dit boekje de vele 't 's heeft geleerd, in de war zal raken als
hij de eerste beste Nederlandse krant ter hand neemt en dat hij de het's die hij daar
dan tegenkomt als [hεt] zal gaan lezen (zie boven).
Geforceerd zijn voorbeelden uit de ‘dagligtale’ als Vondel z'n gedichten, Engeland
z'n handel, die stad z'n hele sfeer (65). Hetzelfde kan men zeggen van als jij d'r
was, dat volgens schr. (76) de betekenis zou hebben van als jij haar was.
Voor 't overige zal dit uitstekende boekje m.i. weinig aanleiding geven tot ernstige
kritiek. Nog slechts enkele opmerkingen waarvan schr. misschien enig profijt kan
hebben. Op jou deugniet en jou rakker (77) is de naam ‘skaeldsord’ nauwelijks van
toepassing, evenmin als op het Deense din lille røver. De eerste zin op blz. 87 is
zodanig geformuleerd dat ‘kun højere stil’ op die slaat, in plaats van op welke. De
uitdrukking niets geen brood (90) voel ik als een contaminatie van het deftige niets
aan de ene kant en het gemeenzame niks geen aan de andere kant. Men kan geleid
en gezeid niet beschouwen als behorende tot de ‘højere stil’ (109); het zijn zeer
gewone, echt-Hollandse volksvormen. Toch was schr.'s kenschetsing voor mij
interessant, want deze beide vormen komen stellig óók voor in beschaafde, vanouds
patricische milieus. Maar in geschrifte, althans in proza, vindt men gezeid en geleid
nauwelijks meer.
Het is het lot van de grammaticus, dat zijn taalbeschrijving uitlokt tot allerlei
kanttekeningen van belangstellende lezers. Maar de belangstelling van de recensent
mag niet ontaarden in vitzucht; tegenover een zo verdienstelijke prestatie, als hier
wordt geboden, zou die eerst recht misplaatst zijn. Ik moge besluiten met een
hartelijke gelukwens aan de schrijfster voor deze belangrijke bijdrage tot wederzijds
begrip. Het verstaan van de t a a l van de ander is daarvoor de beste basis die men
zich denken kan.
G. KLOEKE
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KNUVELDER, GERARD, Handboek tot de Geschiedenis der Nederlandse
o

Letterkunde. Vierde deel. 's-Hertogenbosch, L.C.G. Malenberg, 1953. 8 . XII
+ 383 blz. Prijs geb. ƒ 15. -.
ROYEN O.F.M., P. GERLACH, Taalrapsodie. Taalkundige en didaktische varia
o

van her en der, geordend door -. Paul Brand N.V., Bussum, 1953. 8 . XIV +
775 blz. Prijs geb. ƒ 22.50.
SASSEN, Dr. A., Het Drents van Ruinen (Teksten en Studiën nr. XIII). Van
o

Gorcum & Camp., Assen, MCMLIII. 8 . 387 blz. en 32 kaarten. Prijs ing. ƒ 9.50.
WEIJNEN, Dr. A., Zeventiende-eeuwse Taal. W.J. Thieme & Cie, Zutphen,
o

MCMLII. 8 . blz. Prijs ing. ƒ 7.50, geb. ƒ 8.50.
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In Memoriam Andries Albert van Rijnbach
Delft, 3 April 1879-Leiden, 21 Juli 1953.
De Commissie voor Taal- en Letterkunde betreurt wederom het heengaan van een
man, die in haar midden vele jaren een belangrijk aandeel in de
redactiewerkzaamheden heeft gehad. Eerst op rijpere leeftijd deed Van Rijnbach
met een voortreffelijk proefschrift zijn intrede in de wetenschappelijke wereld. Zijn
uitgave, in 1926, van Breero's kluchten bracht hem reeds in het volgend jaar het
lidmaatschap der Maatschappij. Daarop volgde, een jaar later, het bibliothecariaat
en in 1929 het lidmaatschap van de Commissie voor Taal- en Letterkunde. Van den
aanvang af stond hij als bibliothecaris-bestuurslid midden in het werk der
Maatschappij. Hij werd de levende schakel tussen Bibliotheek en Tijdschrift. Daarvan
getuigen zijn besprekingen en aankondigingen van belangrijke nieuwe aanwinsten.
Wij vermelden hier speciaal de interessante mededeling die hij gedaan heeft over
Egbert Buys, de samensteller van de vergeten Algemeene Spectator (1748), waarvan
hij een zeldzaam exemplaar had kunnen verwerven voor de boekerij der
Maatschappij. Deze voordracht, de laatste die hij op een vergadering van onze
Commissie heeft gehouden, is als artikel verschenen in deel 30 (1949/51) van Het
Boek.
Ook nog na 1947, toen hij als actief redactielid afscheid had genomen, bezocht
hij, zover zijn steeds slechter wordende gezondheid dit toeliet, geregeld de
vergaderingen. In de 70ste jaargang (1952) plaatste de Redactie zijn laatste
boekbespreking.
Met dankbaarheid herdenkt de Redactie het vele dat hij voor het Tijdschrift gedaan
heeft.
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De twaalf vruchten van de eucharistie en het veertigste der
Limburgse sermoenen
De Ambrosiaanse en Pseudo-Ambrosiaanse geschriften hebben de eucharistische
1)
leer van middeleeuws West-Europa bepaald in een meer realistische zin . De daarin
uitgewerkte voorstelling van de comestio werd verder ontwikkeld door Bernard van
Clairvaux en is door de geweldige invloed, die van deze figuur uitging, bepalend
geworden voor de eucharistische vroomheid der late middeleeuwen. De aandacht
beperkt zich meer en meer tot de genezende en voedende ambten, door Christus
2)
in de Eucharistie uitgeoefend ; de Eucharistie wordt vooral begeerd als voedsel der
ziel. Wanneer eenmaal de hoogscholastiek haar formulering der leer algemeen
ingang heeft doen vinden, bieden alleen de vruchten der Eucharistie mogelijkheid
tot verdere ontwikkeling. Een en ander geschiedt met voorbijgaan van de wezenlijke
eenheid van Eucharistisch Offer en Communie. Aan deze eenheid was al tekort
gedaan, toen men in de 13e eeuw onderscheid ging maken tussen de vruchten van
de Communie en de vruchten van de H. Mis. De vruchten van het horen der H. Mis,
die in de Nederlanden veel minder verbreid schijnen te zijn geweest dan in
3)
Duitsland , worden tegen het eind der middeleeuwen steeds meer materialistisch
van inhoud en zullen terecht de spot van Erasmus uitlokken.
De vruchten van het horen der Mis buiten beschouwing latend, zullen wij ons
beperken tot de vruchten van de Communie. Vanouds heeft men onderscheid
gemaakt tussen de werkelijke en de geestelijke

1)
2)

3)

Josef Geiselmann, Die Eucharistielehre der Vorscholastik (Paderborn 1926).
Omstreeks 1228 kent de Parijse bisschop Guillaume d'Auvergne aan Christus in het
Eucharistisch Offer vier officia of ambten toe: die van sacerdos, advocatus, medicus en dapifer,
waardoor worden bewerkt de heiliging, verdediging, genezing en voeding der ziel. Zie zijn
De Sacramentis Tractatus VIII in zijn Opera omnia (Venetiis 1591), p. 422 ss.
Zie voor Duitsland: Franz Falk, Die deutschen Meszauslegungen von der Mitte des 15.
Jahrhunderts bis zum Jahre 1525 (Köln 1889) en vooral Adolph Franz, Die Messe im deutschen
Mittelalter (Freiburg im Breisgau 1902). Ziehier enige middelnederlandse voorbeelden:
Brussel, Kon. Bibl., hs. 837-845, fol. 116 (uitgegeven door N. de Pauw, Middelnederlandsche
gedichten en fragmenten, I, blz. 657).
Berlijn, Kon. Bibl., Arnswaldt hs. 3159 (XII genaden van Mis horen, 15e eeuw). St. Agatha,
o

Kruisheren, hs. 10, fol. 131v (a 1473).
Gerrit van Gouda O.F.M., Dat Boexken vander Missen.
Andere middelnederlandse voorbeelden bij M. Meertens, De godsvrucht in de Nederlanden,
III, blz. 8-14.
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4)

Communie . Sedert Thomas van Aquino aanvaardde men daarnaast een Communie,
5)
die geestelijk en werkelijk tegelijk is . Als vierde soort werd door Hugo Ripolinus
6)
van Straatsburg toegevoegd de Communie die noch geestelijk noch werkelijk is .
Ter verduidelijking worde opgemerkt, dat alleen de werkelijke Communie
sacramenteel is. Aan de verschillende wijzen van communiceren beantwoorden
geen speciale vormen van vruchtenoefeningen. Aan de hand van de inhoud moet
geval voor geval worden uitgemaakt, voor welke wijze van communiceren de oefening
bestemd was.
Het aantal der vruchten is uiterst wisselend: 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16,
17, 20, 24, 36. Vóór de 13e eeuw zijn systematisch geordende en genummerde
opsommingen der vruchten niet bekend. Tot heden heeft men er zelfs geen
aangetroffen, die ouder zijn dan het midden der 13e eeuw. Bijzonder geliefd was
het getal twaalf. In tal van handschriften vindt men twee of drie twaalftallen vruchten

4)

5)

6)

Willem van Saint-Thierry onderscheidde spiritualis en corporalis manducatio (Migne, PL.,
180, col. 351-354).
Innocentius III (De S. Altaris Mysterio, lib. IV, cap. XIV; Migne, PL., 217, col. 866) stelt het
sacramentaliter ontvangen van het verum corpus tegenover het spiritualiter ontvangen van
het mysticum corpus.
De driedeling wordt voor het eerst aangetroffen bij Anselmus van Laon, volgens J. Geiselmann,
o.c., S. 437. Anselmus' formulering werd letterlijk overgenomen door Pseudo-Thomas in zijn
De Sacramento altaris, cap. XVII. In de Nederlandse catechese werd deze driedeling algemeen
geleerd blijkens de teksten aangehaald bij Anne Troelstra, Stof en methode der catechese
in Nederland vóór de Reformatie (Groningen 1903), blz. 290-291.
Ten onzent werd Hugo's vierdeling nagevolgd door de Minderbroeder Gerrit van Gouda in
zijn Dat Boexken vander Missen. Cfr M. Smits van Waesberghe, Iets over leer en praktijk van
de geestelijke communie in de middeleeuwen, voornamelijk in het licht van de vaderlandsche
devotie-literatuur, in: Studia Catholica, 19 (1943), blz. 129-140, 172-187, speciaal blz. 175.
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achter elkaar afgeschreven. Zij werden gememoriseerd in de vorm van twee- of
drieregelige versjes. In de eerste helft der 14e eeuw preekte Heinrich von Egwint,
dat de ziel wordt vernieuwd an den siben tugenden, an den sehs werken der
7)
erbarmunge, an den ahte saelekeiten, und an den zwelf wunneklichen frühten .
Deze uitlating wekt de indruk, dat de Twaalf Vruchten in Zuid-Duitsland tot de gewone
leerstof der catechese behoorden. Voor de Nederlanden heb ik geen aanwijzing in
die richting gevonden.
In de volgende bladzijden zullen wij ons beperken tot de 12 vruchten. Zijn
populariteit dankte dit getal niet in de eerste plaats aan zijn typologische waarde,
maar aan de H. Schrift. In zijn visioen van het hemels paradijs zag Johannes aan
de oevers van een stroom de Boom des Levens staan, die twaalf vruchten draagt
(Apoc. 22,2: Lignum vitae ferens fructus duodecim). Reeds Ambrosius had deze
tekst betrokken op het Kruis en het Eucharistisch Offer. Het is niet bekend, welke
theoloog het eerst op de gedachte kwam, naar analogie van de Levensboom twaalf
8)
vruchten der Eucharistie op te stellen. Volgens Boeckl zouden de oudste Twaalf
Vruchten die van Pseudo-Thomas zijn (tweede helft 13e eeuw). Hieronder zullen
wij echter bewijzen, dat reeds Guyard de Laon († 1247) een dergelijk schema had
opgesteld, in de tijd van zijn Parijs professoraat (vóór 1229-1238). Men verwarre
de Twaalf Vruchten der Eucharistie niet met de jongere Twaalf Vruchten der Passie,
eveneens opgesteld naar analogie van Apoc. 22,2: deze toepassing gaat terug op
9)
Bonaventura en werd sedert de 14e eeuw herhaaldelijk uitgebeeld .

7)
8)

9)

Uitgegeven door Pfeiffer in Zeitschrift für deutsches Altertum, 7 (1849), S. 231.
Karl Boeckl, Die Eucharistielehre der deutschen Mystiker des Mittelalters (Freiburg i. Br.
1924), S. 91. Bedoelde oefening in het geschrift De venerabili Sacramento Altaris (cap. 21-23),
dat op naam van Thomas Aquinas is overgeleverd, maar stellig niet van hem is; de werkelijke
auteur is onbekend.
Een tekening van de Boom des Levens vindt men in alle handschriften en drukken van
Bonaventura's Lignum Vitae. De oudste mij bekende afbeelding is die op fol. 141v van ms.
lat. 2831 der Bibl. Nat. te Parijs (14e eeuw). De bij de twaalf takken geplaatste versjes zijn
echter niet van Bonaventura zelf. Over de middelnederlandse versie daarvan te lezen: G.
Lieftinck, Codices Belgici etc., no. 262.
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Het oudste bekende voorbeeld der Twaalf Vruchten werd dus vóór 1238 te Parijs
opgesteld. Omstreeks 1250 was de toepassing van de tekst Apoc. 22,2 op de
10)
Vruchten der Communie al bekend in Noord-Italië . Tegen het einde der 13e eeuw
zijn reeds Twaalf-Vruchtenoefeningen van verschillende typen in Zuid-Duitsland in
omloop, gelijk nog zal blijken. Uit de Nederlanden zijn geen voorbeelden van vóór
1330 bewaard, waarmede niet gezegd is, dat zij er niet geweest zijn.
Na Guyard de Laon hebben vele andere theologen schema's van twaalf vruchten
opgesteld. Alleen de voornaamste zullen wij in het kort bespreken, waarna zal
worden overgegaan tot confrontatie van het veertigste Limburgse Sermoen met de
Twaalf Vruchten van Guyard, die ervan de verwijderde grondslag zijn geweest.

De voornaamste typen der Twaalf Vruchten
§ 1. Het type van Guyard de Laon († 1247).
De seculiere priester Guyard de Laon (Guyardus de Lauduno, ook wel Guido
genoemd) was achtereenvolgens hoogleraar in de theologie aan de universiteit van
Parijs (vóór 1229-1237), kanselier van dezelfde universiteit (1237) en bisschop van
Kamerijk (1238-1247). Als theoloog behoort hij tot de nog weinig bekende, maar
niet onbelangrijke overgangsfiguren uit de tijd tussen Anselmus van Laon en Thomas
Aquinas. Aan hem dankt men de oudste codificatie der diocesane statuten van
Kamerijk. Een bibliographie van zijn geschriften hoop ik in een ander verband te
11)
kunnen brengen .

10)

11)

Apoc. 22,2 wordt al breed uitgewerkt in het verhaal van de Communie van Hieronymus, zoals
dat voorkomt in de zgn. Hieronymusbrieven, die rond het midden der 13e eeuw in Noord-Italië
werden vervalst. Zie de passus bij: Martta Jaatinen, Die Mittelniederdeutsche Übersetzung
der sog. Hieronymus-Briefe nach der Lübecker Handschrift (Ms. Theol. Germ. II) (Helsinki
1950), S. 16.
Onnauwkeurig en onvolledig is de bibliographie, gegeven door P. Glorieux, Répertoire des
maîtres en théologie de Paris au XIIIe siècle, I (Paris 1933), p. 299-301.
Guyard's diocesane statuten werden door mij gepubliceerd in Revue de droit canonique, III
(1953), p. 1-32, 131-172. Een ontleding van de door hem voorgedragen questiones vindt men
in: Recherches de théologie ancienne et médiévale, V (1933) 369-390; X (1938) 123-152,
225-267; XII (1940) 104-142.
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Hier worde alleen gewezen op zijn preek over de Twaalf Vruchten der Eucharistie.
De beroemde bibliotheek-catalogus van het Leuvense St. Maartensklooster (Wenen,
Nat. Bibl., hs. 9373), waarvan het Ruusbroec-Genootschap te Antwerpen een
v

volledige fotocopie bezit, geeft daaromtrent op fol. 151 het volgende:
Guido episcopus Cameracensis.
De XII fructibus venerabilis sacramenti Apoc. 22 Et.

Blijkens de toegevoegde siglen waren destijds (1487-1540) exemplaren van deze
preek aanwezig in Groenendaal en Rooklooster. Als auteur is hier niet bedoeld
Guido de Collomedio, bisschop van Kamerijk (1296-1306), maar zijn
ambtsvoorganger Guyard de Laon (1238-1247), ook Guido genoemd. Dit blijkt niet
alleen uit de marginale verwijzing vide supra Givardus (Guiardus), bij de aangehaalde
tekst geplaatst, en uit de daarmee corresponderende rubriek, maar ten overvloede
en allerbeslissendst uit het hs. 75 van Saint-Quentin, waarin bedoelde preek in het
jaar 1286 werd ingeschreven op naam van Guyard.
Het woordje Et in de catalogus van St. Maartensklooster achter de titel geplaatst,
is het incipit der preek (Apoc. 22: Et ostendit mihi fluvium aquae vitae). Te oordelen
naar de voorkomende vaktermen, de aanhalingen uit de liturgie der Mis en de
zinspeling op het communiceren onder de dagelijkse Mis (à la Messe con chante
chascun jor) moet de preek zijn gehouden voor een gehoor van theologisch
geschoolden en zal zij gedateerd moeten worden vóór 1238.
Guillaume d'Auvergne, die tijdens Guyard's professoraat bisschop van Parijs was,
is bekend als auteur van Duodecim meditationes seu cogitationes seu masticationes
12)
spirituales over het H. Sacrament . Naar de inhoud is er geen samenhang met de
preek van Guyard; de overeenkomst beperkt zich tot de toepassing van het getal
twaalf op de Eucharistie. De een kan de ander hebben geïnspireerd. In ieder

12)

Guilielmi Alverni Opera omnia (Venetiis 1591), p. 428-431. Mogelijk bezat men in Groenendaal
ook hiervan een afschrift. De catalogus van St. Maartensklooster vermeldt immers in
Groenendaal de aanwezigheid van anonieme Fructus Eucharistie duodecim, per modum
orationum en Meditationes ante eucharistiam de 12 fructibus; cfr. Ons Geestelijk Erf, IV (1930),
blz. 325, 332.
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geval blijkt, dat reeds in Guyard's dagen te Parijs het schema van twaalf in dit
verband opgang had gemaakt.
Ik neem aan, dat de oudfranse versie van 1286 een getrouwe of vrij getrouwe
weergave van het origineel is, en geef daarnaar de kernformules der Vruchten:
1 qu'il sane l'ame qui est malade de pechiet...
2 qu'il desloie l'ame de pechiet et de painne...13)
3 qu'il restore ce que perdu estait...14)
4 qu'il purefie le cuer... aporte une si grande clarte de connaissance qu'il hoste
15)
toute l'oscurté du pechié d'ignorance...
5 qu'il garnist l'ame... le castel de l'ame...
6 qu'il conferme l'ame... donne... contriction16)
7 qu'il mue l'ame... (verandering in een beter: Christus)
8 qu'il donne vie...
9 qu'il donne legierete de coraige... joie du cuer con apele jubilation...17)
10 qu'on accompaigne l'ame ale confrarie du saint espir... (= Saint Esprit)
11 qu'il donne delices... encraisse l'ame...
12 qu'il donne vie permenable...
De comestio wordt uitgewerkt in de trant van Bernardus, die trouwens de jongste
der geciteerde auteurs is. De eerste zes vruchten behandelen de medicinale werking,
welke in vrucht zes voltooid wordt door de verwerving van de contriction (contritio,
volmaakt berouw). De volgende zes vruchten behandelen zeer realistisch de
voedende werking. De prediker veronderstelt, dat werkelijk wordt gecommuniceerd

13)
14)

15)
16)
17)

Over de reiniging van culpa et poena: Innocentius III, De S. Altaris Mysterio, lib. IV, cap. 41.
Beantwoordt letterlijk aan de restauratio deperditi in spirituali vita, door Albertus Magnus als
voornaamste uitwerking der Eucharistie aangegeven (De Eucharistia, dist. II, tr. III, cap. 1 n.
2).
Te vergelijken met het peccatum quod agitur per ignorantiam, waarvan de Eucharistie reinigt
volgens Innocentius III (De S. Altaris Mysterio, lib. VI, cap. 8).
Bonaventura, De Sacr. virtute, cap. XV, geeft als vrucht der Eucharistie: vivificatio interior
quia nonnumquam per virtutem huius sacramenti fit de attrito contritus.
Hadewijch spreekt in haar zesde brief van een jubileeren van binnen met enen sueten
toeverlate. Ruusbroec kent jubilatio als eerste wijze, waarop God zich vertoont in het
schouwend leven.
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tijdens de dagelijkse Mis. Het is een Communie, die sacramenteel en geestelijk
tegelijk is, maar het sacramenteel aspect krijgt wel het zwaarste accent.
Het is opmerkelijk, dat in een deel der middelnederlandse en middelduitse
bewerkingen van Guyard's schema het accent verlegd is naar het geestelijk aspect.
Het meest wel in de Limburgse tekstgroep, waarin de contritio niet meer als vrucht,
maar als voorwaarde wordt gesteld. Geen wonder, want deze groep is ontworpen
voor vrouwelijke religieusen, die destijds nog zelden werkelijk communiceerden. In
de Brabantse tekstgroep heeft de zondenreiniging een grotere plaats behouden.

§ 2. Het type van Pseudo-Thomas.
In De Venerabili Sacramento Altaris geeft Pseudo-Thomas een lange reeks van
18)
vruchten-schema's, waarvan het eerste een schema van twaalf is . Het schema
wordt door hem uitdrukkelijk vastgeknoopt aan Apoc. 22 en wel aan de eerste
woorden daarvan (Et ostendit). De inhoud is echter geheel anders als bij Guyard.
De vruchten worden geordend in drie groepen van vier, beantwoordend aan de
miseriae tres generales, elk onderscheiden in quatuor mala specialia:
1 daemonem fugat,
2 fomitem refrigerat,
3 maculam cordis mundat,
4 iram Dei placat,
5 intellectum ad se cognoscendum illuminat,
6 voluntatem sive affectum in dilectione Dei inflammat,
7 memoriam spirituali dulcedine delectat,
8 totum hominem in bono confirmat,
9 ab aeterna morte liberat,
10 merita bonae vitae multiplicat,
11 ad patriam vitae deducit,
12 ad aeternam vitam corpus resuscitat.
Middelnederlandse bewerkingen van dit type zijn mij niet bekend.

18)

Sermones of capita 21-23. Ik citeer naar een Turijnse uitgave van 1931. Over de kwestie van
het auteurschap te lezen P. Mandonnet in Dict. de Théol. cath., I, 1, col. 674-675.
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§ 3. Het type van Richardus de Mediavilla († 1307/8).
Ook de Engelse Franciscaan Richardus de Mediavilla, leerling van Bonaventura,
ontwierp zijn Twaalf Vruchten naar analogie van Apoc. 22. Echter niet met aanhaling
van de eerste woorden van dat caput, zoals Pseudo-Thomas had gedaan, doch
van de woorden Lignum vitae uit vers 2 van dat caput. Dit zeker wel onder invloed
van het geschrift Lignum vitae van zijn leermeester. Verder bepaalt hij zich tot een
19)
opsomming, zonder enige explicatie :
1 Reducit ad memoriam passionem Christi;
2 fidem confirmat;
3 spem auget;
4 charitatem inflammat;
5 dat vitam gratiae;
6 Christo unit;
7 manducantem spiritualiter eterna consolatione reficit;
8 ipsum roborat ad operationem boni;
9 sustentat contra casum provenientem ex propria infirmitate;
10 munit contra demonis impulsum;
11 remittit ardorem carnalis concupiscentiae;
12 purgat veniale peccatum et quandoque mortale.
Karakteristiek is hier, dat de vruchten der reiniging achterop komen als uitvloeisel
der vereniging in liefde. Dit is geheel overeenkomstig de speciale Eucharistieleer
van Bonaventura. In vrucht 12 is echter een concessie gedaan aan Thomas Aquinas,
die aan de Eucharistie een positieve doodzondenvergevende kracht toekent.
Richardus's schema was al vóór 1300 in Zuid-Duitsland verbreid en vertaald.
Belangrijke elementen ervan zijn immers al verwerkt in een oefening van gemengd
type, die wordt aangetroffen in cgm 142 (zie § 5). Verschillende Zuid-Duitse missalen
en incunabels uit de 15e eeuw, aangehaald door Franz (o.c., S. 59), bevatten de
volgende mnemotechnische versregels, waarin Richardus' vruchten zijn samengevat
(zij het dan dat de volgorde om wille van het metrum is gewijzigd):

19)

Tekst weergegeven naar Franz Xaver Kattum, Die Eucharistielehre des heiligen Bonaventura
(München-Freising 1920), S. 149.
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Inflammat, memorat, sustentat, roborat, auget
Hostia spem, purgat, reficit, vitam dat et unit,
Confirmat fidemque munit fomitemque remittit.

Complete middelnederlandse bewerkingen heb ik niet aangetroffen, maar Richardus'
type is ten onzent zeker verbreid geweest. De VII Vruchten, door Dirc van Delf
gegeven in zijn Tafel van den Kersten gelove (Somerstuc, cap. 36), hebben de
eerste vrucht daarmede gemeen. Verschillende typische vruchten van Richardus
vindt men terug onder de vruchten, welke Thomas a Kempis (De Imitatione, lib. IV,
cap. 4) aan de Communie toekent.

§ 4. Het type van Eckhart O.P. (ca 1260-1327).
De Twaalf Vruchten van de Duitse Dominicaan Eckhart werden laatstelijk (in 1929)
uitgegeven door A.L. Corin naar het Weense handschrift 2739 (14e eeuw), dat reeds
20)
de toeschrijving aan Eckhart heeft (Meyster Eckart sprach dit) :

Zwelf Nutze.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

daz deme menschen alle vergenkliche dink sint můgelich vnd licht zů lazen...
eyn zv̊-nemen ewiger dinge...
eyn erheben der selen vber die dink die got nit insi[...]...
eyne sterke des geistes in allen guden dingen...
eyn erluchten der vernunfticheit an gotz bekentnisse...
eyn intburnen gotlicher minnen...
eyne vollenkomenheit alre selicheit...
eyn schatz' alliz richtums...
eyne vreude der selen an vnderlaiz...
eyne selige gewisheit...
eyn vollenkomen vride...
eyn vnscheideliche eynunge bit gode vnd alle gotliche vollenkomenheit...

Men herkent gemakkelijk de zielegang volgens Eckhart's mystiek systeem:
ontlediging (1-4), ontvonken (5-6), genieting der medegedeelde goddelijke
volkomenheid (7-12). De oefening is bestemd voor

20)

Onder de titel: De douze bénéfices de l'eucharistie pour l'homme intérieur uitgegeven door
A.L. Corin, Sermons de J. Tauler et autres écrits mystiques, II: Le Codex Vindobonensis 2739
(Liège-Paris 1929), p. 389-400.
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saligen. Het is een oefening van zuiver geestelijke Communie. Vandaar de uitweiding
over de vride in vrucht 11. De geestelijke Communie werd immers geacht ontvangen
te worden bij het kussen van de Pax. De inhoud vertoont enige invloed van de
21)
geschriften van Albertus Magnus O.P. , wiens invloed op deze materie overigens
erg overdreven wordt van Duitse zijde.
Een middelnederlandse vertaling was al in 1909 gesignaleerd door Dolch als
r
22)
voorkomende in ms. ch. q. 144, fol. 186 der Univ.-Bibl. van Würzburg . De eerste
vrucht luidt er: Deerst is dat dem menschen sijn alle dijnc moghelic te latenen. Het
handschrift werd geschreven omstreeks 1479 en is afkomstig van de Kartuizers bij
Amsterdam. Wel een heel late middelnederlandse getuige en, voor zover ik weet,
ook de enige.

§ 5. Andere typen.
In het vijfde deel, § CXXXV, van Van den Gheestelijken Tabernakel (Werken, II,
316-317) handelt Ruusbroec Van XII Vrochten des Sacraments. De twaalf deugden,
die hij hier als vruchten der Eucharistie opsomt, komen overeen met de Twaalf
Vruchten van de Geest, aangegeven door Paulus (Gal. 5, 22-23: Fructus autem
Spiritus est: caritas etc.). Evenmin dus als Eckhart knoopt Ruusbroec de Twaalf
Vruchten vast aan Apoc. 22.
r

r

De Pauliniaanse Twaalf Vruchten vinden we weder op fol. 351 -363 van een
Rapiarium uit de 15e eeuw (Leiden, Univ. Bibl., BPL 2474), maar dan uitdrukkelijk
vastgehaakt aan de Lignum-Vitae-tekst van Apoc. 22,2, doch zonder dat toepassing
op de Eucharistie blijkt. Ook de bewoordingen bewijzen, dat Ruusbroec niet werd
gevolgd. De taal is Oost-Nederlands gekleurd.

21)

22)

Boeckl, o.c., S. 79-96 en M. Grabmann, Mittelalterliches Geistesleben, II (1936), S. 374. Van
Albertus Magnus zelf zijn slechts de Zeven Vruchten bekend. De onder zijn naam
overgeleverde Vijf Vruchten, ook wel aan Ruusbroec toegeschreven, zijn in werkelijkheid van
Tauler; vgl. M. Meertens, De godsvrucht in de Nederlanden, III, blz. 46.
Walther Dolch, Die Verbreitung oberländischer Mystikerwerke im Niederländischen. Teil I.
Inaug. Diss. Leipzig 1909. Ss. 42-44.
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Twee laat-middeleeuwse handschriften der Kon. Bibl. van Brussel (hs. 1268-69, fol.
v

r

r

r

217 -225 , en hs. 2805-2809, fol. 162 -171 ) bevatten een Twaalf-Vruchten-oefening,
die in verschillende opzichten merkwaardig is, doch waarvan ik weinig meer kan
zeggen dan dit, dat zij niet het type van Guyard vertegenwoordigt. Vrucht 1 is de
vereniging van de mens met God. Vrucht 3 verplicht te biechten(!). In beide
handschriften vangt de tekst aan met de Augustinus-tekst (die zee en es niet alsoe
overvloeyende van druppen), waarmede ook de Vijf Vruchten in Pseudo-Ruusbroec's
Van den Sacramente des Outaers aanvangen. In beide volgt de tekst als pendant
op de Twaalf Plagen van hem, die het Sacrament onwaardig ontvangen.
Niettegenstaande het afwijkend aantal moeten hier de XVI Werken (XVI Effectus)
van Jan Mombaer († 1501) worden vermeld. Aan de Latijnse tekst in het Rosetum
23)
gaat een mnemotechnisch gedichtje vooraf, dat de inhoud samenvat:
Vivificat, purgat, minuit, quoque roborat, auget,
Restaurat, lustrat, preservat, terret, inarrat,
Dulcat et impinguat, calet, unit, gaudia tutat.

Mombaer deelt zelf mede, deze Werken te hebben gecompileerd uit de geschriften
van Joannes de Torquemada O.P. (1388-1468), Leonardus (Ser-Uberti O.P.? †
1481) en Jean Gerson (1362-1428). Feitelijk zijn het de Twaalf Vruchten van Guyard,
24)
vermeerderd met drie van Richardus de Mediavilla en één van Gerson .
Klaarblijkelijk hebben we hier een spoor van de Zuid-Europese overlevering van
het Guyard-thema, die een onderzoek alleszins waard moet zijn.
Mombaer is bij mijn weten de enige bewerker, die iets bewaarde van

23)

24)

De middelnederlandse redactie in Mombaer's Een Leder van XVII graden: Brussel, Kon. Bibl.,
hs. 21890, fol. 247 vlg.; Amsterdam, Univ.-Bibl., hs. I F 21 (Cat. 561), fol. 86r-92v. De Latijnse
redactie in zijn Rosetum (fol. 40 der incunabeluitgave). Ofschoon de volgorde der vruchten
in de twee redacties verschilt, is de inhoud gelijk.
Gerson, Opera omnia, ed. Du Pin, II (Den Haag 1728), p. 312 geeft slechts vier vruchten. In
zijn enige eucharistische preek wordt Guyard niet eens geciteerd; vgl. L. Mourin, Jean Gerson
prédicateur français (Bruges 1952), p. 135-138, 250, 360. Hoofdbron van Mombaer moet dus
wel zijn Joannes de Torquemada, wiens werken me echter onbereikbaar zijn.
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de Misteksten, door Guyard in zijn Vruchten verwerkt. Zelfs behield hij het beeld
25)
van het zielekasteel . Maar ook vinden we bij hem Chrysostomus-citaten, welk
soort citaten karakteristiek is voor de Limburgse Guyard-versie. Ook voor een
volledige bestudering der middelnederlandse Guyardbewerkingen kunnen Mombaer's
Werken niet worden voorbijgegaan, evenmin trouwens als een deel der vruchten
van andere aantallen.
In Zuid-Duitsland waren reeds vóór 1300 andere Twaalf-Vruchtentypen bekend
dan de hierboven behandelde. Van de drie in cgm 142 correspondeert een met het
veertigste Limburgse Sermoen, het tweede ten dele met het type van Richardus de
Mediavilla, en is het derde volkomen onbepaalbaar (zie § 8). Van de vele andere,
meest jongere, middelhoogduitse Twaalf-Vruchtenoefeningen bestaan
26)
opsommingen .
Het feit, dat de Guyard-bewerkingen in Zuid-Duitsland vroeger worden aangetroffen
dan in de Nederlanden, zou te denken geven, als niet twee andere feiten
daartegenover stonden: ten eerste dat het Guyard-type in Zuid-Duitsland slechts
een der vele gangbare was, en ten tweede, dat vrijwel alle middelnederlandse
Twaalf-Vruchtenoefeningen het Guyard-type vertegenwoordigen.

De verbreiding der Twaalf Vruchten van Guyard de Laon († 1247).
§ 6. De originele tekst.
De originele Latijnse tekst van Guyard's preek over de Twaalf Vruchten der
Eucharistie, vóór 1238 in Parijs voorgedragen, is tot heden niet gevonden. Er mag
worden aangenomen, dat de oudfranse

25)

26)

Werk 9 luidt: Terret demones et in fugam ducit. Nam hac eucharistia munitus est tanquam
castrorum ordinata acies terribilis. Ik moet echter toegeven, dat Guyard zijn kasteelbeeld der
ziel niet met zoveel woorden aan het Hooglied ontleent.
Opsommingen van middelhoogduitse Twaalf-Vruchtenoefeningen geven Adolf Spamer in
Beiträge zur Geschichte der deutschen Sprache und Literatur, 34 (1909), S. 370 en vooral
Boeckl, o.c., S. 90-91.
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vertaling, bewaard in een handschrift van 1286, een getrouwe weergave is.
In gemelde oudfranse vertaling opent de preek met het thema Arbor bona bonos
fructus facit (Matth. 7, 17), in de tweede zin nader bepaald door het prothema Lignum
vitae (Apoc. 22,2). Zo moet ook het exordium van het origineel zijn geweest, want
alle door M.M. Davy in 1931 uitgegeven universitaire preken, te Parijs in 1230-1231
gehouden (waaronder er vier zijn van Guyard), hebben een thema plus prothema
aan het hoofd.
In de bekende bewerkingen, die de preekvorm behielden, is het thema weggevallen
en het prothema thema geworden. Heel begrijpelijk, wijl de combinatie
thema-prothema in de volkspreek van de 13e eeuw niet thuishoort. Doch de
bewerkingen vertonen nog een wijziging: zij vangen niet aan met Apoc. 22,2, maar
met Apoc. 22,1. De verloren exemplaren van Groenendaal en Rooklooster hadden
immers als incipit Et ostendit, en het veertigste Limburgse Sermoen begint met een
paraphrase van hetzelfde vers. Deze wijziging is ongetwijfeld voortgekomen uit de
behoefte om in een wat uitgebreider voorwerk het gehele visioen van Apoc. 22 te
verhalen.
In alle middelnederlandse en middelduitse bewerkingen zijn de vruchten 3 en 5
omgewisseld, vergeleken bij de oudfranse van 1286. Doch aan beide zijden is de
volgorde logisch, zowel in de meer sacramentele oudfranse tekst als in de meer
geestelijke niet-franse bewerkingen. De omwisseling kan bevredigend worden
verklaard door de transpositie van het sacramentele in het geestelijke (zie § 15). Bij
zulk een verhouding van zaken moet de volgorde, die de oudfranse vertaling heeft,
als de oorspronkelijke gelden.
Is de oorspronkelijke Latijnse tekst verloren, er kan tenminste worden gewezen
op een mnemotechnisch gedicht, dat in de 15e eeuw in Zuid-Duitsland zeer verbreid
was en een compendium van Guyard's preek of schema blijkt te zijn. Een missale
van Sankt-Georgen en een aantal incunabels bevatten een reeks van drie zulke
gedichten, waarvan het tweede en het derde reeds hoger zijn besproken (zie § 5).
Hier volgt een weergave van het eerste. De gecursiveerde woorden vormen, van
boven naar onder gelezen, de drie hexameters van het gedicht; de
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27)

verklarende interlineaire glossen zijn tussen haakjes in romein toegevoegd :
1 Sanat (wulneribus peccatorum)
2 et absolvit (a pena et a culpa),
3 premunit (contra temptaciones)
4 purificatque (a malis cogitacionibus);
5 Reddit (bona opera perdita),
6 confirmat (in bonis operibus),
7 commutat (bonum in melius)
8 vivificatque (tribulacionibus compressos);
9 Inpellit (ad bona opera),
10 sociat (angelis et sanctis),
11 incrassat (in bonis virtutibus)
12 glorificatque (in eterna patria per gloriam).

Dit is duidelijk het schema van Guyard in gecomprimeerde vorm. De kernwoorden
komen zelfs letterlijker met de Guyard-tekst overeen dan in sommige bewerkingen.
Dat ook hier de vruchten 3 en 5 zijn omgewisseld, kan een gevolg zijn van
aanpassing aan de bestaande bewerkingen.
Het gebied van Brussel en Sankt-Georgen in Zuid-Duitsland hebben tot heden
de enige sporen opgeleverd van de originele tekst der preek van Guyard. De oudste
bewaarde bewerkingen in het diets voeren naar Limburg en weder naar
Sankt-Georgen. Toeval of voorteken?

§ 7. De oudfranse vertaling.
28)

Oudste getuige in ms. 75 (86) der stadsbibliotheek van Saint-Quentin , afkomstig
uit de Benedictinessenabdij Origny-Sainte-Benoîte (diocees Laon) en geschreven
in 1286 (escript l'an de grace mil deux

27)

28)

Afgedrukt naar Ad. Franz, o.c., S. 59. Het bedoelde missaal onder no. 8a-b vermeld bij Emil
Ettlinger, Die Handschriften.... Karlsruhe, Beilage III (Heidelberg 1901), S. 49. Uitvoeriger
vermeld bij H. Ehrensberger, Bibliotheca liturgica manuscripta (Karlsruhe 1889), Missale
12-13. Het was geschreven in 1459 door een Dominicanes ten behoeve van het
Dominicanessenklooster van het H. Graf te Bamberg. Ter waarschuwing zij medegedeeld,
dat de bibliotheek van Sankt-Georgen pas in de 17e-18e eeuw werd gevormd.
Catalogue général des mss. des bibl. publ. de France, nouv. série, III (Paris 1885), no. 86
(75).
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29)

cens quatre vingtz six) op bevel van Helins de Confflans . Incipit (prothema en
thema) zijn al in de vorige paragraaf vermeld. Het slot, dat wel een toevoegsel is,
luidt: Dieu ait lame l'evesque Guiart de Cambrai et doit vra pardon qui fist cest
sermon. Amen.
Naar dit handschrift werd de preek in 1861 (tegelijk met een nuttige vertaling in
30)
modern Frans) uitgegeven door Abbé C.J. Destombes . Een heruitgave ware om
meer dan een reden gewenst, waartoe dan ook gecollationneerd zou moeten worden
het 15e-eeuwse ms. fr. 1879 der Bibl. Nat. te Parijs, bevattend: ‘Les douze Prouffiz
que la devote ame reçoit en prenant dignement le corps de Jhesu Christ... par...
maistre Guymbart de Laon’, met gelijk begin en slot als het handschrift van
Saint-Quentin. Hierbij ware nog te betrekken het 15e-eeuwse ms. fr. 1882 van
dezelfde bibliotheek (fol. 50: Les douze Fruis du sacrement).
In de twee laatstgenoemde handschriften volgen de Twaalf Vruchten op het
tractaat Le chasteaul perilleux de l'ame, dat zich aandient als geschrift van een
31)
kartuizer Robert . Er zou genetisch verband kunnen bestaan tussen dit tractaat en
vrucht 5 van Guyard. Het is opmerkelijk, dat Guyard's preek in Frankrijk tegen het
einde der

29)

30)
31)

De uitgever Destombes dateerde in 1861 het handschrift rond 1315, wijl de opdrachtgever
Helins de Confflans nog in dat jaar in leven was. Hij zag de datumformule met het jaartal 1286
over het hoofd, die in de catalogus van 1885 voor het eerst is gesignaleerd.
Abbé C.-J. Destombes, Gui de Laon 1238 à 1247, dans: Revue des Sciences Ecclésiastiques,
tome III, deuxième année (Arras-Paris 1861), p. 123-136.
De identiteit van deze auteur heb ik niet kunnen achterhalen. Mogelijk is hij identiek met de
Kartuizer Robert, aan wie door Paulin Paris (Dict. de spiritualité asc. et myst., col. 774) wordt
toegeschreven het tractaat Le miroir de l'âme, waarvan enkele 15e-eeuwse afschriften in de
Bibl. Nat. aanwezig zijn.
Robert geeft drie manieren om het kasteel der ziel te verdedigen: 1) vrouwen en kinderen
wegzenden om langer met het proviand te kunnen uitkomen; 2) de bezetting opgewekt houden;
3) een boodschap naar de koning zenden om ontzet te vragen.
Dit kan zijn geïnspireerd door Guyard's vrucht 5, waarin het beeld van het zielekasteel breed
wordt uitgewerkt. Ook Guyard stelt de Eucharistie voor als militair proviand. Ook hij laat het
benauwde kasteel ontzetten door Christus (Christus dempt namelijk de gracht door er Maria
in te werpen en daarna zichzelf in Maria te storten: een stoute beeldenreeks, waarvan ik geen
weerga ken).
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middeleeuwen nog ongewijzigd werd herlezen, terwijl alle niet-Franse bewerkingen
afwijkingen vertonen.

§ 8. Middelhoogduitse bewerkingen.
De oudste middelhoogduitse bewerking is tevens de oudste van alle niet-Franse,
mogelijk zelfs ouder dan de oudfranse van 1286. Zij is overgeleverd in cod. germ.
II

r

v

v

142 (fol. 178 -185 , 94 -96 ) van de Staatsbibliothek te München. Deze codex werd
v

beschreven door verschillende handen in de 13e en 14e eeuw. Op fol. 71 wordt
een spreuk van Vridanc (ca 1230) aangehaald. De band is volgens de catalogus
nog van de 14e eeuw. De herkomst is onbekend. De Twaalf Vruchten zijn van de
32)
hand V, die hier ook een werk van Albertus Magnus († 1280) afschreef . Te oordelen
naar de toegezonden foto's is haar schrift het rond 1270 in Duitsland gebruikelijke.
Laten we het voorzichtigheidshalve dateren: laatste kwart of eind der 13e eeuw.
De tekst bevat drie opsommingen der Twaalf Vruchten, zonder overgang achter
elkaar geschreven. De tweede en de derde, die moeilijk bepaalbaar zijn, werden
hoger vermeld in § 5. De eerste, van veel langere redactie, beantwoordt aan het
type van Guyard en komt grotendeels overeen met het veertigste Limburgse
Sermoen. Hier volgen de kernwoorden volgens de uitgave van Franz Pfeiffer (1840),
33)
gecollationneerd aan de foto's :
Diz ist von zwelf leie wruhte vnd nvzze. der dem menschen kvmet. von vnsers
herren lichamen.
1 heilet. vnd weschet di sele...
2 ledeget von sculden. vnd von der pine...
3 bescirmet vnd waffent die sele... sam ein burch berustet wirt mit wafen. vnd
mit lipnar gein den vinden...
4 lutert die sele...
5 wider gibet verlorne dinc...
6 .. sterket...
7 wandelung in daz bezzer...
8 di toten lebendec machet...

32)
33)

Erich Petzet, Die deutschen Pergamenthandschriften Nr. 1-200 der Staatsbibliothek in München
(München 1920), Ss. 266-270.
Franz Pfeiffer in: Altdeutsche Blätter, II München (1840), Ss. 354-359.
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9
10
11
12

.. můt... lust an sinen geboten...
gemeinschaft des heilegen geistes...
suzekeit...
crone der himelischen ere... eweclichen leben...

In de kernformules is de overeenstemming met Guyard nagenoeg volkomen (afgezien
van de omwisseling der vruchten 3 en 5, die echter alle niet-Franse bewerkingen
eigen is). Met de preekvorm is het thema Lignum vitae vervallen, doch het kreeg
een plaats in de uitleg van vrucht 8, waarin het bij Guyard niet voorkomt. De
explicaties zijn zeer gecomprimeerd, zodat hier veel van Guyard's tekst verloren
ging: verdwenen zijn o.a. een aantal gedurfde beeldspraken, alle teksten uit de H.
Mis en het verband met de Passie. Er is toch ook weer een en ander toegevoegd,
met name citaten uit het Hooglied, Joannes Chrysostomus en Rabanus Maurus.
Totaal veranderd is slechts de strekking: in deze middelhoogduitse bewerking is de
oefening bestemd voor saligen, kennelijk voor kloostervrouwen, en is zij een zuiver
geestelijke Communieoefening geworden.
Volgens Boeckl (o.c., S. 91) wordt dezelfde tekst aangetroffen in een ander
r

handschrift van de 13e eeuw: op fol. 116 -119 van cod. germ. 34 te München. Dit
is handschrift A van het Nibelungenlied, vervaardigd vóór 1280. De Twaalf Vruchten
zijn achterin toegevoegd door een andere hand, wier ouderdom ik niet heb
gecontroleerd.

§ 9. Middelnederduitse bewerkingen.
De 15e-eeuwse cod. Helmsted. 866 van Wolfenbüttel bevat een
Twaalf-Vruchtenopsomming, waarvan het eerste nut luidt: dat he den minschen
34)
heylet van dotliken sunden . De rest van de tekst ken ik niet, maar te oordelen naar
de eerste vrucht is dit zeker een Guyard-versie. Niets kan ik mededelen over het
karakter van de volgende teksten:
r

Berlijn, Pruis. Staatsbibl., ms. germ. q. 1574, fol. 68 :

34)

Zie C. Borchling in Nachrichten der Kgl. Ges. d. Wissensch. in Göttingen, Phil.-Hist. Klasse,
1902, Beiheft, S. 18. Is no. 965 in de catalogus van Otto von Heinemann. Het vermoeden
van Corin (o.c., II, p. 389 n. 1) dat deze tekst tot het type der Vijf Vruchten zou behoren, is
onjuist gebleken.
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35)

Twolf nut des sacramentes. 15e eeuw, uit klooster St. Michael te Hildesheim .
36)
München, J. Halle: Twolf nut des sacraments des hilghen lichammen. 15e eeuw .

§ 10. Middelnederlandse bewerkingen.
De handschriftelijke overlevering der middelnederlandse bewerkingen reikt niet
verder terug dan het eind der 14e eeuw. Toch zijn zulke bewerkingen al veel eerder
in omloop geweest, zeker van het begin der 14e eeuw af, waarschijnlijk zelfs al
eerder. Grosso modo kunnen de bewaard gebleven bewerkingen alle worden
ingedeeld bij een Limburgse en een Brabantse tekstfamilie. De benamingen dezer
families duiden op de vermoedelijke streek van herkomst; de verbreiding strekte
zich verder uit.
In Noord-Nederland zijn zuivere representanten van het Guyard-type niet
aangetroffen. Zijn zij er ooit verbreid geweest? En door de Moderne Devotie
verdrongen? Bij de grote voormannen der Moderne Devotie is het type tenminste
niet te vinden. Thomas a Kempis (Imitatio, lib. IV, cap. 4) somt slechts acht vruchten
op, die hij niet eens nummert en die erg veel lijken op het schema van de Franciscaan
Richardus de Mediavilla. In Jan Brinckerinck's collatie Van den heiligen sacrament
worden slechts zes vruchten opgesomd, waarvan dan nog de helft niet aan Guyard
37)
of Richardus herinnert . Typerend voor zijn milieu is de vijfde vrucht, dat de heilige
Schrift wert smakeliker ende sueter te lesen.

§ 10a. Limburgse tekstfamilie.
Lange preek op thema Lignum vitae (Apoc. 22,2). De eerste vrucht begint in het
Haagse handschrift met de woorden Dirste vrugt es gesontheit ende reinnisse der
silen. Blijkens de epiloog is de oefening

35)
36)
37)

Opgave van Zr.G. Feugen te Nijmegen.
Slechts bekend uit de auctiecatalogus van J. Halle te München, van omstreeks 1908, Cat.
XLI, no. 1, blz. 68 (aantekening in de Bibl. Neerl. Manuscr. van W. de Vreese).
Kerkhistorisch Archief, IV (1866) 97-167. Nummer 5 in deze uitgave; de vruchten op blz. 147.
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bedoeld voor het ontfaen gesteleke der Communie; het reinigend aspect is dan ook
verzwakt, de vereniging geaccentueerd. De Vruchten 3 en 5 zijn ook hier
omgewisseld. In Vrucht 5 (hier 3 genummerd) is Guyard's beeld van het zielekasteel
behouden. Vrucht 11 is sutecheit. Doch van enkele andere Vruchten is de
kernformule toch weer gelijk aan die der Brabantse redactie (7 verwandelen in een
beter, 9 het ruerend worden der ziel). Het belangrijkste tekstkenmerk evenwel zijn
de citaten uit het Hooglied, Joannes Chrysostomus en Rabanus. Bewaarde
afschriften:
Den Haag, Kon. Bibl., hs 70 E 5 (oud K 6), bundel Limburgse Sermoenen,
dateert van eind 14e of begin 15e eeuw volgens de uitgever J.H. Kern, van het
eind der 14e eeuw volgens G.D. Franquinet (Maasgouw, II, 1880, blz. 205) en
G.I. Lieftinck (Bouwstoffen Mnl. Woordenboek, no. 846). De preek over de
Twaalf Vruchten draagt hier het nummer 40; zij wordt in deze studie verder
aangeduid als LS 40. Sedert de uitgave van Kern zijn meer afschriften bekend
geworden:
r

v

Berlijn, Pruis. Staatsbibliotheek, cod. germ. q. 1087, fol. 39 -43 Gelijke, maar
38)
minder zorgvuldige tekst dan in het Haagse handschrift . Het handschrift, dat
uit het midden der 15e eeuw dateert, komt van de Gelderse gebieden. Het
sermoen staat hier tussen 24 andere preken, waaronder er 9 zijn van de zgn.
Sankt-Georgener-Prediger: verschillende hiervan komen overeen met
sermoenen uit de Haagse bundel.
v

Weert, Minderbroeders, Ms. W. 1 (vroeger hs. 10), fol. 166 (geschreven in
1466 en, evenals het Haagse handschrift, van Maastrichtse herkomst).
r

Oegstgeest, Dr Schotman, hs. 1, fol. 304 : Wt apokalipsi van XII vruchten die
men in den sacrament ontfaet sermoen. Men leest in apocalipsi dat sunte iohan
sach ene gloet ende wt dien vuere van dien gloet spranck een holt des levens.
Het is de bekende aanhef van

38)

W. Slijpen, De Limburgsche Sermoenen toch Limburgsch?, in: Onze Taaltuin, VI (1937/38),
blz. 266-272. Ik dank een afschrift van de tekst aan het Brandsma-Instituut te Nijmegen.
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LS 40, maar bedorven: gloet is een verlezing voor vloet, vuere voor uvere. In
hoeverre de tekst getrouw is, kan ik niet zeggen. Het handschrift ging in 1929
over aan Mart. Nijhoff in Den Haag.
v

Een middelnederduitse bewerking wellicht op fol. 27 van het in de jongste
oorlog verloren gegane ms. theol. germ. 24 der Stadsbibliotheek van Lübeck:
Von den 12 Früchten die Johannes in der Offenbarung sah. Het thema Apoc.
22 is echter geen waarborg, dat men met een tekstvariant van het veertigste
Limburgse Sermoen te doen heeft. Immers, ook de XXIV Vruchten van den
boom des levens in de Apocalyps, voorkomend in hs. BPL. 2474 der Univ.-Bibl.
te Leiden, vangen aan met een verwijzing naar Apoc. 22 (Doe Sanctus iohannes
ewangelista van romen verdreven was van enen keyser ende hie in padmos
was), terwijl toch deze tweemaal Twaalf Vruchten in werkelijkheid
Passievruchten zijn.
Ten aanzien van de waarde van de tekst, overgeleverd in de Haagse bundel en
door Kern daarnaar uitgegeven, past een critische opmerking. Deze tekst moge,
gelijk Slijpen opmerkte, taalkundig beter verzorgd zijn dan de Berlijnse variant, feit
is, dat de Berlijnse in enkele punten de inhoud van het verloren origineel beter heeft
bewaard. Het voorwerk levert daarvan een treffend bewijs.
Na de paraphrase van Apoc. 22 volgt een trinitarische beschouwing, aanvangend:
Bi derre vluet es ons betekent die volle vluet der Driueldicheit. De Vader is de ene
oever van de vloed, waarvan de Zoon als God voorkomt; de H. Geest is de andere
oever, waarbij Christus in zijn mensheid werd ontvangen. In het origineel moet ůver
hebben gestaan. De copist van de Haagse bundel las en schreef echter vuer; evenzo
de schrijver van het handschrift Schotman. De bekende trinitarische vloedmetafoor
is daardoor verminkt tot een in dit verband niet passende vuurmetafoor.
Het is vreemd, dat de uitgever Kern deze afschrijversblunder niet heeft opgemerkt
en gecorrigeerd. Het Berlijnse afschrift geeft wel niet de spelling van het origineel,
maar toch een woordelijk juiste weergave: vyt tween overen van dier vloet. De
schrijver van de Weertse variant heeft de moeilijkheid omzeild, door van over een
prepositie te maken (ende over die vloet spranc eyn holt des levens).
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Men vraagt zich af, of de foute afschrijving te wijten was aan de onbekendheid met
de toch zo gangbare vloedmetafoor danwel aan onwennigheid tegenover de spelling
van het origineel.

§ 10b. Brabantse tekstfamilie.
De Brabantse tekst heeft niet de vorm van een preek, is feitelijk niet meer dan een
beknopte opsomming van de twaalf vruchten zonder explicaties en vrijwel zonder
auctoritates. De eerste Vrucht luidt, dat de mens wordt genezen (gheganst) van
zonden; zij heeft daarmede het medicinale aspect, dat Guyard aan de Communie
toekende, zuiverder bewaard dan de Limburgse versie. Ook uit andere details blijkt
het meer sacramentele karakter. In de meeste gevallen strekt de reinigende werking
zich zelfs uit tot de doodzonde, overeenkomstig de speciale thomistische
Eucharistieleer.
Ook hier zijn de Vruchten drie en vijf omgewisseld. In Vrucht 5 (hier dus 3
genummerd) wordt Guyard's kasteel der ziel niet teruggevonden; in enkele gevallen
heeft het plaats gemaakt voor het Pseudo-Ambrosiaanse beeld van de herberg der
ziel. Verweentheit in Vrucht 11 beantwoordt aan sutecheit in de Limburgse familie.
Een nader ingaan op de inhoud en de taal heeft in dit verband geen zin. Ter
waarschuwing zij alleen nog medegedeeld, dat het begrip Brabantse tekstfamilie
voorlopig niet meer dan een werkbegrip is. Immers, de teksten, die hier om
geographische en taalkundige redenen in een Brabantse groep worden samengevat,
vertonen onderling zo grote redactieverschillen, dat weer een onderverdeling moet
worden gemaakt.
1) Gent, Univ.-Bibl., hs 1330, fol. 93. Dateert van ca. 1480; vgl. G.I. Lieftinck, De
mnl. Taulerhss., blz. 78. De eerste Vrucht luidt, dat de ziel gheghenst wort
ende oec ghesuvert. Taalkundig interessant is in Vrucht 5 de wederstoringhe
(herstel) van de dingen, die verloren zijn (vertaling van Guyard's restore ce
que perdu estait).
v

r

Brussel, Kon. Bibl., hs. 21890, fol. 261 -262 . Dateert van 1557 en geeft de
Twaalf Vruchten als aanhangsel op Een Leder van XVII graden van Jan
Mombaer. Begin: die ierste vrucht is dat daer die siele mede gegauest wort
ende gesuuert.
2) Gent. Univ.-Bibl., hs. 1353, fol. 103r-104r. Afkomstig uit Mechelen.
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Ten dele geschreven omstreeks 1360, ten dele in 1394. De Twaalf Vruchten
zijn van hand III, die in 1394 schreef; zij worden dan ook niet aangekondigd in
de inhoudstafel. De eerste Vrucht luidt: dat die mensche geghanst wert van
allen dootsonden.
v

r

Leiden, Univ.-Bibl., hs. Letterk. 222, fol. 150 -151 . Het handschrift dateert van
de tweede helft der 15e eeuw en komt uit Holland. De eerste vrucht luidt: ...
geganst van allen sinen sonden daer hi berouwe of hevet siin zi dootliken of
dagelix.
In haar geheel kan deze tweede ondergroep niet als een variant van de eerste
ondergroep gelden; toch is zij er op gemodeleerd. De eerste zes Vruchten zijn
woordelijk vrijwel gelijk aan die in de eerste ondergroep; in de formulering der
volgende zes valt invloed van een of meer andere Twaalf-Vruchtentypen waar te
nemen, al blijft de inhoud wezenlijk aan die van het type van Guyard gelijk. De
uitdrukking den gront des menschen in Vrucht 10 en de daarop volgende uitleg, dat
deze grond zozeer wordt opgericht tot hemelse dingen, dat het den mens pijnlijk is
te zien of te horen spreken van de wereld, verraden invloed van het Eckhart-type.

§ 10c. Onbepaalde teksten.
v

v

Nijmegen, Univ.-Bibl. (vroeger hs. Van Gils no. 1), fol. 144 -146 (geschreven
omstreeks 1500 in Overijssel of omgeving; volledig afschrift in Univ.-Bibl. Leiden,
BPL. 2390-27): die ierste vrucht is dat hi sijn sunden daer mede afdwaet,
bestemd als Communieoefening op Sint Agnietendag. In Vrucht 3 het beeld
der zieleherberg, juist als in de Brabantse groep. Vrucht 5 komt overeen met
Werk V van Jan Mombaer. De Vruchten zijn genummerd 1-8, doch in feite zijn
het er twaalf; slechts is hier en daar de nummering vergeten.
v

Würzburg, Univ.-Bibl., ms. ch. q. 144, fol. 185 : Deerste vruch(t) is dat die
mensche gerenicht van allen doot sonden ende van allen dagheliken gebreken.
Ik dank de mededeling van het incipit aan Zr G. Feugen te Nijmegen.
r

Würzburg, Univ.-Bibl., ms. ch. q. 144, fol. 164 : Deerste pointe is dat gode den
ghenen die sinen lichame ontfanc verghiffe van alle sinen sonden. Tander point
is dat hi sterc maect te weder te staen alle
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becoringe. Ook dit incipit deelde Zr G. Feugen mij mede. Vrucht 3 is verschoven
naar de tweede plaats.
Bij gebrek aan kennis van incipit en explicit kan ik zelfs geen gissing wagen
naar de aard der volgende middelnederlandse Twaalf-Vruchtenoefeningen,
die mij slechts bekend zijn uit de Bibliotheca Neerlandica Manuscripta van
Willem de Vreese:
d
r
Heidelberg, Univ.-Bibl., Salem. 4 . fol. 106 (14e eeuw; Oost-Nederlands
gekleurd dialect).
r
v
Cambridge Mass., Harvard College Library, Riant 91, fol. 21 -47 .
r
Sint Truiden, Minderbroeders, B 66, fol. 69 (dateert van ca 1450).

Het veertigste der Limburgse Sermoenen
De hoofdgetuige van de Limburgse tekstfamilie is het veertigste der Limburgse
Sermoenen (LS 40). Van de Haagse Bundel, waarnaar dit sermoen in 1895 door
39)
J.H. Kern Hz. werd uitgegeven , zouden volgens deze uitgever 31 of 32 sermoenen
uit het middelhoogduits zijn vertaald, de overige 16 vermoedelijk evenzo. Voor wat
betreft de laatstgenoemde 16 werden sedertdien van verschillende zijden
middelnederlandse, met name Brabantse, bronnen aangewezen (brieven van
Hadewijch en Beatrijs van Nazareth's Seven manieren van minne, mogelijk zelfs
40)
een geschrift van Bernard van Clairvaux) . De thans geldende opvatting is deze,
dat de Limburgse compilator uit twee verzamelingen heeft geput: een
middelhoogduitse en een middelnederlandse (Brabantse volgens Van Mierlo).
Ik vraag mij af, of nog niet meer afstand van Kern's uitspraak dient te worden
genomen. J.H. Kern Hz. heeft zijn oordeel misschien niet helemaal onafhankelijk
van zijn vader H. Kern geveld, die al in 1879 op de Middelhoogduitsche (niet de
Keulsche) spelling van de Lim-

39)
40)

J.H. Kern Hz., De Limburgsche Sermoenen (Groningen 1895).
Er worde slechts verwezen naar: J. van Mierlo (Versl. en Med. der Kon. Vl. Acad. v. Taal- en
Letterk., 1932, blz. 373-387) en J. Schalij (Tijdschr. v. Ned. Taal- en Letterk., 62, 1943, blz.
256-269).
Een samenvattend overzicht met uitvoeriger litteratuuropgave is onlangs gegeven door Steph.
Axters O.P., Geschiedenis van de vroomheid in de Nederlanden, II (Antwerpen 1953), blz.
138-149.
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41)

burgse Sermoenenverzameling had gewezen . De uitgave, die hij tenslotte bracht,
nadat G.D. Franquinet van zijn plan tot uitgave had afgezien, heeft het grote nadeel,
dat zij slechts op één handschrift is gebaseerd. Een groep middelnederlandse
parallelteksten werd later ontdekt in het Berlijnse hs. germ. q. 1087. Van de
sermoenen 39 en 46 blijken variantteksten aanwezig in hs. 685 der Provinciale
Bibliotheek van Friesland (Sunte Mechtelden boeck, eerste helft 15e eeuw, afkomstig
uit Wijk bij Duurstede). Van sermoen 40 zelf zijn minstens drie nieuwe tekstvarianten
bekend geworden. Ook de middelhoogduitse tekstparallellen zijn sedertdien meer
42)
toegankelijk gemaakt door de uitgave van Karl Rieder ; het blijkt nu, dat zij in niet
minder dan acht verzamelbundels zijn overgeleverd. De ene middelhoogduitse
bundel, waaruit Kern de Limburgse vertaald achtte, is hierdoor in een andere
omgeving komen te staan. Ook de toeschrijving aan de Prediker van Sankt-Georgen
(Benedictijnse abdij in het Zwarte Woud) heeft afgedaan; de verzameling is in
werkelijkheid een neerslag der preken van de Franciscaan Berthold van Regensburg
(† 1272).
Bij nader toezien blijkt Kern's argumentatie wel erg los in de voegen te zitten. Van
de 31 à 32 Limburgse Sermoenen, die Kern uit het middelhoogduits vertaald achtte,
zijn er maar 10, die textueel belangrijk met de beweerde modellen overeenkomen;
9 andere hebben niet meer dan een enkele zin of korte passage daarmede gemeen;
de 12 à 13 overige hebben niet meer dan het preekthema daarmede gelijk. Het is
in feite amper een vijfde deel van de Haagse bundel, dat middelhoogduitse parallellen
heeft. Te minder mag men uit deze zeer partiele overeenkomst zulke verregaande
conclusies voor het geheel trekken als Kern deed, daar preken en
prekenverzamelingen vaak mozaieken

41)

42)

Maasgouw, I (1879), blz. 25; II (1880), blz. 205. Hier vindt men bijzonderheden over de
voorgeschiedenis der uitgave, die men vergeefs zoekt in de inleiding op de uitgave van J.H.
Kern Hz.
Karl Rieder, Der sogenannte Sankt-Georgener Prediger, in: Deutsche Texte des Mittelalters,
X (Berlin 1908). Rieder rangschikt het Haagse handschrift als no. 6 in de handschriftengroep
G. Hij heeft het niet gezien, vermeldt niet de uitgave van Kern, en vergeet zelfs, aan te geven,
dat de taal middelnederlands is. Een en ander maakt een eigenaardige indruk.
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43)

van uitknipsels uit andere zijn, gelijk Adolf Spamer in 1913 duidelijk aantoonde .
Feitelijk is de situatie zo, dat de Haagse bundel wel enige preken bevat, die
overeenkomen met sermoenen uit de middelhoogduitse Berthold-verzameling, maar
dat daaruit niet enige genealogische samenhang tussen de twee verzamelingen als
zodanig kan worden afgeleid. De bewuste preken zouden evengoed aan een andere
verzameling kunnen zijn ontleend, temeer daar ook Berthold veelzijdig als compilator
en vertaler is werkzaam geweest. Doch het zou ook mogelijk zijn, dat Berthold deze
preken heeft geput uit een verzameling, waarvan ook de Limburgse compilator
gebruik maakte. De mogelijkheid, dat zulk een gemeenschappelijke bron heeft
bestaan, wordt ingegeven door het Berlijnse handschrift germ. q. 1087 (een
Ruusbroec-handschrift), waarin middelnederlandse bewerkingen voorkomen van
andere Berthold- of Sankt-Georgenerpreken, dan in de Haagse bundel werden
opgenomen. Kern heeft nog vergeten, aannemelijk te maken, hoe de Limburgse
compilator in Maastricht, waar hij werkte (gelijk nog zal blijken), een Bovenrijnse
bundel tot zijn beschikking kan hebben gehad.
Van het veertigste Limburgse sermoen (LS 40) kan zelfs een Franse preek als
verwijderde grondslag met zekerheid worden aangewezen: een preek van Guyard
de Laon, bisschop van Kamerijk († 1247), over de Twaalf Vruchten der Eucharistie.
Een vertaling uit het middelhoogduits is dan ook uitgesloten, ook al is het waar, dat
een oudere middelhoogduitse paralleltekst is overgeleverd (in cod. germ. 142 van
München). Genoemde middelhoogduitse paralleltekst is van ouder handschriftelijke
overlevering (eind 13e eeuw) dan welk exemplaar der Berthold-verzameling ook.
Hij is niet eens een preek en kan uit geen enkele prekenverzameling afkomstig zijn,
laat staan uit die van Berthold, waarin het thema der Twaalf Vruchten niet voorkomt.
Het geval van LS 40 maant tot voorzichtigheid bij het beoordelen van de eventuele
samenhang tussen de Limburgse Sermoenen en de

43)

Adolf Spamer, Über die Zersetzung und Vererbung in den deutschen Mystikertexten.
Inaug.-Diss. Giessen 1913 (!). Giessen (1910 (!).
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Berthold-verzameling. Het versterkt niet weinig de reeds aangegeven redenen,
waarom het onderzoek van Kern dient te worden overgedaan.

§ 11. LS 40 en Guyard.
44)

Toen Axters in 1944 de tekst van LS 40 opnam in zijn Mystiek Brevier , liet hij de
eerste en laatste bladzijde van het sermoen weg, zodat alleen het kernstuk (Vandien
twelf vrugten die dat hout dis levents bragte) aan de lezers werd voorgelegd. Het
is een zijner verdiensten, hierdoor te hebben laten uitkomen, dat het sermoen
eigenlijk een oefening van de Twaalf Vruchten is; trouwens, het opschrift bewijst,
dat het ooit als zodanig is opgevat (Dets dboec van den twelf frogten). Hier volgen
de kernformules der Vruchten volgens het Haagse handschrift:
1 gesontheit ende reinnisse der silen...
2 verledeget die sile van hare scout...
3 die sile warnt jhegen die tucomende coringen, geliker wis alse mi ene borg
warnt jhegen die viende, met wapen ende met spisen...
4 reineget van aln onheiligen pensingen ende onhofscher begerden... werden
gevugt te gesteliken dingen, ende dar in werdense wis...
5 erstoert die denc die verloren sin...
6 sterct dis menschen herte...
7 verwandelt in beteren dingen...
8 erquect die doden...
9 die sile berurt na den wille ons Heren...
10 brenct in die bruderscap dis Heilgen Geestes...
11 die reine sile si gesmact der sutecheit...
12 begernisse ende gebrukenesse Gots... nutte ter ewelicheit ende ter
onsterflicheit...
De overeenstemming der kernformules met de tekst van Guyard is letterlijk, afgezien
van twee kleine afwijkingen. Vooreerst zijn de Vruchten 3 en 5 omgewisseld, doch
dit geschiedt in alle niet-Franse bewerkingen. Vervolgens is in Vrucht 12 ingevoegd
het Godsgenieten reeds tijdens dit leven, dit overeenkomstig de geestelijke strekking
van deze Limburgse bewerking, bestemd voor selege of heilge silen.

44)

Steph. Axters O.P., Mystiek Brevier. I. Het Nederlandsche mystieke proza (Antwerpen-Den
Haag 1944), no. 49, blz. 166-173.
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Als algemene overeenkomst zij nog aangegeven het gemeenschappelijke
preekthema Lignum vitae (Apo. 22.2).
Toch kan de Limburgse compilator de formulering der Vruchten niet rechtstreeks
uit de tekst van Guyard alleen hebben vertaald. Immers, aan de daarbij behorende
verklaringen heeft hij een andere redactie gegeven. Wel is hij in die verklaringen
veelal aan de beelden en de gedachtengang van Guyard getrouw gebleven, maar
enkele dingen liet hij weg en vele voegde hij toe. Door hem weggelaten werd
Guyard's zeer lange en gedurfde digressie over het kasteel der ziel (3, resp. 5);
voorts het beeld van de gier, die het vogeltje het hart uitrukt (8), en het beeld van
de dode vis (8). Toegevoegd door hem werden een citaat uit het Leven van St.
Agten (5), vele citaten uit het Hooglied en uit Joannes Chrysostomus, twee uit
Rabanus Maurus.
Zo komt het, dat wel de formulering der Vruchten, maar niet de verklaring daarvan
letterlijk gelijk is aan die van Guyard. Toch zijn er ook in de verklaringen wel enkele
passages te vinden, die een rechtstreekse weergave van Guyard's tekst lijken,
bijvoorbeeld:
a) LS 40 (5): int pressor des crucen45).
Guyard (3): li pressoir... pation.
Cgm 142 heeft dit beeld niet.
b) LS 40 (3): dat vlesch.. wart gekundet metter sausen der pinen in din morsele
van dien cruce.
Guyard (5): la char notre signeur qui fut salee d'amertume de la passion.
Cgm 142 heeft deze voorstelling niet.
Deze beelden ontbreken in de middelhoogduitse tekstparallel (cgm 142). Zij moeten
door de Limburgse compilator zijn ontleend ofwel rechtstreeks aan Guyard ofwel
aan een niet-Duitse bewerking daarvan. Deze conclusie dwingt te meer, omdat de
ontlening hier Romaanse woorden betreft: pressoir en sause. Hieraan is toe te
voegen het Romaanse leenwoord erstoert in de kernformule van Vrucht 1, dat de
middelhoogduitse bewerker heeft vermeden:
LS 40 (5): erstoert die dinc die verloren sin.
Guyard (5): restore ce que perdu estait.
Cgm 142 (5): wider gibet verlorne dinc.

45)

Het Middelnederlandsch Woordenboek geeft alleen de vorm persoor.
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§ 12. LS 40 en cgm 142.
In de verklaring van de Vruchten 1-4, 6-8 vertoont LS 40 een opvallende
tekstgelijkheid met de middelhoogduitse Guyard-versie in de cod. germ. 142 van
München (cgm 142). Een voorbeeld:
cgm 142: Dv dritte vruht ist. daz gotes licham bescirmet. vnd waffent die sele gein
den bekorungen. sam ein burch berustet wirt mit wafen. vnd mit lipnar gein den
vinden. Da von sprichet sende ambrosius. Swenne der viant. dine herberge sihet
bekvmert. mit dem scine der himiliscen gegenwartekeit. so vluhet er. wende er die
burk des guten herzen sihet wol berustet mit brote. mit wine. mit vleische. so vluhet
er. vnd sprichet. Dise burk enmage ich mit gewalt niht ersturmen. noch lange beligen.
wende si hat besezzen einer der sterker ist denne ich. er ist stark an dem wige.
LS 40: Die derde vrugt is dat dit sacrament die sile warnt jhegen die tucomende
coringen, geliker wis alse mi ene borg warnt jhegen die viende, met wapen ende
met spisen. Hir af sprict S. Ambrosius: ‘Alse der vient siet die sile gewapent mettin
godeliken sacramente, so vliet hi, ende als hi siet die borg dis genedeges herten
met geesteliker spisen gespist, so vliet hi, ende segt: ‘In can dese borg nit verwennen,
want hir es geherbercht een die starc es in din wige’.
Met opzet is juist deze passage ter vergelijking gekozen, omdat zij een belangrijk
element bevat (nl. de aanhaling van Ambrosius), dat in Guyard ontbreekt. Zo hebben
LS 40 en cgm 142 ook de citaten uit Hooglied, Joannes Chrysostomus en Rabanus
Maurus met elkaar gemeen, terwijl geen daarvan bij Guyard wordt aangetroffen.
Hier volgen nog enige korte tekstparallellen:
a) cgm 142 (1): Dv sunde ist ein wunde vnd ein vleke der sele.
LS 40 (1): Sonde es wonde ende vleck der silen.
Guyard (2): Li pechies quant il est fais fait une taiche en l'ame.
b) cgm 142 (3): ein Kessen met heilotum.
LS 40 (3): die casse ons Heren Jhesu Christi.
Dit beeld der communicerende ziel niet bij Guyard.
c) cgm 142 (7): Also man list van davit daz er gewandelt wart in ein anderen man.
LS 40 (7): Also lest mi van davite dat hi verwandelt wart in enen anderen man.
Niet bij Guyard.
d) cgm 142 (8): das gotis licham die toten lebendec machet, da von heizet er ein
holz des lebnes.
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LS 40 (8): dat dit sacrament erquect die doden, ende darbi wortet geheten hout
dis levents.
Guyard (8): qu'il donne vie.
De verwijzing naar het hout des levens was hier bij Guyard niet op haar plaats,
wijl dit beeld bij hem als prothema aan het hoofd der preek staat.
Interessant is, hoe een spreekwoord door elke bewerker naar zijn landsaard werd
vertolkt:
Guyard (7): car il convient par force que li plus fors traie le faible.
cgm 142 (7): also man sprichet in dem sprichworte: der den anderen ubermate
(der stekt in ein den sak).
LS 40 (7): also mi segt bij gelikenissen: Der starke verwintten cranken.
De gegeven overeenkomsten tussen cgm 142 en LS 40 zouden zijn te
vermeerderen. In beide zijn de Vruchten 3 en 5 omgewisseld. De vergelijking van
de Eucharistie met de wereldse dis, door Guyard in Vrucht 10 gemaakt, wordt zowel
in cgm 142 als in LS 40 in Vrucht 2 teruggevonden. In Vrucht 1 van beide redacties
wordt de reinigende werking van de Eucharistie vergeleken met die van het Doopsel,
wat bij Guyard nog niet het geval is. Beide redacties hebben in Vrucht 8 Guyard's
beeld van de gier en het vogeltje vervangen door dat van een roofvogel, die een
hoen opeet.
Wie met Kern de Limburgse Sermoenen vertaald uit het Duits acht, zal na lezing
van het bovenstaande hetzelfde voor LS 40 als bewezen feit aannemen, doch dan
vergist hij zich. Hier volge het voorbeeld van een passus, die bij grote gelijkheid
allerminst op vertaling wijst:
Guyard (10): quant on manuve en la taverne avocques compaignons, il convient
son escot paier et en devient plus peuvre. Mais qui manuvie à la table notre
signeur il en devient plus riches car il paie l'escot. Il se fait bon accompaigner
avocques lui, car on ni puet riens perdre.
cgm 142 (2): vnsers herren tisch ist vngelich der werlde tische. wende der
werlede tisch machet sine gemazzen sculthaft. aber vnsers herren tisch ledeget
sine gemazzen von geistlicher scult. vnt tuet si ledec von dannen gen.
LS 40 (2): es ongelic die tafele ons Heren der tafelen der werelde; want die
tafele der werelde mact cost ende scout, maer die tafele ons Heren vuet die
besculdegt sin, ende mactse quite van hare scout,
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ende verligtse van hare bordenen die werdelike gaen ter tafelen ons Heren.
LS 40 kan de citaten uit Chrysostomus en Rabanus niet uit cgm 142 hebben geput.
Enkele onregelmatigheden in de wijze van citeren bewijzen dit. Het citaat van
Rabanus, dat LS 40 in Vrucht 2 inlast, wordt op dezelfde plaats aangetroffen in cgm
142, maar dan toegeschreven aan een helech man, zonder naamsaanduiding. Hoe
zou de bewerker van LS 40 hier de naam van Rabanus hebben kunnen invullen,
als hij cgm 142 had vertaald of bewerkt? Iets dergelijks geldt voor het citaat uit
46)
Chrysostomus in vrucht 3 (Dit bluet verjaget die viende etc.) : LS 40 noemt hierbij
Chrysostomus als auteur, cgm 142 heeft niet de minste aanduiding daaromtrent.
Nog veelzeggender is een geval van tegenspraak: de spreuk Christus formert sin
bluet etc. heet in vrucht 2 van LS 40 genomen uit Hieronymus, doch cgm 142 (2)
47)
stelt haar op naam van Joannes Chrysostomus .
Het is duidelijk, dat de compilator van LS 40 niet heeft geput uit cgm 142 of enige
variant daarvan, maar dat eerder LS 40 en cgm 142 op een gemeenschappelijke
bron teruggaan.

§ 13. De gemeenschappelijke bron van cgm 142 en LS 40.
De citaten uit Rabanus Maurus en Joannes Chrysostomus zijn voorlopig het enig
bruikbare criterium voor een nadere bepaling van de gemeenschappelijke bron; in
de eerste plaats wijl zij buiten cgm 142 en LS 40 (mitsgaders hun varianten) nooit
in Twaalf-Vruchtenoefeningen worden aangetroffen (voor zover mij bekend) en
vervolgens, wijl zij op zichzelf al zeldzaam zijn.
Nu kan al direct worden gesteld, dat deze citaten zeker niet uit de
Berthold-verzameling zijn geput. Blijkens de indices van Rieder's editie komt in de
Berthold-verzameling geen enkel Rabanus-citaat voor. En juist de twee enige preken
van deze verzameling, waarin

46)
47)

Letterlijk naar Joannes Chrysostomus, In Joann. hom. XLVI: Hic sanguis digne acceptus etc.
(Migne, PL., 59, col. 261).
De variant van LS 40 in het Berlijnse hs. 1087 had hier eerst Hieronymus, doch deze naam
is er achteraf veranderd in die van Ambrosius. Ik heb het citaat niet kunnen verifieren.
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Chrysostomus-citaten voorkomen (Rieder nos. 15 en 50), hebben geen pendant in
de Limburgse Sermoenen. Omgekeerd, hebben alleen de nos. 36 en 40 van de
Limburgse Sermoenen Chrysostomus-citaten en juist van deze twee sermoenen
heeft Kern geen middelhoogduitse paralleltekst gevonden.
Sedert de hoogscholastiek citeerde men Chrysostomus hetzij naar Thomas
Aquinas, hetzij naar Bonaventura; vooral naar de laatste, wiens werken meer dan
300 Chrysostomus-citaten bevatten. Vóór die tijd had men weinig rechtstreekse
kennis van Chrysostomus; Rabanus Maurus is een der zeldzame
48)
vroeg-middeleeuwse auteurs, die hem rechtstreeks uit het Grieks citeren . Zelfs
komen nog geen Chrysostomus-teksten voor in de destijds zeer verbreide
eucharistische bloemlezing van Heriger van Lobbes (10e eeuw), waarin men ze
49)
toch zou verwachten .
Ik ben er niet in geslaagd, alle in LS 40 voorkomende Chrysostomusteksten in
de geschriften van Rabanus Maurus terug te vinden, zeker het merendeel niet. Mijn
oorspronkelijk vermoeden, dat de Limburgse compilator ze zou hebben geput uit
Rabanus, heb ik moeten laten varen. Eerder zullen ze genomen zijn uit Bonaventura,
wiens geestelijk stempel de Limburgse Sermoenen in verschillende opzichten dragen.
Een doorlopen van de indices der Quaracchi-uitgave, die ik niet tot mijn beschikking
heb, zal dit vermoedelijk bevestigen.
Zeer waarschijnlijk is de gemeenschappelijke bron een Latijnse geweest, daar
Rabanus-citaten in middelnederlandse geschriften uiterst zeldzaam zijn en
50)
Chrysostomus pas tegen het einde der middeleeuwen populair werd . De
ontleningen aan Rabanus zijn het merkwaardigst

48)
49)
50)

Dom Chr. Baur O.S.B., S. Jean Chrysostome et ses oeuvres dans l'histoire littéraire
(Louvain-Paris 1907), p. 73.
Over Heriger's auteurschap te lezen: Dom G. Morin, in Revue Bénédictine, 25 (1908), p. 1-18.
Pas om en om 1500 werd de cultus van Chrysostomus in de Westerse kerk algemeen.
Eucharistische bloemlezingen uit zijn geschriften worden pas na het optreden van Erasmus
gedrukt. Er worde hier nog eens gewezen op het belang van de Chrysostomus-citaten in de
XVI Werken van Jan Mombaer. Zijn deze een vrucht van het vroege humanisme? Of gaan
zij langs een of andere weg terug op dezelfde Guyardversie, waaruit ook de compilator van
LS 40 had geput?
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en doen vermoeden, dat de Latijnse bron een West-Duitse was of een
Zuid-Oost-Nederlandse. De geestelijke strekking, die cgm 142 en LS 40 kenmerkt,
steunt die localisatie. Het is immers bekend, dat Rabanus Maurus in de
eucharistische controverse met Paschasius Radbertus, van Augustijns standpunt
uitgaande, een spiritualistische opvatting hield. Tegenover het Ambrosiaans realisme
van het Westen heeft de doctor eucharisticus Joannes Chrysostomus altijd gegolden
als de exponent van de meer geestelijke eucharistie-opvatting van het Oosten. Ook
Bonaventura is, in dit opzicht tegenover Thomas Aquinas geplaatst, meer geestelijk.
Het samentreffen van Chrysostomus, Rabanus en Bonaventura kan niet verbazen.
Van de andere kant is de westelijke groep der middelnederlandse Guyard-teksten,
die ik boven als een Brabantse tekstgroep heb voorgedragen, meer sacramenteel
georiënteerd, hetgeen ik elders hoop te kunnen betogen.

§ 14. Andere bronnen van LS 40.
Daar vaak twee of drie Twaalf-Vruchtenoefeningen achter elkaar werden
afgeschreven of gememoriseerd, is het zeer goed mogelijk, dat de Limburgse
compilator bij het opstellen van LS 40 uit twee of drie verschillende Guyard-versies
compileerde. Eén Guyard-versie is zojuist als bron aangewezen: zij kenmerkte zich
door Rabanus- en Chrysostomus-citaten, was vermoedelijk in het Latijn gesteld,
ergens in West-Duitsland, misschien in Franciscaanse kringen. Op het gebruik van
een tweede Guyard-versie werd al gewezen in § 12: aan haar moeten enkele
merkwaardige romanismen zijn ontleend, alsmede de preekvorm met het thema
Apoc. 22. Was ook dit een Latijnse versie? de versie, waarvan exemplaren later
aanwezig blijken in Groenendaal en Rooklooster?
Ik sluit de mogelijkheid niet uit, dat de compilator nog een derde en wel Brabantse
Guyard-versie zou hebben gebruikt. Bewijzen kan ik het voorlopig niet, daar de
oudste der bewaarde teksten van deze versie pas van het jaar 1394 dateert. Ik moet
nog volstaan met het geven van blote aanwijzingen.
In de kernformules van enkele vruchten brengt LS 40 een redactie, die tekstueel
afwijkt van cgm 142, maar aansluit bij de latere Brabantse
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versie: erstoert in vrucht 5, reineget in vrucht 4, bruderscap in vrucht 10 en die sile
berurt in vrucht 9. Ik vraag bijzondere aandacht voor de laatstgenoemde
tekstovereenkomst, die een typisch element der Brabantse mystiek vertegenwoordigt.
Het ruren of rurend worden der ziel, dat de Limburgse en Brabantse versies in
vrucht 9 gemeen hebben, beantwoordt aan Guyard's donner vie en vivifier. Volgens
de explicatie van Guyard en LS 40 is de zin ervan: een roerig, levendig worden om
te handelen naar de wil van God, in gehoorzaamheid aan God, met afsterven van
de eigen wil (de laatste uitdrukking zelfs letterlijk in handschrift Van Gils no. 1).
Guyard beschrijft die zieletoestand als jubilation, welke term doet denken aan de
jubilatio, die bij Ruusbroeck de laagste trap is van het schouwend leven.
51)
Het begrip rueren is in de Brabantse mystiek van de 13e eeuw reeds bekend .
In LS 40 dekt de term reeds wat later bij Ruusbroec eenvuldige mening zal heten,
een gesteltenis die moet worden bezeten door de mens, die het aanroeren van de
H. Geest verbeidt: een opvatting, die kenmerkend geacht wordt voor de Brabantse
52)
mystiek .
Vrucht 9 (rueren) wordt gevolgd door vrucht 10, die in alle Guyardversies de
werking van de H. Geest tot inhoud heeft. Aan het slot van vrucht 9 in LS 40 wordt
vrucht 10 al aangekondigd als een gevuert werden metten geste Jhesu Christi.
Hierdoor wordt de indruk verkregen, dat de compilator van LS 40 de eenvuldige
mening reeds kende als voorwaarde tot het aanroeren door de H. Geest.
Terloops zij opgemerkt, dat LS 40 in de uitwerking van vrucht 10 vrij letterlijk
getrouw blijft aan de tekst van Guyard en radicaal afwijkt van de tekst van cgm 142,
hetgeen een bewijs temeer is, dat cgm 142 hem niet als bron heeft gediend. Waar
immers LS 40 als kenmerk van

51)

52)

In haar twintigste brief spreekt Hadewych van een onversien ende onbeghert beruert worden
door de minne. Frans Vervoirt kent een vruchtbarighe beroerte als vrucht van de Eucharistie;
vgl. Axters, Mystiek Brevier, I, blz. 164.
M.M.J. Smits van Waesberghe, Katholieke Nederlandse Mystiek (Amsterdam 1947), blz.
189-199. Ruusbroec gebruikt in dit verband de Bijbeltekst, dat God het begin en eind moet
zijn van alles. Ook Guyard en LS 40 passen deze tekst toe.
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de Broederschap van de H. Geest opgeeft deendragtecheit van volcomenre karitaten,
legt cgm 142 de werking van de H. Geest uit als het mysterium pacis et unitatis, in
53)
aansluiting aan Augustinus .
Over de andere bronnen zal ik kort zijn.
Een reminiscentie van Eckart is misschien in vrucht 3 de uitdrukking die borg
minre consciencien. Het kasteelbeeld is uit Guyard geput (castel de l'ame), maar
niet de speciale toepassing op het geweten, die de compilator van LS 40 aan het
54)
eind van zijn explicatie toevoegt .
De woorden die volle vluet der Driueldicheit, waarmede in het voorwerk de
55)
trinitarische vloedmetafoor wordt ingeleid, zijn een letterlijke weergave van de
56)
fontalis plenitudo, door Bonaventura aan de Drievuldigheid toegekend .
Het citaat uit het Leven van St. Agten in vrucht 5, dat een toevoegsel van de
compilator is, is niet genomen uit het berijmde leven Van Sente Aechte, dat in 1286
57)
te Eename ontstond . Het is niet vertaald uit de Legenda Aurea (cap. 39), maar uit
58)
de zeer oude Vita Agathae .

§ 15. Samenvattend overzicht der bronnen van LS 40.
Het lijdt geen twijfel, dat LS 40 een verwijderde neerslag is van de preek van Guyard
de Laon († 1247) over de Twaalf Vruchten der

53)
54)
55)

56)
57)
58)

Migne, PL., 38, col. 1100, 1103. Evenzo in de Twaalf Vruchten van Eckart, doch de driedeling,
welke Eckart hierbij maakt, is anders dan die in cgm 142.
Bij Eckart vindt men: in anima est quoddam castellum quod interdum vocavi custodiam anime
quandoque scintillam; vgl. Ad. Spamer, Über die Zersetzung, S. 43 Bem. 7.
Over de herkomst en ontwikkeling van deze metafoor te lezen: Kurt Ruh, Die trinitarische
Spekulation in deutscher Mystik und scholastik, in Zeitschrift für deutsche Philologie, 72
(1953), S. 24-52. Een der voornaamste schakels in de overlevering is Anselmus van
Canterbury, juist een auteur die in de Limburgse Sermoenen zowel als in de
Berthold-verzameling vaak wordt geciteerd. In de studie van Ruh is echter niets te vinden
over de uitbreiding van de metafoor tot de beide oevers van de vloed, die typisch is voor LS
40.
Bonaventura, I. Sent. d. 27. p. 1. q. 2 ad 3.
N. De Pauw, Middelnederlandse gedichten en fragmenten, I (Gent 1893-1897), blz. 332-356.
De corresponderende passus in de versregels 562-563.
AA. SS. Boll., Febr., I, p. 617 (editie van 1658).
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Eucharistie, evenzeer als de middelhoogduitse tekstparallel in cgm 142. Omtrent
de wegen der ontlening is alleen de negatieve zekerheid verkregen, dat LS 40 geen
vertaling of bewerking is van de middelhoogduitse paralleltekst. Deze bevinding
doet nog verder afbreuk aan het reeds meermalen gewraakte oordeel van Kern
over de Haagse bundel, waarvan LS 40 deel uitmaakt. De gedeeltelijke overeenkomst
van de Haagse bundel (Limburgse Sermoenen) met de middelhoogduitse
Berthold-verzameling (Sankt-Georgener-preken) kan genoegzaam verklaard worden
door het gebruik van een gemeenschappelijke Latijnse bron.
Het is zelfs zeer onwaarschijnlijk, dat LS 40 naar welke Duitse voortekst dan ook
zou zijn bewerkt. Het is immers moeilijk aan te nemen, dat een preek van de
Kamerijkse bisschop Guyard de Laon via Zuid-Duitsland in de Nederlanden zou zijn
bekend geworden; voor een Nederlands bisschop verwacht men eerder het
omgekeerde. Het blijft nochtans een hinderlijk feit, dat Guyard's preek al vóór 1300
in Zuid-Duitsland verbreid was, terwijl van vóór 1330 geen middel-nederlandse
bewerkingen bewaard bleven. Men moet wel aannemen, dat er oudere
middelnederlandse bewerkingen hebben bestaan, die nu verloren zijn. Na 1300
blijkt de Guyard-tekst in de Nederlanden in veel groter mate verbreid te zijn dan in
Duitsland. En wel hoofdzakelijk in de Zuidelijke Nederlanden, hetgeen niet kan
verwonderen, daar Guyard bisschop van Kamerijk was geweest, van welk bisdom
de Noordgrens tot bij Bergen op Zoom reikte.
Wel is zeker, dat LS 40 en cgm 142 teruggaan op een gemeenschappelijke
Guyard-redactie met Rabanus- en Chrysostomus-citaten, die hoogstwaarschijnlijk
in het Latijn was geredigeerd en ergens in het Westen van Duitsland of in het
Zuid-Oosten der Nederlanden zal zijn ontstaan, denkelijk in het derde kwartaal der
59)
13e eeuw . Deze localisatie van de gemeenschappelijke voortekst kan gemakkelijk
verklaren, dat hij zowel in Limburg als in Zuid-Duitsland werd bewerkt. Vooral als
daarbij in acht genomen wordt, dat de Limburgse

59)

Na 1247 vanwege de omwisseling der vruchten 3 en 5. Vóór 1280 vanwege de ouderdom
van cgm 34 en 142.
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compilator een Franciscaan was van een Duitse ordesprovincie, zoals nog zal
blijken.
Doch tegelijk is zeker, dat de Limburgse compilator zich bij het opstellen van LS
40 nog van een of meer andere Guyard-versies moet hebben bediend, vermoedelijk
van twee andere: een Latijnse en nog een middelnederlandse. Er zijn zelfs
aanwijzingen, dat die middelnederlandse een Brabantse kan zijn geweest; welke
aanwijzingen nog versterkt worden door het feit, dat de compilator in andere
sermoenen heel zeker Brabantse teksten heeft verwerkt. Eigenlijk is niet anders te
60)
verwachten, daar Brabant grotendeels tot Guyard's bisdom Kamerijk behoorde .
Voor het beoordelen van de geestelijke inslag mag niet worden vergeten, dat
Hadewijch een tijdgenote en onderdane van Guyard was, dat Guyard zich heeft
ingelaten met de actie van Sint Juliana de Cornillon voor de instelling van het
Sacramentsfeest, en een onderhoud heeft gehad met de heilige Lutgart.
Wat er ook moge zijn van de vroegste wording van de middelnederlandse en
middelduitse Guyard-versies, dit zal men moeten vooropstellen, dat zij alle uiteindelijk
op een zelfde oerbewerking teruggaan, en deze kan moeilijk anders dan een
Zuid-Nederlandse geweest zijn. De eenheid van oorsprong wordt voldoende bewezen
door het feit, dat in alle middelnederlandse en middelduitse Guyard-bewerkingen
de vruchten 3 en 5 zijn omgewisseld. Een dergelijke omwisseling zal wel niet tijdens
het leven van de auteur, die in 1247 overleed, zijn ondernomen. Ook voor de
middelnederlandse oerbewerking moet het midden of het derde kwartaal der 13e
eeuw als tijd van ontstaan worden aangenomen.
De ratio der omwisseling is gelegen in de geestelijke transpositie van Guyard's
sacramentele tekst. In alle bewerkingen is de contritio uit vrucht 6 geschrapt. Dit
was misschien raadzaam, omdat dit begrip oudtijds aan wijziging onderhevig was
en juist in de dagen van Guyard's professoraat een nieuwe formulering van de leer
der Biecht begon door te dringen, doch door Guyard zelf nog niet was gedoceerd.

60)

Brabant worde hier verstaan in ruime zin, als mede omvattend de tegenwoordige provincie
Oost-Vlaanderen beoosten de Schelde, die eveneens tot het bisdom Kamerijk behoorde.
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Zij werd echter volstrekt gevorderd door de geestelijke opvatting der Communie,
die bij de eerste bewerker voorzat en volgens welke de contritio niet vrucht, maar
voorwaarde is. Geschrapt dus werd in vrucht 6 de contritio, maar behouden bleef
61)
de daaraan door Guyard gegeven explicatie: het invloeien der goddelijke deugden .
Door nu Guyard's vrucht 3 (herstel van de door de zonde gedode goede werken of
deugden) het rangnummer 5 te geven, werd een logische aansluiting verkregen op
vrucht 6, nu verklaard als invloeien van en groeien in de deugden (op clemmen in
dogden, LS 40).
Hieruit is meteen duidelijk geworden, dat de allereerste bewerking werd ontworpen
voor een milieu van devote vrouwen, waar de werkelijke Communie uitzondering
was.

§ 16. Tijd en plaats van ontstaan van LS 40.
Het ontstaan van de Limburgse Sermoenen als verzameling is door Axters, na
62)
zorgvuldig wikken en wegen der gegevens, gesteld kort na het jaar 1330 . Aan
deze datering kan men zich blijven houden, ook al is in de voorgaande bladzijden
het beweerde verband tussen de Limburgse en de Berthold-verzameling geheel op
losse schroeven gezet. De datumformule in de Bertholdpreek (Rieder no. 56), waarop
Axters vooral steunt, wordt immers ook aangetroffen in LS 15. Vanwege de
onmiskenbare litteraire eenheid van het geheel, waarop door Axters terecht de
nadruk is gelegd, moet dezelfde datering gelden voor LS 40.
De eigen bijdrage van de compilator aan de tekst van LS 40 kan approximatief
worden bepaald door aftrek van de tekstdelen, die met cgm 142 overeenkomen. Zij
is niet bijzonder groot. De exhortatieve inlassingen aan het eind van sommige
vruchten; de epiloog, waarin wordt opgewekt tot het gesteleke ontvangen, en voorts
het lange voor-

61)

62)

Naar voorscholastieke trant wordt de genade nog gelijk gesteld met de goddelijke deugden.
Guyard spreekt zelf ook wel eens van vertus, doch meest van bonnes oeuvres, welke term
in de oudste bewerkingen geen weerklank vond, wel echter in de laat-middeleeuwse terugkeert.
Steph. Axters, Geschiedenis van de vroomheid in de Nederlanden, II, blz. 143.
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werk dat een paraphrase is van Apoc. 22, zijn hem met zekerheid toe te schrijven.
Kortom: alle toevoegingen, waardoor het tractaat, dat als voornaamste bron diende,
63)
tot een sermoen werd .
Van de compilator moet zijn de uitroep in vrucht 4 over het decke gaen ten winkelre
ons heren, in geen enkele andere bewerking voorkomend en duidelijk aansluitend
aan sermoen 43 van dezelfde verzameling (Dets et buec van den gesteleken
winkelre). Door hem is ook ingelast het beeld van het varken in vrucht 8. Verder het
64)
citaat uit het Leven van Sint Agten . En tenslotte in vrucht 11 de toepassing van
de Eucharistie als pitantie voor dengenen die siec lagen, dat was din edelen ridderen
die streden omb den lof van der heileger Kercken, als S. Andries ende S. Johan
65)
Baptiste .
Tot tweemaal toe, in het voorwerk en in de epiloog, vergelijkt de compilator de
vruchten der Eucharistie met de loveren van de Boom des Levens. Dit wijst op
vertrouwdheid met de afbeelding van de Boom des Levens, eventueel met het
Lignum Vitae van Bonaventura, waarin die afbeelding placht voor te komen. Hierom
alleen al mag men menen, dat het vrouwenklooster, waarvoor de compilatie bestemd
was, een Franciscanessenklooster was.
De Franciscaanse inslag van de Limburgse Sermoenen is niet alleen toe te
schrijven aan de compilator, maar is voor een deel overgevloeid uit de
Berthold-verzameling. Deze verzameling is een neerslag van de preken van de
Franciscaan Berthold van Regensburg († 1272). Berthold heeft op zijn beurt weer
uit Bonaventura geput. Van althans een van zijn sermoenen reeds kan ik mededelen,
dat het op Bonaventura teruggaat: in de lange inleiding van Limburgs Sermoen 12,
overeenkomende met Berthold-sermoen 53 der editie van Rieder (Hec est

63)

64)

65)

Terecht is door Axters (o.c., blz. 139) vermoed, dat LS 40 een tot sermoen omgewerkt tractaat
zou zijn. Dit was zelfs reeds als zekerheid gesteld door J. van Mierlo, Geschiedenis van de
Oud- en Middel-Nederlandsche Letterkunde (1928), blz. 246.
Dit citaat kan er op wijzen, dat in het klooster van bestemming het feest van St. Agten een
Communiedag was. De Twaalf Vruchten in het handschrift Van Gils no. 1 waren bestemd als
Communieoefening op St. Agnesdag.
Het Berlijnse hs. q. 1087 heeft hier kerstenheit, wat stellig een betere lezing is.
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voluntas dei sanctificatio vestra, 1 Thess. 4. 3), is geheel Bonaventura's Sermo
primus van Dominica Secunda in Quadragesima (met gelijk thema) opgenomen,
66)
volledig en vrij getrouw .
Nu verwondert het minder, waarom men later in Maastricht de Limburgse
Sermoenen voor een werk van Bonaventura heeft aangezien. Dit blijkt uit het opschrift
Hic incipiunt sermones bonaventure fratris, dat door een andere hand dan die van
r
67)
de afschrijver boven de titel in het Haagse handschrift (fol. 1 ) werd aangebracht .
Van Mierlo's vermoeden, dat de Limburgse Sermoenen zouden zijn ontstaan in
de Benedictijnse kring van Sint Truiden (Willem van Affligem!), wordt door deze
68)
feiten eerder tegengesproken dan bevestigd . Ligt het niet meer voor de hand, het
ontstaan van LS 40 - en daarmede van de hele Limburgse Sermoenenbundel - te
localiseren in hetzelfde Franciscaanse milieu van Maastricht, waar de
handschriftelijke overlevering begint? Het Haagse handschrift is afkomstig uit het
Franciscanessenklooster Sint Andries te Maastricht, naar zijn patroon ook wel
Maagdendries (Maagden van Andries) genoemd. De Weertse varianttekst komt uit
het convent van de Maastrichtse Bogaarden, die eveneens de Derde Regel van
Franciscus volgden.
In de hoger geciteerde passus van vrucht 11 wordt door de compilator (de inlas
is van hem persoonlijk) een beroep gedaan op het voorbeeld van Sint Andries: juist
de heilige, die als patroon gold van

66)
67)

68)

Men vindt bedoeld sermoen onder Bonaventura's Sermones de tempore in zijn Opera omnia
(Parisiis 1864-1871), tom. XIII, p. 154-155.
De uitgever Kern (blz. 177 noot 1.2) leest: Hic incipiunt sermones.... en merkt op, dat hierachter
vier woorden zijn doorgehaald. Hij schijnt niet te hebben geweten, dat kort vóór hem de
kundige archivaris G.D. Franquinet een deel der doorgehaalde woorden had ontcijferd als:
bonā fratris. Zie Franquinet's mededeling daaromtrent in De Maasgouw, II (1880), blz. 205.
Hiermede wil ik niet zeggen, dat ik de rol van Willem van Affligem geheel zou willen
uitschakelen. Guyard was immers in Affligem overleden. Het is zeer goed mogelijk, dat men
in Affligem een afschrift of bewerking van Guyard's preek over de Twaalf Vruchten bezat en
dat dit door middel van Willem van Affligem in Sint Truiden en Maastricht bekend zou zijn
geworden. Willem zou zelfs deze preek kunnen hebben bewerkt. Doch als deze mogelijkheid
aan de werkelijkheid mocht beantwoorden, zou Willem van Affligem niet de bron, doch slechts
een bron van de compilator van LS 40 zijn geweest.
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het klooster, waaruit het Haagse handschrift afkomstig is. Dit maakt het toch wel
zeer waarschijnlijk, dat de Limburgse Sermoenen werden gecompileerd ten behoeve
van de Begijnen (Franciscanessen) van Sint Andries te Maastricht. Als compilator
zal dan mogen worden aangezien een der paters van het Maastrichtse
Minderbroedersconvent, dat Maagdendries geestelijk verzorgde; vermoedelijk de
pater zelf, die rector van Sint Andries was. Misschien schuilt zijn naam in de lijst
69)
van Maastrichtse Minderbroeders uit de 14e eeuw . Het feit, dat het Maastrichtse
convent tot de ordeprovincie Keulen behoorde, kan het gebruik van een Latijns-Duitse
bron en de Duits-getinte spelling van de compilatie gemakkelijk verklaren.
P.C. BOEREN

Urist
Het woord urist was mij in 1942 alleen bekend uit Multatuli's Vorstenschool, en de
samenhang waarin het daar voorkomt, bracht mij ertoe het te beschouwen als een
‘afleiding van uur met het suffix -ist’, met een betekenis als ‘schrijver op uurloon’:
Ts. LXII, 254. Nu heeft Heeroma onder de nagelaten aantekeningen van wijlen
Bezoen een aantal excerpten aangetroffen uit Bomhoff, Nieuw Groot Woordenboek
der Nederlandsche Taal ('s-Gravenhage, 1857), en daaronder is ook het lemma
urist. Bomhoff geeft inderdaad het woord, voorzien van het sterretje waarmee hij
aanduidt dat het niet bij Weiland voorkomt, en omschrijft de betekenis aldus: ‘die
bij het uur werkt, schrijft, enz.’. De verklaring die ik in 1942 voorstelde, wordt hiermee
bevestigd. Maar onjuist blijkt het t.a.p. 255 geuite vermoeden, dat het woord door
Multatuli zou zijn gemaakt: het woordenboek van Bomhoff is dertien jaar ouder dan
Multatuli's Vorstenschool. Een eenmanswoord is urist dus niet, maar zijn levensduur
is blijkbaar zo kort geweest, dat men het wel, met enige overdrijving, een
eendagsvlieg mag noemen.
Utrecht, November 1953.
C.B. VAN HAERINGEN

69)

Zie de lijst in De Maasgouw, 37 (1915), blz. 4.
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De vergelijking maagd: boom bij Vondel
1)

2)

Vondel gaf een Lofzang der geestelijke Maeghden in plano uit . De W.B. dateert
het gedicht niet, maar het moet geschreven zijn tussen 1660 en 1667. Immers
blijkens de spelling trou (vs. 12), trout (16), getrouden (39), flaeu (53), dau (60),
naulijx (68) is het vervaardigd na 1660, en blijkens de constante spelling weerelt (2,
3)
17, 31, 67, 104) vóór 1667 . Deze spellingeigenaardigheden gelden wel allereerst
voor de datering van Vondel's handschriften, waar we zeker zijn eigen spelling en
niet die van de zetter voor ons hebben, maar de consequentie om klanken op een
u zonder w te schrijven, als er geen andere klinker onmiddellijk volgt, een spelling
die in haar consequentie opmerkelijk afwijkt van de gebruikelijke van zijn tijd, geeft
waarborg dat we hier inderdaad met de spelling van Vondel te doen hebben.
Vondel zingt in dit gedicht dat een vrouw, die de maagdelijke staat verkiest boven
het huwelijk, zich geheel aan God kan geven en met genaden overstort wordt. Zij
is als een boom die in zegenrijk klimaat rijke vruchten draagt. De gehuwde vrouw
geeft God slechts de vruchten, de maagd daarentegen de boom zelf met al zijn
vruchten.
De weerelt, zoo vergangkbaer,
Den leenheer naulijx geeft
Een' appel, al t'ondankbaer:
De maeght, die zuiver leeft,
Schenkt wortel, boom, en bladen,
Zwaer geladen. (vs. 67-72).
4)

In de Vondelkroniek is er op gewezen dat Stalpart dezelfde beeldspraak gebruikte,
hetgeen het vermoeden wekte dat Vondel op dit punt van Stalpart afhankelijk was.
Tevens werd aan de mogelijkheid gedacht dat de beeldspraak bij beide dichters
middellijk of onmiddellijk van een derde afhankelijk is. En inderdaad treffen we reeds
in de

1)
2)
3)
4)

J.H.W. Unger, Bibliographie van Vondels Werken, no. 764. Amsterdam, 1888.
X, 696.
H.W.E. Moller, Vondel's spelling, in Ts 1908 (27) 121 en 117.
1937 (8) afl. Juli, blz. 41-42.
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5)

werken van de Benedictijner-monnik Eadmer dezelfde vergelijking aan.
‘Hoofdstuk 84. Gelijkenis van de Monnik en de boom. - Uit een vergelijking kan
blijken, dat het goed werk van een monnik God aangenamer is dan dat van een
mens in de wereld. Twee mensen, onder één Heer staande, hebben, zoals dat
voorkomt, elk een boom op eigen grond. Beide bomen dragen goede vruchten.
Maar omdat zij hun Heer niet evenzeer liefhebben, zijn zij hem met de vruchten niet
even dienstbaar. Want die hem minder liefheeft, zamelt de rijpe vruchten en brengt
er van naar zijn Heer zoveel hem goeddunkt. De ander echter heeft zijn Heer zo
lief, dat hij hem de boom zelf gaat aanbieden.... Wiens dienst zal die Heer het meest
aangenaam zijn? Van hem, die wanneer en zoveel hem belieft van de vruchten van
de eigen boom geeft? Of van hem, die de boom met vruchten volledig wegschenkt?
Natuurlijk van hem, die hem de hele boom geeft mèt de vruchten. Zo derhalve is
de dienstbaarheid van de monnik God aangenamer, dan die van een mens in de
6)
wereld.’
7)
Sint Thomas van Aquino nam deze beeldspraak over . ‘Het is beter en
verdienstelijker een werk te doen met gelofte dan zonder ge-

5)
6)

7)

S. Anselmi Opera, Lutetiae Parisiorum, 1721. Hierachter Eadmeri cantuariensis Monachi
Liber De Sancti Anselmi Similitudinibus, p. 171-172.
‘Caput 84. Similitudo inter Monachum et arborem. - Etenim rursus a simili potest videri,
acceptabilius esse Deo bonum opus monachi quam hominis cujuspiam saecularis. Solet
quippe accidere duos homines sub Domino uno, singulas habentes arbores in proprio solo.
Arbores autem illae fructum ferunt bonum utraeque. Verum quia illi Dominum inaequaliter
diligunt, etiam ei de fructu earum impariter serviunt. Unus enim eorum, quia minus eum diligit,
cum arboris suae fructus fuerit maturus, colligit, fertque inde Domino suo, quantum fuerit
visum. Alter autem adeo Dominum amat, ut ad eum veniens, arborem ipsum ei offerat... Cujus
igitur horum obsequium Domino illi magis videtur acceptum? An illius, qui quando quantumque
voluerit, dat ei de fructu propriae arboris? Vel illius qui arborem et fructum totaliter offert?
Immo magis illius, qui arborem totam dat ei cum fructu. Sic ergo servitium monachi Deo est
magis acceptum, quam hominis saecularis.’
Summa Theol. 2.2, q. 88, a. 6: ‘Facere idem opus cum voto est melius et magis meritorium
quam facere sine voto... quia ille qui vovet aliquid, et facit, plus se Deo subjicit, quam ille qui
solum facit: subjicit enim se Deo non solum quantum ad actum, sed etiam quantum ad
potestatem, quia de caetero non potest aliud facere; sicut plus daret homini qui daret ei
arborem cum fructibus, quam qui daret ei fructus tantum, ut dicit Anselmus in libro De
Similitudine, cap. 84, a princ.’
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lofte, ... omdat hij die iets belooft en het ten uitvoer brengt, meer afhankelijkheid aan
God betoont, dan die alleen maar iets doet; want hij onderwerpt zich aan God niet
alleen met de daad, maar ook met zijn vermogen, omdat hij niet anders kan doen;
evenals hij, die iemand de boom met de vruchten zou schenken, hem meer gaf,
dan hij die hem slechts de vruchten geven zou, zoals Anselmus zegt in het Boek
over de Gelijkenis, cap. 84, in het begin.’
Hierbij valt op te merken dat pseudo-Anselmus en Thomas slechts spreken van
een boom en zijn vruchten, Vondel daarentegen van wortel, boom, bladeren en
vruchten. Nu zou dat een uitbreiding van Vondel zelf kunnen zijn. Maar, zoals in de
8)
Vondelkroniek reeds werd gezegd, komt dezelfde uitbreiding reeds bij Stalpart
voor. In zijn Extractum Catholicum heeft hij als Dosis 140 een gedicht over de Gracy,
waarin hij van de genade zingt op de tekst van Sint Paulus: ‘Want God is het, die
9)
naar zijn welbehagen in u het willen uitwerkt en het handelen’ . In de zevende strofe
bezigt Stalpart dezelfde beeldspraak, zij het anders toegepast, en met dezelfde vier
elementen: wortel, boom, vrucht, bladeren:
Het eerste end' het leste
De wortel en de vrucht,
Het middel en de reste
Komt U toe van de tucht.

M.a.w.: God, heel het deugdzaam leven behoort U toe: begin en einde, wortel en
vrucht, het middel (de boom) en de reste (al het overige, in concreto: de bladeren).
Vondel past het beeld toe op gelofte en daad van een geestelijke maagd, evenals
Eadmer en Thomas, Stalpart op Gods genaden. Daaruit mag men besluiten dat
Vondel zijn beeldspraak wel niet bij Stalpart borgde. Van de andere kant heeft hij
dezelfde vier elementen in de beeldspraak als Stalpart, en daarom is de conclusie
gewettigd, dat er tussen Eadmer en Thomas enerzijds en de beide 17e eeuwse
dichters anderzijds nog een of meer schakels zijn, die Vondel en Stalpart met de
Middeleeuwse schrijvers verbinden. Maar hoe dan ook, het beeld van beiden gaat
terug op de monnik van Canterbury.
Voorschoten.
P. MAXIMILIANUS, o.f.m. cap.

8)
9)

l.c.
Phil. 2, 13.
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Nautica
A a k . De oorspronkelijke vorm naak is tot dusverre alleen nog maar in het
woordenboek van Kiliaen gevonden, waar men leest: ‘Aecke, naecke. Cymba’ en
‘Naecke. j. aecke. Scapha’. In een samenhangende tekst was dit woord tot nu toe
nergens aangetroffen. Toch komt de oude vorm eveneens op het einde der 16de
eeuw nog in de literatuur voor, getuige de volgende bewijsplaats uit Steven van der
Haghen's Avonturen (1575-1597) in de Bijdr. en Meded. van het Hist. Gen. te Utrecht
6, 409: ‘Tot Franckfoort comende ginck die Majn open, die al een poos toe gevrosen
hadde geweest, varende met die eerste naek na die vorst naer Ments, van Ments
voort aff naer Cuelen, daer een dach ofte anderhalff rustende; creech daer
geselschap met malcanderen, een naeck copende, voeren den Rijn aff naer Arnhem’
o

(a . 1593). De aanhaling zou misschien mede steun kunnen geven aan de gissing
in Franck-v. Wijk: ‘Waarschijnlijk is het woord uit een duitsch (ndd.; of oostndl.-rijnsch)
dialect door schippers geïmporteerd’.
A a p . Volgens het WNT I, 528 als scheepsterm een ‘verouderde benaming van het
Stormbezaanstagzeil, ook Stormaap geheeten’. Het woordenboek heeft deze definitie
ontleend aan de aantekeningen van de kundige kapitein-luitenant ter zee J. Modera
en geeft verder geen bewijsplaatsen. Men kan het woord ook vinden in Van Lennep,
o

o

Zeemans-Woordeboek (a . 1856), Pilaar-Mossel, Het Tuig 328 (a . 1858) en
o
Tideman, Woordenboek van Scheepsbouw (a . 1861). Het Suppl. I, 227 voegt aan
het woordenboeksartikel nog toe: ‘In Oostende is deze term nog in gebruik (Biekorf
1896, 100; Bly, Zeilvischsl. [1910])’.
Naast aap staat het synonieme aapzeil, dat in het WNT niet wordt aangetroffen,
maar dat b.v. in Van Lennep, Zeemans-Woordeboek wordt genoemd. Dit aapzeil
o
hoorde ik nog a . 1907 uit de mond van een Amsterdamse scheepskapitein in de
Oostzee, waar in het begin der 20ste eeuw nog grote zeilschepen voeren. Naar de
Amsterdamse uit-
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spraak zei deze zeeman aapsel en aan deze vorm moet russ. apsel' zijn ontleend.
Aangezien het WNT van aap geen citaten uit de literatuur geeft en ook de hier
tot dusverre gesignaleerde bewijsplaatsen niet ouder zijn dan het midden der 19de
eeuw, volgen hier twee citaten uit de 18de eeuw. In het werk van kapitein Cornelius
de Jong, Tweede reize naar de Middellandsche zee, gedaan in de jaren 1783, 1784
en 1785 (Haarlem 1807) leest men op blz. 331: ‘Het bezaanstagzeil, gewoonlijk den
aap genoemd’. En in het Zeereglement van 1720 van Peter de Grote vindt men op
blz. 892: ‘hanepooten tot d'aep’.
B e r g g e l d of b e r g l o o n . Van deze in het WNT II, 1881 behandelde synonieme
woorden vindt men nog geen bewijsplaatsen in het Mnl W. Toch waren deze beide
termen reeds in de 15de eeuw gebruikelijk, zooals blijkt uit de volgende twee
aanhalingen uit de Bronnen tot de gesch. van den Oostzeehandel (R.G.P. 35) 446:
‘Boven dat sy dat derde pairt van horen goede gegeven hadden den buyren van
Vlielant van berchgelt (vgl. te voren: ‘overmits dat hair scip gebroken was an Vlielant’)
o

(a . 1442). En 496: ‘dat de rentmeyster niet meer sculdich en wair dairaff te hebben
dan een redenlijc berchloen (t.w. van de goederen van een kraaier die schipbreuk
o

had geleden voor Scheveningen) (a . 1444).
Kluge vermeldt in zijn Seemannssprache 86 vlg. als oudste bewijsplaatsen in het
Nederduits: bergegelt reeds in 1406 en berchlon reeds in 1425; deze beide iets
oudere dan de Nederlandse citaten zijn uit het Hans. Urkundenb. 5, 731 en 6, 603.
B e z a a n . De benaming van dit achterste zeil op een driemastschip is volgens
Franck-v. Wijk aangetroffen ‘sedert Kiliaen’ en in het WNT II, 2442 vindt men een
o

bewijsplaats uit 1580 (Gr. Placaatb. 1, 686). Iets vroeger (a . 1564) staat dezelfde
plaats in het Vlaamsch Placaertb. 5, 893, waar eveneens sprake is van de
‘achterfocken ofte buesaene te hyssen’. Bij De Jonge, Gesch. van het Ndl. Zeewezen
leest men het woord meer dan eens in stukken van omstreeks het midden der 16de
eeuw. Zo vindt men daar twee plaatsen, waar ook
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o

o

besaenemast voorkomt, nl. 1, 743 (a . 1555) en 741 (a . 1557): ‘Ende gebuerdet
(t.w. brand te scheep) by nacht, zo zal een schote schieten ende twee lanternen
hanghen in de hooftauwe van den besanemast’. Dit citaat is bijna anderhalve eeuw
o
ouder dan de oudste aanhaling in het WNT uit Brandt, De Ruiter 44 (a . 1687).
o
Merkwaardig is in de stukken bij De Jonge 1, 744 (742) en 1, 745 (a . 1555) de
onderscheiding tussen groote besane en achterste besaene, waarmede vermoedelijk
het zeil aan de grote (middelste) en dat aan de achterste mast is bedoeld. Met het
zeil aan de middelste mast zou men dan te doen kunnen hebben met de
oorspronkelijke betekenis van ‘(het) middelste (zeil)’, waarvan het WNT II, 2441 in
dat geval ten onrechte zegt: ‘deze is echter niet bewaard’; immers bezaan, door
Kiliaen in het aanhangsel nog vermeld als mezane en mesane, moet ontleend zijn
aan ital. mezzana of sp. mesana, ‘ursprünglich ein Mittelmeerwort’, zoals Kluge,
Seemannssprache 88 schrijft, ‘lat. mediana ‘Mittelsegel’. En deze lat. vorm mediana
is een afleiding van medius (zie Franck-v. Wijk).
Dit oorspronkelijke woord mediana schijnt nog in de eerste helft der 16de eeuw
door de Spanjaarden werkelijk op hun schepen te zijn gebruikt. Immers Antonio de
Guevara in zijn werk El arte del marear, dat in 1539 te Valladolid verscheen, schrijft
in het 8ste hoofdstuk getiteld Del bárbaro lenguaje que hablan en las galeras:
‘Nosotros decimos: ‘ésta es la vela mayor, ésta es la vela mediana y ésta es la
1)
menor’; ellos no dicen ‘sino vela maestra, vela mesana, vela del trinquete’ . Op de
Spaanse galeien gebruikte men toentertijd dus het ‘barbaarse’ mesana, maar op
andere Spaanse schepen het oorspronkelijke mediana.
De tot dusverre aangetroffen oudste plaats van bezaan in het Nederlands gaat
tot het einde der middeleeuwen terug en kan dus reeds mnl. worden genoemd. Zij
is te vinden in de Inventaris van het oud archief der stad Middelburg door J.H. de
Stoppelaar onder no. 494: ‘Soe heeft die stede van Middelburch tot hoiren zwaren
costen navol-

1)

Disquisiciones náuticas. La mar descrita por los mareados. Más disquisiciones por el capitan
de navío C.F. Duro (Madrid 1877) 55.
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gende een scip, genaemt de Marquyne, vuytgemaekt ter oirlooge, geabilieert en̄
gefurneert van bossen, serpentinen, bospoir ende anders en̄ oic gerepareert van
o

touwen, takelen, lijnen, zeijl, besanen en̄ van ander̄ gewande’ (a . 1480).
In het Duits is besan niet ouder dan de 17de eeuw en terecht zegt Kluge dan ook:
‘Das deutsche Wort stammt zunächst aus dem Niederländischen’.
C a r g a d o o r . In de bekende bet. van: ‘scheepsbevrachter, scheepsmakelaar’ is
de oudste plaats van dit aan sp. cargador ontleende woord in het WNT III, 1967-'68
uit het jaar 1767. Een drie eeuwen oudere bewijsplaats, die dus tot de middeleeuwen
teruggaat en mnl. genoemd kan worden, vindt men bij Z.W. Sneller, Walcheren in
de 15de eeuw 95, uit het Tolregister 1472-'73, berustende op het gemeentearchief
te Middelburg (reg. 63b), waar men leest: ‘mertin salmis, die kargadoer int scip was’
o

(a . 1472). Het woord heeft hier de verwante betekenis van: ‘supercarga’ (een
vervorming van port. sobrecarga) of ‘supercargo’ (naar sp. sobrecargo) (WNT XVI,
568) evenals d. kargadeur, dat in Kluge's Seemanssprache 428 niet eerder voorkomt
dan in 1794 en als cargador in 1835.
G e m a n i e r d . ‘Van een schip gezegd, op hetwelk de stand en de hoeveelheid der
zeilen goed geregeld en verdeeld is, en dat goed is toegeladen, zoodat het zich
gemakkelijk laat besturen, niet zwaar stampt, noch wreed (d.i. met rukken) slingert’
o

(WNT IV, 1350). De citaten worden daar gegeven uit Witsen, Scheepsbouw (a .
1671). Deze scheepsterm komt reeds tegen het einde der 16de eeuw voor, b.v. in
o

Dat schip van patientie ende penitentie (a . 1592) 33: ‘Den ballast, sonder welcken
het schip ranck sijnde niet ghemaniert mach worden, maer soude moeten omme
vallen’.
In zeemansmond is dit woord gemanierd al vroeg op merkwaardige wijze
verbasterd tot benierd, vgl. voor deze wisseling van de m in b: bezaan voor mezaan
o
en benist voor menist. Zo b.v. in de Reis van Van Neck naar Oost-Indië (a . 1598),
in de Bijdr. en Meded. van het Hist. Gen. te Utrecht 21, 210 (W. der Linsch.-Ver.
42, 14): ‘wij
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hadden soe veel zeyl gevoert dat de schepen benierd waeren’. En in de Reize van
o

Maarten Gerritsz Vries naar Japan (a . 1643) 196: ‘Wat naer de middach onse blint
er by om beter beniert te wesen’.
H i j s e n . Volgens Kluge, Seemanssprache 370 is dit woord in het Nederduits
aangewezen sedert 1542 in een Hamburger kroniek, waar men leest: ‘His up dat
segel’. In het Nederlands is het nog welhaast een eeuw vroeger aangetroffen door
Verdam, die het vermeldt in het Mnl. Handw. Naar hij mij indertijd zo vriendelijk was
mede te delen is deze bewijsplaats te vinden in Hs no. 35 der Bibliotheek van de
o

o

Kon. Akad. v. Wetensch., 109 r , waar staat: ‘in die locht geheesen’ (a . 1461).
Bovendien vindt men in het Mnl W III, 434 nog de samenstelling hijsbedde uit de
Delftse bijbel van 1477 (Openb. 2, 22). Tot dusverre heeft dus het Nederlands de
prioriteit boven het Nederduits en niet omgekeerd zoals Kluge meende, die daarbij
o

verwees naar het WNT, waar de oudste plaats eerst in Hooft, Ndl. Hist. 1173 (a .
2)
1642) is gesignaleerd (Kiliaen vermeldt het niet).
In het Engels komt het woord evenwel nog iets vroeger voor dan in het Nederlands.
De NED zegt naar aanleiding van dit feit: ‘It is not yet known in which language this
nautical word arose; the English examples are earlier than any cited elsewhere’,
waaraan nog de volgende opmerking wordt toegevoegd: ‘It is to be noticed that the
word appears early as an interjection, being the actual cry in hauling’. Dit schijnt
ook elders het geval te zijn, want de NED vermeldt daarbij ook de oudste plaatsen
in enkele andere talen: eng. hissa (± 1450), schots heisau (1549), sp. hiza (Minsheu
1599), iza, port. iça, fr. inse, inse (Rabelais ± 1530). De plaats uit Rabelais (IV, 20)
is ontleend aan Hatzfeld-Darmesteter en een oudere Spaanse plaats dan de NED
o

hier geeft, vindt men bij De Guevara (a . 1539), waar hij handelt over de taal op de
3)
galeien : ‘Por decir “tirad desto ó de aquello”, dicen

2)

o

Oudere bewijsplaatsen zijn: Herckmans, Der Zeevaert Lof 216 en 230 (a . 1634), v. Linschoten,
o

o

o

Itiner. 132b (a . 1596), Gr. Placaatb. 1, 686 (a . 1580), Vl. Placcaertb. 5, 893 (a . 1564), Gr.
o

3)

Placaatb. 1, 793 (a . 1551).
Disquisiciones náuticas. La mar descrita por los mareados. Más disquisiciones por el capitan
de navío C.F. Duro (Madrid 1877) 54.
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ellos à grandes voces: ‘iza, iza’. De oudste Engelse plaats uit omstreeks 1450 luidt:
‘With “howe! hissa!” then they [the shipmen] cry’, terwijl het daarop volgende citaat
uit 1490 de werkwoordsvorm gebruikt: ‘They made the saylles to be hyssed vppe’.
J.F. Bense in zijn Dictionary of the Low-Dutch element in the English vocabulary
wil ‘the intern. hissa which may be identical with the Dutch interjection heissa’
scheiden van de zuivere werkwoordsvormen. Of dit juist is, kan men betwijfelen.
Men vergelijke b.v. het bovengegeven citaat uit 1450 met een citaat uit 1513, dat
luidt: ‘with money heis and how’, waarnaast uit hetzelfde jaar: ‘did heis their sail’.
Bij de aanhaling uit 1490: hyssed vppe denkt Bense vermoedelijk terecht aan ndl.
ophijsen. Voor hem staat de Engelse prioriteit dan ook volstrekt niet vast: ‘The fact
that there is a Middle Dutch hischen (hijsen) makes it very doubtful if, as NED
supposes, the English word is older than the Dutch, because there are no earlier
records of the Dutch word’. Hij wenst dit blijkbaar staande te houden zelfs tegenover
de alleroudste plaats in het Engels uit 1375, het voor mij raadselachtige: ‘Na heis
[þu] þe for riches’ uit een heiligenlegende. En misschien heeft hij wel gelijk.
Uit nd. hissen is hd. hissen (later heiszen), misschien ook de. noorw. hisse (later
hejse), zw. hissa, indien deze Skandinaafse termen niet eerder uit het ndl. zijn.
Dezelfde gerechte twijfeling kan men voelen bij de Romaanse termen fr. hisser
(ouder hinser, isser), ital. issare, sp. izar, port. içar. Zeker uit het ndl. is eng. hoist
(ouder hoise) en de Skandinaafse vorm met ej.
J a c h t . Over deze scheepsbenaming zie men het doorwrochte artikel van Beets
in het WNT VII, 85 vlgg. Kiliaen vermeldt het woord en ook Junius in zijn Nomenclator
van 1567. Oudere bewijsplaatsen stonden de bewerker blijkbaar niet ter beschikking.
In het Nederduits is de benaming reeds in 1538 aangewezen, zoals men in Kluge's
Seemannssprache 390 kan vinden. Ook staan daar nog citaten uit 1545 en 1558.
Toch houdt Kluge het woord voor oorspronkelijk Nederlands: immers hij beschouwt
Nederduits jacht als ‘entlehnt aus nl. jagt, woher auch das gleichbedeutende engl.
yacht’ (in de NED sedert
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1557). Ongetwijfeld terecht en ik kan hier dan ook op een nog iets oudere
bewijsplaats in Nederland wijzen, die voorkomt in de ‘Instruction et ordonnan̄ à
r

ne

r

mess Adolf de Bourg , s de Bevres, admiral de la mer’, genoemd in de Inventaris
van het oud archief der stad Middelburg door J.H. de Stoppelaar onder no. 1388 in
dato 5 Maart 1528: ‘Premièrement il ordonnera... Aussi deux ou trois batteaulx
nommez jachtes pour envoyer journellement en mer tant pour faire le guet, comme
4)
aussi pour savoir des nouvelles des navires de guerre qui sont en mer’ .
L e u v e r . ‘Een oog van touwwerk, in sommige gevallen met een metalen of houten
kous versterkt, zooals er op verschillende punten van de lijken der zeilen worden
aangebracht om daaraan het loopend want, waarmede de zeilen bestuurd moeten
worden, vast te maken’ (WNT VIII, 1710). Sedert Witsen, Scheepsbouw aangetroffen.
Deze leuvers kent men te Antwerpen en omgeving als lauwers: ‘oogen gewoonlijk
van ijzeren kousen voorzien, die in het lijk van een zeil gewerkt zijn en waar de
rabanden aan vastgemaakt worden’ (Joos; Cornelissen en Vervliet 1863). In het
WNT VIII, 1175 is deze verbastering niet herkend blijkens de vragenderwijze gedane
identificatie van deze lauwers (leuvers) met lauwers (lauweren): ‘in een oneig.
toepassing van de bet. laurierblad (?)’, welke vraag ontkennend beantwoord moet
worden.
De Duitse zeelieden spreken van löwers, dat aan ndl. leuvers is ontleend en
waarvan Kluge's Seemanssprache 555 een jonge bewijsplaats geeft uit 1807.
L i j . Sedert Kiliaen aangetroffen; de aanhalingen in het WNT zijn ook niet ouder
dan de laatste jaren der 16de eeuw. Volgens Franck-v. Wijk en het WNT is lij (lije)
een oorspronkelijk dialectische (Friese)vorm, die in het Nederlands lie zou moeten
luiden. Tot dusverre was deze vorm echter nog niet gevonden; hij komt inderdaad

4)

o

o

o

Iets jongere citaten zijn: A. v.d. Goes, Reg. 2, 380 (a . 1547), 3, 285 (a . 1552), 3, 523 (a .
o

o

1554), 5, 66 (a . 1557), De Jonge, Zeew. 1, 743-746 (a . 1555).
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voor in de oudst gesignaleerde bewijsplaats uit het midden der 16de eeuw bij De
Jonge, Gesch. van het Ndl. Zeewezen 1, 743: ‘Item, dat alle scepen gehouden
zullen zijn t'snavons ende smorghens te commen te liewaert van den leegsten man
o

ende achter den achtersten’ (a . 1555-'57).
L i j z e i l . Over dit woord schreef ik veertig jaar geleden in Ts 32, 210-219 een artikel,
waarin ik de pogingen om lijzeil (of leizeil) te verklaren uit geleidezeil, leidzeil, lijstzeil
of lijkzeil verwierp. Die pogingen gingen alle uit van de gedachte, dat de door Van
Winschooten in zijn Seeman 139 gegeven afleiding van lij onjuist moet zijn. Ook ik
meende deze laatste zienswijze te moeten delen: immers ‘te loefwaart en in een
enkel geval aan wederzijden, maar nooit uitsluitend aan de lijzijde varen de lijzeilen’.
Uitgaande nu van Modera's definitie voor het WNT: ‘Linnen zeil dat men bij ruimen
wind te loefwaart buiten de razeilen voert’ verklaarde ik het woord uit lijnzeil d.i.
linnen zeil. ‘Het eenige wat men er billijkerwijze tegen in zou kunnen brengen’,
schreef ik toen, ‘is, dat de vorm lijnzeil, voor zoover mij bekend, tot nu toe nog niet
is aangetroffen. Maar men bedenke, dat de oudste Nederlandsche bewijsplaats in
dit opstel eerst van het jaar 1671 is, terwijl het woord reeds in 1590 verbasterd
voorkomt in het Nederduitsch’. Heinsius in het WNT en Van Haeringen in het Suppl.
op Franck-v. Wijk achtten deze etymologie ‘waarschijnlijk’; alleen maakte de eerste
daarbij een kleine restrictie: ‘Een, zij 't ook niet onoverkomelijk, bezwaar tegen deze
etymologie is misschien gelegen in de scherpe s waarmee het woord volgens den
genoemden schrijver door de zeelieden wordt uitgesproken (lijsel; a.w. 214).’
Terwijl mij in 1914 geen oudere bewijsplaatsen ten dienste stonden dan die ik
o

gevonden had in Witsen's Scheepsbouw (a . 1671), geeft het WNT VIII, 2390 een
o

iets vroegere uit het Daghregister van Batavia 9, 135 (a . 1657) in de vorm lijseijls,
terwijl ik zelf daarna nog drie oudere citaten aantrof. In Herckman's gedicht Der
o

Zeevaert Lof 223 (a . 1634) leest men: ‘Is 't oock een schelm of roover-kiel, Een
sneeghe wel bezeylde fluit Stoot bramzeyl, stagh en lyzeyl uyt’. Oneigenlijk wordt
deze scheepsterm gebruikt in W. Meerman's Comedia

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 71

293
o

vetus 78 (a . 1612): ‘Onse Voerman scheen dat hij vlieghen wilde, met sulcke lij-seyls
aen 't lijf, als oft een Poolsche Ruyter had geweest’. En ten slotte de oudste plaats
(ouder dan de Nederduitse van 1590 in Kluge's Seemanssprache 529), te vinden
in de Bijdr. en Meded. van het Hist. Gen. te Utrecht 37, 333 (Het Zeeuwsche
Prijzenhof te Vlissingen): ‘De jachte van Martin Cornelisz Drooge... wederom
wendende voor winde omme, heeft denzelven aent boort geleyt, stryckende ant
o
boordt comende zyn topseylen ende innehaelende zyne lyeseylen’ (a . 1576).
Deze laatste vorm in de oudste bewijsplaats (die dus nog een eeuw ouder is dan
die uit Witsen) t.w. lyeseylen kan, dunkt mij, bezwaarlijk van een woord lijnzeil, dat
tot dusverre dan ook nooit is aangetroffen, komen en hiermede komt de door mij
voor veertig jaren voorgestelde etymologie wel op zeer losse schroeven te staan,
ja zelf kan ik er nauwelijks meer aan geloven. Ik houd dit lye voor identisch met Lij
(II) in het WNT VIII, 2197, waar men leest: ‘een met Lij (I) verwant, in het Friesch
en in sommige sassische streken bekend adjectief met de bet.: luw, zoel of lauw’.
Ook Frank-v. Wijk geeft op Lij als Friesche vorm van lie (zie mijn voorgaand artikel)
een tweede Friesche vorm lij die met het verwante luw correspondeert. Zie ook
Friesch Wdb II, 120b, waar men naast elkaar vindt: ‘de lye side, de lijzijde’ d.i. de
tegen de wind beschutte zijde tegenover de loefzijde; en: ‘ly waer, luw weder, met
weinig wind’. Een lijzeil zou dan eigenlijk zijn: ‘een zeil dat men bij mooi weer met
weinig wind voert’. En dit komt overeen met wat men dienaangaande in de nautische
werken leest. Pilaar-Mossel, Het Tuig 334 spreken van: ‘eene flauwe koelte’, ‘eene
kalme zee’, ‘bestendig en redelijk mooi weder’ en Witsen, Scheepsbouw 65a heeft:
‘in groote stilte’. Dat de lijzeilen daarnaast volgens Pilaar-Mossel ook: ‘met een
ruimen wind’, ‘met eene... frissche koelte’ en volgens Witsen: ‘bij ongemeen voorval,
't zy by haest... of als men jaeght, tot de andere zeilen aengeregen konnen worden’
doet aan de oorspronkelijke betekenis niets af.
Het is, dunkt mij, moeilijk uit te maken of men in lijzeil, lyeseylen met het bnw. lij,
lije of met het gelijkluidende znw. lij, lije te maken heeft. Het laatste lij vindt men in
het Friesch Wdb. met de twee beteekenissen: ‘lijzijde’ en ‘luwte’.
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De hier thans voorgeslagen etymologie wijkt niet zoveel af van de woordgronding
die Gustav Goedel in zijn Etym. Wtb. der deutschen Seemannssprache 290 vlg.
van nd. leesegel geeft (in tegenstelling met Kluge, die aan Breusing's lijstzeil schijnt
vast te houden); hij besluit zijn beschouwing dan ook met de woorden ‘ein Leesegel
ist also ein Schönwettersegel’. Maar hij slaat de plank volkomen mis (zoals wel
meer, zie ook het hier volgende artikel), wanneer hij daarbij als parallellen aan wil
halen fr. bonnette, dat volgens hem van lat. bonus komt, terwijl het een oneigenlijke
toepassing is van fr. bonnet: muts, en wanneer hij ons bovendien nog wijs wil maken,
dat ‘in früheren Tagen ja das Groszsegel “Schönwettersegel” genannt wurde’, een
verwarring met Schönfahrsegel uit Schonvarsegel d.i. Schonefahrersegel: ‘een zeil
van een schip (of schipper) dat naar Schonen vaart voor de haringvangst’, dat ook
de oorspronkelijke vorm is van ndl. schoverzeil.
Tenslotte wil ik er nog even op wijzen, dat reeds Weiland min of meer in de hier
aangegeven richting heeft gewezen, wanneer hij zegt: ‘De meeste waarschijnlijkheid
is, het, uit eene bron, met laauw en luuw afteleiden, dewijl het die zijde is, waar de
meeste luuwte op het dek is’. Alleen plaatst hij lijwaart en lijzeil naast elkaar, terwijl
wij, naar ik meen en naar ik boven uiteen heb trachten te zetten, hier met twee
verschillende, zij het nauwverwante, woorden lij te doen hebben: het eene gelijk
aan ndl. lie, het andere overeenkomende met luw. Dit geringe onderscheid konden
noch Van Winschooten, noch Weiland in hun tijd weten, en gering ook in beteekenis
is het verschil tussen: ‘luw, tegen de wind beschut’ (in lij, lijzijde, lijwaarts) en: ‘luw,
zoel, zacht, met weinig wind en mooi weer’ (in lijzeil). En wie kan zeggen, of wij in
de grond eigenlijk niet met hetzelfde woord lij: ‘luw’ te maken hebben, zodat van
Winschooten en Weiland dan toch gelijk zouden krijgen? In ieder geval schijnt de
uitspraak van Kluge, dat nd. leesegel ‘mit... lee... völlig unverwant ist’ evenals mijn
vroegere etymologie uit lijnzeil onwaarschijnlijk.
M a m i e r i n g . ‘Buis van leer of zeildoek’, op schepen in verschillend gebruik; zie
WNT IX, 164. Volgens de zeer aannemelijke gissing van Vercoullie is deze
scheepsterm overgenomen uit port. mangueira,
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dat precies hetzelfde betekent. Vandaar naast mamiering de meer oorspronkelijke
vorm maniering, waarvan het WNT een alleenstaand voorbeeld geeft (Seldsame
o

Walvisvaert 37; a . 1684), maar die ook reeds voorkomt in de tot dusverre door mij
aangetroffen oudste bewijsplaats in het Oecon. Hist. Jaarb. 3, 192: ‘om seyldoeck
o
tot de manieringen 1-10-0’ (a . 1582). Het WNT heeft als oudste plaats Witsen,
o
Scheepsb. 56 (a . 1671) en in Franck-v. Wijk leest men: ‘sedert de 17. eeuw’.
Aangezien het WNT zich over de afkomst van het woord zeer voorzichtig uitlaat:
‘Bij Vercoullie met eenige waarschijnlijkheid verklaard uit port. mangueira..., dat
behoort bij manga, mouw, zak om te filtreeren enz.’ zijn de volgende aanhalingen
uit Portugese streken misschien niet zonder enig belang. In C. de Jong, Tweede
reize naar de Middellandsche zee, gedaan in de jaren 1783, 1784 en 1785, 379
leest men: ‘Na lang roeijens... landden wij op de plaats, alwaar men gewoonlijk voor
de schepen water haalt. Dit geschied hier (t.w. bij Lissabon) door middel van een
lange zijldoeksche slang, zeer gemakkelijk, zonder dat men de vaten uit de sloep
behoefd te nemen.’ En in de Reizen naar de Kaap de Goede Hoop, Ierland en
Noorwegen, gedaan in de jaren 1791-1797 1, 23 van denzelfden schrijver, na het
vertrek van Porto Praya op Santiago, een der aan Portugal toebehorende
Kaap-Verdische eilanden, in de travados of ‘zware buijen’ bij de Linie: ‘De zonnetent,
hiertoe over het halfdek uitgehaald, droeg in het midden eene mamiering of slang,
en verkreeg door daaraan gebonden gewigt de gedaante van een trechter, waardoor
het water vanzelve in de vaten liep’.
De verdere verbastering van mamiering tot malmiering en mallemiering, b.v. aan
de Zaan (zie Boekenoogen 609), vormt een parallel met de verbastering mallegaas
(of mallegazen), de benaming van zekere Kaapse zeevogels, uit port. mangas (t.w.
mangas de velludo d.i. fluwelen mouwen), het mv. van manga: mouw, dat tevens
het grondwoord is van mangueira. Zie mijn artikel De Mallegazen van de Kaap in
Ts. 39, 274-'79. Ook het jaartal 1582 van de bovengenoemde oudste bewijsplaats
zou ten gunste van de Portugese oorsprong kunnen pleiten.
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Volstrekt te verwerpen is natuurlijk de wonderlijke etymologie uit het Nederduits,
die Gustav Goedel in zijn Etymologisches Wörterbuch der deutschen
Seemannssprache (Kiel-Leipzig 1902) 318 ons op de mouw wil spelden. Hij ziet in
mamiering een verbastering van een hypothetisch maumering (‘so müszte das Wort
eigentlich maumering heiszen’ enz.), een samenstelling van nd. mau (mouw) en
mering (vermeerdering, vergroting, verlenging: ‘eine verlängerung stellt die
Mamierung ja unzweifelhaft dar’)! Bij Kluge ontbreekt in zijn Seemannssprache 566
een etymologie, maar hij vermeldt het aan het Nederlands ontleende woord in het
Duits sedert 1702.
N a c h t g l a s . ‘Een zandlooper om 's nachts den tijd mede te meten, vroeger op
schepen in gebruik’ (WNT IX, 1436). In het Woordenboek gesignaleerd sedert het
midden der 17de eeuw (Van Riebeek, Vondel), wordt deze scheepsterm reeds in
de middeleeuwen aangetroffen. In de Bronnen tot de gesch. van den Oostzeehandel
(R.G.P. 35) 537 leest men: ‘(dat Willem van Gelre met zijn helpers) omtrent den
scilt van Engelant (uit de) hulck (van Clais Steenbeke genomen hebben): ... een
5)
6)
nachtglas, ... twee boitshake, ... 6 bussene schiven (?) , ... 12 bont segelgart (?)
o

..., 30 boetsriemen’ (a . 1445). Een plaats uit de 16de eeuw vindt men in het Econ.
o

Hist. Jaarb. 3, 205: ‘Van de compassen ende nachtglaesen te versien 1-3-0’ (a .
1579).
O o r l o g s s c h i p . Van dit woord is de oudste aanhaling in het WNT Vondel 8, 518.
Het komt echter reeds in het begin der 16de eeuw voor: een bewijsplaats is te vinden
in de Bijdr. en Meded. van het Hist. Gen. te Utrecht 37, 174: ‘Dat men alsdann
vaeren soude moegen up saveconduyten tot laste van den buysen ende niet
uytmaecken enige oirlogescepen’ (Goudsche vroedschapsresolutie van 16 Juni
1524), vgl. 175: ‘Alsoe die buyssen by den oirloechscepen niet beschermt en worden’
7)
(resol. van 28 Juni 1524) .
Kluge tekent in zijn Seemanssprache 599 bij hd. Orlogsschiff aan:

5)
6)
7)

D.z. schijven van buksboomhout.
Lees: segelgarn d.i. zeilgaren.
o

o

Andere bewijsplaatsen uit de 16de eeuw vindt men a.w. 37, 176 (a . 1524), 38, 113 (a .
o

o

o

o

1525), 38, 196 (a . 1532), 38, 201 (a . 1533), 37, 361 (a . 1576), Not. v. Zeel. 2, 229 (a .
1579).
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‘Die aus nl. oorlogsschip stammende nd. Bezeichnung orlogschipp, die in den letzten
Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts durch Kriegsschiff verdrängt worden ist’. Zijn
bewijsplaatsen van orlogsschiff gaan van omstreeks 1600 tot 1854 en dat laatste
citaat is uit een brief van Bismarck: ‘Es würde mich ängstigen, wenn wir vor dem
möglichen Sturm dadurch Schutz suchten, dasz wir unsere schmucke und seefeste
Fregatte an das wurmstichige alte Orlogschiff von Oesterreich kuppelten’.
S t a p e l . Van het woord stapel in de bet. van: ‘onderstel waarop een schip wordt
gebouwd’ was nog geen voorbeeld uit de middeleeuwen bekend; Verdam verwijst
alleen naar Kiliaen's: ‘Stapel. Stabulatio, sedes, statio: et Dispositio, constitutio’,
terwijl het WNT een aanhaling geeft uit 1574 van de verbinding op stapel zetten.
Deze nu komt ook reeds in de 15de eeuw voor, een bewijsplaats is te vinden in de
Bronnen tot de gesch. van den Oostzeehandel (R.G.P. 35), 359: ‘Geseint 23 dagen
in Junio Dirk Lieve Neve, den bode, mit brieven an die steden van Leyden, Hairlem,
Aemsterdam, ende voirt an die bailliuwen van Kenemerlant, Vrieslant ende Waterlant,
an die van Texel ende Wyeringen, roerende, dat sij elc in den sijnen siin baerdsen
o

rede maken souden ende op stapelen setten’ (a . 1438). Op een iets jongere plaats,
eveneens uit de 15de eeuw, maakte Boekenoogen mij indertijd opmerkzaam, welke
voorkomt in een acte van 22 November 1471 in het Reg. F 349 op het
o

o

gemeentearchief te Haarlem, f . 128 r : ‘Garbrant Claes z. de sceepmaker kent dat
hy een Rijnscip opte stapel heeft dat noch niet volmaect en is, twelck hy gelooft
heeft alst volmaect sal wesen te leveren Garbrant Martijns z.’ Uit het midden der
16de eeuw vindt men een bewijsplaats in de Bijdr. en Meded. van het Hist. Gen. te
Utrecht 44, 103: ‘Tot Amsterdamme, Eedam, Hoorn, Enchuysen, Monickendam
pleech men alle jairs over de veertich nyeuwe sceepen te bouwen... ende alsnu en
o

staen dair gheen nyeuwe sceepen up stapel om te bouwen’ (a . 1541).
In Kluge's Seemannssprache 746 is het woord pas voor het eerst in het begin
o
der 17de eeuw aangetroffen in de verbinding vom Stapel gelauffen (a . 1616).
Leiden.
R. VAN DER MEULEN
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Boekbeoordelingen
Zwolse Drukken en Herdrukken voor de Maatschappij der Nederlandse
Letterkunde te Leiden.
Nr 1 Middelnederlandse Stichtelijke Exempelen, verzameld en uitgegeven
door Dr C.G.N. de Vooys.
Nr 3 De Bekeeringe Pauli. Ingeleid, uitgegeven en toegelicht door Dr G.
Jo Steenbergen.
Nr 4 Aarnout Drost, Schetsen en Verhalen. Uitgegeven, ingeleid en van
aantekeningen voorzien door G. Kamphuis.
Een nieuwe reeks uitgaven, verschijnend onder het patronaat van de Maatschappij,
is aangevangen met deze drie deeltjes, die een wel zeer gevarieerde lectuur bieden.
Een bonte verzameling is zeker het eerste deeltje, dat stichtelijke exempelen bevat
die door Prof. De Vooys bijeen zijn gelezen uit 38 verschillende handschriften. Deze
bundel is eigenlijk een complement op zijn dissertatie, de Middelnederlandse
Legenden en Exempelen: ‘Mijn bedoeling was slechts, de indertijd door mij
afgeschreven teksten beschikbaar te stellen voor belangstellenden, als bredere
illustratie van mijn proefschrift en als uitgangspunt voor verder onderzoek.
Kommentaar en bronnenonderzoek blijven dus achterwege, evenals tekstkritiek,
varianten en taalkundige toelichting.’ Dat de schrijver aldus het door hem verzamelde
materiaal algemeen toegankelijk wilde maken, valt ten zeerste te waarderen, maar,
hoezeer begrijpelijk in verband met het gevorderd uur van zijn levensavond, te
betreuren achten wij toch hetgeen door het concluderende ‘dus’ in de aangehaalde
zinsneden wordt aangeduid. Om tot een bredere kring van belangstellenden te
kunnen spreken, had menige zinswending en uitdrukking die voor de in het
Middelnederlands niet doorknede lezer allerminst zomaar te verstaan is toch wel
enige toelichting gevraagd, een toelichting, die een zo ervaren geleerde als Prof.
De Vooys gemakkelijk had kunnen geven. Anderzijds zullen vaklieden het als een
gemis voelen dat de gebruikte handschriften niet nauwkeuriger be-
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schreven en gelocaliseerd zijn. Niet consequent is de handelwijze van de uitgever
met betrekking tot de tekstcritiek: soms zijn letters of woorden ingevoegd (p. 28:
‘rechte[r]’; ‘[die] omtrent hem stonden’, waar de aanvulling ons niet strikt noodzakelijk
lijkt), elders zijn door vergeten afkortingsstreepjes uitgevallen letters niet hersteld
(b.v. p. 31 ‘barnede’ voor barnende; p. 34 ‘merckede’ voor merckende); op p. 39
ontbreekt in de zin ‘doen vant men allen sinen lichame verteert sonder alleene daer
hi die coninghinne mede besach’ na ‘alleene’ klaarblijkelijk ‘dat oghe’; op p. 40 staat
‘dat vier... ghinc niet woeder’, waarvoor toch stellig ‘voerder’ moet gelezen worden.
Als lectuur is de verzameling zeer interessant. Vooral in de ‘Spieghel der Biechten’
is het merkwaardig te zien hoe de samenstellers blijkbaar hun best gedaan hebben
zo erg mogelijke zonden te bedenken om maar te kunnen tonen hoe na berouw en
biecht altijd nog genade is te verwerven. Zo b.v. van de ‘ioncfrouwe, die was zeer
boze ende oncuysch’, die eerst haar moeder en dan haar vader vermoordt, daarna
berouw krijgt en wil biechten; de priester vraagt haar 's middags terug te komen
opdat hij kan bedenken welke penitentie hij haar zal opleggen voor zo grote zonden;
maar ‘die wile dat die broeder at, soe had si soe groten rouwe, dat si starf’. Een
‘stemme van den hemel’ openbaart hem dan dat hij voor haar niet hoeft te bidden:
‘si en behoeves niet, mer si mach bet voer u bidden, want si is in hemelrijc’. En dan
is er ‘een moerdenaer die hadde veel sunden ghedaen’. Hij wil biechten, maar twee
priesters zeggen dat zijn zonden te erg zijn; hij vermoordt deze twee maar even,
gaat naar een derde met ‘sijn messe onder de hoyke’; deze zegt dat geen zonden
zo groot zijn of, ‘sijn se u leet, onze lieve here en wilse u gheern vergheven’. Dan
biecht hij ‘mit groten rouwe’ en ‘wert daer na een goet man’. Litterair aantrekkelijk
is een ander exempel uit dezelfde bron (p. 20): ‘Het was een ionghelinc, die soude
des nachts tot sijnre amiën gaen. Doe quam hi op een water, daer ghinc een brugghe
over, die was te broken. Doe quam daer een man ghereden op een swart peert,
ende vraechde hem waer hi woude. Die ander sprac: “Ic waer gheern over”. Doe
sprac hi tot hem: “Sittet after mi op; ic sal di oever voeren”. Doe sat die ionghelinc
op, ende die ander spranc neder int water mitten peerde, ende verdrencte den
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ionghelinc. Doe was daer ziel ende lijf verloren om der oncuyscheit wille.’ Wat een
stof voor een romantisch dichter om een ballade op te maken! - Het stukje op p.
10/11 ‘Och woe voel onvreden’ enz. is o.i. geen exempel, maar een vermaning met
enige gelijkenissen.
Een hele stap verder in de litteraire vormgeving brengt ons het spel van de
Bekeeringe Pauli. Het is een apostelspel, een bijbels rederijkersdrama, waarvan de
datering niet vaststaat, maar dat men met De Vooys toch wel eer in de periode
1545-1550 kan plaatsen dan in de jaren 1580-'85, zoals nog L. Willems deed. Het
spel is allegorisch betrokken op contemporaine toestanden, de opkomende
kettervervolging, inzonderheid na het plakkaat van 29 April 1550, dat men
beschouwde ‘als de officiële oprichting van de inquisitie in de Nederlanden’ (p. 10);
schr. meent dat het kort na die datum is geschreven. Dat op de
godsdienstvervolgingen van de eigen tijd wordt gezinspeeld, is inderdaad
overduidelijk:
Och, denckt hoe minnelyck dat hij ons heeft vertelt:
‘Sij hebben mij vervolgt, wilt dit onthouwen,
Sij sullen u oock vervolgen.’ Dit heeft hy ons gespelt.
Dus moeten wy vast in syn woort betrouwen. (vs. 21 vg.)
Hoe salt hem noch rouwen, die syn woort versteken,
En die belet hebben soo menich weirdich sermoon! (vs. 94/5)

De dichter is niet bekend. Lange tijd meende men (nog Kalff en Te Winkel) dat het
Willem van Haecht was, maar De Vooys heeft die toeschrijving terecht verworpen;
ook dat het Jeronimus van der Voort was, zoals Willems meende, is in verband met
de datering niet houdbaar. Het stuk is geschreven voor een rederijkerskamer ‘De
Goudsbloem’; dit behoeft echter niet de Antwerpse Goudsbloem te zijn; de uitgever
meent dat het eer die van Vilvoorde is, maar zekerheid bestaat er niet. Betreffende
de godsdienstige overtuiging van de dichter zegt Steenbergen: ‘specifiek hervormde
stellingen treft men hier evenmin aan als typisch katholieke’. Duidelijk wordt echter
stelling genomen tegen de belemmeringen die aan de verspreiding van het ware
Woord Gods in de weg gelegd worden; de aanhangers van de ware leer laten zich
door vervolging niet afschrikken:
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O Heere, wilt mij toch met uwe gratien stercken
Op datick dijn woort mach te rechten wtspreken
Sonder iet te vresene voor leecke oft clercken
Ende gene die u leuende woort versteken.

O.i. spreekt uit deze verzen en uit zulke als de volgende toch wel een duidelijke
gezindheid voor de Hervorming:
Hoe soudick mij anders connen verblijen
Dan int cruijs Christi? Merckt dit bediet:
Al saegdij eenen engel wtden hemel comen gelopen
En preeckte u anders, en geloouet niet,
Dan dat ick u preke. Alle dwalinge vliet,
Schout afgoderije soo daer staet geschreuen,
Aenbidt Godt alleene, wat u geschiet,
Want hy is den wech, de waerheijt en tleuen. (vs. 782 vg.)

De uitgever noemt De Bekeeringe Pauli ‘een zeer vlot geschreven en levendig spel.’
Wij zouden nog wel iets verder willen gaan; door de gespannen schrijftrant, de diepe
bewogenheid en de conciese bouw is dit stuk zeker een van onze beste bijbelse
drama's uit de 16de eeuw, een voortreffelijk en karakteristiek staal van
rederijkerskunst, uitermate geschikt voor kennismaking met het genre, b.v. door
klassikale lezing of collegebehandeling. De zeer ruime verklarende toelichtingen bij
de tekst zijn daarvoor stellig zeer dienstig. Een enkele aantekening mogen wij hierbij
nog maken. In vs. 110 had misschien veste even verklaard kunnen worden met een
verwijzing naar vs. 389. Als een puijst in vs. 147 betekent niet ‘als een ellendige’;
het slaat op Pilatus en betekent ‘hovaardig, opgeblazen’ (zie WNT 12, 4776). In vs.
374 leze men niet ‘afseggen’ maar ‘af seggen’. Deurspel in vs. 432 wordt verklaard
als ‘doorgevoerd spel’, wat althans voor een Noordnederlander niet dadelijk te
begrijpen is (‘doorgestoken kaart’?). Vs. 479 is zonder toelichting niet te begrijpen.
Buijten en binnen in vs. 534 behoeft niet op een ‘actuele bedoeling’ te wijzen; het
was een zeer gewone wending (zie mijn uitgave van Jan van den Berghe, p. 91).
Een hele sprong in de tijd en naar de geest is het van dit conciese bekeringsdrama
naar het vroegromantische proza van Drost. Wie bepaald een verband zou willen
leggen, zou dit kunnen doen door te
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wijzen op Drosts Hermingard, ook een bekeringsgeschiedenis. De ‘grondidee’ van
dit werk is, zegt Kamphuis, ‘zijn evangelisch-protestantse geloofsovertuiging, die,
zou ik er bij willen voegen, een min of meer piëtistische inslag vertoont’. Drosts
ideaal is een christelijk kunstenaarschap, en dat hij dit ‘op zijn eigen wijze heeft
gerealiseerd, deze geloofsovertuiging in zijn verbeeldingen heeft vorm gegeven, is
zijn oorspronkelijkheid’. Het is een grote verdienste van Kamphuis dat hij in zijn
uitvoerige, zeer gedocumenteerde en zorgvuldig analyserende inleiding de plaats
van Drost in onze vroege romantiek en de eigen aard van zijn kunstenaarschap,
naast en ten dele tegenover Potgieter en Bakhuizen van den Brink, naar het ons
voorkomt voorgoed en zeer zuiver heeft vastgelegd. Wel kon hij steunen op de
uitvoerige voorafgaande studies van Koopmans, Verwey en Van Eyck, maar hij
heeft het oeuvre voor het eerst geheel overschouwd en tal van correcties en
aanvullingen op het werk van zijn voorgangers kunnen aanbrengen. Hij maakt het
wel zeer duidelijk hoezeer het te betreuren is dat deze begaafde jongeman, na een
intensieve activiteit van slechts enkele jaren, zo vroeg is heengegaan. Had hij mogen
blijven leven, zijn oeuvre zou zeker zo belangrijk zijn geworden als dat van mevr.
Bosboom-Toussaint, die hem naar de geest het naast verwant was. In zijn
Augustusdagen toont hij zich ‘een zuiverder romanticus dan een van zijn
leeftijdgenoten’. Deze onvoltooide roman is door Potgieter uitgegeven, met een
‘Besluit’ waarin Drosts vrienden discussieren over de mogelijke verdere ontwikkeling
en de ontknoping van het verhaal. Schr. betreurt hierin de ‘romantische versluiering
der feiten’, waardoor wij ‘geen duidelijk beeld kunnen krijgen van Drosts bedoelingen’
(p. 40). Maar op p. 42 zegt hij: ‘Hoe Drost zelf het verhaal zou hebben voltooid, kan
men slechts gissen. Hij was niet gewoon volgens een van te voren beraamd schema
te werken.’ In dominee Beeckhorst uit dit verhaal heeft Drost zijn eigen ideaalbeeld
gegeven en uit diens gesprekken blijkt veel over zijn kunstopvattingen, o.a. zijn
afkeer van realistische descripties.
Behalve de tekst van de Schetsen en Verhalen geeft schr. in enige bijlagen nog
een diplomatische afdruk van enige handschriftfragmenten van Drost: twee
fragmenten van De Weduwe van St. Denys, en
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Het Collegianten-College, met daarnaast de tekst zoals die in De Muzen en in De
Pestilentie te Katwijk werd afgedrukt.
Voor de uitgave hebben wij niets dan lof. Deze herdruk van de zo zeldzaam
geworden bundel, naast Van Eycks uitgave van de Hermingard, maakt het thans
de belangstellende neerlandicus mogelijk zich een zuiver beeld te vormen van de
figuur van Drost, die een zo belangrijke exponent was in onze vroegromantische
literatuur.
Een kleine correctie mogen wij aanbrengen: op p. 29 zegt schr.: ‘Een andere
recensent (van Meerhuijzen) noemt in dit verband (t.w. de archaïserende taal) Le
Roi des Ribauds van een zekere 's Jacob’. Deze ‘zekere 's Jacob’ is de bekende
polygraaf P. Lacroix, die meestal onder het pseudonym ‘Le Bibliophile Jacob’ schreef;
zijn historische roman Le Roi des Ribauds verscheen in 1831 onder de naam P.L.
Jacob in twee deeltjes te Brussel. In de voorrede daarvan zegt hij dat hij in de stijl
geen woorden en wendingen gebruikt heeft ‘d'invention postérieure’; het verhaal
speelt in de tijd van Lodewijk XII.
Aug. '53.
C. KRUYSKAMP

Jan van der Noot, Het Bosken en het Theatre. Inleiding en aant. van Dr
W.A.P. Smit, met medewerking van W. Vermeer. Uitgegeven voor de
stichting ‘Onze Oude Letteren’ door de Wereldbibliotheek te Amsterdam
en Antwerpen in MCMLIII.
Jan van der Noot, Epitalameon, oft Houwelycx Sanck voor Otto van
Vicht en Cornelia van Balen (1583). Inleiding en aant. van Dr W.A.P.
Smit, met een bijlage over de drukgeschiedenis door Dr W.G. Hellinga
(Zwolse Drukken en Herdrukken Nr. 5). W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle,
1953.
Nadat het lange tijd sinds zijn herontdekking, afgezien van zijn bespreking in de
handboeken en enkele archiefstudies, stil geweest is om Van der Noot, wordt nu
door een reeks van kort na elkaar verschenen publicaties de aandacht weer op hem
getrokken en in ruime mate de mogelijkheid geschonken tot een hernieuwde en
diepere kennismaking. Behalve de hierboven genoemde tekstuitgaven vallen twee
belangrijke studies van Wille te signaleren, respectievelijk in de bundel aangeboden
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aan Gerard Brom (1952) en in het feestnummer van de Nieuwe Taalgids voor De
Vooys, terwijl een nieuwe uitgave van Das Buch Extasis, de Duitse voorloper van
de nooit voltooide Olympias, wordt aangekondigd. Het is bekend hoe zeldzaam de
oorspronkelijke drukken van Van der Noots werken zijn; van de meeste zijn slechts
twee of drie exemplaren bekend. Iedere Neerlandicus zal daarom dankbaar zijn
voor deze eerste integrale heruitgaven van teksten van onze eerste
Renaissance-dichter, die men als zodanig alleen nog uit de bloemlezing van Verwey
kende, pionierswerk dat een pionier waardig was. Het zijn uitgaven waaraan geen
zorg of moeite, en, wat de eerste betreft, ook geen kosten zijn gespaard. Met een
zijdelingse blik op onze grote broeders in de Westeuropese cultuur, waar schrijvers
van het belang van Van der Noot en zelfs mindere goden al lang hun
standaarduitgaven hebben, kan men het alleen even betreuren dat het bij ons nog
steeds niet mogelijk schijnt te zijn de fondsen bijeen te brengen voor een moderne
uitgave van het verzameld werk van zo'n figuur. Hoezeer het enerzijds toe te juichen
valt dat men alvast uitgeeft wat mogelijk is, blijft het anderzijds jammer dat vrijwel
al onze 16de-eeuwse heruitgaven slechts beschikbaar zijn in disparate, in formaat,
uitvoering en opzet zo uiteenlopende edities. Zou bij ons werkelijk niet zo iets mogelijk
zijn als de ‘Classiques Garnier’? De nieuwe reeks ‘Zwolse Drukken en Herdrukken’
is het best te vergelijken met de ‘Hallesche Neudrucke’; moge hun een even lang
leven beschoren zijn!
Van Het Bosken zijn slechts drie exemplaren bekend; de herdruk van prof. Smit
berust op dat uit de Stedelijke Bibliotheek te Haarlem. De andere exemplaren (Gent
en Washington) vertonen zodanige verschillen dat de uitgever van mening is ‘dat
Van der Noot reeds met Het Bosken enigszins handelde, zoals hij dit vanaf 1580
deed met zijn Poëticsche Werken’, nl. dat hij de exemplaren op verschillende wijze
samenstelde naar gelang van de personen voor wie ze bestemd waren. Bij Het
Bosken beperkt zich dat in hoofdzaak tot het voorwerk. Het was niet Van der Noots
eerste boek. Prof. Smit toont aan dat het pas eind 1570 of begin 1571 in Londen
verschenen kan zijn, terwijl het Theatre reeds in 1568 was uitgekomen. Wel bevat
het de oudste gedichten. Smit meent dat men Het Bosken moet beschouwen ‘als
een verzamel-uitgave, waarin Van der Noot zijn vroegere werk (geheel of
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gedeeltelijk) bijeenvoegde, ter afsluiting van de eerste periode in zijn dichterlijke
ontwikkeling.’ Van der Noots grote voorbeeld was Ronsard; een enkele maal De
Baif, maar buiten de psalmbewerkingen valt er geen invloed van Marot waar te
nemen. Wat het metrum betreft: ‘Jamben in de latere metrische zin van het woord
schreef Van der Noot niet; van een bewust zoeken naar regelmatige alternantie is
bij hem geen sprake, ook niet waar deze soms onwillekeurig toch te voorschijn
treedt’. Hij telde slechts de sillaben. Wat men uit Verwey's bloemlezing kende, was
inderdaad de bloem van jonker Jans gedichten en zijn litteraire figuur verscheen
ons daardoor ietwat geflatteerd. Nu heeft men gelegenheid de bloemen tussen het
omgevende gebladerte te zien, althans geschikt tot een bundel. Geschikt inderdaad,
want Van der Noot besteedde grote zorg aan de compositie van zijn uitgaven. Het
is een grote verdienste van Smits herdruk deze compositie zo duidelijk uiteen te
hebben gezet. Het slot van Het Bosken wordt gevormd door 16 psalmberijmingen,
waarvan Verwey er slechts één (uit de Poët. W.) had opgenomen. Van der Noot
bewerkte ze naar Marot-De Bèze en Datheen, wier lezingen hier naast de zijne
staan afgedrukt. Zij zijn nogal ongelijk van waarde; veelal beter dan die van Datheen,
maar ook wel eens minder, b.v. in de voorlaatste strofe van psalm 2:
Den soon die hy v seyndt die wilt oock eeren
Dat hy hem niet en stoore druckelyck,
Op dat ghy als ghy v van hem wilt keeren
Niet en vergaet seer ongheluckelyck.

Dit klinkt toch maar vrij ongelukkelijk. Bijzonder goed daarentegen leek ons psalm
6. Ps. 128, die de reeks besluit, waarin de Godvrezende man wordt bezongen wiens
huysvrouw ‘als den wyngaert vruchtbare sal syn’ zal misschien voor Van der Noot
een zeer bijzondere, zij het negatieve, toepasselijkheid hebben gehad; in het straks
te bespreken boekje keert hij terug.
De tweede helft van Smits uitgave bevat het Theatre. Hiervan zijn vijf exemplaren
bekend, die vooral in het voorwerk nogal wat varianten vertonen; het exemplaar
van de Koninklijke Bibliotheek is hier gevolgd. Smit karakteriseert dit werkje als ‘een
godsdienstig tractaat
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met een artistieke blikvanger: een Godshuis met een Renaissancegevel’. Die gevel
bestaat dan uit prenten en gedichten: zes epigrammen naar Petrarca, elf sonnetten
naar Du Bellay en vier oorspronkelijke sonnetten op thema's uit de Apocalypsis. ‘De
strekking is niet, zoals gewoonlijk wordt aangenomen, negatief, (een aanval op de
R.-K. Kerk) maar opbouwend en positief’, nl. aan te tonen hoe waardeloos alle
wereldse zaken zijn, een lokaas van de duivel, en dat men alleen er naar moet
streven ‘inden Heere rijck te worden’. De tekst voor de ‘prediking’ vindt men in de
vier sonnetten uit de Apocalypsis. De aanval op de R.-K. Kerk, hoewel een grote
plaats beslaand, is volgens Smit ‘slechts een secundair motief’: het gaat om de strijd
tegen de Antichrist, en voor Van der Noot en de zijnen is de R.-K. Kerk de Antichrist;
het gaat om ‘Christus kiezen’ en dat betekent op dat ogenblik ‘onvoorwaardelijke
verwerping van Rome’. In de Duitse versie ‘kon de aanval op Rome worden
geëlimineerd zonder dat daarmee tevens de eigenlijke strekking verloren ging’ (p.
11). Dit betoog is het enige prozastuk van enige omvang dat wij van Van der Noot
kennen. Het heeft zeker kwaliteiten, voornamelijk, zoals Smit zegt, dat het met vaart
geschreven is. Maar de vaart is meestal zo groot dat schrijver en lezer er door buiten
adem raken; de draad knapt telkens af, de zinsconstructie gaat verloren. Zo veel
zorg V.d. Noot besteedde aan de ciselering van zijn gedichten, zo weinig afgewerkt
is dit klaarblijkelijk overhaast gecomponeerde prozastuk. Kenmerkend is het
‘cumulerende’ in de bouw, maar een welberekende climax is er vrijwel nooit: ook
hier brengt V.d. Noot de stenen aan voor een bouwsel dat niet veel verder komt dan
de fundamenten.
Een klein specimen van proza vinden we voorts in de opdracht van het
Epitalameon, dat 15 jaar later geschreven is. Ook hier zien wij V.d. Noots voorkeur
voor ingewikkelde zinsconstructies; we zien hem a.h.w. balanceren op de spanningen
van zijn kunstige bouwsels, die hem hier nog net behouden naar de overkant
1)
voeren , terwijl hij in

1)

De opdracht bestaat uit drie zinnen, niet uit twee, zoals in de aantekeningen (p. 33) wordt
gezegd. De eerste zin loopt af met ‘beghenadighet hebben’, midden op blz. 2. De tweede zin
die dan begint, wordt met een hervatting van de overspannen voorzin in het samenvattende
‘Deur alle dese saken’ bovenaan blz. 3 ‘mit Mühe und Not’ tot een eind gebracht. ‘Grooter
liefhebber’ in regel 2 van blz. 2 is niet ‘een groot liefhebber’, maar wel degelijk als comparatief
bedoeld, eveneens bepaald door het volgende ‘dan Fama.. soude kunnen verkundighen’.

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 71

307
het Theatre, door de overhaaste compositie, er herhaaldelijk af valt. Dat Epitalameon
is een typisch voorbeeld van V.d. Noots werkwijze bij gelegenheidsgedichten; het
is een uitgaafje dat werkelijk niet veel meer is dan ‘samengeflanst’ uit vroegere
gedichten, in hoofdzaak een stuk uit het elfde boek van de Olympias, voor de
gelegenheid enigszins pasklaar gemaakt; vervolgens de 128ste psalm en een
epigram uit Het Bosken en, als enig nieuw werk, de Ode ‘Aenden selvighen H. Otto
2)
van Vicht’ . De twee lofdichten van J. Walraven van Vlierdonck en Nicolaes Peeters
van Homerdonck zijn, zoals prof. Smit opmerkt, waarschijnlijk eer het werk van
vereerders van de dichter dan van vrienden van het bruidspaar. Ik acht het niet
uitgesloten dat we zelfs nog wat verder kunnen gaan en deze dichters met hun
fraaie namen (waarvan het tweede lid misschien slechts ‘fictieve spelende
toevoegsels’ zijn, naar G. Schmoock gist) niet anders zijn dan maskerades van
Jonker Jan zelf, of tenminste door dezen in zijn eigen stijl geadapteerd. Het
Epitalameon zelf heeft, zoals de uitgever constateert, weinig poëtische waarde; het
is alleen van belang als fragment van de Olympias. Dat zijn hoge geliefde V.d. Noot
echter zulke volkomen bloedeloze en verwaterde verzen deed schrijven als de
volgende, laat ons vermoeden dat we toch niet zo heel veel missen als ons van dat
epos alleen het ‘Cort Begrip’ is overgeleverd:
Dus moet men saligh noemen
Medt lof-weerdich beroemen
Dees twee ghehoude goedt,
Die vreedsaem sullen leuen,
En d'een d'ander aen-cleuen,
Wt liefden vast en soet.

Het Epitalameon is bewaard in twee exemplaren, die merkwaardige

2)

In de inleiding wordt gezegd dat omtrent Van Vicht niets naders bekend is, maar dat hij ‘wellicht
behoorde tot het aanzienlijke Gentse geslacht der Van der Vichten, waarvan verscheidene
leden het ambt van schepen bekleed hebben’. Dat dit laatste het geval was, blijkt uit de
aanspraak met ‘wijse ende voorsinighe Heer’; dit was de gewone en vaste betiteling van
magistraatspersonen.

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 71

308
typografische verschillen vertonen welke ons worden verklaard in een bijlage van
Dr. Hellinga. Zijn opvatting dat het Antwerpse exemplaar een niet-gecorrigeerd
proefvel bevat, is aannemelijk, al zou zijn hypothese, wanneer er een tweede ex.
met die compositie gevonden werd daarmee terstond omvergeworpen worden.
Beide uitgaven zijn voorzien van een uitvoerige toelichtende commentaar. Prof.
Smit zegt dat hij bij de annotatie is uitgegaan van de regel ‘on ne pèche jamais par
le trop, mais par le pas assez’. Men vraagt zich soms evenwel af of hij dit maxime
niet ad absurdum gevoerd heeft. Als men bij het Theatre in extenso verklaard vindt
dat Romulus en Remus de mythische stichters van Rome waren (p. 245) en Mahomet
‘de grondlegger van het Mohammedanisme’ (p. 250); dat tormenten pijnigingen zijn
en Canoniken kanunniken, dan zou men gaan denken dat het boek bestemd was
voor scholieren uit de lagere klassen van middelbare scholen. Dat het in die kringen
lezers zou vinden, lijkt ons toch een wat al te optimistische veronderstelling. Voor
de volledige vermelding van bijbelplaatsen en aanhalingen uit Kerkvaders enz., die
in margine vaak genoemd of aangeduid worden, kan men daarentegen slechts
dankbaar zijn. In de interpunctie heeft de uitgever ‘er naar gestreefd zoveel mogelijk
aan te sluiten bij V.d.N.'s interpunctiesysteem (voor zover daarvan althans gesproken
kan worden)’, met verbetering van de drukfouten. Het is jammer dat dat systeem
niet wat nader toegelicht wordt; in vele gevallen lijkt het ons verwarrend; in:
‘Dies heur by naest begheuen,
Hert ende sin, wesende heel versaecht’

is de komma na ‘begheuen’ alleen maar storend, en in:
‘(Zij) heeft hem oock heuren sin g'openbaert.
Segghende Heer ick en ben toch niet weerdich’ (enz.)

waar de zin op de volgende strofe enjambeert, is de punt misleidend. Hoewel het
buiten de opzet van de uitgave viel op de taaleigenaardigheid van V.d.N. in te gaan,
hadden wij toch althans over zijn spellingssysteem wel gaarne iets vernomen.
Opvallend is het gebruik dat
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hij maakt van het teken é: gewoonlijk duidt het een toonloze e aan die voor een
volgende klinker niet geliëerd wordt:
‘Weer een rycké of een edele van maghe’

maar ook wel een beklemtoonde gesloten e:
‘Twist, oorlogh' mé moeten vlieden met schande’

en: ‘woensté’ (107); weer anders in ‘glorié’ voor glorië. In het Theatre wordt ie in
open lettergrepen gespeld als i: verstiten, schiten (215), welke spelling men ook
vindt in het Epitalameon (maniren, verçiren, 10) en in de lofdichten daarop (dit
versterkt ons in het vermoeden dat V.d. Noot daarin minstens de hand gehad heeft).
In de Inleiding tot zijn uitgave, waar hij gelegenheid heeft menig detail uit
Vermeylens boek recht te zetten, stelt prof. Smit ook het probleem van Van der
Noots geloofsovergangen aan de orde. Hij betoogt dat deze ‘in zekere zin zowel
van de Calvinisten als van de R.K. zaak een martelaar is geweest, hetgeen toch
zeker niet op opportunisme wijst’. In dit verband zet hij ook de verkeerde opvatting
omtrent zijn devies ‘tempera te tempori’ recht, dat te berusten blijkt op een bijbelplaats
(Rom. 12 : 11) in een afwijkende lezing, die bij Biestkens en Liesveldt luidt: ‘Schict
u na de tyt’ en waarvan de zin is: ‘nù is het de tijd dat God van u de beslissende
keuze vraagt’. Is opportunisme bij V.d.N.'s eerste keuze, voor de Calvinisten,
inderdaad uitgesloten, bij zijn tweede overgang, de terugkeer tot de R.K., kan het
3)
toch nauwelijks geheel afgewezen worden; prof. Wille's conclusie is dan ook : ‘toen
(in 1585) dat belang (t.w. stoffelijk belang) zich wel voordeed, ging hij politiek en
kerkelijk overstag, met luidruchtigheid.’ Bij zijn eerste overgang is van stoffelijk
4)
belang geen sprake. Prof. Wille meent wel dat ‘niet godsdienstige maar politieke
bekommering den eersten stoot heeft gegeven’, maar toch in idealistischen zin.
Belangstelling voor en kennis van godsdienstzaken had hij wel; dat hij de
uitdrukkingswijze der gereformeerden zo gemakkelijk geassimileerd heeft, komt,
naar Wille aannemelijk maakt,

3)
4)

Stud. aan G. Brom 229.
Vooys voor De Vooys 126.
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‘omdat hij van huis uit met den inhoud van den Bijbel in Nederlandsche vertaling
vertrouwd was.’ In het avontuur van de Calvinistische opstand, waarbij hij een eerste
rol speelde, ligt het hoogtepunt van zijn leven, maar ‘niet lang heeft V.d.N. op de
hoogten van Genève en Calvijn verkeerd... al spoedig (begon hij) ... voorzichtig af
te glijden naar het gebied der compromissen en halfslachtigheid tegenover Rome
en “de wereld” ... Maar dit ook... met den omweg over een geheimzinnig,
5)
schijnschoon en schijnvroom sektewezen’ . In Keulen sluit hij zich aan bij Hendrik
Niclaes en zijn Huis der Liefde. De neerslag daarvan vindt men in Das Buch Extasis,
waarin zijn opvatting van een ‘hoog-heilige roeping en zeer bijzonder begenadigd-zijn’
een stuitende vorm aanneemt in de voorstelling van een persoonlijk verkeer met
6)
de Almachtige . Uitdrukkelijk noemt hij zich hier Poëet en Profeet en in deze
voorstelling van zichzelf ligt o.i. de sleutel tot het begrip van V.d. Noots
persoonlijkheid en zijn optreden in onze literatuur en in onze geschiedenis. Profeet
wilde V.d.N. zijn en was hij ook in de literatuur, de profeet van het Nieuwe dat hij bij
de Franse Pléiadedichters gevonden had en bij ons introduceerde; profeet en
vernieuwer wilde hij dan ook zijn in het godsdienstige. Met hetzelfde élan waarmee
hij de nieuwe leer in de poëzie verkondigde en toepaste, stortte hij zich in de
Calvinistische opstand. Hij was ongetwijfeld een geëxalteerde; de cultus van het
dichterschap, waardoor de Tachtiger Verwey zich zo aan hem verwant gevoelde,
ten dele zeker gerechtvaardigd door werkelijke poëtische prestaties, wordt op den
duur tot een kinderachtige zelfverheerlijking die ons slechts doet glimlachen: het
Epitalameon, een uiterst zwak en ongeïnspireerd dichtstuk, biedt hij aan de bezongen
bruidegom aan met de mededeling dat hij deze werkjes ‘tuvver beyder ontsteruelijcker
eeren (heeft) doen drucken’; in het gedicht zelf heet het: ‘Dwerck dat ick heb
gheschreuen / Sal eevvighlijck doen leuen / Vwen lof breedt en wydt’ en nog eens
in de Ode: ‘VVant ick sal deur mijn schrijnen, / V deught, en goeden naem, / Heer
Otto, sterck doen blijuen / In eeren sonder blaem: / Soo

5)
6)

a.w. 130.
Stud. aan G. Brom 229.
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dat des Tijts ghevveldt / Deur my, neer blijft gheueldt.’ Van der Noot begint zijn
loopbaan met een zeer sterke impuls en zijn grote betekenis is dat hij die impuls
aan onze hele Renaissanceliteratuur heeft meegegeven; maar de crisis van de jaren
1566-'70 heeft hem, die van jongs af zeker wel tot het extatische neigde, blijkbaar
in een toestand van voortdurende overspanning gebracht die de rijping van zijn
wezenlijk talent onmogelijk maakte en ons slechts de brokstukken deed toekomen
van de tempel die hij in gunstiger omstandigheden had kunnen bouwen.
Oct. 1953
C. KRUYSKAMP

Dr. A. Van Elslander, Het Refrein in de Nederlanden tot 1600 (Kon. Vl.
Academie, Reeks VI, Nr. 71). Ledeberg-Gent, 1953.
Studies over afzonderlijke dichtvormen zijn in Nederland niet dicht gezaaid. Met te
groter dankbaarheid begroeten wij de voortreffelijke verhandeling van Dr. Van
Elslander, die door de Vlaamse Academie werd bekroond. Zowel de vorm als het
materiaal vinden hier in een goed gebouwd en zeer leesbaar geschreven werk een
degelijke en definitieve behandeling.
Schr. begint met even de kwestie van de verschillende spellingen van de naam
aan te roeren. Dat de vorm refrein ‘slechts zelden’ voorkomt, achten wij in het
algemeen iets te sterk uitgedrukt; het geldt zeker voor de periode na ca. 1530, maar
daarvoor zijn refrein en referein eer concurrerende vormen, waarvan de laatste wel
het vaakst voorkomt en spoedig gaat overheersen. Dat de etymologie van De
Castelein daarbij de doorslag heeft gegeven, achten wij zeker niet uitgesloten. Na
het formuleren van een definitie, tracht schr. de vorm af te grenzen van het lied en
de ballade, wat vooral ten aanzien van de laatste niet gemakkelijk is. Het lied werd
uiteraard gezongen, ‘terwijl het niet is gebleken dat dit ooit voor het Refrein het geval
zou zijn geweest’. Toch lezen wij in de rekeningen der gilden van Dordrecht (ed.
Overvoorde, p. 46) een post van 1592: ‘Adriaen B., voor dat hy die gildebroeders
een recreacij gemaeckt heeft - met eenighe refereynen ende nieuwe jaeren te
singen’. Mogelijk slaat dit
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alleen op de ‘nieuwe jaeren’? Evenwel geeft schr. toe (p. 42) dat ‘het niet uitgesloten
is dat het Refrein (d.i. de stok) oorspronkelijk ook bestemd was om gezongen te
worden’. Alvorens op oorsprong en vorm van het refrein nader in te gaan, geeft hij
een uitvoerige bronnenlijst, zowel van gedrukte als ongedrukte verzamelingen en
1)
andere stukken waarin refreinen voorkomen . Bij de behandeling van vorm en
oorsprong wijst v.E. er op dat al vóór de 15de eeuw strofische gedichten met een
‘refrain’ voorkomen, met name in het Gruuthuse-hs. en het Hulthemse hs. en zelfs
al bij Hadewijch. Na het ontstaan van de Franse ballade te hebben nagegaan, komt
hij tot de conclusie ‘dat de vorm van de Franse Ballade weliswaar niet voldoende
is om de formele structuur van het Refrein te verklaren, maar er toch duidelijk in
doorschemert. Daarnaast hebben ook verwante genres als het Chant royal, de
“serventois” en de “sotte amoureuse” een rol gespeeld.’ Als verschil tussen refrein
en ballade noemt hij dat de laatste onveranderlijk vier strofen heeft, dat alle strofen
hetzelfde rijm hebben en dat de verzen getelde syllaben hebben. Het laatste kunnen
wij niet laten gelden, want dit is geen specifiek verschil voor het refrein, maar geldt
voor alle Nederlandse verzen tot de Renaissance: vóór die tijd kende men nu
eenmaal geen ‘telvers’ bij ons. En wat het aantal strofen betreft: in de bundel van
Van Styevoort, die stellig mede de oudste refreinen bevat, hebben van de amoureuse
84,3% vier strofen, van de zotte 85,2%! Alleen bij die in 't vroede is dit percentage
wat minder, 66,6. Dit kan met v.E. gevoeglijk op rekening geschreven worden van
‘de didactische trek, de neiging tot het breedvoerig moraliseren’. Bij De Dene
trouwens, die ‘vooral religieuze en didactische stukken’ schreef, vindt men op 172
refreinen er slechts 9 van meer dan vier strofen. Waar v.E. dus de Franse oorsprong
van het refrein eerst in twijfel schijnt te trekken, maar vervolgens (p. 53) toch zegt
dat ‘de Franse Ballade... voor het tot stand komen van de vormstructuur van het
Refrein van

1)

Ten aanzien van de spelen met refreinen merken wij op dat er in Everaerts Maria Hoedeken
twee voorkomen (ook 875 vg.), in Tspel van de Cristenkercke niet twee maar vier; voorts nog
zeven in de Zeven Spelen van die Wercken der Bermherticheyd (gedr. 1591) en drie in de
spelen van het Rotterdamse Landjuweel van 1561.
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doorslaande betekenis is geweest’, zouden wij bepaaldelijk het laatste willen
onderschrijven, in dien zin dat, gegeven het voorkomen van strofische gedichten
en van ‘refrain’ reeds vóór de 15de E, deze elementen om de Franse balladevorm
a.h.w. gekristalliseerd zijn tot het refrein zoals dat de hoofddichtvorm van de
Rederijkers is geworden. Wij achten het niet uitgesloten dat het bepaaldelijk en
primair als dichtvorm voor ‘het amoureus’ aan het Frans is ontleend.
Bij de bespreking van de vormontwikkeling heeft schr. gelegenheid te constateren
dat de Nieuwe Refreinen van Anna Bijns op grond van hun vorm zeker aan deze
dichteres kunnen worden toegeschreven; die welke door E. Soens in de Leuv. Bijdr.
4 zijn gepubliceerd echter stellig niet. Ten aanzien van de afwijking bij Anna B. van
het gangbare aantal strofen neemt v.E. geen standpunt in; hij verwijst slechts naar
mijn opvatting dienaangaande (Van Doesborch l, XXXV), die mij nog steeds het
aannemelijkst lijkt. De naam ‘stok’ voor de repeterende slotregel van het refrein is
volgens Borguet een vertaling van Ofr. baston, vers, wat v.E. als slechts ‘een
Schrandere gissing’ bestempelt, omdat de overgang vers - ‘refrain’ dan
onverklaarbaar blijft. Hij meent dat stok synoniem is van staf, zodat ‘we hier
eenvoudig (zouden) staan voor een overblijfsel van de Oudgermaanse poëzie’.
Hiertegen kan aangevoerd worden dat er geen enkel bewijs is dat stoc of staf in het
Mnl. ooit in die zin gebruikt is, zodat de tussenschakel tussen het Oudgermaans en
de rederijkersterm geheel ontbreekt, en men kan toch bij de rederijkers ook geen
bewuste receptie van een oudgerm. term verwachten. Vooralsnog lijkt ons daarom
2)
de hypothese van Borguet het aannemelijkst . Van de bijzondere rijmsoorten zegt
schr. terecht dat ze niet tot den refreinvorm als zodanig behoren; wanneer hij ze
echter slechts ‘versierselen van bijkomstig belang’ noemt, gaat hij o.i. weer iets te
ver: ze waren wel degelijk essentieel voor de rederijkerskunst en worden juist
toegepast als de dichter eens erg zijn best heeft willen doen, zoals in de lofdichten
op Maria e.d. In de volgende drie hoofdstukken behandelt schr. vervolgens de
hoofdgenres van het refrein, die ‘int vroede’, ‘int amoureuze’ en ‘int

2)

Vgl. regel, dat immers ook ‘stok’ kan betekenen.
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zotte’. De bloeitijd van die in 't vroede plaatst hij ‘tussen het midden van de XVe
eeuw en c. 1530’; daarna doet de invloed van de Hervorming zich gevoelen en
krijgen de stukken vaak een polemisch karakter. Met veel smaak en zonder ooit tot
een dorre opsomming te vervallen geeft schr. een overzicht en kenschets van het
overgeleverde materiaal en vindt herhaaldelijk gelegenheid te wijzen op de werkelijke
poëtische verdiensten van vele dezer gedichten, met name die over de Vier Uitersten.
Daarna volgt een afzonderlijk hoofdstuk over ‘Het Refrein en de Hervorming’, waarin
de verschillende richtingen waarin het hervormingsstreven zich openbaart worden
besproken en vervolgens in het bijzonder de refr. uit een Brussels hs. en die uit de
bundel ‘Veel schoone Christelijcke en Schriftuerlijcke Refereynen’ (1580) beschouwd.
Na de Beeldenstorm wordt het refrein verdrongen door het Geuzenlied. Uitvoerig
handelt schr. daarna over de refreinfeesten, die ons een blik gunnen in de organisatie
van het letterkundig leven in de rederijkerstijd en die, zoals schr. terecht opmerkt,
van zoveel belang waren voor de verspreiding van nieuwe denkbeelden. Omtrent
de wedstrijden tussen de leden van een zelfde kamer, de zgn. ‘scolen van rethoriken’,
is helaas niets naders bekend en ook omtrent de feesten vóór het beroemde Gentse
van 1539 weten wij weinig; alleen uit het voorkomen van een aantal verschillende
refreinen op een zelfde stok kan afgeleid worden dat ze vermoedelijk voor een
wedstrijd geschreven waren. Het feest van 1539 wordt uitvoerig besproken, en met
name het veelomstreden punt van de godsdienstige gezindheid der dichters belicht;
de conclusie is dat men niet kan zeggen dat een bepaalde richting wordt
vertegenwoordigd, maar dat men ‘in deze stukken eenvoudig den weerslag (kan)
zien van de verwarring op religieus gebied, die bij ons in die jaren heeft geheerst’.
Het laatste hoofdstuk is gewijd aan de refreindichters, die voor een groot deel alleen
uit acrosticha gekend worden (waarbij men er voor op zijn hoede moet zijn dat deze
vaak slechts de opdracht aanduiden). Een uitvoerige paragraaf wordt gewijd aan
Anna Bijns, waarbij geen nieuwe gezichtspunten te berde worden gebracht, behalve
dat, zoals reeds in het hoofdstuk over de refreinvorm is betoogd, de refreinen uit
het hs. B op grond van de vorm stellig aan haar kunnen worden
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toegeschreven, terwijl van die uit hs. A een groot deel zeker niet van haar is en het
voor een twintigtal niet is uit te maken. In dit hoofdstuk zal men verder vele namen
vinden die in geen literatuurgeschiedenis nog voorkomen; wij kunnen daarom slechts
even betreuren dat schr. aan zijn overigens zo volledig werk geen register heeft
toegevoegd. Al met al is het een voortreffelijk boek en een belangrijke aanwinst
voor onze letterkundige geschiedenis. Moge als pendant eens een even grondige
studie aan een andere dichtvorm uit dezelfde periode, het rondeel, worden gewijd!
Nov. 1953.
C. KRUYSKAMP

Carel Steven Adama van Scheltema door Dr. F. Drost. Met een voorwoord
van Mevrouw A. Adama van Scheltema-Kleefstra. 1952. G.W. van der
Wiel en Co., uitgevers, Arnhem.
Dit boek heeft de schrijver tot dissertatie gediend voor het verkrijgen van het
doctoraat in de Nederlandse letteren aan de universiteit van Groningen en draagt
dus het karakter van een wetenschappelijke studie. Het is echter ook voorzien van
een ‘voorwoord’ dat geschreven werd door de weduwe van de bestudeerde dichter
en waarin zij zich voldaan en dankbaar toont over het resultaat, omdat het ‘den
mensch en den dichter Adama van Scheltema volledig recht’ doet. Door dit
‘voorwoord’ op te nemen heeft de schrijver aan zijn werk het karakter gegeven van
een verdediging en rechtvaardiging van een z.i. door de kritiek miskende figuur. Hij
heeft blijkbaar niet ingezien dat hij, dus doende, zich de interessantste mogelijkheden
voor zijn wetenschappelijk onderzoek heeft laten ontglippen. Adama van Scheltema
is een dichter van een zekere betekenis geweest, maar hij was, in tegenstelling met
zijn oudere tijdgenoten Herman Gorter en Henriëtte Roland Holst, in geen enkel
opzicht groot. Daaraan heeft de bewonderende studie van Dr. Drost niets kunnen
veranderen, want de eindindruk die men na lezing overhoudt, is dat hij ons nergens
van de grootheid, hetzij van de persoonlijkheid, hetzij van het dichterschap van de
beschrevene heeft overtuigd. Dit behoeft natuurlijk geen bezwaar te zijn om een
dissertatie aan hem te wijden, er zijn meer mid-
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delmatige dichters geweest die tot die eer zijn uitverkoren. Maar het onderwerp blijft
toch wel wat klein en in zekere zin willekeurig, wanneer aan de op zichzelf
middelmatige figuur niet een probleem of verschijnsel van meer algemeen belang
kan worden gedemonstreerd. Bij Adama van Scheltema was dit heel goed mogelijk
geweest, want er is inderdaad een ‘probleem-Adama van Scheltema’, waardoor
men boven Adama van Scheltema uit kan stijgen. Had Dr. Drost echter dit probleem
willen behandelen, dan had hij niet de dank van 's dichters weduwe kunnen oogsten,
zoals die hem nu ten deel is gevallen: ‘Dankbaar vooral ben ik voor de moedige
wijze, waarop Dr. Drost zich keert tegen de dikwijls kortzichtige en soms zelfs
redelooze critiek, waarmee de dichter tijdens zijn leven werd vervolgd. Met behulp
van nieuwe gegevens en een door gedegen onderzoek verkregen inzicht ontzenuwt
hij gemakkelijk de vele onjuiste beweringen van onwelwillende critici, wier oordeel
helaas nog tot in dezen tijd heeft doorgewerkt.’
Het probleem-Adama van Scheltema is dan dit: hoe is het te verklaren dat publiek
en kritiek het veertig jaar lang over hem zo radicaal oneens zijn geweest? Dr. Drost
constateert dit verschijnsel natuurlijk ook wel, maar hij constateert het niet als
probleem, hij doet geen poging om het te verklaren. Hij zegt eenvoudig: het publiek
moet gelijk hebben gehad en de kritiek ongelijk: ‘Het is wel waarschijnlijk dat een
zo grote verspreiding van het werk van een dichter uniek is in onze nieuwere
letterkunde. Vele factoren werkten mee om dit resultaat te doen ontstaan, maar hoe
men het wendt of keert, de hoofdfactor moet zijn geweest de poëtische kracht van
het werk.’ De kritiek die deze ‘poëtische kracht’ niet heeft erkend moet dus
bevooroordeeld zijn geweest. Maar waarom, vragen wij, was die kritiek dan zo
bevooroordeeld? Waarom hebben veertig jaar lang alle critici van betekenis, als
door een geheim verbond daartoe verplicht, zo'n boosaardige campagne tegen
Adama van Scheltema gevoerd? Ik wil niet zeggen dat deze critici gelijk hebben
gehad, maar er moet een reden zijn geweest voor hun optreden en Dr. Drost is in
gebreke gebleven deze reden aan te wijzen. Was hij er in geslaagd deze algemene
antipathie van de zijde der high brow-literatoren wetenschappelijk te
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analyseren, dan had hij een interessante bijdrage kunnen leveren tot de literaire
sociologie van Nederland gedurende de laatste halve eeuw.
De dissertatie van Dr. Drost is uit de Groninger school en bevat dus,
vanzelfsprekend, kan men wel zeggen, een flink stuk stilistisch onderzoek. Bijna de
helft van zijn studie wordt ingenomen door de hoofdstukken Woordgebruik,
Beeldspraak, Metrum en Rhythme, Klankvorm, Strofevorm en Analyse van Enkele
Gedichten. De stilistische methode leent zich, naar het mij voorkomt, bij uitstek om
juist een probleem zoals ik dat hierboven heb geformuleerd tot oplossing te brengen.
Mijn kritiek op de studie van Dr. Drost moet dan ook in de eerste plaats zijn, dat de
schrijver veel te weinig uit de stilistische methode heeft gehaald. Zijn stijlanalyse
staat vrijwel geheel in dienst van zijn waardering. Hij toont er de ‘poëtische kracht’
van Adama van Scheltema mee aan, hij ontleent er argumenten aan voor zijn, reeds
van tevoren vaststaande opvatting, dat de critici ongelijk hebben gehad en het
publiek gelijk. Zijn analyse zou aan diepte echter zeer hebben gewonnen, wanneer
hij er ook mee had trachten te verklaren waarom de critici enige generaties lang zo
door Adama van Scheltema's vormgeving geïrriteerd zijn geweest. Want naar mijn
overtuiging is het probleem-Adama van Scheltema allereerst een vormprobleem.
Over zijn persoonlijkheid hebben zijn tijdgenoten betrekkelijk weinig kunnen weten,
hij heeft zich immers weinig in het publieke leven bewogen. Zijn socialisme moge
in het begin sommige critici vooringenomen hebben gemaakt, de voorbeelden van
Gorter en Roland Holst bewijzen genoegzaam dat zelfs het meest militante Marxisme
de algemene erkenning op den duur niet in de weg behoeft te staan. De antipathie
die een enkele criticus, als Bloem, heeft gehad tegen de S.D.A.P. als maatschappelijk
fenomeen (‘Van deze partij van profiteurs en karakterloozen moest Adama van
Scheltema de poeta laureatus worden’), kan zeker niet de diepste verklaring geven
voor de algemene geïrriteerdheid, want ook critici die niets tegen de S.D.A.P. hebben
gehad, ja socialistische critici, compareren als getuigen à charge. Wie een kritiek
als die van Bloem wil begrijpen, moet weten dat hij uit de school van De Beweging
kwam. Zijn geïrriteerdheid is niets anders dan de geïrriteerdheid van Verwey op
Bloemiaanse wijze
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geïnterpreteerd en gekleurd. Ik herinner mij uit mijn studententijd nog het zinnetje
waarmee Verwey Adama van Scheltema in de hoek zette: ‘Hij is altijd even leuk’.
Verwey werd gehinderd door iets opzettelijks, iets gewilds, iets onechts, iets dat hij
als een verraad voelde aan de vernieuwing die ‘de beweging’ van Tachtig had
gebracht. Dit is, al heeft het natuurlijk een psychologische achtergrond, een
vormkwestie, die met behulp van stijlanalyse wetenschappelijk te formuleren moet
zijn.
‘De beweging’ van Tachtig zoals die in Verwey leefde, was verzet tegen wat hij
als ‘retoriek’ voelde. Dit omvatte onder andere de vergroving van de classicistische
vormgeving zoals hij die bij Bilderdijk en zijn navolgers waarnam, maar ook de
verhuiselijkte, gebanaliseerde vormen van de romantiek, zoals hij die bij verschillende
dominees vond. Al deze vormen van ‘retoriek’ waren ‘machten van het verleden’
waartegenover hij de zuiverheid van een nieuwontdekte ‘natuurlijke’ taal, de taal
van zijn eigen Amsterdams heden stelde. Taalhistorisch gezien heeft de beweging
van Tachtig een verdere vernoordelijking, verhollandsing van de literatuurtaal
gebracht. Verwey ging soms heel ver in het literaire gebruik van het ‘gewone woord’,
maar het was voor hem altijd een zaak van heiligheid en van zuiverheid, nooit van
‘leukheid’, van een humorcultus in de trant van de voor-Tachtigse literatoren. Alle
latere poëtische cultivering van het ‘gewone woord’, bij Dèr Mouw, Nijhoff, Du Perron
of wie men maar meer wil noemen, zet deze lijn van de jonge Verwey voort. Adama
van Scheltema zette hem ook voort, maar op een wijze die voor het gevoel van
Verwey en de zijnen onzuiver was, hij streefde er mee naar populariteit, naar een
humorcultus, kortom hij was ‘retorisch’, hij sloot aan bij de ‘machten van het verleden’.
Ook in zijn serieuze poëzie kan men dikwijls een te geringe gevoeligheid voor de
uitdrukkingswaarde van de woorden, een dooreenmengen van woorden die op een
verschillend niveau liggen constateren, maar het is toch vooral de populaire poëzie
die, ondanks de ontegenzeggelijke handigheid van compositie, of misschien ook
juist daardoor, heeft geïrriteerd. Ik beschouw het als een tekortkoming van Dr. Drost
dat hij dit irriterende element in Adama van Scheltema's vormgeving zo voorbij is
gegleden. Ten onrechte verwijt
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hij de critici dat zij zwakke gedichten van zijn dichter citeren. Deze gedichten waren
niet zo maar zwak, ze waren irritant en daarom wekten ze tot verzet, telkens opnieuw.
M.i. had de stijlanalyse in dit boek allereerst moeten bestaan in een vergelijking
van Adama van Scheltema's vormeigenaardigheden met die van de Tachtigers en
de Negentigers, zoals die zich tussen 1890 en 1900 ontwikkeld hadden. Dan had
het stilistisch onderzoek inderdaad meegeholpen om aan Adama van Scheltema
zijn ‘plaats in de Literatuurgeschiedenis’ aan te wijzen. Nu heeft het laatste hoofdstuk
in het boek van Dr. Drost ten onrechte die pretentie. Hij heeft allerlei materiaal
bijeengebracht over leven en werken van Adama van Scheltema, en als
materiaalverzameling zal zijn werk dus zijn waarde behouden, maar hij heeft door
zijn eenzijdige apologetische instelling zijn kansen op hoger liggende resultaten
gemist.
Het onderzoek naar de grondslag van Adama van Scheltema's popurariteit bij het
grote publiek vergt uiteraard een andere methode dan de verklaring van zijn
impopulariteit bij de critici. Men moet daarvoor de samenstelling en de behoeften
van het Nederlandse lezerspubliek in de eerste helft van de twintigste eeuw trachten
te analyseren. Men zal zich ook meer in de psychologische structuur en ontwikkeling
van Adama van Scheltema moeten verdiepen en nagaan in hoeverre hij de
gemiddelde Nederlandse mens van zijn tijd belichaamde. De vorm heeft er zeker
ook wel iets mee te maken. Niet onwaarschijnlijk is het zelfs hetzelfde vormelement
geweest waardoor hij zijn high browlezers irriteerde en zijn low brow-publiek zo
gemakkelijk aansprak. De formule ‘poëtische kracht’ is echter veel te weinig
genuanceerd om het contact van Adama van Scheltema met zijn lezers te kunnen
verklaren. Een onderzoek naar de verhouding van de Nederlandse auteur en zijn
publiek is bij de tegenwoordige ontwikkeling der methode stellig heel wat moeilijker
dan dat naar de verhouding tussen dichter en kritiek. Het eerste is nauwelijks stof
voor een dissertatie, het tweede daarentegen is zeer aanlokkelijk. Kritische normen
zijn immers psychologisch en stilistisch al wel te formuleren. Mogen mijn opmerkingen
daarom stilistisch begaafde neerlandici opwekken om de geschiedenis van de
Nederlandse literaire kritiek (en van de daarmee samen-

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 71

320
hangende miskenningen en overschattingen), die uiterst gevoelige geschiedenis
van voortdurend wisselende en dikwijls maar half bewuste vormidealen, op stilistische
grondslag eens opnieuw te schrijven.
K. HEEROMA

Prof. Dr. J.L.M. Franken, Taalhistoriese Bydraes. Balkema,
Amsterdam/Kaapstad 1953, 224 blz.
Met genoegen heb ik kennis genomen van dit boek, dat getuigenis aflegt van een
veelzijdige taalkundige èn historische belangstelling. De problemen in de hier
bijeengebrachte opstellen worden duidelijk gesteld en op boeiende wijze behandeld.
Theoretiseren ligt blijkbaar weinig in F.'s aard. De door hem uitgesproken meningen
- soms afwijkend van algemeen gehuldigde - worden niet zelden met een overvloed
van archivalische gegevens toegelicht. F. pleegt hierbij met beide benen op de
grond te staan; overal vindt men goed houvast aan het geboden materiaal. Door
de onbekrompen wijze waarop de feitelijke gegevens worden uitgestort vindt de
lezer (en dit pleit voor de objectiviteit der documentatie) ook wel eens argumenten
voor afwijkende opvattingen. Juist door deze rijke documentatie zal dit boek nog
lang zijn waarde behouden.
Het is ondoenlijk de inhoud van het gehele boek in kort bestek bevredigend weer
te geven. Ik beperk mij tot enkele punten die, naar het mij voorkomt, een bredere
lezerskring zullen interesseren.
Terecht beschouwt F. de passage, die Van Rheede in 1685 aan de ‘gebroken
spraek’ van de Kaap wijdt, als ‘die allerbelangrikste vir die Afrikaanse
Taalgeskiedenis’ (blz. 26). Uit het gehele boek blijkt, dat schr., in aansluiting bij dit
door v.R. geconstateerde feit, op het staatsarchief te Kaapstad jaren lang aan het
speuren is geweest naar concrete taalkundige gegevens, die licht zouden kunnen
werpen op deze ‘gebroken spraek’ in zijn oudste vorm. De oogst is uiterst gering
geweest. Uit het, cultuurhistorisch belangrijke en boeiende, relaas over ‘Van der
Heiden en die swart slaaf’ halen wij slechts een paar zinnetjes als ons soek kost
hier, ons denk, ons het vuur genoeg. Toch zijn ze m.i. genoeg om aan te tonen, dat
zich aan de Kaap in
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1706 reeds een soort Afrikaans gevormd heeft. Men kan het oneens zijn over de
mate van consolidatie en de omvang der verspreiding, maar ontkennen, dat er
historisch verband bestaat tussen deze taal en de ‘gebroken spraek’ van 1685 gaat
niet aan. Het is toch waarlijk niet gezocht om aan te nemen, dat de (in 1706
1)
volwassen) slaaf Ari (van wie deze zinnetjes afkomstig zijn) in zijn kinderjaren
verkeerd heeft in het door Van Rheede beschreven milieu en dat hij daar dus zijn
‘Afrikaans’ heeft opgedaan. Wel is er tegenspraak met het hottentottentaaltje, zoals
2)
dat door Kolb is opgetekend en waaruit men moet opmaken, dat de infinitieven
3)
niet (als in het andere ‘Afrikaans’) hun -e(n) verloren hebben . Maar de wijze van
contact met de hottentotten is van andere aard geweest dan het verkeer met de
geïmporteerde bevolkingsgroepen, en wel vooral in die zin dat de bemidde-

1)

2)

3)

De ‘slaef genaemt Ari [elders wordt hij Arij van Bengalen genoemd] ...... heeft verklaert, dat
hij in zijn kintse jaren [!] tusschen Suratte en Persien aldaer aen Strand speelende, van de
hollanders van daer is weggevoert, en eijndelijk als slaef verkogt’ (blz. 89).
Ten onrechte wordt deze schrijver in de literatuur steeds als Kolbe aangeduid. Deze vorm op
-e is door de vertaler geabstraheerd uit de (thans verouderde) verbogen vormen, zoals die
in de 18de eeuw nog veelvuldig werden gebruikt (Gellerten, Schillern, vgl. ook Vossens Werke
= Voss' Werke). Op de titel der originele uitgave van 1719 staat: Caput Bonae Spei
hodiernum... von Peter Kolben, Rectore zu Neustadt an der Aysch. In de dedicatie ondertekent
de schr. echter als Peter Kolb.
A l s men iets uit vormen als maakum, loopum, bytum, vretum zou willen concluderen, zou
het kunnen zijn, dat de Hottentotten bij de Hollanders in de -e van make, lope, bijte, vrete nog
enige nasalering waarnamen (wat op zichzelf voor het 17de-eeuwse Hollands wel mogelijk
is).
Schr. gaat m.i. te ver, als hij uit de naam Gildenhuys, die anno 1681 is opgetekend (en die
ongetwijfeld aan dezelfde familie toekomt, die in 1661 als Gilhuysen werd aangeduid) tot een
klankwettig wegvallen van -en besluit (bij Gil- > Gilden- zou dan juist het omgekeerde proces
hebben plaats gevonden). Deze familie stamt uit de buurt van Gildehaus (in Bentheim), welke
plaats thans dialectisch als Gilhoes wordt aangeduid (zie Herkomst en Groei 255).
Dat men voorzichtig moet zijn met de (soms nogal wispelturige) schrijfwijze der eigennamen
blijkt uit blz. 165 noot 8. Hier wordt ten onrechte gezegd, dat Merwede de klemtoon op de
tweede lettergreep gehad zou hebben. De ontwikkeling Merwede > Merwe heeft niet op
Afrikaanse bodem plaats gehad. Reeds in 1661 treffen wij Willem Schalcq van der Merve
aan (in 1664: Willem Schalcq van der Merwe van de Broucq).
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ling door de kindertaal in het verkeer met de hottentotten vermoedelijk een
ondergeschikte rol zal hebben gespeeld.
De vreugde over de vondst van het (taalkundig èn cultuurhistorisch m.i. zéér
belangrijke) eerste citaat van het woord ‘Africaander’ (1707) inspireerde F. tot een
wat overdreven artikel over Hendrik Bibault; het is schr. m.i. niet gelukt daarin
aannemelijk te maken, dat deze ‘jongkêrel van 17 à 18 jaar’ (zegsman van dit citaat)
door menselijke grootheid of anderzins recht zou hebben op de naam van ‘historische
figuur’.
Uit de verdere inhoud van het boek zou ik nog bizonder de aandacht willen
vestigen op de belangrijke studies over het taalgebruik van Wikar, Johanna
Duminy-Nöthling, Teenstra en Boniface.
F. was mij bekend als schrijver van talrijke, niet altijd gemakkelijk bereikbare,
opstellen met een geheel eigen stempel. Nu men ze hier bijeen vindt komt het
originele persoonlijke karakter ervan nog duidelijker uit, zodat men zich geheel kan
verenigen met de woorden van G.S. Nienaber uit de voorrede: ‘dat prof. Franken
se bydrae tog nie die volle mate van erkenning ontvang het wat hulle regtens toekom
nie’.
G. KLOEKE
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